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Sammanfattning 
Kubal producerar mycket aluminium av hög kvalitét, som Sveriges enda produ-

cent av primäraluminium. En viktig del är att hängarna, som transporterar anod-

kolet till och från ugnarna i verken samt fungerar som elektriska ledare i elekt-

rolys-processen, fungerar som de ska. Projektets övergripande syfte är att iden-

tifiera avvikelser gällande hängarna och föreslå åtgärder för att minska dem. 

Detta för att effektivisera produktionen och minska maskinskador i maskinlin-

jen. Den vanligast förekommande avvikelsen är att stolpen är sned, vilket 

skapar följdproblem genom produktionen och skadar maskinerna. Det är även 

vanligt att stiften, som gjuts ihop med anodkolet, är sneda eller skadade. Kubals 

egna intranät, arbete i verket och analyser av hängarnas flöde har gett nödvän-

dig information till projektet. Hängare gjuts ihop med anodkol på anodmontaget 

och transporteras till verken för aluminiumproduktion. Efter en tid har kolet för-

brukats och hängaren fraktas tillbaka för rening. Anod-resten bilas (renas) samt 

går igenom kolpressen och hylspressen. Flera avvikelser på hängarna kommer 

ifrån verken vid otillräcklig täckning av kol, ojämna bad-nivåer, dålig knack-

ning och borttagning av överblivet restmaterial innan en ny anod sätts in samt 

vid anod-bytet. Tiden i ugnen är viktig då järn-stiften kan brännas av eller ta 

skada på grund av frätning. Detta leder även till utblandning av järn i aluminiu-

met. Tiden bestämmer anod-restens tjocklek som är av stor betydelse för maski-

nerna vid rening. Avvikelser uppstår även vid dåligt gjord grafitering och icke 

noggrann legering, tillsammans med otillräcklig rening av hängare. För att opti-

mera de interna leveranserna finns det saker att tänka på och maskiner att upp-

datera eller byta ut. Alla avvikelser och problem med maskiner hänger ihop i en 

sådan här produktion. Rullbanan behöver uppdateras med förslagsvis kedjor 

längs innerkanterna på den för att kolet inte ska fastna. För att förbättra kolpres-

sens prestationsförmåga behöver materialet den arbetar med vara inom ramarna 

för vad maskinen klarar av utan att slitas ut. En enkel uppdatering av hylspres-

sen är att fixera hängaren i stiftet istället för stolpen, för att undvika missriktade 

krafter och slitage på cylindern samt att öka chansen att hela hylsan pressas av 

på en gång. Botten på hylsorna behöver vara så tunn som möjligt. Stiftriktaren 

bör lagas och tas i produktion så fort som möjligt.  

Nyckelord: Kubal, hängare, anod, anodmontage, verk, aluminium, aluminium-

oxid, elektrolys, elektrolyt, produktion, maskinlinje, material, avvikelser, anod-

fimp.  
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Abstract 
Kubal produces a lot of aluminum of a high quality, as Sweden’s only producer 

of primary aluminum. An important part is that the hangers, which transports 

the anode coal to and from the ovens in the plants and functions as an electrical 

conductor in the electrolysis-process, works as they should. The overall purpose 

of the project is to identify deviations regarding the hangers and suggest actions 

to reduce them, in order to make the production more efficient and reduce ma-

chine-damages in the machine line. The most common deviation is that the rod 

is crooked, which creates problems throughout the production and on the ma-

chines. It is also common that the pins, which is casted together with the anode-

coal, are crooked or damaged. The intranet of Kubal, the work in the plant and 

analyzes of the flow of the hangers have given necessary information. Hangers 

casts together with anode-coal at the anode-montage and is being transported to 

the plants, ready for aluminum-production. After some time the coal has been 

consumed and the hanger is being transported back for cleaning: the anode-butt 

gets cleaned of electrolysis-left-overs and goes through the butt-breaker and the 

butt-stripper. Several deviations origins from the plants by insufficient coverage 

of the coal, uneven bath-levels, weak tapping and removal of leftover materials 

before a new anode is placed back and at the change of anode. The time spent in 

the ovens is important as the iron-pins can be damaged by burning or corrosion. 

This also leads to iron blending in the aluminum. The time also decides the 

thickness of the anode-butt, which is of great importance to the machines at 

cleaning. Deviations also arise from badly made graphitization and non-care-

fully made alloying, together with insufficient cleaning of the hangers. To opti-

mize the internal deliveries there are a few things to keep in mind and machines 

to update or replace. All deviations and problems with the machines are interre-

lated in a production like this. The roller conveyor needs to be updated, sugges-

tively with chains along the inner sides for the coal not to get stuck. To improve 

the performance of the butt-breaker, the material it has to work with needs to be 

within the scope of what the machine can handle without wearing out. A simple 

update to the butt-stripper would be to fix the hanger at the pin instead of at the 

rod, to avoid misapplied forces and to avoid wear on the cylinder and also to in-

crease the chances of the entire cap being pressed of at the same time. The bot-

tom of the cap needs to be as thin as possible. The rod straighter should be re-

paired and be put back in production as soon as possible.  

Keywords: Kubal, hangers, anode, anode-montage, plant, aluminum, alumina, 

electrolysis, electrolyte, production, machine line, material, deviations, anode-

butt.  
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Terminologi 
 

Förkortningar 

Anodfimp/fimp Förbrukad anod/anodkol 

T.ex.  Tillexempel  

Bl.a.  Bland annat 

mm Millimeter  

Ca   Cirka  

Conveyor-bana  Transportbana upphängd i taket 

Klocka  Upphängningsfäste i conveyor-bana 

Att klocka i och ur Hänga upp/ta ner hängare ur klockan i conveyor-ba-

nan 

Vagn  En åk-vagn för frakt av anod och hängare 

Elektrolys En icke-spontan reaktion som tvingas fram med hjälp 

av elektricitet 

Elektrolyt  En lösning som används vid produktion av alumi-

nium  

Bad  Stelnat och krossat eller flytande elektrolyt 

Anodmontage En avdelning på Kubal där anoder och hängare mon-

teras ihop samt rening av hängare och anod-rest ge-

nom maskinlinjen 

Verk 2 Ett av två verk med ugnar där aluminium produceras 
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Matematisk notation 

𝐴𝑙3𝑂2 Kemisk beteckning för aluminiumoxid.  

𝐶 Kemisk beteckning för kol.  

𝐴𝑙 Kemisk beteckning för aluminium (ren).  

𝐶𝑂2 Kemisk beteckning för koldioxid.  

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 Ohms lag för effekt.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Användningen av aluminium har ökat kraftigt de senaste 50 åren [1]. Som Sve-

riges enda producent av primäraluminium, samt huvudproducent av aluminium 

till större delar av Europa, läggs ett tungt ansvar på Kubals axlar att producera 

mycket aluminium av hög kvalitét [2]. För att detta ska vara möjligt krävs att 

processen fungerar optimalt. En viktig del i detta är att de hängare som trans-

porterar anodkolet till och från elektrolys-ugnarna samt fungerar som elektriska 

ledare i elektrolys-processen, fungerar som de ska. Hängarna är en järn och alu-

minium konstruktion bestående av en lång stolpe, ca 2 meter lång, och ett ok in-

nehållande fyra stift. En hängares syfte är att hålla i anodkolet under transport 

och vid tillverkning av aluminium. De är även den ledare som elektriciteten 

leds igenom ner till anoden för att smälta aluminium. Anodkol och hängare 

gjuts samman och transporteras till ugnarna i verket där hängaren håller uppe 

anoden vid produktion av aluminium. När anoden är förbrukad transporteras 

dessa tillbaka för rengöring av hängaren. Det innefattar bilning av kolet som sit-

ter kvar, att pressa bort de förbrukade kolet som sedan säljs och pressa bort 

järn-hylsan som sedan återanvänds.   

 

Den vanligast förekommande avvikelsen på hängarna är att hela stolpen är sned 

vilket skapar en hel del följdproblem genom produktionen och på samtliga ma-

skiner i maskinlinjen. En annan vanlig avvikelse har att göra med stiften på 

hängarna, de kan bland annat vara sneda eller fel-svetsade, botten på dem kan 

vara sned eller ojämn, de kan även ha en så kallad midja. Det kan också uppstå 

problem med grafit-blandningen som stiften doppas i innan fastgjutning av 

anodkolet samt legeringen av gjutjärnet detta gjuts med. Dessa problem kom-

mer i huvudsak från anodmontaget, där hängare och anodkol gjuts ihop samt 

där hängarna går igenom maskinlinjen för rening och avsyning, samt ifrån ver-

ken där aluminiumproduktionen sker. [3] 

 

Alla dessa avvikelser finns på den största delen av hängarna, men om skadan el-

ler defekten är liten fungerar allt ändå, med vissa konsekvenser. Stora avvikel-

ser, eller kombinationer av dem är mer eller mindre omöjligt att arbeta med, det 

kostar både onödig tid och pengar samt att det blir slitsamt för maskiner och 

personal.  

 

Flera av problemen leder till svårigheter med att pressa bort restmaterial från 

stiften efter att de har använts i ugnarna. Andra fel leder till problem med dock-

ning av hängare i anodkolet. Alla dessa leder till tidsbrist på grund av identifie-

ring av fel samt i vissa fall åtgärd eller utbyte - vilket ger onödiga kostnader 

samt att flera olika maskiner tar skada och så småningom behöver repareras 

och-/eller bytas ut. [4] Det uppstår även problem i ugnarna där aluminium pro-

duceras, vilket kan leda till försäljningsproblem för både aluminiumet och rest-

material som säljs vidare eller återanvänds.  
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Vad ligger bakom dessa avvikelser och hur kan de förhindras eller minskas 

ned? Vilken effekt har de felen på maskinerna i maskinlinjen samt hur påverkar 

avvikelser av inkommande material produktionen och maskinlinjen?  

 

Hängarna behöver fungera på ett säkert och bra sätt för att kunna säkerställa att 

produktionen av aluminium till Sverige samt större delar av Europa ska gå så 

bra och smidigt som möjligt.  

 

1.2 Övergripande syfte  

Arbetets övergripande syfte består till största del att identifiera avvikelser på 

hängarna och föreslå åtgärder för att minska dessa för att kunna effektivisera 

produktionen samt att minska maskinskador. Detta är också den viktigaste delen 

i arbetet. Det leder naturligt till att kolla över hela hängarnas flöde samt att se 

lösningsförslag för att förbättra det i största mån. I detta fall betyder det att pro-

jektet bör ta hänsyn till bland annat inkommande material, leveranser mellan 

maskiner i maskinlinjen och andra relevanta delar rörande hängarna. Arbetet fo-

kuseras till anodmontaget men tar även upp delar rörande verk 2 – ett av de två 

verken där aluminium produceras.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på hängarna. Slutsatserna bör dock täcka samtliga frågeställ-

ningar och det övergripande syftet. Ingen egen konstruktion kommer att skapas, 

endast tas fram som skisser och prototyper. Problemen kommer att lösas med 

hjälp av analyser, förslag, skisser samt diskussion med personal.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål   

Undersökningen har som mål att besvara följande konkreta frågeställningar.  

1. Identifiera orsaker till avvikelser på hängare. 

2. Föreslå åtgärder för att minska avvikelser. 

3. Identifiera parametrar/toleranser i maskinlinjen för att optimera de interna 

leveranserna mellan maskiner i maskinlinjen. 

4. Förklara effekten av eventuella avvikelser på inkommande material på 

maskinlinjen.  

5. Ta fram toleranser för inkommande material. 

6. Räkna på ekonomiska effekter. 

1.5 Översikt 

Resterande delar av rapporten ser ut som följande: i kapitel 2 presenteras bak-

grundsmaterial för att ge läsaren en bättre förståelse. Där tas kort upp hur pro-

duktionen av aluminium går till, en hängare beskrivs samt att hängarnas flödes-

schema tas upp. Även maskinlinjen innehållande maskiner tas upp och förklaras 
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kortfattat. Till sist beskrivs teori och bakgrund till verken och arbetet som skedde 

där under projektet.  

Metoden är uppdelade i tre kapitel som tar upp hur projektet genomförts i stora 

drag: analyser och litteratur, konstruktioner samt arbete i produktionen.  

Kapitel 4 tar upp samtliga resultat. Identifiering av orsaker bakom avvikelser på 

hängare samt förslag på åtgärder för att minska dessa. Identifiering av problem i 

maskinlinjen och förslag för att minska dessa för att optimera leveransen mellan 

maskinerna. Förklaring av effekten på grund av avvikelser på inkommande 

material i maskinlinjen tas även med där. Till sist problemformuleringar och åt-

gärdsförslag i verken, genom arbetet som gjordes i produktionen.  

I kapitel 5 visas och förklaras konstruktionerna som lösningsalternativ till två av 

huvudproblemen, angående avvikelser på hängarna, som tagits fram under pro-

jektet.  

I sista kapitlet ges slutsatser och diskussion relaterat till huvudområdena av pro-

jektet, det vill säga: hängare, maskinlinjen samt övriga resultat. Här diskuteras 

även projektet i sin helhet där bland annat vissa svårigheter som stötts på tas upp.  

1.6 Författarens bidrag 

Den hjälp som mottagits under arbetet har kommit från Kubal och dess personal 

och har främst handlat om olika typer av information. Exempelvis angående 

maskiner och olika processer samt ritningar, bilder, säkerhetsutbildning, utrust-

ning och tidigare påbörjade förundersökningar. Dator och ett kontor har utlånats 

för att söka information och att kunna skriva rapporten. Resterande delar av 

projektet har utförts själv.  
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2 Bakgrundsmaterial 
Nedan presenteras bakgrundsmaterial för bättre förståelse av resterande delar av 

rapporten. Produktion av aluminium, beskrivning av- och flödesschema för häng-

arna samt beskrivning av maskinlinjen med korta förklaringar av maskinerna är 

delar som tas upp.  

2.1 Produktion av aluminium 

Produktionen av aluminium går till som följande på Kubal: (Se ekvation 1 nedan 

för reaktionsformeln.) [5]  

2𝐴𝑙3𝑂2 + 3𝐶 + 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 4𝐴𝑙 + 3𝐶𝑂2 (1) 

Bauxit uppstår då vissa aluminiumhaltiga bergarter vittrar sönder. Genom att rena 

bauxiten fås aluminiumoxid fram [6], det här sker på Irland och görs inte av 

Kubal. Detta pulver lagras i stora behållare på Kubals område. Anodkol fraktas 

med hjälp av anodhängare från anodmontaget, där anoder och hängare gjuts sam-

man, till elektrolysugnen. En smält-elektrolys-process sker där en icke-spontan 

reaktion tvingas fram med hjälp av elektricitet.  

Genom en oxidficka tillförs 

aluminiumoxid. Elektricitet 

med en ström på cirka 160 kA 

och spänningen 4,3–4,5 V 

skickas via en strömskena ner 

genom hängaren till anodko-

let, som har en positiv ladd-

ning till katodkolet, som är 

negativt laddad. Anodkol-

blocket som fortfarande hålls 

uppe av hängaren ”smälter” 

genom att elektroner hoppar 

mellan det positiva och nega-

tiva kolen och blandas med 

aluminiumoxiden. Ur detta 

fås smält, ren aluminium och 

koldioxid som restprodukt. 

Se figur 2.1. Aluminiumet 

tappas ur ugnen och tas om 

hand för vidare leverans till 

kund. Anodkolet förbrukas 

på mellan cirka 28-30 dygn 

och byts sedan ut mot ett nytt. 

Hängaren med rester fraktas 

tillbaka till anodmontaget för 

rening, sedan används de igen. 

[5]  

Figur 2.1: Bild som visar elektrolysugn. [5] 
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2.2 Beskrivning av hängare 

I detta kapitel beskrivs vad en hängare är, vad den består av, hur den ser ut samt 

så beskrivs dess huvudsakliga syfte. Detta visas i figur 2.2.  

 

Figur 2.2: Enkel beskrivning av hängare. 

 

 

 



Optimering av interna leveranser i maskinlinjen –  

Anodhängare och maskiner.  

 2019-06-07 

13 

 

Till Kubal beställs färdiga hängare. De 

har ca 5800 stycken som går runt i an-

vändning. [14] Hängarna består av en 

stolpe med ett hål för att låsa fast häng-

arna från en bana i taket, ett ok som sit-

ter ihop med stolpen med hjälp av en 

sprängplatta och plattjärn med hängs-

len, samt fyra stycken järnstift som sit-

ter fastsvetsade på oket, se figur 2.3. 

Sprängplatten är till för att kunna svetsa 

ihop gjutjärn med aluminium som stol-

pen respektive oket består av.  En häng-

are väger ungefär 600 kg och totala 

hängaren är ungefär 2600 mm hög. 

Stolpen är ca 2095 mm lång och stiften 

är 240 mm hög. [7] Se figur 2.3. 

Upphängningshålet som fästs i klockan 

i conveyor-banan är cirka 50 mm i dia-

meter och är placerad ungefär 80 mm 

under toppen av stolpen. Av stiften är 

det ca 100 mm som är placerad i anod-

kolets hål. Själva anodkolet är ca 1460 

* 835 * 640 mm och väger ca 1,2 ton. 

[10] Hängarna består av flera olika 

material: mestadels aluminium och järn 

men också legeringar som magnesium, 

kisel, mangan, koppar, sink, krom och 

titan i mindre mängder [36]. Hängaren 

behöver klara av att lyfta tunga föremål, 

värme vid 1100 grader C och tåla stora 

krafter från olika maskiner samt leda 

elektricitet till smältan.  

   

 

  

Figur 2.3: Beskrivning av hängare. 
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2.3 Flödesschema för hängare 

För att förstå vart problemen och avvikelserna uppstår och varför, behövs ett 

flödesschema för hängarna och anoderna: Anodkol-block flyttas med hjälp av 

en traktor, från lastbilar de kommer transporterade med, in till anodmontaget. 

Ett lyft-ok placerar dessa på en av flera rullbanor som finns (se figur 2.4), där 

de kontrolleras för rätt höjd, sprickbildning och skador. Sedan transporteras de 

vidare till nästa steg och förvärms, så att de inte är fuktiga vid gjutning, med 

hjälp av propan-gasol som visas i figur 2.5. Detta för att lättare kunna placera 

hängaren i position på anodkolet och för att förbereda för gjutningen.  [28]  

 

Figur 2.4: En rullbana som transporterar anoder. 

 

 

 

Figur 2.5: Hålen i anodkolet förvärms. 
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Samtidigt klockas hängare i conveyor-banan- det vill säga hängaren fästs i ett 

munstycke som kallas för klocka som är fäst i transportbanan i taket, redo för 

transport mot gjutningen. (se figur 2.6) I gjuteriet tillverkas göt, som är ett bear-

betningsämne och kommer från en smälta som framställts i elektrolysverk. Gju-

teriet kan även både smälta ner och förädla fast aluminium. [9] 

 

Figur 2.6: Ritning på hängare plus anodkol i conveyor-klockan (till vänster). Hängare 

placerad under klockan som sitter i conveyor-banan (till höger).  

 

Stiften - den nedre delen på hängarna, doppas i ett grafitbad för att förhindra att 

gjutjärnet ska fästa för hårt vid gjutningen vilket leder till problem då detta se-

nare ska tas loss. Grafitblandningen som Kubal använder heter ”Elecote 2”. 

Grafit-ytskiktet bränns fast på stiften med hjälp av propan-gasol. Detta visas i 

figur 2.7. Förvärmningen behövs också eftersom grafitblandningen gör stiften 

fuktiga vilket skulle ge en reaktion av dessa och den heta gjutjärnssmältan vid 

gjutningen i ugnarna, eftersom vattnet expanderar. [9] 
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Figur 2.7: I karet, till vänster i bild, doppas stiften i grafit-blandningen. Till höger 

bränns grafitytskiktet fast på stiften med hjälp av en gasol-brännare samt torkas. 

 

Hängaren klockas loss och placeras med stiften i fyra hål på anodkolet som 

syns i figur 2.8.  

 

Figur 2.8: Hängare placeras i anoden för gjutning. 

De båda transporteras på rullbanan till gjut-stationen (se figur 2.9) där de gjuts 

ihop med gjutjärn (se figur 2.10 och 2.11) för att kunna transporteras till elekt-

rolys-ugnarna där produktionen av aluminium sker - detta är nu en färdig anod. 

En smälta räcker till gjutning av 25 stycken anoder. Det gjuts och används un-

gefär 1300 anoder per vecka på Kubal.  
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Figur 2.9: Flera anoder gjuts ihop med hängare samtidigt. Som det ser ut här är inte 

bra då gjutjärnet spillts ut över anoden. 

 

 

Figur 2.10: Göt-smältan hälls ner i hålen på anoden  

där hängaren är placerad i gjutstationen. 
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Figur 2.11: Detta är en perfekt gjuten anod som har smältan upp till cirka  

5 mm under övre kanten på anoden. 

 

Anoden rullas på en vagn till ett lyftbord där hängarna borstas av för att skapa 

bättre elektrisk kontakt. I-klockning sker och anoden transporteras till verket 

där aluminium produceras i ugnarna enligt processen i kapitel 2.1. [9] I figur 

2.12 syns några av de ca 300 stycken ugnarna som innehåller 16 stycken anoder 

var. [5] Varje ugn har 8 stycken anoder på var sida, det vill säga i figuren nedan 

syns 8 stycken stolpar som alla tillhör samma ugn, lika många sitter på baksi-

dan.  
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Figur 2.12: Ett av de två verken med ugnarna i bild. Stolparna på hängarna sticker 

upp.  

 

Det finns alltså plats för nästan 4800 anoder samtidigt då alla ugnar är i funkt-

ion. Temperaturen under krustan som bildas ovanpå elektrolytbadet i ugnarna är 

ca 1000 grader C och aluminiumet, som sjunker ned under elektrolyten, är ca 

600 grader C. I själva ugnarna är temperaturen hög, men inte likt den under 

krustan. Efter cirka 28 - 30 dygn har anod-kolet förbrukats, vilket syns på häng-

arens stolpe som sjunkit, (se figur 2.13) den tas då bort och byts ut. Hängaren 

kommer att utsättas för både hög värme och flera olika maskiner som arbetar 

med och runt om den. Värmen som uppstår i hängarens stolpe kommer främst 

från motståndet i elektriciteten som skickas genom denna samt värme som det 

glödande anodkolen bidrar med.  
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Figur 2.13: Ugn med relativt ny anod. Hängarnas höjd visar att hängarna  

nummer 13 och 15 har suttit längre än anod nummer 14, centrerad i bilden.   

 

Den förbrukade anoden, som kallas för en anodfimp (se figur 2.14), transporte-

ras från verket mot anodmontaget där de renas. Först grov-rengörs anodfimpen 

då badet rensas bort från den, ca 130 stycken anoder rensas per 12-timmars 

skift. Anodfimpens renhet är extra viktig eftersom de sedan säljs och renare 

fimp ger bättre betalt. [28]  
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Figur 2.14: Anodfimpar transporteras från ugnarna i verket mot nästa steg i 

processen. 

För att kunna återanvända hängaren måste den vara helt ren igen, därför är nästa 

steg en maskin som heter kolpress, där kolrester som sitter kvar på hängaren 

pressas bort från stiften. I figur 2.15 visas ett exempel på hur en anodfimp med 

och utan kolrester kan se ut före och efter dessa pressas bort i maskinen. [22]  

 

Figur 2.15: Bilade anodfimpar med kolrester som blivit kvar efter anoden förbrukats i 

ugnen. På hängaren till vänster i bild har kolresten pressats bort och endast 

järnhylsorna sitter kvar på stiften.   
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Figur 2.16: Den hylsa av järn som blir kvar av götet mellan anodkol och hängare (just 

denna är mycket tjockare än vad som önskas) efter den pressats bort i hylspressen. 

 

Nästa stopp är hylspressen som pressar loss gjutjärns-hylsorna (figur 2.16) från 

hängaren. Helst bör hylsans botten vara så tunn att den spräcks loss från kan-

terna så att den spricker liknande ett rör. (Se figur 2.16 till vänster.) Det är dessa 

som har hållit fast anodkolen på hängarens stift genom hela processen, efter 

gjutningen av dem. Dessa järnhylsor smälts ner för återanvändning till nästa 

smälta. Figur 2.17 visar detta. Innan de smälts ner igen rengörs de i ”Trumla-

ren” som roterar och på så sätt låter hylsorna slå i varandra för att renas. Detta 

tar ca 1 – 2 timmar. [9] 

  

Figur 2.17: Till vänster i bild syns använda järnhylsor som pressats loss i hylspressen. 

I den högra bilden smälts de ner igen för återanvändning. 
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En stiftriktare (figur 2.18) riktar stiften rätt vid behov, då stiften har en tendens 

att böja sig. Till sist inspekteras hängaren för att se om de direkt efter avsval-

ning kan användas igen eller om de måste lagas eller rätas ut innan, i det senare 

fallet förs de bort till lagning. [9] 

 

Figur 2.18: Stiftriktaren riktar stiften rakt efter processen då  

dessa lätt blir sneda eller vridna.(Stiftriktaren har inte använts  

på ca 6 månader då denna är trasig.) 

 

Vid inspektion av hängarna kontrolleras bland annat: stiften – om de är hela och 

raka och har rätt längd, stolpen – så att den är tillräckligt rak, sprängplatta – om 

det kan finnas sprickor, eller annat. [9] Om hängarens avvikelser är för stor för 

att kunna fortsätta användas fraktas denna till respektive plats för lagning. Vid 

sned stolpe (en vanlig avvikelse på hängarna som tas upp i kapitel 4.1.1) så rik-

tas dessa, det vill säga rätas ut. Detta görs dock bara på ca 10 % av alla stolpar 

som skulle behöva riktas. I vissa fall byts hängaren ut mot en ny efter inspekt-

ionen om detta krävs för fortsatt produktion. [28]  

 

 

 



Optimering av interna leveranser i maskinlinjen –  

Anodhängare och maskiner.  

 2019-06-07 

24 

 

2.4 Maskinlinjen 

Här presenteras hela maskinlinjen som hör till hängarna inne på anodmontaget. 

Detta innefattar alla maskiner som hängarna kommer i kontakt med (se förkla-

rande bild, figur 2.19 nedan). En förklaring av varje maskin ges samt så nämns 

även hur maskin och hängare skadar varandra. Mer om problemen samt lösningar 

på dessa kommer att tas upp i resultat delen av rapporten, kapitel 4.3. 

 

Som nämns i kapitlet ovan, angående hängarnas och anodens flödesschema, är 

en av flera rullbanor den första maskinen i maskinlinjen inne på anodmontaget, 

där ingår även vagn och lyftbord. Dess uppgift är till största del transport. Till att 

börja med rullas anoder fram med hjälp av detta. Vid förvärmning av anodkol, i-

klockning av hängare, dockning av hängare i anod samt vid gjutning är anodkolet 

placerat på rullbanan. [28]  

Rullbanan slits främst i kedjor och cylindrar samt dess slirkoppling. Då en anod 

rullas fram på bandet och stannar upp, ska detta stå kvar på bandet medan de 

rullarna slirar så att ett nytt anodkol kan rullas fram. Det ställs fem stycken efter 

varandra i väntan på att dockas med hängare för att sedan gjutas ihop.  

I taket finns en fastsatt conveyor-bana med i-hängda klockor där hängaren, med 

eller utan anodkol, hängs upp och fraktas.   

Efter aluminiumproduktionen ska hängarna rensas från de kol som sitter kvar 

samt oxid- och badrester så att de är redo för nästa omgång. Det som händer är 

att de transporteras till ren-bilning av fimp där de avrensade badet sedan krossas 

i en krossanläggning (BPS-krossen – Bath Process System). (Se figur 2.20) [9] 

Figur 2.19: Flödet för vad som sker i korta drag på anodmontaget med hängare. [12] 
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Figur 2.20: Hängare med kol- och bad-rester innan den gått igenom bilningen. 

Om inte detta görs tillräckligt bra och det finns bad kvar på hängarens stift så 

kommer detta försvåra gjutningen längre fram och vara en grund till vissa avvi-

kelser på hängarna. Bad-bitarna ska tillbaka till elektrolysen efter att de krossats 

för återanvändning. Då hängarna och anodfimpen blivit ren (figur 2.21) är det 

dags att gå igenom en maskin kallad kolpressen som pressar av överblivet kol 

som sedan säljs. Eftersom bort-pressat kol och bad-bitar inte ska till samma ställe 

är det viktigt att dessa separeras korrekt. [9] 

 

 

Figur 2.21: Hängare med anodfimp innan kolpressen. 
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Kolpressen fungerar så att hängaren åker in i maskinen via conveyor-banan, stol-

pen fixeras då en centrumarm låser fast den. De två övre bladen som fungerar 

som ett mothåll, åker in på ovansidan av fimpen från okets kortsida. De undre 

bladet åker upp och trycker loss kolet (knäcker kolet) från undersidan till minst 

4-6 stycken mindre bitar. De undre bladen åker ner, de övre bladen åker ut och 

till sist åker hela hängaren ur maskinen utan kolfimpen kvar. Kolresterna faller 

ner på ett transportband och matas ut. [9] [25] Se figur 2.22 nedan.  

 

 

Figur 2.22: Hängare efter kolpress, endast hylsan sitter kvar på stiften. 

Hylspressen är nästa maskin i kedjan som hängarna går genom (se figur 2.23). 

Som namnet säger pressar maskinen av gjutjärnshylsorna från stiften så att de 

sedan ska kunna gjutas ihop med ett nytt anodkol. De avpressade hylsorna fångas 

upp, trumlas och sedan återanvänds de som gjutmaterial. Det står två stycken 

hylspressar efter varandra i ledet. Den ena pressar av två stycken hylsor på den 

ena sidan, en i taget, och den andra pressar av de resterande två hylsorna.  
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Figur 2.23: Hylspressen med en hängare, det ena stiftet är fast i maskinen för att hylsan 

skall pressas bort. Fixering av hängarens stolpe.    

 

Efter att hängaren placerats i position 

fixeras denna med hjälp av att stolpen 

hålls fast. Ett stift i taget hålls fast av 

maskinen en bit ovanför hylsan. En 

press (cylinder plunge – se figur 2.24) 

trycker stiftet uppåt samtidigt som 

det hålls fast med två typer av kläm-

mor - klämkäftar, ovanför hylsan. 

Cylindern knäcker hylsan underifrån 

vilket gör att den delas i två delar på 

mitten och dras av stiftet. De två hyls-

delarna faller ner i en liten container 

för att sedan återanvändas. Den första 

hylspressen pressar av två av stiften 

på den ena sidan, ett och ett, och den 

andra pressen pressar loss de andra 

två på den andra sidan av oket.  

Figur 2.24: Bild på "cylinder plunge" som trycker stiften inklusive hängaren uppåt 

samtidigt som en klämkäft drar av hylsan.  
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För tillfället finns det ingen fungerande stiftriktare då denna är ur funktion och 

har varit det i minst 6 månader. Annars kommer den sist i maskinlinjen och an-

vänds vid behov då stiften blivit sneda på hängarna. När den är i funktion funge-

rar den så att den pressar isär stiften så att de blir raka igen.  

På bilderna nedan visas en annan stiftriktare än den som Kubal äger, men den 

fungerar på samma sätt: Hängaren hålls fast i stolpen och fixeras av två stycken 

armar (se figur 2.25). Bordet under hängaren lyfts upp till ett visst läge och stora 

klämmor håller fast stiften på oket ifrån flera olika håll. Dessa är gjorda att flytta 

sig automatiskt beroende på snedheten och böjningen på stiften, då dessa varierar 

på alla stift, det vill säga krafterna riktas åt det håll som behövs.  [37] 

   

Figur 2.25: En stiftriktare visar när en hängare får stiften riktade. På vänstra bilden 

hålls hängaren fast och på högra bilden riktas stiften. [39] 

 

Ok-stabiliseraren (den runda i mitten på bild i figur 2.26) åker uppåt för att lyfta 

hängaren i position innan stiften hålls fast och placeras i de fyra hålen, som syns 

i bilden nedan, genom att bordet under åker upp. Uträtnings-cylindrar på varje 

sida av stiften åker ut till varje stift, håller det läget för att pressa det rakt och 

sedan dras de in igen och låsningarna släpps upp och hängaren är färdig-riktad. 

[37] 
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Figur 2.26: Här syns mekanismen uppifrån, där stiften placeras i de fyra hålen då de 

rätas ut. [38] 
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2.5 Arbete i produktionen – teori och bakgrund 

Det finns två elektrolysverk på Kubal. Verk 1 och verk 2, där det sist nämnda är 

störst och innehåller flest ugnar samt producerar mest aluminium. Hängare med 

anodkol fraktas från anodmontaget till verken där anoderna förbrukas och bildar 

aluminium, hängarna kyls av och fraktas sedan tillbaka för att hämta nytt kol. [10] 

Se figur 2.27 för bild inifrån verk 2. Nedan presenteras en kort förklaring av hur 

arbetet i verken fungerar, där informationen främst kommer ifrån arbetet som 

gjordes där. Läs mer om metoden bakom detta i kapitel 3.3 och resultat i kapitel 

4.4.  

 

 

Figur 2.27: En liten del av verk 2 där några ugnar syns i bild tillsammans med en täck-

bil. Verket är ca 700 m långt. 

 

De maskiner som används i verket är främst olika bilar. Det finns anod-bilen – 

vars uppgift är att hämta nya anoder fäst i hängare, som kommer från anodmon-

taget i en vagn, och fästa dem på plats i ugnarna. Stolpen sitter fast i ett munstycke 

på ugnens utsida och anoden når precis ner i ugnen. Där stolpen har kontakt med 

ugnen är där elektriciteten skickas genom hängarens stolpe och ner genom ano-

den till katoden. Genom varje ugn går ca 4.5 V och 160 kA likström. [5] Då 

ugnarna är seriekopplade fås snabbt hög spänning och väldigt stor effekt. Detta 

kan kollas genom Ohms lag: där P är effekten - likström [watt], U är spänningen 

[volt] per ugns grupp och I är den totala strömmen [ampere].   

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 (2) 
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4,5 𝑉 ∗ 160 𝑘𝐴 ∗ 𝑥 𝑠𝑡 𝑢𝑔𝑛𝑎𝑟 ≈ 720 𝑘𝑊 ∗ 242 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑔𝑛𝑎𝑟 (3) 

På grund av detta är det extra viktigt att stolpen är rak och hel så att kontaktytan 

är så stor som möjligt, för att underlätta produktionen av aluminium. Vid minskad 

kontaktyta på en hängare kommer arean elektriciteten kan färdas genom minska 

vilket ger ett ökat motstånd genom just den hängaren och detta kommer göra 

denna ännu varmare vilket leder till ökad förbrukning av den anoden.  

Efter anoderna placerats i ugnarna ska dessa täckas med ett 50 – 100 mm tjockt 

lager oxidpulver eller återanvända bad-rester som krossats ner, eller en blandning 

av dessa två. Detta görs för att minska förlusten av anodkol genom luftavbränning 

när den reagerar med syret. [27] Det här görs med hjälp av en täck-bil. När ano-

derna placeras i ugnarna har de ett bad av elektrolyt runt sig som tillsammans 

med oxidpulver, som doseras ut i ugnarna med jämna mellanrum (figur 2.28), 

reagerar och bildar aluminium med anoden. Efter att anoden är ditsatt bör dessa 

täckas inom 2 – 12 timmar för att det ska hinna bildas en tjockare hinna ovanpå 

elektrolyten för pulvret att lägga sig på istället för att direkt blandas ut i badet 

[10].  

 

Figur 2.28: Inifrån en ugn syns hängare med anod täckt av oxidpulver, samt munstycken 

som doserar ut oxiden.  

Bad-nivån i ugnarna kan öka och sjunka beroende på mängden oxid och elektro-

lyt som finns. För detta finns en bad-bil som förflyttar bad från ugnar med för 
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mycket till ugnar med för lite, för att hålla en jämn nivå mellan ca 170 – 200 mm. 

Varje 10 mm motsvarar ca 100 kg bad.  

Då anoderna har suttit i 28 - 30 dagar är de förbrukade och ska bytas ut. Innan de 

tas ut ur ugnarna så används en järn balk för att knacka runt om anoden för att 

den ska släppa från underlaget. Dessa balkar är placerade på maskiner, som anod-

bilen, för att underlätta. När anoden sitter löst tas de ut och fraktas tillbaka till 

anodmontaget efter avkylning. En grävbil gräver ur resterna som blir kvar i ugnen 

och sedan sätts en ny anod dit för att smältas ned och bilda aluminium. Denna 

process pågår 24 timmar per dygn, alla dagar per år. [27] 

Hängarna sjunker då anoden förbränns, cirka 15,3 mm per dygn. Anodkolen är 

från början 640 mm höga. 

640 − (15,3 ∗ 28) = 211,3 𝑚𝑚 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑓𝑖𝑚𝑝,  
𝑑å 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑢𝑔𝑛𝑒𝑛 𝑖 28 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟.  

 

(4) 

640 − (15,3 ∗ 30) = 181 𝑚𝑚 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑓𝑖𝑚𝑝,  
𝑑å 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑢𝑔𝑛𝑒𝑛 𝑖 30 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟.  

(5) 

Anodfimpen kommer alltså att vara mellan 181 mm och ca 212 mm vid en bra 

förbrukning, enligt ekvation (4) och (5). Detta är precis vad som behövs för att 

hålla nere skador på maskiner då anodfimpen är tillbaka på anodmontaget för att 

renas. Dock finns det många faktorer som gör att detta inte håller och att problem 

uppstår. Bland annat täckning, bad-nivåer, frätning, reaktion med syre, urgräv-

ning, anoden sitter ojämnt relativt ugnen eller relativt hängaren med mera.  
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3 Metod 
För att förstå både helheten och problemen påbörjades direkt en förundersök-

ning samt litteraturstudie, för att förstå hur arbetet på Kubal går till samt vad 

som felar. Mycket av informationen hämtades från internet, kursböcker samt ti-

digare arbeten och dokument från Kubals intranät. Även Kubals personal har 

varit till stor hjälp med att bidra med information och egna tankar.  

Bakgrundsmaterial har sammanställts för att ge läsaren betydelsefull informat-

ion för fortsatt läsning. För att få fram information angående hängarna och dess 

avvikelser gjordes ett flödesschema över dem, där observationer, analyser och 

informationssökning var av stor betydelse (se kapitel 3.1 nedan). Maskinlinjen 

har gåtts igenom där information från Kubals intranät och egna analyser har 

spelat stor roll. Konstruktioner rörande avvikelser på hängare har skissats fram 

och tas upp i kapitel 3.2 samt hela kapitel 5. Arbete i verket samt täck-bils ut-

bildning och flera säkerhetsutbildningar har gett stor insikt i produktionen och 

hur alla delar hänger ihop med varandra och bidrar till att små problem som lätt 

ignoreras eskalerar. Arbetet tas upp i kapitel 3.3 nedan.  

 

3.1 Analyser och litteratur   

Från internet hämtades information om bland annat aluminium och dess egen-

skaper samt hur det produceras, elektrolys-processen, om gjutning och gjutjärn, 

legeringar, grafit och grafitering med mera. Litteratur som använts består till 

största delen av böcker från tidigare kurser, exempelvis angående rapportskriv-

ning, maskinteknik, kemi, materialteknik och så vidare. Till litteraturen hör 

även mycket information som gåtts igenom från Kubal. Information från intra-

nätet [33] handlade mest om de problem som uppstått med hängarna samt några 

egna förundersökningar angående detta. Flera hundra ritningar har letats fram 

och setts över för att få helhets bilder och noggrannare information angående 

maskiner, maskinlinjen och hängarna. Kalkyler, bilder, information om maski-

ner och vissa problemformuleringar har även dessa hämtats från Kubals datorer. 

Korta utbildningar och flertalet utbildningsdokument har gett mycket informat-

ion angående både företaget och olika processer samt hur de arbetar och vad 

som görs.  

 

3.2 Konstruktioner och prototyper  

De egna konstruktionerna/skisserna uppstod som idéer efter en tid in i arbetet. 

Där användes brainstorming och diskussion med kunniga för att få fram de 

olika idéerna. Dessa skissades om flera gånger för att prova olika former, detal-

jer, handtag med mera. Efter diskussion valdes de som verkade bäst, med avse-

ende på enkel användning för personal, och sedan konstruerades en enkel proto-

typ för att kunna prova i en liten skala. För att efterlikna en stolpe på en hängare 

användes ett långt och smalt stearinljus som knäcktes på mitten för att simulera 

en krokig hängare. Den runda formen gjordes om till fyrkantig för att efterlikna 
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en stolpe. Aluminiumfolie veks ihop och designades för att skapa en typ av tolk 

som kunde användas för att föra upp och ned längs ljuset för att se om tolken 

kunde föras över böjningen. Vid ett rakt stearinljus bör detta fungera optimalt, 

men ju mer stearinljuset böjs (där detta är knäckt) desto svårare bör tolken gå 

att dra över knäckningen. Samma gäller förstås den tänkta tolken över en häng-

ares stolpe. Enkla CAD-modeller skapades sen i dator programmet Solid Works 

för att se hur dessa skulle se ut. Dessa samt egna skisser och även konstruktion-

erna visas och beskrivs närmare i detalj i kapitel 5: kapitel 5.1 för sned stolpe 

och kapitel 5.2 för sneda stift.    

 

3.3 Arbete i produktionen  

I utbildningssyfte och för en djupare insyn i vad hängarna går igenom som kan 

skapa problem, spenderades 48 timmars arbete i verket – verk 2, där aluminium 

produceras i flertalet ugnar. En skift-vända med två stycken dagar och två stycken 

nätter, 12 timmar vardera. Den huvudsakliga informationen därifrån och fram-

förallt utbildningen som mottogs handlade om att bli täckbilsförare.  

Under dessa arbetsdagar analyserades hängare plus anodkol före och efter att de 

suttit sina dagar i ugnarna. Även frätning på anodkol, elektrolytbadnivåer, täck-

ning, mätningar av aluminium och elektrolyten, säkerhet och gjutning var delar 

som kollats över. Med hjälp av personalen som arbetade där har massor med kun-

skap intagits. De olika maskinerna har granskats, med tanke på hur de hanterar 

hängarna och vilken skada de kan skapa om de inte hanteras varsamt och kon-

trollerat. Självklart kräver detta att maskinerna fungerar som de ska och att per-

sonalen är intresserade av att göra sitt bästa.  
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4 Resultat 
För att kunna identifiera och förhindra avvikelser på hängarna behövs en tydlig 

bild av problemet och varför de uppstår, samt vad detta orsakar för problem i 

maskinlinjen. De flesta problemen uppstår mer eller mindre på alla hängare 

med tiden. Om avvikelserna är små skapar de inte så mycket problem - men när 

de kombineras med varandra, som efter ett tag är ett faktum då alla hängare har 

någon typ av defekt, då blir problemen stora. Här tas även resultat från arbetet i 

verket upp, samt resultat angående de övriga målen med projektet.  

 

4.1 Identifiering av orsaker bakom avvikelser 

I detta kapitel kommer orsakerna bakom varje avvikelse på hängarna identifieras 

var för sig: vad det är för avvikelse och orsaker bakom den, samt beskrivs även 

vad avvikelsen skapar för problem vid fortsatt användning av den hänga-

ren. ”Sned stolpe” och ”sneda stift” kan ses som huvudproblemen, men dessa 

uppstår förmodligen på grund av andra avvikelser som nämns nedan plus miss-

riktade maskinkrafter vid fixering i maskinerna.  

4.1.1 Sned stolpe 

Ett av de vanligast förekommande problemen med hängarna är att stolpen 

blir sned. Detta är också en av de svåraste att arbeta med eftersom att 

hängaren vid varje steg fixeras, alltså med hjälp av maskinkrafter hålls 

vertikal i förhållande till upphängningspunkten. Då stolpen är sned kom-

mer hela hängaren att luta mer eller mindre vid fixering, (se figur 4.1) 

vilket gör det svårt för maskiner att arbeta med hängaren. Stora maskin-

krafter på hängarna missriktas som ger upphov till fler avvikelser. [3] 
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Figur 4.1: På bilden visas en sned hängare vid fixering i hylspressen. 

Att en stolpe blir sned med tiden är inte så konstigt då maskinerna är äldre 

och avger stora krafter. Men då den blir mycket sned och på kort tid leder 

det till både ekonomiska problem och problem vid fortsatt produktion. 

Sned stolpe kan uppstå på flera olika sätt men främst genom kombinat-

ioner av andra avvikelser plus stora missriktade maskinkrafter. Till exem-

pel om stiften är sneda, stiften är fel-svetsade eller har ojämn botten och 

ändå gjuts fast med anodkolet kommer de att sitta snett vid produktion 

och fixering. Om de redan från början är lite sned kommer hängarna inte 

att gå igenom maskinlinjen utan att ta skada från maskinerna - vilket leder 

till ännu större avvikelser med tiden. [14] 

Tidigare har en laser testats som skulle mäta rakheten i stolpen. Detta blev 

inte så lyckat då det var svårt att hålla laserlinjen rak och tillräckligt tunn 

för att kunna se avvikelsen från den på stolpen. Detta skulle kunna vara 

ett alternativ att prova igen om tid lades ner på att hitta en konstant rak 

linje att mäta avvikelsen ifrån och att få linjen tillräckligt smal och tydlig 

att även små avvikelser kan upptäckas.  
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I figur 4.2 ovan kan ses att endast en liten avvikelse från centrumlinjen 

för stolpen ger en stor vinkel-böjning av hela hängaren och även anod-

kolet. Detta kommer att ge problem genom hela maskinlinjen då maski-

nerna är konstruerade för att hantera raka hängare med anodrester. [4] 

Det är heller inte omöjligt att hängare tippar av rullbanan just på grund 

av detta. Det kan ske då sneda hängare gjuts fast i anoden och då anoden 

är placerade på rullbanan kommer en del av stolpen luta över kanten på 

den. Då böjningen i stolpen är för stor kommer stolpen lättare kunna ta i 

föremål ovanför den, vilket tillsammans med att dess tyngdpunkt flyttas 

ut från mitten av den, kan få hängaren att tippa av banan.  

Vid användning av en hängare som har för sned stolpe kommer den att 

orsaka problem längs maskinlinjen. Detta innefattar att anodkolet för-

brukas ojämnt – vilket inte bara ger ekonomiska problem då hela kolet 

inte används, utan det gör också att missriktade krafter uppstår i kolpres-

sen - vilket skadar denna. Hängaren kan tippa av rullbanan, det blir dålig 

kontakt mot strömskenan i ugnarna, kolet täcks inte rätt av bad-materi-

alet samt att stiften bränns sönder. Hylsor kan bli fastgjutna snett – vil-

ket ger problem i hylspressen som inte orkar pressa av dessa och den, in-

klusive resterande maskiner, körs lättare sönder. Då stolpen endast är lite 

sned går detta bra ändå, men då stolpen är för sned är det smartare och i 

Figur 4.2: Här visas tre stycken olika hängare med olika mycket sneda stolpar. 

Den första är rak, den mittersta är lite sned och den högra är mycket sned. [15] 
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längden billigare att skicka den till lagning direkt istället för att utsätta 

hela maskinlinjen för skada. Det ska kosta ca 2860 kr per hängare att 

laga denna plus materialkostnader som tillkommer på ca 1000 kr [4]. Att 

laga en hängare kan alltså kosta ungefär 3860 kr, detta kan anses billigt 

jämfört med att behöva laga flera maskiner eller behöva köpa helt nya 

hängare då de kollapsar helt.  

Allt detta ger också en fingervisning om att ursprungsproblemet borde 

finnas i början av processen och att flera av de övriga avvikelserna upp-

står från att stolpen är sned.  

4.1.2 Sneda stift (cowboy) 

När hela stiften är sneda kan det kallas för cowboy-effekten (”hjulbenta” 

hängare) - då stiften blir böjda inåt eller i ett fåtal fall utåt. (Se figur 4.3.) 

De kan böja sig både åt långsidan eller kortsidan. Detta är en annan vanlig 

avvikelse som skapar stora problem [4]. Ungefär 15 stycken stift totalt 

måste bytas ut varje vecka på grund av att stiften är böjda.   

 

Figur 4.3: På bilden visas ett typiskt exempel på cowboy-stift när stiften inte 

gå ner i anodkolet.   

I slutet av maskinlinjen finns en stiftriktare vars uppgift är att rikta sneda 

stift rätt. Efter riktningen kontrolleras stiften mot en mall för att säker-

ställa att stiften går ner i anoden. Om detta inte görs kommer problemen 

bli värre. Om en hängare som redan har en typ av avvikelse som till ex-

empel att stolpen är sned, så kommer stiftriktaren att vara den som böjer 

stiften istället för att räta ut dem vid fixering och stora maskinkrafter. 

Dessutom har stiftriktaren varit ur funktion i minst 6 månader så inga stift 

har kunnat rätas ut även fast behovet finns.  

På grund av detta uppstår problem främst vid dockning av hängare i 

anodkol då stiften inte går ner i hålen på anoden. För att kunna docka i 

anoden måste personalen ”spetta” - det vill säga använda ett spett för att 
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kunna trycka ner stiften i anoden och när så stora krafter släpper efter så 

slår hängaren ner i anodkolet vilket skadar både kolet och lyftbordet som 

de står på. [16] Om stiften är för böjda går den hängaren inte att använda 

och behöver då lagas eller bytas ut.   

Sneda stift kan uppstå tillexempel då kolrester pressas loss, om kolfimpen 

är för tjock eller om den är sned. Det vill säga om det uppstår missriktade 

krafter från kolpressen. Om grafiteringen inte skett på rätt sätt eller om 

legeringen inte är som den ska så kan detta ge upphov till att stiften blir 

sneda på grund av att det blir svårare för maskinerna att pressa bort kol 

och hylsa som sitter på stiften, missriktade krafter gör lätt att stiften tar 

skada och kan bli sneda. [3] 

Vid användning av en hängare med sneda stift kommer flera följdproblem 

att uppstå. Detta gäller främst skador på lyftbord vid spettning, gjutnivån 

blir sned vilket kan göra att anodkolet sitter snett i ugnen, alltså förbrukas 

snett. Det kan leda till sned stolpe samt att det kostar onödiga pengar om 

allt kol inte används upp och dessutom kan stiften brännas i ugnen. Det 

blir problem i kolpressen när kolresten pressas loss – missriktade krafter 

böjer stiften ännu mer, samt att då hylsan är sned får hylspressen svårt att 

knäcka botten på hylsan – vilket skadar maskinen på grund av att den 

tvingas köras manuellt [3].  

4.1.3 Sned botten (på stift)  

Denna avvikelse är exakt vad det låter som - underdelen av stiften är 

ojämn, det vill säga botten är sned på något sätt (se figur 4.4). 

 

Figur 4.4: På denna hängare har botten dragits loss på stiftet.  
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Detta kan ske på grund av några olika orsaker. Det händer att hängare 

lossnar från klockorna i conveyor-banan och faller till golvet. Detta är i 

sig ett farligt problem då det kan skada människor, men det gör också att 

botten på stiften skadas. En annan anledning är att det uppstått problem 

vid grafiteringen som leder till att hylsorna, den del som blir över av gjut-

järnet efter att anoden bränts bort i ugnarna, fäster för hårt på stiften. När 

dessa pressas bort i hylspressen kan även delar av själva stiften dras loss, 

vilket då kan bli en sned botten. Även legeringen av själva järn-hylsan 

kan ha en del i detta.  

Stiften kan även brännas av i elektrolys-processen om kolet förbränns för 

fort eller om stiften var sneda så att kol-fimpen blir ojämn, det gör även 

att delar av järnstiften blandas ut i aluminiumet. Detta skapar stora pro-

blem när aluminiumet ska säljas och metallen innehåller för mycket järn, 

detta måste korrigeras innan försäljning. [10] Att stiften kan brännas av 

beror bland annat på att anoden förbrukas för länge på grund av att det är 

brist på nya anoder, anoderna inte är tillräckligt täckta i ugnarna – anod-

kolet kan fräta sönder tillsammans med hög värme och syre eller om det 

är för höga badhöjder i en ugn eftersom elektrolyt materialet har en frä-

tande egenskap.  

Denna avvikelse kan även uppstå då stiften byts ut, om de har blivit ska-

dade. Nya stift svetsas på oket och det kan hända att något stift av misstag 

svetsas på för högt upp på oket [3]. Det betyder att exempelvis tre av stif-

ten är alla lika lång, men det fjärde stiftet är lite kortare än de andra. Då 

denna hängare gjuts fast i anoden kommer tre stift att vara placerade nära 

anod-hålets botten, medan det fjärde kommer att hänga en bit ovanför. 

Det betyder att gjutjärns-hylsan kommer att vara tjockare på det stiftet än 

de övriga. Detta gör att den hylsan kommer att bli väldigt svår att spräcka 

i hylspressen vilket kan göra att stiftet tar skada, vilket även maskinen gör. 

[9] Det ger även upphov till andra avvikelser, främst relaterat till stiften, 

men detta kan även göra att till exempel stolpen blir sned då alla avvikel-

ser mer eller mindre hänger ihop.  

Allt det här orsakar problem då den gjuts ihop med anodkolet igen ef-

tersom den oftast gjuts fast sned - detta kan bli samma problem som ”sned 

stolpe”, eller så kan hängaren lyckas hålla sig rak, men då blir gjut-nivån 

sned – alltså tjockare på ena sidan och tunnare på den andra sidan. När 

hylsan ska pressas bort i hylspressen innefattar det att spräcka botten av 

hylsan och dela denna i två delar och det säger sig självt att om hylsan är 

för tjock så har maskinen svårt att spräcka och ta bort den från stiften. Låt 

säga att hängaren även har en så kallad ”midja” då är detta extra svårt.   

4.1.4 Midja 

En annan avvikelse kallas för midja och återfinns på stiften på hängaren. 

Det betyder att det finns en slags urgröpning i en cirkel runt hela stiftet 

som påminner om en midja, givet att stiftet ses från sidan. [3] (se figur 

4.5) Denna avvikelse är svår att hantera och kan uppstå från flera olika 
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andra avvikelser som bland annat sned botten (se kapitel 4.1.3), tjock bot-

ten i hylspressen, dålig grafitering eller sedimentering av grafiten då den 

blandas ut med vatten.  

 

Figur 4.5: Bilden visar en midja som uppstått på stiften av hängaren.   

 

Hålen i anoden är ca 100 mm djup och stiften bör gå nästan ända ner i 

botten på dessa för att hylspressen enkelt skall kunna knäcka loss hylsan. 

Gjutnivån ska vara ca 5 mm under övre kanten på anoden[17], det vill 

säga stiften täcks av en hylsa som är ca 95 mm hög, i bästa fall. Om gra-

fitnivån är för låg i badet som stiften doppas i innan de gjuts ihop med 

anoden så kommer en del av hylsan fästas på stift som inte blivit doppad 

i grafiten. Den delen med hylsa som inte blivit täckt av grafit blir då pla-

cerad ca 100 mm från stiftens botten - där en midja ofta uppstår. Det vill 

säga: om stiften inte blir grafiterade tillräckligt högt, så ökar risken för att 

en midja skall uppstå då hylsan pressas loss. Se figur 4.6 nedan för för-

klaring. 
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Figur 4.6: Skiss av en av anledningarna som kan ligga bakom "midja". 

Då kolet bränns för länge kan elektrolyt-badet stiga över anoden och lägga 

sig precis ovanför längs stiften. Då detta är frätande (speciellt tillsammans 

med syret) så kommer det att fräta sönder stiften. [10] I vissa fall fräts 

kanten på stiften så att delar av det lossnar och ibland lägger det sig runt 

hela stiften och fräter bort som en ring runt om stiften, precis som en midja. 

När det här sker så kommer detta också att placera sig ca 100 mm ovanför 

botten på stiften. Skillnaden om det dragits av i hylspressen eller om det 

frätts sönder på grund av elektrolyt-badet kan lätt upptäckas. Vid frätning 

så kommer midjan vara slätare än om bitar skulle dragits loss i hylspres-

sen på grund av dålig grafitering. Det är större chans att midja uppstår vid 

verken än i anodmontaget.  

Anoderna har två stycken spår längs underkanten för att leda bort luft och 

gaser som bildas under kolet. Se figur 4.7 nedan för bild. Spåret är ca 10 

mm brett [35] och är designat och konstruerat för att elektrolyten inte ska 

kunna sippra upp genom den och på så sätt kunna fräta stiften.  

 

Figur 4.7: Spår i anodkol för att kunna leda ut gasbildning under kolet. 
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De problem som en midja på stiften kan skapa sker främst i hylspressen 

då det är svårt att pressa loss hylsan eftersom den blivit formad och gjuten 

efter midjan vilket gör att hylsan är både större, tjockare och har mer kon-

taktyta med stiften än i vanliga fall. Detta leder till att maskinen kan be-

höva köras manuellt och att hängaren kan behöva gå genom maskinen 

mer än en gång för att hylsan ska lossna. Vid manuell körning tar maski-

nen skada, genom slitage på bland annat hydraulcylinder och andra ma-

skinkomponenter.  

4.1.5 Grafitering och legering  

Innan gjutningen doppas stiften i en grafitblandning innehållande grafit 

och vatten. Grafit är en variant av kol som leder ström på samma sätt som 

metaller och används därför som elektroder vid elektrolys. Grafit fungerar 

även som smörjmedel. [18] [19] Vid grafitering doppas ca 100 mm av 

stiften i blandningen och bränns sedan fast.  

Problemen med grafitering uppstår bland annat då grafiten blandas ut med 

vatten och blandningen sedimenterar (grafiten sjunker till botten) eller då 

nivån av blandningen är för låg i karet så en för liten del av stiften doppas. 

Det gör att inte tillräckligt mycket av stiften blir täckt av grafit vilket leder 

till att götet sitter fast för hårt på stiften och blir väldigt svårt att få loss. 

[3] Detta ger upphov till flera avvikelser på hängarna som till exempel 

midja, sneda stift och sned stolpe då maskinerna fixerar och missriktar 

krafter för att få loss detta, samt att övriga maskiner tar skada.  

Dålig grafitering kommer från brist på grafit, sedimentering, icke tillräck-

lig omrörning vid sedimentering och att nivån i karet kan vara för låg. 

(Detta kan vara löst nu då en lägsta-nivå markerats ut i grafit-karet, se 

figur 4.8)  
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Figur 4.8: På bilden syns markeringen i grafitkaret som visar lägsta 

grafitnivån. 

 

Gjutjärnssmältan, som används för att gjuta ihop stift med anodkol, består 

av gamla gjutjärnshylsor och nytt gjutjärn samt olika legeringar. Det finns 

olika ”recept” för hur smältan ska legeras. Exempelvis vid 670 kg åter-

vunnet material, som är hylsorna som pressats av stiften från föregående 

gjutning, och en gjuttemperatur på ca 1450 grader C, blandas 5 kg kol (C) 

och 5 kg kisel (Si) i som legering. Vid användning av flera material än de 

återvunna hylsorna tillsätts även mangan (Mn) och ferrofosfor i olika 

mängder beroende på vikt och temperatur. Detta vägs upp med hjälp av 

en legerings-våg och blandas i smältan vid rätt temperatur. [20] 

Problem som kan uppstå med legeringen kan vara att blandningen inte är 

exakt. Då det är rätt så stora bitar som vägs upp kan det vara svårt att vara 

noga och mäta upp exakta vikter. Vid en miss i legeringen ger det problem 

då hylsan pressas loss samt när kolresten pressas loss eftersom hylsa in-

klusive legering ”håller fast” anod-kolet.  

Dålig grafitering och icke-korrekt legering ger upphov till nya avvikelser. 

De skulle till och med kunna ses som ursprunget till alla andra avvikelser 

tillsammans med icke-tillräcklig rening av hängare samt materialet de be-

står av och missriktade maskinkrafter. 
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4.2 Förslag på åtgärder för att minska avvikelser  

I detta kapitel ges förslag på åtgärder för att minska avvikelserna som identifie-

rats i föregående kapitel. Då de vanligaste avvikelserna också är de som skapar 

mest problem, kommer största fokus att ligga på dem: sned stolpe och sneda stift. 

På dessa har även förslag tagits fram på eventuella konstruktioner för att enkelt 

kunna bestämma om avvikelsen är för stor för att användning av denna hängare 

ska kunna genomföras utan problem. Dessa presenteras under konstruktions-ka-

pitlet.   

4.2.1 Sned stolpe  

Som förslag till åtgärd för att minska böjningarna på stolparna är det vik-

tigaste att inte använda stolpar som redan är för sneda – byt ut dessa direkt 

och laga dem innan de används igen. Hängare med för stora avvikelser på 

stiften, som tillexempel att dessa är sned, fel-svetsade eller har ojämn bot-

ten eller på annat sätt lutar då dessa gjuts fast så kommer hängaren att luta 

genom hela maskinlinjen samt vid förbrukning av anod. Det vill säga in-

gjutning av hängare med avvikelser kommer med tiden att göra stolpen 

sned, detta bör till största del undvikas. Något som verkligen skulle bidra 

med att minska avvikelsen om sned stolpe är att investera i en ”stolprik-

tare”. Det vill säga en maskin vars uppgift är att rikta stolpen och räta ut 

sneda stolpar. Det skulle gå att rikta alla stolpar på hängarna, istället för 

de nu ca 10 % som blir riktade efter kontroll och avsyning.  

Vid byte av anod har hängaren varit placeras i en ugn med ca 960 grader 

bad [10] och ca 600 grader aluminium i omkring 28 – 30 dagar, vilket 

betyder att stolpen på hängaren kommer att vara mjukare än vanligt med 

tanke på att den till största del är gjord av järn och aluminium. Notera att 

dessa temperaturer finns under krustan och inte är i direktkontakt med 

stolpen. Stolpens huvudsakliga värme kommer främst från det elektriska 

motståndet som uppstår i den och värme från kontakt med anoden. Se fi-

gur 4.9 för bild på en förbrukad anod. Anodkolen knackas med maskin 

runt om anoden för att lösgöra denna från bad och oxid som har stelnat, 

sedan tar maskinen tag i toppen av hängaren med en typ av klo och drar 

den sedan mot sig ut från ugnen. Om knackningen inte gjorts tillräckligt 

bra (speciellt på framsidan av kolet) så att den fortfarande sitter fast i 

botten (eller framkant), om anodfimpen tar i någon kant eller bara vid 

oförsiktighet av detta och maskinen ändå drar i stolpen är det givet att 

denna kommer att böja sig och bli sned – speciellt då den är varmare och 

mjukare än vanligt. På i princip samma sätt kan stolpen böjas åt motsatt 

håll då en ny anod sätts in i ugnen och en kant tar i och maskinen ändå 

trycker dit stolpen i fästet. [10] 
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Figur 4.9: En ny-utplockad anod som fortfarande glöder på grund av värmen. 

Ovanpå ligger rester kvar i form av täckning och bad-rester.  

Det är enkelt att upptäcka att det är på grund av just detta stolpen är sned 

genom att kolla på åt vilket håll den är sned. Anoden sitter i ugnen med 

kortsidan utåt, alltså har stiften också kortsidan utåt. Då maskinen drar i 

stolpen kommer den alltså att luta mot kortsidan. Skulle avvikelsen upp-

stått exempelvis vid någon av maskinerna på anodmontaget är det troli-

gare att stolpen lutar åt långsidan. Detta eftersom maskinerna fixerar och 

trycker på det sättet att då dessa böjer stolpen är det större chans att de 

böjs åt det andra hållet. De flesta hängarna har stolpar böjd åt kortsidan 

– det vill säga de flesta stolparna böjs i verk 2 hellre än på anodmonta-

get. Se figur 4.10 nedan för bild av detta.  
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Figur 4.10: Här syns tydligt en hängare med sned stolpe riktad mot kortsidan. 

Hitåt i bild är långsidan. D.v.s. verket har med stor sannolikhet orsakat detta.  

Då anoden tagits ur ugnen grävs den ur, om det inte görs tillräckligt och 

klumpar lämnas kvar, så kan hela anoden och hängaren luta. [10] Se figur 

4.11 nedan. Då detta händer är det inte stolpen som har en böjning, utan 

hela hängare plus anod står snett. Detta bidrar till att kolet kommer att 

smältas ner ojämnt, vilket skapar problem senare i bland annat kolpressen 

men det ger även upphov till att stolpen blir sned då värmen från ugnen 

gör hängaren känsligare än vanligt. Kontaktytan mellan stolpen och den 

bakomliggande skenan är inte optimal, vilket stör elektriciteten som 

skickas från skenan ner i anoden genom stolpen och hängaren. Det är även 

en fråga som rör pengar då det är svårt att använda så mycket av kolet 

som önskas utan att riskera att bränna av eller bränna sönder stiften.  
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Figur 4.11: Här visas bild på när en hel hängare sitter snett i ugnen, det är i 

det här fallet inte stolpen som är sned. Detta kan orsakas då ugnen inte grävs 

ur tillräckligt och anodens kant placeras på en klump. 

Ett annat förslag skulle vara att se över om ett hårdare material kan an-

vändas för hängarna. Detta skulle dock kräva att alla hängare så små-

ningom byts ut, vilket kräver en hel del ekonomiskt. Beroende på vilket 

material det skulle vara, skulle pengarna kunna tjänas in på en viss tid, då 

lagning och utbyte av hängare kraftigt skulle minskas, maskinerna skulle 

slitas på mindre och allting skulle flyta på bättre. Eftersom hängarna idag 

består av en hel del olika material tillsammans skulle det bli svårt, i denna 

rapport, att kolla på nya material för att få fram samma materialegen-

skaper hos hängarna.  

En konstruktion angående sneda hängare presenteras i kapitel 5.1.  
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4.2.2 Sneda stift (cowboy) 

Eftersom sneda stift också är en vanlig och krånglig avvikelse, då hänga-

ren inte ens går att använda då stiften är för böjda, kan det vara bra att ha 

en typ av mall att kontrollera stiften mot, innan användning. Det ska redan 

finnas en typ av aluminium mall, men tydligen används inte denna på ett 

bra sätt eftersom att hängare med sneda stift ändå gjuts fast i anoden. Ne-

dan ges förslag på åtgärder för att minska antalet hängare med sneda stift.  

Det viktigaste i att få bort de sneda stiften är att inte gjuta in dem från 

första början. Att göra det skapar bara fler och större problem är innan. 

Om stiften inte går ner i anoden på grund av att de är sneda så ska de 

heller inte göra det – det är inte tänkt att de ska göras så och därför klarar 

material och maskiner heller inte av det upprepade gånger. Då stiften 

spettas ner i anoden och sedan gjuts fast i det läget då materialet mjuknar 

i ugnen och sedan stelnar igen, kommer detta endast att bli värre.  

Det är även viktigt att grafitering sker rätt, med rätt blandning av grafit 

och att stiften blir tillräckligt täckta, d.v.s. minst 100 mm så att det inte 

uppstår problem då hylsan ska pressas bort i hylspressen.  

Hängare bör heller inte gjutas fast om stiften på dem är sönder, exempel 

om de har ojämn botten. Då kommer hängaren att luta och hänga snett 

genom maskinlinjen och i ugnarna och kolet kommer att förbrukas ojämnt, 

vilket leder till att kolpressen måste arbeta med missriktade krafter. Om 

hylsan även sitter lite för hårt, på grund av dålig grafitering till exempel, 

kan stiften böjas eller till och med gå sönder (som exempel midja) då hyl-

san pressas av. Vid sned stolpe och då hängaren, på grund av det, hänger 

snett i hylspressen kommer missriktade (och stora) krafter återigen kunna 

trycka stiften ännu mer snett då hylsan pressas av.  

Viktigt att tänka på är även att hela anoden täcks noga med oxid och/eller 

bad-material och att den hålls jämnt täckt under hela tiden den sitter i 

ugnen. Vid för lite täckning ovanpå anoderna och/eller för mycket bad så 

kommer badet sippra upp och riskerar att lägga sig runt och ovanpå ano-

den vilket orsakar frätning på själva anoden och kan till och med fräta 

sönder delar av stiften på hängarens ok. [10] Detta är en stor orsak till 

avvikelsen ”midja” som kan uppstå på stiften, eller så kan även hela bitar 

frätas av. Det gör även att stiften blir sneda och förstörs.   

Stiftriktaren bör lagas så fort som möjligt så att den snarast kan tas i bruk 

eftersom dess uppgift är att räta ut sneda stift, vilket skulle underlätta det 

här problemet.  

Även här skulle hängarna gynnas av att vara gjorda av ett hårdare material. 

Ett hårt material som skulle klara av stora statiska krafter, höga tempera-

turer och kraftiga stötar, ännu bättre än vad de redan gör.  

Då stiften redan är sned, men inte för sneda, borde detta kunna kontrolle-

ras med en enkel konstruktion. Detta presenteras i kapitel 5.2.  
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4.2.3 Sned botten (på stift)  

Då detta problem inte är jättestort kan det vara lätt att tro att det inte gör 

så mycket skada, men faktum är att detta leder till de båda större proble-

men med att stolpen och-/eller stiften är sneda. Om problem uppstår att 

hela hängaren lossnar från klockan i conveyor-banan behöver detta verk-

ligen säkras. Noga kontroller att de övre kanterna runt om på hängaren är 

intakt och rak då detta underlättar i- och ur-klockning samt att låsningen 

fungerar varje gång [21]. Mer om conveyor-banan tas upp i kapitel 4.3.2. 

Det är även här noga att grafiteringen görs rätt och riktigt samt att detta 

med jämna mellanrum kontrolleras för att förhindra sedimentering och 

låg nivå i karet. Om den inte håller sin standard kommer hylsan fästas för 

hårt på stiften och den nedre delen på stiften riskerar att skadas då både 

kolrester och hylsa senare pressas bort. Även själva gjutjärnshylsan spelar 

roll här, på samma sätt som grafiteringen kan den också skada stiften om 

den inte är gjord med rätt legeringar.  

Då kolet hänger snett i ugnarna och förbrukas ojämnt eller för snabbt, 

eller om en anod sitter för länge så att kolet används upp, så kommer stif-

ten att frätas sönder. Detta kommer bland annat från att botten redan var 

sned på något sätt innan eller om ugnen inte grävts ur tillräckligt vid anod-

byte innan en ny anod placeras i ugnen på badklumpar som stelnat, så att 

anoden lutar redan då.  

Något annat att kolla över är svetsningen av stiften. När detta inte görs 

korrekt, om stiften svetsas fast för högt upp på oket så kommer det att 

kunna ge upphov till att botten på stiften tar skada i och med att hylsan 

blir för tjock. Även andra problem har sitt ursprung ur detta. Det bör fin-

nas en mall samt ges ut tillräcklig information och utbildning för att detta 

inte ska behöva hända.  

4.2.4 Midja 

För att motverka att en midja uppstår på stiften bör det ses till att kolet 

inte sitter för länge i ugnen. Detta genom att se till att det alltid finns nya 

anoder tillgängliga för utbyte efter anoden varit i ugnen rätt antal dagar. 

Samt att kolet inte gjutits fast snett samt att kolet sitter rakt i ugnen så att 

inga kanter tar i eller bad-bitar ligger under, vilket gör att anoden skulle 

sitta snett. Detta gör att kolet förbrukas ojämnt och att ena sidan kommer 

att kunna frätas sönder av badet. Elektrolyt-nivån i ugnarna och mängden 

oxid behöver vara precis rätt för att undvika frätning på anod och stift. 

Anoderna behöver vara helt täckta av oxid och krossat elektrolyt-bad på 

grund av samma anledning.  

Då en midja på stiften är svårt att arbeta vidare med, och ofta kräver att 

stiften byts ut för fortsatt användning, är det extra viktigt att se till att 

elektrolyten inte sipprar upp till ytan och fräter på stiften. Detta var ett 

vanligt problem som upptäcktes under arbetet vid ugnarna. Det är även 

av stor betydelse att all personal är medveten om detta och att frätning 
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skapar stora problem för vidare användning av en hängare, samt ekono-

miska problem med att byta ut stiften. Att byta stift på en hängare kostar 

ca 495 kr per stift, inklusive material-kostnader som tillkommer [4]. Då 

ca 15 stycken stift byts ut totalt per vecka drar kostnaderna iväg rätt så 

snabbt.  

Det är också viktigt att grafiten täcker stiften minst lika högt upp som 

hylsan kommer att sitta för att förhindra att hylsan fastar för hårt på stiften 

kring en ring runt det. Det är alltså lika viktigt att legeringen är korrekt 

och grafiten inte sedimenterat eller har för låg nivå i karet stiften doppas 

i. (Givet att detta inte är löst då en måttsticka satts in i karet just för att 

mäta att det är rätt nivå med grafit.)  

4.2.5 Grafitering och legering  

Just denna underrubrik har varit svår att ta fram åtgärdsförslag till då gra-

fitering och legeringarna kräver god kunskap inom kemi för hur de olika 

legeringsämnena fungerar ihop och tillsammans med grafiten, värmen, 

och hängarens material med mera. Trots detta kan ändå nämnas att lege-

ringen i gjutjärnshylsorna kan behöva mätas upp mer noggrant och en 

mall bör utarbetas för ugnstemperaturer, legeringar och dess vikt i relation 

med hur mycket återvunnet material som används. Eftersom legeringen 

läggs i själv av personal och uppmätts i form av större klumpar, kan ex-

akta vikter vara svårt att få fram.  

För att lösa detta kan klumparna krossas ner till mindre delar för enklare 

och mer exakt uppmätning av de olika legeringarna. Samt att en typ av 

mall alltid bör finnas tillgänglig på platsen för de som behöver kolla av 

detta.  

Med tanke på grafiten har det nämnts innan att det är viktigt att vara noga 

med att förhindra sedimentering och att kontrollera nivån i karet och se 

till att det fylls på vid behov. Det kan vara så enkelt som att ha ett schema 

i närheten där personalen alltid fyller i exakt hur mycket grafit som finns 

i karet och som finns i lager och när det behöver fyllas på och beställas 

mer o.s.v. 
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4.3 Identifiering parametrar/toleranser i maskinlinjen för 
att optimera de interna leveranserna  

Ett test har genomförts på Kubal då 100 stycken nya hängare användes och kör-

des igenom hela maskinlinjen. Det visade sig att maskinerna fungerade felfritt då 

de kunde arbeta med hela, raka och rena hängare. Det talar om att det är hängarna 

som orsakar största problematiken genom maskinlinjen. Dem och inkommande 

material, som anoder.  

Nedan presenteras identifierade parametrar i maskinlinjen som orsakar problem 

eller skada samt förslag för att förhindra dessa och på så sätt optimera de interna 

leveranserna mellan maskiner i maskinlinjen. Största fokus ligger på rullbana, 

kolpress och hylspress då dessa är de största problemen i maskinlinjen.  

4.3.1 Rullbana 

Den första maskinen i maskinlinjen är också det första stället där problem 

uppstår: rullbanan som fraktar anodkolen, där det är det inkommande 

materialet anodkol, som skapar problemet. På grund av bland annat måttet 

på dem så fastnar de på rullbanan då de stöter i rullarna och behöver med 

hjälp av ett järnspett spettas lös av personalen för att det ska fortsätta rulla 

fram på bandet. Detta skadar både personal och anod då de väger en hel 

del och det är tungt arbete att spetta lös detta då det händer fler än en gång 

under transporten. Problemet ska ha uppstått då måttet på anoderna änd-

rades utan att måttet mellan rullarna på rullbanan uppdaterades. I efter-

hand har formen på anoderna ändrats till en så kallad ”diamond-shape”, 

hörn och kanter är inslipade för att motverka att dessa skall fastna. (Se 

figur 4.12 för illustrering av anoder på rullbana.) Det konstiga är att det 

inte är så stort mellanrum mellan rullarna så att egentligen borde inte ano-

den fastna. Avståndet mellan rullarna är inte så stort att det stämmer över-

ens med anodens masscentrum till kanten (där anodens masscentrum lig-

ger precis i mitten av bredden, höjden och djupet då den kan ses vara ett 

homogent rätblock) d.v.s. anoden tippar inte över och fastnar, den bara 

fastnar ändå. Anoderna är dock tunga, men rullarna är dimensionerade att 

klara den fördelade tyngden av anoderna för att inte ge vika eller sjunka 

ner. Så det borde inte heller vara ett problem.  

 

Figur 4.12: Anodkol fraktas på flera olika rullbanor som består av flera rullar.  

 

Förslag på åtgärd: Det finns flera olika lösningsalternativ på hur detta pro-

blem skulle kunna tas bort, vissa bättre än andra. Det skulle krävas att 

rullbanan dimensioneras om, endera tas några rullar bort eller sätts flera 
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rullar in för att ändra avståndet mellan dem jämfört med hur det är idag. 

Det gäller att hitta rätt mått mellan rullarna på respektive band för att 

minska risken att anoderna fastnar. Men då det finns flera olika rullbanor 

med olika mått genom hela produktionen kan det vara svårt att dimens-

ionera om alla på ett liknande sätt. Ett enklare alternativ är att byta ut hela 

rullbanan eller att byta mått på anoderna. Ett annat förslag är att sätta varje 

rulle lite lägre än den föregående så att det blir en liten lutning på hela 

bandet så att anoden lättare kan förflyttas. Dock skulle detta göra att ano-

den skulle få för hög fart så att de slår i varandra om de inte ligger tätt. 

Det skulle krävas för mycket och ge för lite.   

Det bästa alternativet är att byta ut rullarna mot ett strävt band eller en 

matta, eventuellt placera detta över rullarna, som drar med sig anoderna 

utan att de behöver fastna i kanterna på rullarna. Detta skulle delas upp i 

sektioner med kortare band för att underlätta för underhåll och eventuellt 

byte och lagning av denna. Liknande ett band skulle kedjor som kan trans-

portera anoderna fungera ännu bättre. Vid användning av kedjor, istället 

för ett band eller en matta, placerade längs rullbanan skulle friktionen 

mellan anod och underlag minska. Kedjorna skulle få ett bättre grepp om 

anoderna och kunna transportera dem längs banan utan problem med att 

de fastnar och behöver spettas. Då rullbanorna fraktar anoderna till olika 

lyftbord bland annat så skulle det fungera bra att ha två mindre kedjor på 

var sida om rullbanan så att lyftborden skulle kunna få plats mittemellan 

kedjorna för att kunna skjutsa anoden upp och ned. I detta fall skulle det 

vara viktigt att placera anoderna tätt intill varandra för att förhindra onö-

digt slitage på anoder och kedjor som i det fallet kan dra snett.  

Ett band istället för rullar som slirar skulle fungera som en fil/slip om 

bandet vore strävt istället för slätt. Men ett slätt band skulle ändå inte 

kunna slira lika bra som rullarna när ett kol står still för att vänta in de 

övriga, även om de vore indelade i små sektioner. Även kedjorna skulle 

behöva vara uppdelade i flera mindre sektioner för att underlätta så väl 

underhåll som för att kunna stanna upp en anod i taget och samtidigt frakta 

de andra då kuggar eller liknande på kedjorna skulle skada kolen.  

De material som kan anses som inkommande är anoderna, då dessa kom-

mer fraktade på lastbilar och flyttas med hjälp av traktor in till anodmon-

taget. Det är som sagt dessa som orsakar de största problemen på rullba-

nan genom fabriken. Speciellt då anoderna har avvikelser som att de är 

ojämna och skadade då de anländer. Se figur 4.13 nedan.  
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Figur 4.13: Här visas ett anodkol med ojämn botten som fraktas på en av 

rullbanorna. En stor bit av kolet har lossnat från undersidan.[29] 

Inte nog med att det är svårt att frakta dessa kol på rullbanorna, vilket 

gör att de krävs ännu mer spettning än normalt vilket skadar både kol 

och lyftbord med mera, men det är även en kostnadsfråga. Det går inte 

att producera lika mycket aluminium ur ett trasigt kol som helt kol. 

Även så betalas samma summa för ett trasigt som ett helt kol. [13] Som 

syns i figur 4.13 ovan så ligger rullarna så att de lätt fastnar ihop med 

anodens ojämnheter. Skulle kedjor användas istället skulle dessa urgröp-

ningar inte spela någon roll då kedjorna skulle ha nästan 100 procentig 

kontaktyta med anoden. Rullarna har betydligt mindre kontaktyta med 

kolen och får speciellt svårt att klara av transporten då de är ojämna.   

4.3.2 Conveyor-bana  

Det som kan göra störst skada gällande conveyor-banan är då hängare 

lossnar ur klockan i banan. Då hängare med eller utan anodkol är vid nå-

gon av maskinerna som exempelvis kolpress, hylspress eller i rullbanor-

nas färdväg finns speciella låsfunktioner som är menade att förhindra att 

hängaren kan lossna ur klockan. Dessa bör ändå kontrolleras varje gång 

ett arbete krävs i närheten, då det anses vara riskabelt. [9] Okontrollerad 

i- och ur-klockning av hängare i banan kan orsaka stora skador på både 

anoder, hängarens stift och främst personalen. Det är till största del vid 

transport mellan de olika arbetsstationerna som extra försiktighet bör vid-

tas.   

4.3.3 Bilning 

Då fimpens renhet är av stor betydelse för försäljning kräver detta att bil-

ningen fungerar optimalt för att förenkla för kolpressen senare, speciellt 

då kolrester är förbjudet att slås bort manuellt. Detta gäller dock inte för 

hylsan. Ungefär 130 stycken anoder rensas per skift. Bilning sker med 

hjälp av en traktor som för extra noggrann rening av anodfimp. Här är det 
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lätt att maskinen skadar hängarna då den behöver stort utrymme. Bad-

bitarna återanvänds i ugnarna för att täcka anoderna med. Vid otillräcklig 

rening kommer problem uppstå vid både kolpressen, som får svårt att 

knäcka kolet på grund av att dess blad inte kommer in mellan stiften, och 

senare då hängarna ska gjutas fast i ett nytt anodkol. Det är även en kost-

nadsfråga eftersom kolet som är kvar från fimpen säljs vidare. Ju renare 

kol desto bättre betalt. [9] 

4.3.4 Kolpress 

Då kolresten är ojämn (som kan uppstå när hängaren gjuts fast med sned 

botten på stiftet i anoden eller med ojämna stift, när hängaren sedan fixe-

ras vid förbrukning i ugnen kommer anoden smälta ojämnt [30]) leder det 

till att den uppåtriktade kraften från kolpressen missriktas. [26] Detta ger 

en stor kraft i sidled på kolpressen. Maskinen har en liten fjädring för att 

klara detta men då krafterna blir för stora tar maskinen onödig skada. [31] 

Om det blivit kvar material på kortsidan av anodfimpen (se figur 4.14) 

finns det en risk att de övre bladen inte går in i kolpressen. Eller så kan 

bladet på ena sidan gå in men inte det på den andra sidan, vilket sned-

belastar maskinen. [23] Sådana här problem leder till att kolpressen får 

köras manuellt vilket ger oönskat slitage på maskineriet. Återkommande 

onödigt slitage kommer att ge upphov till stora problem. [24] 

 

Figur 4.14: Bilden visar en fimp med för mycket bad-material (det vita) på innan 

den skall till kolpressen.  

Om fimparna fortfarande är varma då de kommer tillbaka från verket kan 

de skapa problem för personalen och för transportbandet i kolpressen som 

tar skada. Om stiften doppas i grafitbadet när de fortfarande är varma kan 

vissa gaser och ångor utvecklas som kan vara irriterande för ögon och 

andningsvägar samt att själva badet kan förändras. [23] 

Förslag på åtgärd: Det som är lättast att kolla på är inte maskinen i sig 

utan materialet den arbetar med, i detta fall anodfimpar. Fimpen bör inte 
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ha en tjocklek över 220 mm då detta försvårar arbetet för speciellt kol-

pressen som överbelastas. [23] Anoden får alltså inte sitta för kort tid i 

ugnen. Vid en minsta gräns på 28 dagar ska anodfimpen vara ca 211 mm 

hög (4), givet att den är riktigt täckt och att frätning inte uppstår eller att 

anoden sitter snett. Viktigt är alltså också att anoden sitter rakt i ugnen för 

att förhindra att fimpen inte blir sned. Detta eftersom att ugnstiden då kan 

behöva minskas för att förhindra att stiften bränns av och en sned fimp 

orsakar stora missriktade krafter i kolpressen då maskinen är byggd att ge 

lika stor kraft på båda sidor. Kontroll av fimpens höjd i ugnen, med tanke 

på frätning, täckning, rakhet med mera bör kontrolleras ofta för att för-

hindra detta. Då en anod behöver tas ut för tidigt borde denna endera sät-

tas tillbaka för fortsatt produktion om det går eller mätas och ren-bilas på 

bad-material och sedan ställas bort för knackning av den istället, för att 

förhindra maskinskador och onödigt slitage på kolpressen.  

Det bör även undvikas att gjuta fast hängare som har en större eller flera 

mindre avvikelser från början då det är detta som är en del i att anoden 

sitter snett i ugnen. Detta kommer att leda till problem för samtliga ma-

skiner. Då det är stora maskinkrafter och dessa jobbar utifrån fixerade 

hängare kräver detta att hängare och kolrester med mera hänger rakt och 

med endast en liten avvikelse från centrum.  

4.3.5 Hylspress 

Hylspressen är en maskin där problem ofta uppstår. Maskinen kan ses 

vara en enkel maskin med en enkel uppgift. Dock krävs det inte mycket 

för att den ska ta skada och få svårt att utföra sitt arbete. Det huvudsakliga 

problemet är då hylsorna på stiften är för tjocka eller för sneda för att 

maskinen ska orka knäcka dem. Hylspressen jobbar så att ett stift i taget 

hålls fast ovanför hylsan med två klämkäftar, sedan trycks stiftet uppåt 

med hjälp av en cylinder som samtidigt knäcker hylsan underifrån och 

klorna drar av hylsan från stiften, då i två halvor. Se figur 4.15 för bild. 

Hängaren sitter fast i klockan i conveyor-banan under tiden och hålls fast 

med två armar från vardera sida, som fixerar hängarens stolpe ovanför. 

Då hylsans botten är för tjock kommer inte cylindern kunna knäcka den 

och klorna som ska dra av hylsan klarar inte detta. I de fallen då stolpen 

är sned kommer fixering av stolpen göra att oket och stiften kommer att 

sitta snett i maskinen så att klorna inte kan hållas runt stiften och missrik-

tade krafter kommer då att skada stift och maskin. Det som kan göras för 

att ändå klara av att knäcka loss hylsan är att köra den igen och hoppas att 

den blev svagare första gången, det vill säga att åtminstone en spricka 

bildades i hylsan den första gången så att cylindern klarar av att spräcka 

hylsan den andra gången. Annars får maskinen köras manuellt, detta ger 

stort slitage då maskinen ger fullt tryck fast den inte är konstruerad att 

göra det när den fastar. Hylsan kan då spräckas och tas loss, men maski-

nen skadas. [32] [9]  
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Figur 4.15: I bild syns de två hylspressarna efter varandra. Ovanför den syns 

armarna som fixerar hängaren.  

Förslag på åtgärd: För att klara av att pressa loss hylsorna skulle maskinen 

behöva uppdateras eller bytas ut. Eftersom så många av stolparna och 

stiften är sneda är det sällan som hylspressen får arbeta med hängare den 

klarar av bra. Den kommer alltså att fortsätta ta skada hela tiden som 

hängare har avvikelser. Sned stolpe på hängarna gör att de kommer att 

hänga snett efter fixering och cylindern kommer att få arbeta snett. Sneda 

stift kommer att ge upphov till liknande problem fast ännu mera riktat då 

vinkeln på böjningen cylindern måste klara av att pressa uppåt blir 

skarpare. Eftersom den tjocka hylsan kommer ifrån att exempelvis stiften 

varit sned eller sönder från början är det ett av ursprungen till problemen 

med hylspressen. Samt om stiften har en midja kommer det också att 

skapa stora problem i hylspressen då hylsan kommer att vara tjockare på 

vissa ställen och ha mer kontaktyta med stiften är i vanliga fall. Om dessa 

avvikelser kombineras ger det stora problem för maskinen.  
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Maskinen skulle alltså behöva ha en större toleransnivå och vara mer 

dynamisk för att kunna anpassa sig till de krokiga hängarna och ändå 

kunna leverera stora krafter i rätt riktigt för att kunna pressa av hylsorna.  

Kanske bör en helt ny konstruktion tänkas över och hela maskinen bytas 

ut, då hylspressen är gjord att pressa av hylsor från perfekta hängare som 

knappt existerar längre. Grundkonstruktionen på maskinen är enkel och 

bra men kräver uppdatering. Vid fixering i klämkäftarna skulle kanske 

slitaget minska på cylindern om den får pressa rakt uppåt och undvika 

vissa missriktade krafter. I bästa fall skulle nya hylspressar köpas in som 

är konstruerade att kunna hantera sneda hängare.  

Möjligtvis skulle gjutjärnshylsans materialval kollas över om det går att 

få denna mjukare och lättare att tas loss, utan att riskera att anoden släpper. 

Kanske koncentrera grafiten mer för att det ska smörja bättre och gå 

lättare att få av hylsan.   

 

4.3.6 Stiftriktare 

Då Kubals stiftriktare har varit ur funktion under hela projektet är det 

svårt att försöka leta förbättringar hos maskinen för att kunna optimera 

de interna leveranserna mellan maskinerna. Det som kan sägas helt sä-

kert är att denna borde lagas och sättas i funktion så fort som möjligt då 

dess arbete är att rikta stiften på hängarna, det vill säga räta ut dem. 

Detta skulle kraftigt kunna minska eller eventuellt även lösa flera av 

problemen som är relaterade till sneda stift. Det skulle även underlätta 

för bland annat hylspressen och kolpressen samt för dockning i anodkol. 

Även själva produktionen av aluminium skulle gå bättre då hängaren 

och anoden skulle ha större chans att sitta rakt i ugnen vilket skulle göra 

att anoden förbrukas jämnare.   
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4.4 Arbete i produktionen - problemformulering och 
förslag på åtgärder 

Efter arbetet som utfördes i verket kan det konstateras att flera avvikelser på 

hängare som sedan skapar problem i maskinlinjen kommer där ifrån. Notera att 

det finns två olika verk som arbetar lite olika då ugnarna inte är placerade på 

samma sätt. Nedan presenteras resultat från arbetet som gjordes i produktionen i 

verk 2 och har inte att göra med verk 1 då dessa skiljer och problem som uppstår 

i verk 2 inte behöver vara liknande de som kan uppstå i verk 1.  

Som tas upp i kapitel 4.2.1 och kapitel 4.2.2 är det vanligt att stolpar böjs och att 

stiften tar skada då hängare är placerade i ugnarna vid produktion av aluminium. 

Hängare spenderar mellan 28 – 30 dagar i elektrolysugnar på verket. Under den 

tiden påverkas de av höga temperaturer samt att de kommer i kontakt med flera 

olika maskiner. Det säger sig självt att hängarna som till största del är tillverkade 

av järn och aluminium kommer att bli mjukare och mer ömtåliga då de utsätts för 

hög värme under en längre tid. Det är dock svårt att säga, i den här rapporten, hur 

mycket det påverkar, då hängarna består av flera olika material. (Dessa nämndes 

i kapitel 2.2.) 

Ett viktigt åtgärdsförslag kan vara att materialet på hängarna skulle kunna vara 

hårdare för att förhindra att de mjuknar då de är i ugnen för att inte lika lätt ta 

skada. Detta enligt personal från verk 2. För att arbeta runt detta och slippa byta 

ut alla hängare bör tänkas på att hantera hängare och anod/anodfimp försiktigt. 

Det är även noga att knacka runt varje anod för att förhindra att stolpen böjs då 

en anod tas ut ur ugnen eller då en ny sätts in.  

Vid för låg bad-nivå kommer inte lika mycket aluminium att kunna produceras, 

detta gäller även vid för lite oxid. (Detta enligt ekvation (1) från kapitel 2.1):  

 

2𝐴𝑙3𝑂2 + 3𝐶 + 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 4𝐴𝑙 + 3𝐶𝑂2 (1) 

 

Det är alltså noga att balansen mellan dessa är rätt. Varken för mycket eller för 

lite oxid, kol eller elektrolyt är bra. Speciellt vid täckning av anod är det viktigt 

att både använda oxid och krossat bad-material (förutom i vissa fall då endast 

bad-material måste användas) på grund av förbrukningen och att anoden lättare 

kan fastna i botten vid ojämn blandning.  

Tiden som anoden spenderar i ugnen är av stor betydelse då, som sagts innan, 

stiften lätt kan brännas av eller ta skada på grund av frätning. Optimalt är att ha 

anoden i ugnen så länge som möjligt för att få ut så mycket aluminium som möj-

ligt utan att bränna av stiften eller riskera att elektrolyten sipprar upp. Då stiften 

är tillverkade utav järn kommer aluminiumet att förorenas av järnet om stiften 

smälts ner och blandas ut i smältan. Detta skapar problem då personalen på gju-

teriet, som gjuter ihop aluminiumet till kunderna, behöver jobba med att blanda 

ut och få bort överskottet av järn i aluminiumet. För anodmontaget är det viktigt 

att fimpen inte är för tjock – det vill säga att anoden suttit i ugnen så länge som 
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möjligt, för att undvika problem i kolpressen. Men då anoden suttit för länge 

kommer det att ge dem problem på det sättet att stiften är förstörda vilket ger 

problem som tagits upp i kapitel 4.1.3 och kapitel 4.1.4.   

Tyvärr saknas viss finmotorik på flera av bilarna och maskinerna som används 

samt att de kan vara svåra att styra med precision, vilket leder till att armar och 

rör lätt slår i hängare eller anod vid vissa rörelser. Engångsföreteelser är inget 

problem, men vid upprepning under en längre tid, speciellt då hängaren än varm, 

kommer det att påverka negativt. Något som också påverkar processen negativt 

angående fordonen är att många av dem har väldigt dålig sikt, samt att de kan 

tyckas vara klumpiga så att en oerfaren förare kan ha svårt att komma tillräckligt 

nära för att utföra jobbet riktigt bra.     

Personalen i verken har förstås en del i detta arbete mot att minska avvikelser på 

hängarna – som de flesta kanske inte ens är medveten om. På detta företag hänger 

allting ihop och det ena på en avdelning kommer att leda till någonting annat på 

en annan avdelning. Därför är det viktigt med god kommunikation, bra kunskap 

och att alla kan se sin del i det stora hela. Samt att ha ett bra konsekvenstänk och 

att intresset finns för att göra sin del så bra som möjligt, för företaget och alla 

andra.  
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5 Lösningsalternativ 
Den ena konstruktionen rör sned stolpe och den andra rör sneda stift, då det är 

dessa som är de allvarligaste avvikelserna. Här visas enkla skisser på lösnings-

alternativ och förklaringar ges till konstruktionerna. Se kapitel 4.2.1 och kapitel 

4.2.2 för förslag på åtgärder för att minska avvikelserna rörande sned stolpe och 

sneda stift.  

 

5.1 Sned stolpe 

Eftersom ett så stort antal av alla hängare är, eller blir sneda med tiden, kan det 

vara bra att inte bara söka ursprunget bakom avvikelsen, utan också leta ett sätt 

att hantera detta då de redan är sneda. En idé skulle vara att se över någon typ av 

konstruktion för att enkelt kunna kolla om stolpen är för sned för att kunna an-

vändas och istället bör skickas direkt till lagning för att räta ut den innan använd-

ning.   

En konstruktion i form av en mall behövs för att snabbt och enkelt kunna kon-

trollera hängarens stolpe, för att se om stolpen är för krokig för att kunna använ-

das och istället bör skickas på lagning innan användning. Detta skulle resultera i 

att i början av användningen av en mall skulle flera hängare behöva rätas ut på 

en gång. Men efter en första genomkörning av alla hängare bör antalet minska, 

för att sedan hållas konstant allt eftersom. Förslag på konstruktioner presenteras 

nedan. 

Alternativ 1:  

Ett sätt att mäta snedheten av stolparna skulle vara att ha en rak, tunn, långsmal, 

rektangulär platta som är lika lång som eller lite längre än själva stolpen. Då 

skulle den kunna hållas mot övre och undre kant av stolpen för att se böjningen 

hos den. Möjligen skulle en typ av flytt-bar linjal kunna vara fäst på plattan för 

att kunna mäta böjningen direkt.  
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Figur 5.1: Bild som visar alternativ 1 av konstruktions-lösningarna. 

I figur 5.1 visas en enkel skiss av en hängare med en överdrivet sned stolpe. Den 

streckade linjen visar ”mät-plattan” som hålls mot övre och undre kant på stolpen. 

Utritat är avståndet mellan plattan och kanten på stolpen där den är som mest 

böjd. Detta mått kan bestämma om hängaren bör eller inte bör användas med 

avseende på att den är för böjd eller inte. Med det här alternativet kan snedheten 

mätas både om stolpen är böjd åt kort- eller långsidan, d.v.s. bakåt eller framåt.  

Alternativ 2:  

Liknande ovan ska en rak, lång, rektangulär platta vara placerad från upphäng-

ningshålet och rakt ner mot underlaget, beroende på om hängaren står upp eller 

hänger i banan. Enligt figur 5.2 nedan placeras ”mät-plattan” enligt väg 1 om 

hängaren är upphängd och enligt väg 2 om den står på golvet. Fast enligt denna 

modell mäts avståndet mellan ”mät-plattan” och centrum på nedre delen av stol-

pen (krysset i denna bild) – där stolpen möter oket. Det är detta avståndet som 

bestämmer om stolpen är godkänd eller inte för användning.  
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Figur 5.2: Bild som visar alternativ 2 av konstruktions-lösningarna. 

Alternativ 3:  

Denna konstruktion påminner om två ihopsatta tumstockar som kan röra sig fritt 

med varandra.  

 

Figur 5.3: Bild som visar alternativ 3 av konstruktions-lösningarna. 
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Den streckade linjen i figur 5.3 är mätinstrumentet, de röda prickarna visar vart 

instrumentet fästs i hängaren, mera specifikt i mitten på toppen av stolpen och 

vid nedre delen där stolpen möter oket (kort- eller långsida spelar då ingen roll). 

Ringarna är vart på instrumentet de två ”tumstockarna” sitter ihop och kan röra 

sig fritt i både x-led och y-led relativt varandra. Dessa är alltid rätvinkliga, det 

vill säga de kommer alltid att bilda en fyrkant.  

Tanken är att fästet i hängaren bör vara en gummi-klo som kan fästas åt båda håll 

– för att kunna mäta både om stolpen är böjd åt lång- eller kortsidan. Instrumentet 

fästs på ena delen av stolpen (högst upp eller längst ner, alltså den ena av de två 

röda prickarna) och sedan ställs instrumentet in för att kunna fästas på det andra 

stället på stolpen (den andra röda pricken). Detta eftersom böjningarna på stol-

parna är helt individuella och kan variera mycket. Utrymmet mellan de längre 

delarna visar avvikelsen och böjningen i stolpen. Måttet kontrolleras mot förbe-

stämd toleransnivå om den är godkänd eller icke-godkänd för användning.  

Alternativ 4:  

Det sista alternativet som visas i figur 5.4 och 5.5 är en fyrkantig tolk som fästs 

kring stolpen. Med hjälp av handtaget förs tolken uppåt och nedåt längs hela stol-

pen. Om stolpen är rak fungerar detta utan problem. Vid en liten böjning av stol-

pen blir detta lite svårare. Då stolpen är mycket böjd kommer inte tolken att 

kunna föras över böjen på stolpen och detta indikerar att stolpen är för böjd för 

att användas och bör gå direkt till lagning. 

 

Figur 5.4: Bild som visar alternativ 4 av konstruktions-lösningarna. 
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Figur 5.5: Bild som visar alternativ 4 av konstruktions-lösningarna. 

Med ett gångjärn på mitten öppnas och stängs konstruktionen för att lätt träs på 

stolpen. Handtaget skulle kunna delas på mitten, eller så skulle handtaget vara 

placerat på ena sidan och hakas ihop då tolken stängs med hjälp av en spärr. 

Handtaget bör vara rätt så långt och gå att vinkla nedåt mot marken ungefär 90 

grader eftersom stolpen är över 2 meter lång och en normal-lång människa inte 

når så högt och det är heller inte ergonomiskt optimalt.   

 

5.2 Sneda stift  

Eftersom stiften är gjorda att passa perfekt i anodkolets hål krävs det inte en 

stor böjning på stiften för att de inte skall passa i hålen. Anod-hålens innerdia-

meter är 182 ± 3 mm i diameter och stiftens ytterdiameter är 150 mm i diame-

ter. [8] [35] Där emellan ska en viss mängd göt få plats för att kunna fästa dessa 

med varandra. Runt stiften finns alltså extra utrymme på cirka 16 mm (sett från 

sidan, givet att stiftet är centrerat i anodens hål) vilket betyder att varje stift 

skulle kunna böja sig inåt ca 16 mm i sidled utan större problem med dock-

ningen. Men det betyder också att gjutjärnssmältan kommer att fördela sig 

ojämnt vilket skapar flera olika följdproblem. På grund av detta sätts det maxi-

mala måttet som stiften kan böja sig till 14 mm, detta gäller för både kort- och 

långsidan eftersom att både anod-hålen och stiften är cirkulära.  

Stiften kan böja sig på både kort- eller långsidorna, men de böjer sig inåt mot 

varandra. Måttet mellan stiften på långsidan är 530 mm då de är raka, detta är 

maximala måttet mellan stiften - givet att det inte böjer sig utåt. Det minimala 

måttet mellan dem, då de är som mest böjd på långsidan och de fortfarande kan 

användas på ett bra sätt, blir då: [36] [34]  

530 – (14 ∗ 2) =  530 −  28 𝑚𝑚 =  502 𝑚𝑚. (6) 

På samma sätt kan det minimala måttet bestämmas även på kortsidan:  
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240 − (14 ∗ 2) = 240 − 28 𝑚𝑚 = 212 𝑚𝑚.  (7) 

En enkel konstruktion för detta är ett typ av verktyg som snabbt kan bestämma 

om hängaren går eller inte går att använda.  

Genom att sätta ett minsta mått mellan stiften, kan ett munstycke konstrueras med 

längden av det minsta måttet för godkänd böjning av stiften. Den enklaste skulle 

vara att ha en metallstång av exakt den längden för att se om den passar mellan 

stiften. För att även kunna se mindre avvikelser än den maximala böjningen sätts 

även måttet ut på konstruktionen mellan raka stift. Det vill säga konstruktionen 

ska kunna mäta upp om stiften är raka och även mäta böjningen på dessa till att 

böjningen är maximal och då bör det ta stopp. Se figur 5.6 för skiss och figur 5.7 

för CAD-bilder nedan.  

 

Figur 5.6: Skiss på munstycke att mäta bredden med.  

 

 

Figur 5.7: CAD-bilder som visar konturer och form för konstruktionen för sneda stift. 

Den vänstra passar på långsidan och den högra passar på kortsidan.  
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Det sitter fyra hårda och raka plattor, mittemot varandra på vardera ytterkanten, 

längst upp på munstycket och på den bredaste delen av det. De har lika långt 

emellan de som sitter mittemot varandra som maximala och minimala böjningen 

av stiften. Munstycket är designat att precis passa mellan stiften, givet att de är 

böjda, längst upp på munstycket. Plattorna, alltså ytterdelen av munstycket, har 

samma yttre bredd som mellan stiften då de är maximalt böjda. Samt att plattorna, 

i mitten på den bredare delen på munstycket, har samma bredd som mellan stiften, 

givet att de är raka. Se figur 5.8 nedan för ytterligare förklaring av konstruktionen.  

 

Figur 5.8: Förklaringar bakom konstruktion samt bilder. 

 

Förstås behövs ett munstycke för kortsidan och ett annat på långsidan då dessa 

har olika mått. Eventuellt att bredden kan ställas in mellan kort- och långsidan 

eller att handtaget kan flyttas mellan resterande del av konstruktionen.   
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6 Slutsatser och diskussion 
Slutsatser som dragits från resultatdelen av rapporten samt diskussion angående 

dessa tas upp nedan, uppdelade i underkapitel rörande de viktigaste delarna av 

projektet.  

6.1 Hängare   

Nedan diskuteras och tas fram slutsatser angående kapitel 4.1 och kapitel 4.2.  

Alla avvikelser på hängare och alla övriga problem i maskinlinjen hänger ihop 

med varandra och det kan därför upplevas som rörigt. Det blir också svårt att 

hitta en enda anledning till vad som felar och skapar alla problem då allting 

hänger ihop i en produktion som denna. Dock kan konstateras att vissa mindre 

avvikelser tillsammans med andra faktorer verkar skapa större och mer bestå-

ende problem. Allt som sker inne på anodmontaget vid maskinerna, enligt kapi-

tel 4.3, kommer kunna leda till sneda och krokiga hängare.  

En sned hängare tar sig inte igenom en hel process utan att få smällar från ma-

skinerna genom missriktade krafter, som ger upphov till större problem efter en 

tid. En avvikelse leder snabbt till en annan och dessa gör att hängare skadar ma-

skiner och att maskiner skadar hängare och så fortsätter det. Det bästa som kan 

göras är att kolla på alla små avvikelser och förhindra dessa för att kunna för-

hindra att större avvikelser uppstår genom mer och mer missriktade krafter på 

grund av de små avvikelserna. Samt att de första som hängarna blir utsatta för, 

d.v.s. grafiteringen, sker på ett bra sätt. Noggrannhet vid hantering av hängare, 

speciellt då dessa är varma, är speciellt noga för att bibehålla rakheten hos 

hängarna så länge som möjligt efter att nya eller riktade hängare tas i bruk.  

Ett av grundproblemen till att hängare blir sneda verkar komma ifrån dåligt 

gjord grafitering och icke tillräckligt noggrann legering, tillsammans med otill-

räcklig rening av hängare. Detta eftersom reningen blir svårare att kunna utföra 

om det finns bad-, kol-, eller hyls-rester kvar på hängarna. Det gör snabbt att 

avvikelser byggs upp och att det blir svårt för hängare vid samtliga maskiner i 

maskinlinjen. Endast en liten avvikelse kommer att märkas eftersom att maski-

nerna är konstruerade att ta hand om raka och rena hängare med rester. Slutsat-

serna från kapitel 6.2, angående maskinlinjen som står nedan, har också stor be-

tydelse för att hängare blir sneda.  

Då arbetet på verket utfördes ca 6 - 7 veckor in i projektet intogs viktig kunskap 

sent. Detta gjorde att vissa resultat och slutsatser behövde ändras, samt att det 

behövde kollas upp hur detta hängde ihop med de tidigare resultaten och slut-

satserna. Nya slutsatser blev att sneda hängare och sneda och/eller skadade stift 

även uppstår vid anodbyten i verket. Elektrolytbad-nivån bör ofta kontrolleras 

för att förhindra frätning av- och skador på stiften. På grund av de höga tempe-

raturerna hängarna utsätts för, under en längre tid, är det självklart att materialet 

i hängarna kommer att bli lite mjukare och därför mer känsligt för stötar, böj-

ningar och stora krafter. Knackningen innan anoden tas ur ugnen och noga bort-

tagning av överblivet restmaterial i ugnen, innan en ny anod sätts in, är viktigt. I 
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stort sett är all hantering av varma hängare speciellt noga och kräver extra för-

siktighet. Bad-nivåer och oxid-/täck-nivåer i ugnarna har en stor roll i stolpar-

nas rakhet samt i stiftens rakhet och skaderisk. Det anoderna täcks med bör vara 

en blandning av oxid och bad-rester och inte enbart av den ena av dem då detta 

kan ge snabbare förbrukning på grund av syret eller att elektrolyten fastnar hår-

dare och blir ”kladdigare” under anoden som då blir svårare att få loss. Tiden i 

ugnen bör varken överstigas eller understigas för att förhindra att stiften bränns 

eller att fimpen är för tjock. Sneda stift bör inte gjutas in från första början. När 

stiften inte går ned i anoden bör de heller inte tryckas ned med spett, även om 

det ibland kan krävas för produktionens skull. Det gäller främst då det är brist 

på nya hängare redo för användning. Detta förvärrar situationen ur flera 

aspekter.  

 

6.2 Maskinlinjen och material  

För att optimera de interna leveranserna finns det saker att tänka på och maski-

ner att uppdatera. De viktigaste slutsatserna från kapitel 4.3 presenteras och dis-

kuteras här.  

Rullbanorna – specifikt den inne på anodmontaget då det är dit arbetet fokuse-

rats, behöver uppdateras eller bytas ut. Förslag skulle vara att placera ut kedjor 

längs innerkanterna på den, alternativt bygga om den och byta ut rullarna helt 

mot en matta. Möjligtvis dimensionera om och byta antalet rullar om rullarna 

skulle visa sig vara det bästa alternativet. Med kedjor, skulle dessa kunna sättas 

in på en gång utan att behöva bygga om eller dimensionera om alla rullbanor. 

Det skulle gå snabbt och vara billigt, jämfört med att bygga om den. Materialet 

den fraktar, d.v.s. anoderna, kan inte ha för stora urgröpningar på undersidan då 

detta förvärrar situationen med spettning vid rullbanan. Speciellt då urgröp-

ningen går högt upp i kolets undersida istället för endast sprickor eller skador 

längs sidorna eller på ovansidan. Detta gäller inte vid tanke på aluminiumpro-

duktion då avsaknaden av kol, oavsett placering, minskar mängden aluminium 

som kan produceras tillsammans med kolet.  

För att förbättra kolpressens prestationsförmåga behöver materialet den arbetar 

med vara inom ramarna för vad maskinen klarar av utan att slitas ut. Avkylda 

fimpar med rätt tjocklek (maximalt 220 mm) som förbrukats jämnt i ugnarna. 

Detta fås genom att urgrävningen av ugnen sker extra noggrant samt att ingen 

användning av hängare med för sneda stolpar och-/eller för sneda stift eller stift 

med sned botten används i produktionen. Anoden behöver vara riktigt täckt och 

sitta minst 28 dagar i ugnen och kollas till att tjockleken inte är för stor då den 

skickas tillbaka för rening. Kontrollera och se till att i stort sett allt bad-material 

har rensats av fimpen innan den körs genom kolpressen.  

Endera behöver alla hängare vara perfekta, eller så behöver hylspressarna upp-

dateras eller bytas ut mot helt nya. Hylsorna måste vara så tunna som möjligt 

för att cylindern ska kunna knäcka dem så att klämkäftarna enkelt ska kunna 

dra av hylsan. Det vill säga ingen ingjutning av hängare med sned eller ojämn 
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botten på stiften eller hängare med stift svetsade för högt upp på oket. Vid fixe-

ring av hängare i stiften när hylsan pressas av skulle kanske cylindern få lättare 

att arbeta och kunna pressa rakt upp. Det skulle då uppstå mindre slitage på cy-

lindern och de är större sannolikhet att hylsan kan pressas av.   

Stiftriktaren bör lagas och tas i produktion så fort som möjligt. Maskinen kräver 

noggrann och ofta underhåll samt kontroller så att den rätar ut stiften och istäl-

let inte riskerar att böja hängare.  

 

6.3 Projektets helhet – resultat och diskussioner  

Här diskuteras projektet i sin helhet. Svårigheter och problem som uppstod samt 

om målen uppnåtts och resultaten blev som förväntat. Tidsplanering och hur väl 

tidsplanen följts tas också upp.  

Det har skett väldigt mycket analyser och funnits mycket dokument, ritningar 

och information med mera att gå igenom. Detta har tagit mycket tid då det inte 

har varit någon ordning på det, samt att många ritningar och dokument har varit 

gamla, vissa från början på 1980. I vissa fall har ritningarna uppdaterats i efter-

hand men varit svår att hitta och därför kan vissa maskinkomponenter och mått 

vara äldre än de är i nutiden. All information har letats och granskats själv till-

sammans med analyser av produktion för att sammanställa och sätta ihop rap-

porten.  

Projektet hade som mål att besvara följande konkreta frågeställningar: 

1. Identifiera orsaker till avvikelser på hängare. 

2. Föreslå åtgärder för att minska avvikelser. 

3. Identifiera parametrar/toleranser i maskinlinjen för att optimera de interna 

leveranserna mellan maskiner i maskinlinjen. 

4. Förklara effekten av eventuella avvikelser på inkommande material på 

maskinlinjen.  

5. Ta fram toleranser för inkommande material. 

6. Räkna på ekonomiska effekter. 

På grund av att projektet blev större än vad som var tänkt, då det personliga in-

tresset för produktionen och företaget har ökat genom arbetet, har vissa punkter 

blivit åsidosatta och inte hunnits med för att kunna lägga lite extra tid på de övriga 

punkterna. Mål nummer 5 och nummer 6 har åsidosatts, nummer 5 utgör inte alls 

en del av rapporten. Att räkna på de ekonomiska effekterna har bara nämnts från 

tidigare undersökningar och är ingenting som själv gjorts. De tre första punkterna: 

Identifiera orsaker till avvikelser på hängare, föreslå åtgärder för att minska av-

vikelser, samt att identifiera parametrar/toleranser i maskinlinjen för att optimera 

de interna leveranserna mellan maskiner i maskinlinjen, är de delar som studien 
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haft sitt största fokus på. Resultaten blev inte riktigt som förväntat. Tankarna änd-

rades efter arbetet i verket utförts och en ny insyn i hängarnas flöde uppstod. 

Dessa resultat kunde läggas till de gamla resultaten och slås ihop och se att de 

tillsammans utgjorde de största problemen.   

För att läsaren ska förstå rapporten och projektet samt resultaten, har mycket tid 

lagts ned på bakgrundsmaterial och förklaringar av vad hängare går igenom 

samt maskinlinjen med mera. Projektet blev större än väntat och en viss tids-

brist uppstod. Detta gjorde att allt inte hanns med som planerat, men vissa andra 

delar fick mer uppmärksamhet. Tidsplanen (se bilaga A) skrevs i början av pro-

jektet som ett Gantt-schema och har inte behövts uppdaterats under projektets 

gång. Denna har till stor del följts, dock med vissa undantag. Undantaget rör ti-

derna för handledningstillfällena. Efter diskussion med handledaren från Mittu-

niversitetet bestämdes att endast 3 stycken handledningstillfällen behövdes, 

samt att det sista utfördes via e-mail. Arbetet i verket lades till i efterhand och 

syns inte i tidsplanen då detta inte var inplanerat från början, utan tillkom ca 5 

veckor in i projektet.  

Arbetet har varit väldigt givande samt att det har gett en stor inblick i detta före-

tag samt hur en produktion och producering av aluminium fungerar. Det har 

gett betydelsefulla tankar inför framtida studier och arbeten. Kubal har hjälpt 

till mycket och bidragit till ett väldigt bra projekt. Personalen har varit villiga 

att diskutera och delge sig av sin kunskap samt bidragit till en rolig vardag med 

projektet.  
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Bilaga A: Tidsplan – Gantt-schema 


