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Forord 

Denne rapporten er en presentasjon av mitt Eksamensarbeid på högskoleingenjörsprogammet i maskinteknik ved 

Umeå Universitet. Arbeidet ble gjort opp mot Fesil Rana metall for å forenkle driften i deres produksjon av 

Ferrosilisium (Sv: Ferro Kisel). Arbeidet gikk ut på å designe ett forslag til enklere bytte av stakearmer på deres 

staketrucker benyttet i produksjonen. Arbeidet har delvis blitt utført som selvstudier og ved Fesils verk i Mo i Rana. 

 

Jeg vil takke Eirik Michalsen og Terje Ditlefsen for at de ga meg muligheten til å få utføre mitt arbeid mot Fesil. 
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Benevnelser 

- FeSi: 

Ferrosilisium, legeringsemne av jern (Fe) og silisium (Si) (Sv: Kisel). Hovedproduktet til Fesil Rana metall 

- FRM: Fesil Rana Metall 

- Rana Metall: Fesil Rana Metall 

- Staketruck: Spesialombygd truck for Rana Metall, benyttet for å fordele masser og drifte smelteverksovn 

- Stakearm: Arm påmontert fronten av staketruck, denne armen er staketruckens verktøy, har ulike kallenavn 

som beskriver deres funksjon: Rakearm (Sv. Arm med kratta), spissarm eller piggarm og langarm. 

- Motvektstruck: Den vanligste typen truck, Arbeidsredskap som f.eks. gaffler er montert forran og balanseres 

ved att motor og ett lodd er plassert bak på trucken. 

- Forslagskasse: Innsamlingsdatabase som tar hand om forslag fra de ansatte til effektivisering av driften. 

- Kote: Etasje (Sv.Våning) begrepet eksisterer ikke på FRM, de ulike nivåene på golvene i verket er derfor 

beskrevet etter høyde over havet 

- Ovnsdekket: golvet i kote 64.50. Dette er på høyde med ovnens øverste skikt og det er her staketruckene 

oppererer. Kontrollrommet er også på samme nivå som ovnsdekket. 

- Pottekant: Kant på ovnen, cirka 650mm over ovnsdekket 

- Worst Case Scenario: Verste tenkelige utfall, benyttet i beregninger for å se utfallet når utsyret overhodet 

ikke blir behandlet som beskrevet i brukermanualen 

- NS-EN: Norsk Standard – Europa Norm. norsk standard som er direkte lenket til en europa norm, slik at 

standardiseringen blir lik i hele EØS-området (Sv: EES) 

- S355: Stålkvalitet etter standard NS-EN 10 0025 med flytegrense 355MPa tilnærmet lik DIN-standard ST52 

- S235: Stålkvalitet med flytegrense 235MPa tilnærmet lik DIN ST37 

- Sveis: Sammenføyningsmetode, i denne rapporten sikter det til å smelte sammen metaller ved hjelp av en 

elektrisk lysbue. 

- A-mål: Mål på høyde av tillsatt material ved sveising.  

- Inventor: Refererer til Cadprogrammet Autodesk Inventor 

- Autodesk Inventor: 3D-Cadprogram med innebygd FEM-analyse, Se også forklaring i Hjelpemiddler 

- CAD: Computer Aided Design også kallt Dataassistert konstruksjon er konstruksjon av produkter ved hjelp 

dataprogram for teknisk tegning. 

- FEM: Finite element method også kalt finite element analyse er databasert fasthets (sv. Hållfasthet) beregning. 

Dette gir en pekepinne hvor mye en konstruksjon tåler før den begynner å deformere seg. 

- Tekna: Teknisk-Naturvitenskaplig forening. Norges største akademiske forening tidligere kjent som Norske 

sivilingeniørers forening 

- Hydraulik: Veskebasert krafoverføring, et enkelt hydraulsystem som blant annet er beskrevet i denne rapport 

kan i grove trekk bestå av en pume, en avlastningsventil (sikkerhetsventil), reguleringsventil og en aktuator 

(oftest en sylinder). 

- Systemtrykk: Arbeidstrykket i en hydraulisk krets. Trykket stiger ved belastning av systemets aktuatorer og 

reguleres i enklere system av avlastningsventilen. Når avlastningsventilen åpner har systemet nådd den øvre 

grense av hva det kan prestere. 
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Innledning 

Fesil Rana metall er en produsent av ferrosilisium (FeSi) og fremstiller dette i to ovner i umidelbar nærhet til 

hverandre. Rana metall benytter i dag spesialbygde trucker for å stake i ovnene. Staking er nødvendig for å fordele 

råvarene jevnt i ovnen og for å punktere eventuelle gassbobbler som oppstår i smelten. Staketruckene er Toyota 

«nånting» som er ombygd for å tåle de påkjenninger som oppstår i ett tøft industrimiljø. Truckene blir ved ombygging 

utrustet med pansrett førerhytte og innfestning for stakearm. Stakearmen er en todelt konstruksjon på totalt seks 

meter, hvorav de fremre fire meterne er utskiftningsbare. Den fremre delen består av ett grovt emnesrør med ulike 

redskaper på, avhengig av om armen skal flytte masse eller punktere gassbobbler. Per i dag er bytte mellom armer med 

ulike redskap så tidskrevende att armsbytte kun blir gjort når arm eller truck skal på service.  

 

Det er ønsket fra metallurgene på Rana metall att stakearmer kan byttes på ett kjapt og smidig vis. Slik att flere ulike 

redskaper kan benyttes på hvert skift, avhengig av om masse skal flyttes eller gassbobbler punkteres. For att dette målet 

skal kunne oppnås må opperatørene oppleve att stakearmsbytte ikke tar unødvendig lang tid. 

 

Eksamensarbeidet skulle i utgangspunktet ta for seg en ny hurtigkoppling mellom staketruck og stakearm. Tidlig i 

forundersøkelsen kom det fram att det ikke nødvendigvis er dagens kobbling som gjør stakearmsbytte vanskelig, men 

mangelen på en totalløsning for stakearmsbytte og lagring av stakearmer som ikke anvendes. Det ble i samsvar med 

Fesil Rana metall valgt å fokusere på en totalløsning som innebærer både kobbling av stakearm og ett stativ for 

montering og oppbevaring. 
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Firmapresentasjon 

Fesil Rana metall startet opp i 1989 under avviklingen av statseide A/S Norsk Jernverk. Fesil Rana metall overtok 

bygningsmasse og ovn 5 og 6 i det tidligere råjernverket. Verket ble ombygd till produksjon av ferrosilisium og har blitt 

modernisert en rekke ganger i ettertid. Siste store ombygging var av ovn 6 i 2003 til cirka 90 millioner kroner, noe som 

gjør denne ovnen til verdens største i sitt slag. Hver time produserer de to ovnene ved Rana metall til sammen drøyt ti 

tonn metall. Produksjonen er i stor grad spesiallegeringer som selges til produsenter av spesialstål både i Europa og 

Asia. Smelteovnene produserer 24 timer i døgnet hele året, kun avbrutt av stanser for vedlikehold og reparasjon. 

Driftstiden på årsbasis er typisk 97-98%. 1 

 

 

Produksjon av FeSi og Si-metall er komplisert blant annet fordi det er vanskelig å måle viktige prosessindikatorer ved 

de ekstreme temperaturene og de kjemisk svært aggresive forholdene flere meter nede i råvarene. I tillegg tar det lang 

tid fra f.eks. råvareblandingen endres til den kommer inn i reaksjonssonen. God prosessforståelse og utvikling av 

avanserte databaserte systemer for prosesskontroll er derfor nødvendig, spesielt på grunn av stadig strengere krav til 

miljø og produktets renhet og homogenitet 

 

Investeringen på ca. 90 millioner kroner ved Rana metall i 2003 viser at FESIL ASA har tro på fremtidig drift i Norge 

på tross av stadig økende konkurranse fra lavkost land som Kina og det tidligere Sovjetsamveldet. Fesil’s største 

konkurransefortrinn vil også i fremtiden være en miljøvennlig og høyteknologisk produksjon. 

 

Fesil Rana metall har i dag 160000000 ansatte, hvorav 1300000 jobber i produksjonen. Fesilkonsernet har i tillegg 

50000000 ansatte på hovedkontoret i Trondheim, (som tar seg av kjøp og salg av råvarer og ferdigprodukt????) 
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Hva er ferrosilisium  
Finnfjord smelteverk har en meget enkel og oversiktelig presentasjon for å forstå hvordan ett FeSi-verk fungerer: ‘’FeSi 

er en legering av jern og silisium og lages med utgangspunkt i kvarts (SiO2), jernmalm (Fe2O3) og kull og koks (C). 

Karbonet i kullet og koksen brukes til å trekke ut oksygenet slik at rent silisium og rent jern kan dannes. FeSi-

legeringen er med på å gi stål eller støpejern de ønskede egenskaper som bearbeidingsvennlighet, styrke, hardhet, 

herdbarhet eller motstandskraft mot korrosjon. Det brukes cirka 3-4 kg FeSi per tonn stål og cirka 20 kg FeSi per 

tonn rustfritt stål. 

Slik lages ferrosilisium 
Figur 1 viser i grove trekk hvordan FeSi fremstilles. 

 

Figur 1: FeSi produksjon 

I korte trekk kan prosessen beskrives slik. Fe3O2(jernpellets), SiO2(kvarts) og karbon i form av kull og koks 

tilsettes på toppen av ovnen. Tre elektroder senkes ned i ovnen og varmer opp materialet mens det beveger 

seg sakte nedover. Etter en stund smelter materialet, og en kjemisk reaksjon starter. Ved nesten 2000°C 

reagerer karbonet med oksygenet i kvartsen og vi står igjen med flytende silisium-metall. Jernoksidet i 

jernpelletsen reagerer med karbonet gjennom en lignende reaksjon og danner rent jern. Smeltet jern og 

silisium blandes så fullstendig og tappes ut i øser. Metallet avkjøles og knuses ned til varierende 

stykkstørrelse for sikting og sortering i henhold til kundens krav. 

Reaksjonen som danner rent silisiummetall: 

SiO2(s) + 2C(s) → Si(s) + 2CO(g) 

 

Reaksjonen som danner jernet: 

Fe2O3(s) + 3C(s) → 2Fe(s) + 3CO(g) 

 

I kjernen av ovnen er det for varmt til at CO2(g) kan dannes. Vi får imidlertid denne reaksjonen når CO-

gassen stiger lenger opp i ovnen og blandes med luft: 

CO(g) + ½02(g) → CO2(g)’’ 2 
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Staketruck 

Fesil Rana metalls staketrucker er basert på Toyota 6tonns motvektstrucker. Det orginale gaffelbordet med løftetårn er 

demontert og ett egendesignet tiltbord for kobling av stakearmer er montert. Denne konstruksjonen gjør att 

høyderegulering av stakearmen skjer ved hjelp av tilt opp og ned, i tillegg er det montert en sylinder horisontelt så 

stakearmen kan beveges sideveis. De store orginale rutene som gir god sikt i alle rettninger er erstattet med stålplater 

og skuddsikkre glass. Dekkene på trucken er helgummihjul, noe som eliminerer risikoen for punktering.  

 

Det er 5 spesialbygde trucker hos Rana Metall. Av disse er det 2 trucker i bruk, en til hver ovn. De øvrige 3 står i 

beredskap. Når en truck har behov for service byttes den ut med en av truckene i beredskap og sendes på verksted. Når 

trucken er ferdig servet settes den så i beredskap og rulleres inn i drift ved behov. Staketruckene arbeider under harde 

forutsettninger og risikoen for at en truck antenner og brenner opp er tilstedeværende. Dette er en av årsakene til att 

det finnes 3 trucker i beredskap for de 2 som er i drift. Når en truck brenner opp og kasseres må en ny truck 

spesialombygges av Rana metall. Se figur X for bilde av staketruck 

 

Truckenes arbeidsområde er på ovnsdekket i toppen av ovnen på samme nivå som kontrollrommet. Det er i toppen av 

ovnen att masse som kvarts og jernmalm tilsettes. Opperatørene må med jevne mellomrom forlate kontrollrommet for 

å fordele massen i ovnen med staketrucken. Området rundt ovnene er det en risikofylt sone med begrenset plass, dette 

gjør at det ikke kan lagres mer utstyr enn nødvendig. Det finnes ingen heis eller kjøreveg opp til ovnsdekket, når en 

truck må byttes kjøres denne ut på en rampe og blir hentet med kran. Denne rampen har også sine plassbegrensninger 

og før trucken kan transporteres bort må stakearmen demonteres i området rundt ovnen. Når en ny truck ankommer 

gjør man samme prosedyre i motsatt rekkefølge. 

 
Figur 2: Staketruck i beredskap 
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Stakearm 
Stakearmen er todelt, den innerste delen er festet på truckens tiltbord. Denne delen består av en firkantprofil med en 

cirka 300mm lang akseltapp med diameter 138mm i enden. Enkelte trucker har massiv akseltapp og andre har en grov 

rørprofil, fellesnevneren er at disse har en diameter mindre en 138mm for å kunne kobbles med yttre del av 

stakearmen. Se figur X.

 
Figur 3: Akseltapp av rørprofil 

 

Yttre del av stakearmen er den utskiftbare delen av stakearmen og er ett 3500mm langt emnesrør med ytterdiameter 

200mm og innerdiameter 140mm. Nåværende kobbling er at akseltappen på den indre delen skyves inn i emnesrøret 

på den yttre og låses med en gjennomgående bolt. Se figur X 

 
Figur 4: Kobbling av stakearm 
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Siden trucken ikke er utstyrt med hev/senk funksjon er det nødvendig med en 10 graders bøy på stakearmen så 

staketrucken har mulighet å arbeide under pottekantnivå.  Det er i utgangspunktet tre ulike stakearmer som benyttes. 

Den vanligste er en stakearm med en plate på 400mm * 450mm påsveiset i enden, denne benyttes til å flytte masse i 

ovnen. Det finnes også en versjon av denne armen med en mindre plate i enden, se figur X. Stakearmen som benyttes 

til punktering av gassbobbler heter spiss og har bare en avruning i enden av røret.  

 
Figur 5: Staketruck påmontert stakearm med liten plate 

 

Tekniske tegninger av arm legges ved 

 

Bytte av stakearm 
Når en stakearm skal byttes støttes den opp under kobblingspunktet av gafflene til en gaffeltruck. Armen får da rett 

vinkel og høyde og staketrucken kan kjøres bort, arm legges på golvet, ny arm plukkes opp, rett høyde justeres, 

staketruck kjører inn i arm. Gaffeltruck kjøres bort, hull til låsebolt sentreres, låsebolt skyves i og trucken er igjen klar 

til bruk. 
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Idébakgrunn og bruksområder 

Idèen bak enklere bytter av stakearmer kommer fra FRM’s egen forslagskasse, tanken var att et en enklere metode for 

bytte av stakearmer ville oppmuntre opperatørene til å benytte seg av flere forskjellige verktøy for å drifte ovnen. 

Hovedmomentet ville være å benytte stakearm med pigg oftere for å punktere gassbobbler som oppstår i smelten i 

ovenen før de fikk bygge seg opp og komme til overflaten i form av en eksplosjon. Andre verktøy som en forlenget 

stakearm vill også kunne bli benyttet oftere for å nå dypere i smelten. 

 

Massen kommer ned i ovnen fra 9 chargerør og statketrucken er nødvendig for å fordele denne massen jevnt. Om ikke 

det gjøres kan det danne seg kvartsansammlinger i smelten som kan ta lengre tid å løse opp enn ved jevn fordeling. En 

av bakdelene med ansammlinger som ligger klumpvis er at man har mindre kontroll på bestanddelene i 

ferdigproduktet siden man ikke har kontroll over hvor mye som løses opp i smelten til enhver tid. Kvalitet og renhet på 

ferdigproduktet er en av konkuransefortrinnene industrien i den vestlige verden har og er en av forutsettningene for at 

smelteverksindustrien kan overleve i ett høykostnadsland. Staketrucken har derfor selv med sitt snevre bruksområde 

en relativt viktig rolle i prosessen for FeSi fremstilling ved Rana metall. 
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Hensikt, problemstilling og mål 

 

Prosjektmål 
Fesil Rana metall hadde denne kravspesifikasjonen til hvordan en ferdig løsning skulle fungere. 

 

1. Armen legges på i ett stativ. 

2. En stk låsebolt løsnes manuelt og koblingen frigjøres ved hjelp av truckens tiltfunksjon 

3. Trucken flyttes til den nye armen og kobler den på, uten at førern behøver gå ut av førerhytten før koblingen 

skal låses manuelt.  

4. Hurtigkoblingen må ikke begrense truckens nåværende rekkevidde inn i ovnen. 

 

 Presentere ulike komplette løsninger for kobling og lagring av stakearm. 

 Samle innspill fra opperatører og vedlikeholdspersonell på design og utførelse av løsningsforslag 

 Legge ut valgt løsning på anbud og hente inn prisforslag for ferdig produkt fra ulike leverandører 

 

 

Begrensninger 
 Minste høyde på stativ: 650mm for tuppen av stakearm 

 Kobblingshøyde cirka 1200mm på enden av stakearm ved horisontell kobling 

 Makshøyde 1700mm an hensyn til tak 

 Økonomiske begrensninger ved bytte av hurtigkobblingssystem på alle staketrucker. 
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Hjelpemidler  

Tradisjonelle metoder: Isometrisk papir, penn og linjal. 

Etter å ha hentet erfaringer fra en tidligere examensarbeidsrapport3 ble det beslutte å starte prosjektet med penn og 

papir. Skisser på isometrisk papir ble skapt som hjelpemiddler for å fort få ideèr ut av hodet og konkret ned på papir. 

Dette sparte mange timer i CAD da man kunne sortere bort ugjennomførbare ideèr på ett tidlig stadium og ta vare på 

gode ideèr før man glemte dem bort. 

 

Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor er et 3D-basert CAD program for solidmodulering. Arbeidsforløpet til Inventor er veldig likt 

SolidWorks, en skisse skapes og ekstruderes til en del (en: part). Flere skisser kan gjøres på en del til man har ønsket 

utseende og dimensjoner. Man setter så sammen flere deler i en sammensettning (en: Assembly) til en ønsket 

konstruksjon. Om man ønsker å endre dimensjonene i en av delene i sammensettningen tilpasses sammensettningen 

automatisk. Inventor har også innebygd FEM-analyse slik at man kan teste om konstruksjonen er rett dimensjonert for 

de belastninger den kommer til å bli utsatt for. Når man er fornøyd med modellen man har skapt i 3D kan den skapes 

om til 2D-tegninger som kan benyttes som produksjonsunderlag. 

 

Hovedgrunnen til at Autodesk Inventor ble valgt som CAD program i Examensarbeidet var att fullversjonen kan 

benyttes kostnadsfritt av ingeniørstudenter ved høgskole og universitet. Fesil Rana Metall hadde ingen lisenser til CAD 

program da dette er kompetanse som normalt leies inn eksternt. Universitetet disponerer lisenser for Solid Works, men 

man er da plassbundet til universitetets lokaler om man ønsker å anvende disse. 

 

Til å verifiere dimensjoneringen ble Inventors innebyggde FEM-analyse benyttet. Belastningen i simuleringen ble 

sterkt overdrevet for å simulere verst tenkelige scenario. Oppdragsgiver hadde signalisert att nøyaktige beregninger 

ikke var nødvendige da usikkerhetsfaktorer som varme og tøff behandling av utsyret gjorde att så grove dimensjoner 

som mulig ble benyttet i dimensjoneringen av konstruksjonen. 

 

Intervjuer/erfaringsinnhenting fra de ansatte 

Erfaringsinnhenting fra de som daglig jobber med utstyret ble sett på som en viktig faktor for å kunne skape ett 

produkt med en reèl mulighet for å bli produsert og satt i drift. Man får da ett innblikk i de problemer og utfordringer 

som eksisterer utenfor skrivebordet. Brukerne får også en følelse av å ha bidratt til å løse ett problem noe som kan gi 

dem ett større ‘’Eierforhold’’ til produktet når det blir satt i drift.  

 

Inspirasjon fra eksisterende konstruksjoner 

Både i skisseringen av hurtigkoblinger og til konstruksjon av stakearmstativ ble det hentet inspirasjon fra eksisterende 

produktet, både på markedet og internt hos Rana metall. Til konstruksjonsfasen ble det benyttet ett stort utvalg av 

tekniske tegninger fra Rana metalls arkiv for å få ett overblikk over dimensjoner på produksjonslokaler og staketrucker. 

Staketrucker ble kontrollmålt for å se om eksisterende tegninger stemmte med de faktiske mål. Det ble funnet ulike 

variasjoner som det i konstruksjonsfasen var behov for å ta hensyn til. 

 

Øvrige IKT-løsninger 
Som informasjonsinhenting øvrig ble internett og søkemotoren Google.com benyttet både på jakt etter eksisterende 
løsninger, for å hente inn generell informasjon som blant annet stålkatalog fra Norsk Stål, for å komme i kontakt med 
leverandør av tappvekselløsninger og for å komme i kontakt med sylinderprodusent. For rapportskriving og 
fortløpende presentasjoner av fremdriften i prosjektet ble Microsofts Office-pakke benyttet.  
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Gjennomføring av prosjektet 

For gjennomføring av prosjektet ble følgende framdriftsplan valgt: 

 

 Faktainnsamling 

o Intervjuer med opperatører 

o Innhente oversikt over byggets begrensinger 

o Innhente oversikt over eksisterende løsninger 

o Innhente oversikt over problemer med nåværende løsning 

 Skisser 

o Presentasjon av tidlige ideforslag 

 Vurderinger 

o Behovet for endret konstruksjon på hurtigkobbling 

o Behovet for bevegelig stativ 

o Kombinere opperatørenes og vedlikeholdspersonalets ønsker 

o Komme fram til en økonomisk forsvarlig løsning 

 

 Konstruksjon 

 Beregninger 

 Tanker rundt videreutvikkling/produksjon 
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Faktainnsamling  
På grunn av en større vedlikeholdstanns i starten på April ved FRM, ble det en tjuvstart på eksamensarbeidet. Uke 11 

ble benyttet til omvisning på verket og verkstedet. Tiden ble benyttet til samtaler med de ansatte på opperatørsiden og 

vedlikeholdssiden samt å observere staketruckene i drift og å kartlegge dimensjonsforsjeller på utstyr og hente 

inspirasjon. 

 

Verkstedsformann Odd Øystein Bjørsvik mente att det ikke var konstruksjonen på hurtigkobblingen i seg selv som 

steller til de største problemene, men mangel på en løsning for å demontere og legge i fra seg redskapen4. Bjørsvik 

foreslo å legge mer fokus på selve stativdelen av prosjektet, gjerne ett bevegelig stativ som enkelt kan tilpasse seg 

truckens høyde, med tanke på ulike trucker med ulik dekkslitasje. Det ble foreslått att stakearmen skulle legges i en 

krybbe med støtte på begge sider pluss en endestopper, på denne måten ville armen ligge rett sideveis og en eventuell 

låsebolt kunne da enkelt settes på plass. Ved design av en krybbe med tiltfunksjon skulle stakearmens bøy og ulike 

geometrier skape mindre problemer enn å plassere stakearmene i ett fast stativ. 

 

Det ble hentet erfaring fra ovnsopperatørene i skift C og skiftformann Frode Andersen. Der fremkom det at det største 

problemet ikke var at stakearmen i seg selv skulle byttes, men at trucken skulle byttes for å sendes på reperasjon. Dette 

motbeviste det som først var antatt at det var armen som først måtte byttes på grunn av slitasje og deformasjon. Levetid 

på stakearm ville han ikke spesifisere, men anså levetiden som ‘’månedsvis’’. Det kom fram at større bøy på stakearmen 

resulterte i att den ble bedre å arbeide i ovnen med. Det ble også diskutert rundt problemene rundt dagens løsning. Det 

kom her fram at nåværende kobling med akseltapp og emnesrør i seg selv ikke var noe stort problem, de ganger det 

kom en truck med for liten passning på akseltappen ble dette kjapt løst av vedlikeholdsavdelingen. Om passningen på 

akseltapp skulle være for stor var ofte dette en fordel da armen fikk en større bue og ble bedre å arbeide i ovnen med. 

Sentrering av låsebolthullet var heller ikke noe nevneverdig problem da dette ofte sentrerte seg selv på grunn av 

stakearmens geometri. Det ble også fremmet forslag om en firkantprofil i stede for rund akseltapp og ett ønske om en 

løsning uten låsebolt slik att opperatøren kunne sitte i hytten gjennom hele armsbyttet. 

 

Problemet med at en gaffeltruck måtte benyttes for stakearmsbytte er i hovedsak tiden som går med til det. En 

opperatør kan gjøre prosedyren, men det innebærer at opperatøren må flytte seg mellom to trucker flere ganger per 

stakearmsbytte. Om to opperatører gjennomfører byttet innebærer dette at man har låst det meste av personellet på 

ovnsdekket/kontrollrommet for en arbeidsoppgave. Om det da er tilfelle at armen det byttes til kun skal benyttes i en 

kortere periode som f.eks. å punktere en gassbobble oppleves det for opperatørene at det brukes unødvendig mye tid og 

ressurser for en bagatellmessig arbeidsoppgave. 

 

I møtet med skift C ble staketrucken obeservert i drift og det ble delt erfaringer rundt dens belastninger. De 

påkjenninger som kom var sideveis når sidetilten ble benyttet og trykkbelastninger i lengderettningen når trucken 

kjørte rett inn mot massen. Belastningene i lengderettingen ble tatt opp mot godset armen ligger mot i bakkant av 

akseltappen og ikke av den gjennomgående låsebolten, den eneste belastningen låsebolten opptok var når trucken 

skulle rygge ut fra ovnen. Maksimalpåkjenningen for stakearmen var når elektroder skulle brytes av, trucken tok da fart 

og kjører armen mot bunnen av elektroden med full kraft. Den andre maksimalbelastningen var når stakearmens ende 

lå under en stor kvartsansamling og opperatøren forsøkte å tilte opp armen. Armen kan da anses som fastlåst og ble 

belastet med store deler av truckens vekt da trucken løftet bakhjulene fra gulvet. 
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Skisser 
Tidlig i prosjektet ble det skisset med blyant og linjal på isometrisk papir. Dette for å få ideène fort på papir når man 

kom på dem og senere vurdere om skissen var gjennomførbar eller ikke. Her presenteres ett utvalg av det som ble 

skisset opp i prosjektets tidligste fase. 

 

Figur X viser den absolut første skissen, denne er innspirert av hurtigkobling for gravemaskin. Fordelen er at kobling 

kan skje ved hjelp av tilt og koblingen vil sentrere seg selv, bakdelen er at dette blir en tung og klumpete løsning, ideèn 

ble derfor fort kassert 

 

 
Figur 6: Første skisse. 
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Figur X ble skissert under møtet med skift C, det ble der foreslått en akseltapp i firkantstål. Fordelen er at armen ikke 
kan vride seg rundt sin egen akse og  låsebolten blir enkel å entre. En annen fordel ved frikant og andre selvopprettende 
løsninger sideveis er att låsearmen vist øverst på Figur X kan anvendes. Her er låsebolten flyttet til oversiden av inre del 
av armen, ved åpning demonteres bolten, låsearmen løftes opp og låsebolten monteres slik at låsearmen får vile på 
låsebolten. Når ny stakearm monteres låses låsearmen igjen og problemet med å finne rett lengde mellom indre og yttre 
stakearm for å entre låsebolten er eliminert. Bakdelen er at største dimensjon i standardutførelser er 100mm*4-kt for 
firkantstål og for hulprofil 100*10mm. Dette er en kraftig reduksjon i materialdimensjon i forhold til nåværede løsning. 
Alternativet er å maskinere ut kobling 100*100 på ytre stakearm, noe som vil resultere i en dyrere løsning. 

 

 

 
Figur 7: Firkantkobling og låsearm 
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En annen løsning er en triangelkobling som har hentet sin inspirasjon fra landbruket vises i Figur X. Triangelkoblingen 

kan kobles ved kun hjelp av tiltfunksjon og redskapen sentrer seg selv både i lengde og i sidevridning. Låsebolt kan så 

entres i dertil egnet hull uten store vanskeligheter. Koblingen kan designes med slett underside, slik at den glir 

problemfritt over pottekant, men kan oppfattes som klumpete på sidene og i høyden. 

 
Figur 8: Triangelkobling 
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For stativ ble ulike løsninger vurdert. Figur X viser ett stativ med  høyderegulerbar front, fronten er inspirert av en 

løftebukk for bil. Fronten kunne reguleres med gjengestang eller hydraulik. En slik løsning vil bety att tårnene som 

benyttes må synkroniseres slik at høydereguleringen skjer parallellt.  Om vinkelen på stativet skulle endres, endres også 

lengden horisontelt, se nederst på Figur X. Dette betyr at i bakkant måtte stativet også opplagres langsmed den 

horisontelle aksen.

 
Figur 9: Stativ inspirert av løftebukk 
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Andreutkastet Figur X til stativ var mer inspirert av Fesils rigg for rengjøring av Tundisher TEGNINGER VEDLEGGES. 
Denne skissen benytter seg av en rotasjon rundt midten av stativet. På denne måten behøves bare drift til reguleringen 
på ene siden. Stativet får heller ikke problemer med horisontelle lengdeendringer når høyden reguleres.  Stativet kan da 
tilpasse seg stakeramens vinkel avhengig av hvor bøyd denne er og hvor stor slakke det er på koblingen. Bakdelelen er 
at man ikke kan endre koblingsvinkelen mellom indre og yttre arm, da denne vinkelen bestemmes av hvor mye stativet 
vinkles for å få koblingshøyde.  

 
Figur 10: Første skisse roterbart stativ  

 

Figur X viser krybbe for plasering for lagring av arm, ved bruk av profiler med tilnermet samme radie som stakearmen 

vil armen ligge stabilt ved lagring.  

 
Figur 11: Krybbe for arm 
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Vurderinger 
o Kombinere opperatørenes og vedlikeholdspersonalets ønsker 

Ved å flytte fokus fra kobling til stativ tas det hensyn til vedlikeholdspersonalets ønsker. Opperatørens 

ønsker blir også tatt hensyn til da de får ett enklere bytte av arm. Opperatørene er de vanksligste og 

gjøre fornøyd da de er fornøyd med dagens løsning, da dette innebærer en viss aksept fra å avstå fra å 

bytte arm. 

 

o Behovet for endret konstruksjon på hurtigkobbling 

 

Ut i fra de innsammlede fakta og samtaler med opperatører og vedlikeholdspersonell ble det i første uken av prosjektet 

i samråd med veileder valgt å flytte fokus fra selve hurtigkobblingen til ett høyderegulerbart stativ. Problemet med selve 

hurtigkobblingen var ikke så store som først antatt. Kostnadene ved å bytte kobblingstype på 5 trucker og ett ukjent 

antall armer ville være vanskeligere å fosvare enn kostnaden ved å bygge ett stativ som underletter byttet av 

stakearmer. Arbeidet med å designe ny hurtigkobling for stakearmer kom derfor bare til skissestadiet før det ble lagt til 

side og fokus ble flyttet over mot design av oppbevaringsstativ. 

 

o Behovet for bevegelig stativ 

 

På grunn ulik geometri både på stakearmene og på truckene ble ett stativ som kunne reguleres i høyden ett av de mest 

aktuelle temaene. På grunn av mye støv og begrenset sikt fra førerhytten på staketrucken skulle stativet som alt annet 

på FRM være solid og tåle røff bruk. Rana metall var fornøyd med konstruksjonen og holdbarheten på sin tundish rigg 

og ved å benytte samme komponenter som tundish riggen var det ikke behov for å utøke reservedelsbeholdningen. 

Valget falt derfor på å fokusere mer på ett roterbart stativ. 

 

o Komme fram til en økonomisk forsvarlig løsning 

Ved å benytte dagens løsning på kobling blir ikke dette en investeringskostnad, om dette over tid er 

kostnadsbesparende belyses ikke i raporten. Ved å benytte komponenter som finnes på reservedelslager økes ikke 

denne posten. Ved å bytte arm hyppigere og dermed benytte flere redskaper per skift kan man få en uttalelse fra 

metalurgen om det er lønnsomt. Ved å redusere tiden ett bytte tar, frigjøres ressurser fra denne prosessen. Kostnadene 

ved produksjon av stativ tas med i rapporten  
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Konstruksjon og materialvalg 
 

Siden FRM hadde en større vedlikeholdstans, en såkalt revisjonsstans de første ukene av examensarbeidet ble det 

utviklet ett første- og ett andreutkast til den ferdige konstruksjonen uten inspill fra FRM. Når denne perioden var over 

ble utkastene presentert for en brukergruppe fra vedlikeholdsavdelingen og opperatørene ved skift C, brukergruppen 

fikk komme med inspill på konstruksjonen og dens funksjon. Etter innspillene ble konstruksjonen tilpasset ønskene og 

det ble skapt en prisforespørsel som sammen med 2D-tegninger av konstruksjonen ble sendt ut til ulike produsenter. 

Fra konstruksjonsfasen av examensarbeidet startet til prisforespørsel ble sendt ut ble det i alt skapt 8 versjoner av 

stakearmstativet, de første utkastene beskrevet i rapporten er basert på versjon 4 og 5. 

 

Det som skiller mest mellom de første utkastene og den ferdige modellen som ble sendt ut som prisforespørsel er 

dimensjoneringen og antallet plasser for stakearmer. Materialvalget ble basert på tidligere erfaringer og ønsker fra 

FRM. Det ble fremmet ønske at konstruksjonsmaterialet skulle være stål av kvalitet S355NH (NS-EN 10 025) og 

dimensjoneringen skulle være grov med høg sikkerhetsfaktor. Materialet ble valgt på grunn av tilgjengelighet hos 

leverandør, materialets maskiner- og sveis-barhet og pris i forhold til holdbarhet som ferdig produkt. 

 

Stakearmstativet ble designet med ett roterbart stativ for lagring av stakearmer opphengt mellom to støttebukker, i 

dette prosjektet kallt sokkel. Det roterbare stativet ble designet som en ramme i hulprofil (HUP) med to langsgående 

bjelker og fire tverrgående, den bakre tverrgående bjelken fungerer som endestopper. Som vist i figur X er den ene 

tverrbjelken montert på undersiden i forhold til de andre tverrbjelkene. Dette ble gjort for å gi den en funksjon som 

ekstra sikkerhet. Tyngdepunktet for stakearmene ligger mellom de to fremre tverrbjelkene og stakearmene vil normalt 

hvile på de to, sikkerhetsbjelken hjelper til for stakearmer med større bøy en normalt så de ikke glider under 

endestopperen. To skråstag på hver side av rammen ble innfestet mot hver sin aksel. Akslene ble kobblingspunktene 

mot sokklene og var det som skulle holde oppe det roterbare stativet og gi det sin bevegelige funksjon. Akslene ble 

forsøkt montert så nært vertikalaksen for tyngdepunktet for å gjøre rotasjon av stativet så enkelt som mulig, se figur X. 

Det ble også montert krybber for å sikkre at stakearmene lå sikkert og ikke roterte eller bevegde seg sidevegs når 

stativet var i drift. 

 
Figur 12: Tidlig utgave av det roterbare stativet med to stakearmer og en ledig plass for bytte. 

 

Dimensjoneringen ble beregnet fram ved hjelp av Autodesk Inventors innebyggde FEM-analyse. For de tidlige 

utkastene ble en Worst Case Scenario (WCS) brukt som beregningsgrunnlag.  WCS’en tok hensyn til at samtlige 

stakearmer på 5KN lå i stativet samtidig som trucken la 25KN på stativet mens den kjører fram mot endestopperen 

med 15KN. Dette viste at HUP 100*100*10mm var en tilstrekkelig dimensjonering for det roterbare stativet med en 

maksimal Von Mieses spenning på 43.5 MPa på tverrbjelken, se pil i midten av figur X. Høyeste spenning på 143.8 MPa 

oppsto i overgangen mellom skråstagene (Bilag tegning 1401-015) og oppheningsaksel (1401-014) Se figur X. Det gjøres 

oppmerksom på at deformasjonene i figurer fra Inventors FEM-analyse er skalert opp for å lettere illustrere hvor de 

intreffer. Innfestningen mellom skråstagene ble senere tilpasset for enklere produksjon og for å fordele spenningen 
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bedre. Figur X viser forskjellen mellom innfestningen for den tredje versjonen av skråstaget og den siste versjonen. 

Tanken med versjon tre var att skråstaget skulle vile på akselen, bakdelen var mindre sveiseareal og mer komplisert 

geometri. Den siste versjonen gir ett større sveiseareal som vist ett større sveiseareal på oversiden, og eventuelle 

tilpassnings problem mellom to stag blir også eliminert.  

 

 
Figur 13: FEM-Analyse av utkast HUP 100*100*10 med plass til 3 stakearmer 

  
Figur 14: Forskjell på innfestning mot aksel mellom tredje og siste versjon av stag til stativ 

 

 

Utkastene som ble presentert for brukergruppen etter revisjonsstansen ble presentert i form av en PDF presentasjon 

med bilder fra Inventor og en demonstrasjon av stativets funksjon i Inventor. Figur X og X viser skjermbilde fra 

demonstrasjonen hvordan stativet roterer seg i posisjon og hvordan trucken tilter sin arm for kobling av stakearm. 
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Figur 15: Staketruck kjører i posisjon for kobling av stakearm 

 
Figur 16: Kobling av stakearm, stativ og truck i posisjon 

 

 
For de senere versjonene av stakearmstativer er de største endringene att det roterbare stativet fikk plass til fire 
stakearmer, siden stativet alltid må ha en ledig plass for den armen som skal byttes ut var ønsket fra opperatørene å ha 
tre stakearmer å velge mellom. Høyden over golvet ble også redusert til 625mm etter ønske fra skift C, i hovedsak etter 
uttalelser om at om stakearmen ikke gikk over pottekanten på 650mm var det bare å hente mer fart med staketrucken 
til det gikk5. Det var ikke ønskelig at den samme teknikken skulle bli benyttet på stakearmstativet om armen hadde for 
stor bøy. Dette ble løst ved og forandre vinkelen og forlenge for stagene. Vuggene for støtte til stakearmen ble erstattet 
med firkantstål 50*4kt for å redusere prisen ved produksjon og for å redusere innkjøringshøyden for stakearmen. 
Konstruksjonen for opphengningsakslene Aksel H og Aksel V (1401-013 og 1401-014) ble endret slik at de fikk en 
diameterreduksjon på utstikket som skulle låse det roterbare stativet mellom opplagringene på sokklene (1401-020). 
Diameterreduksjonen gav opphav til spenningsoppbygning og kilradiene (Sv:kälradien) ble dimensjonert etter 
resultater i FEM-analyse. Figur X og X viser også stativets tyngdepunkt med og uten belastninger fra hvilende 
stakearmer. 
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Figur 17: 1401-010 stativ roterbart, kulen med akser illustrerer utregnet tyngdepunkt. 

 

 
Figur 18: 1401-010 Stativ roterbart med tre stakearmer, utregnet vekt og  plassering av tyngdepunkt. 

 

Sokklene ble konstruert i HUP 160*160*10mm for å gi mer stabilitet sideveis i bunnen av stativet om ikke hele skulle 

festes til tak. HEB 160 ble benyttet for å kunne montere lagerhus ved hjelp av skruforbindelse på en enkel og 

vedlikeholdbar måte, se figur X. 
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Figur 19: 1401-020 Sokkel for oppheng av roterbart stativ 

 

Figur X viser komponentene sammensatt. Den komplette modellen består av to like sokkler, det roterbare stativet i 

midten og en mekanisk hydraulisk mekanisme for regulering av stativet. Etter et vekselhavari på en Transtech TV210 

veksel som opprinnelig var tiltenkt stakearmstativet og renoveringskostnader for denne langt høyere enn FRM hadde 

budsjettert ble det besluttet att stakearmstativet skulle bli drevet av en hydrauliksylinder med en kraftarm mot 

opphengningsakslene. Hydrauliksylinderen er en standard KMI-DVL sylinder fra sylinderteknikk6, men i 

prisforespørselen står produsenten fritt til å velge sylinder så lenge det blir tatt hensyn til minimum slaglengde og 

innfestning av bakre sylinderfeste. Kraftarmen mellom sylinderen akselen er for øvrig den eneste komponenten 

forutenom monteringsplatene i bunn og topp på sokkelen som har minimumskrav på kvalitet S235, Dette var for å 

redusere produksjonskostnadene på grunn av tilgangen til flatstål S235 30*100mm og siden norsk stål ikke leverte 

S355 30mm plater mindre enn 1250*2500mm.7  

 
Figur 20: 1401-001 Sammenstilling av siste versjon 

 

I den avsluttende delen av konstruksjonsfasen ble konstruksjonen godkjent av vedlikeholdssjef, de ulike delene i 

konstruksjonen ble tildelt delenummer og detaljtegninger for delene ble skapt, untaket var for rette bjelker hvor 

sammenstillingstegningen og kapplisten beskrev disse tilstrekkelig. En prisforespørsel for komplett produkt ble skapt. 

Prisforespørseln inneholdt forutenom informasjon om stålkonstruksjonen, beskrivelse av hydraulisk-, elektrisk,- og 

radiostyringsanlegg for stakearmstativet.    og sendt ut til fem verksteder i tilknyttning til industrimiljøet i Rana. 
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25 
Andreas Walnum 

VT-2013 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 

 Teoretisk del av prosjektet 

Dimensjoneringen for hydraulikanlegget ble beregnet ut i fra to lastscenarioer. Den første beregningen av kraften mot 

sylinderen 𝐹ℎ𝑎1 ble beregnet ut ifra den samlede vekten av det roterbare stativet medregnet vekten av stakearmene. 

Tyngdepunktet for det roterbare stativet og vekten ble hentet ut ved hjelp av Inventors beregninger av tyngdepunkt, se 

figur X. Beregningene tok hensyn til en vridning av stativet på 30 grader for å ta hensyn til stakearmenes 

koblingsvinkel. Det andre scenarioet 𝐹ℎ𝑎2 tok høyde for å tåle en belastning på 25000N på enden av stativet, noe som 

tilsvarer en truck som legger unødvendig belastning på tverrbjelken, se figur X. Utregning X gir grunnlag for 

systemtrykket til hydraulikken og ved større belastning vil trykkøkningen bli så stor at avlastningsventilen åpner og 

hydraulikvesken fløder direkte tilbake til tank. 

 
Figur 21: Endebjelke belastet med 25000N og avlest data benyttet for dimensjonering av sylinder 

 

1) 𝐹𝑌𝑡𝑝 ∗ sin 𝑘𝑏𝑣 ∗
𝐿𝑡𝑝

𝐿ℎ𝑎
 = 𝐹ℎ𝑎1 

25000𝑁 ∗ sin 30 ∗
0.752𝑚

1.25𝑚
 = 7520𝑁 ≈ 8000𝑁 

 

2) 
𝐹𝑌𝑒𝑏

𝑆𝑖𝑛 𝛼⁄ ∗
𝐿𝑒𝑏

𝐿ℎ𝑎
= 𝐹ℎ𝑎2 

25000𝑁
688𝑚𝑚

1220𝑚𝑚
⁄ ∗

1.4𝑚

1.25𝑚
 ≈ 50000𝑁 

 

Areal av +funksjon for sylinder med stempeldiameter 80mm  

3) 0,042𝑚 ∗ 𝜋 ≈ 5 ∗ 10−3𝑚2 

 

Systemtrykk for hydraulikk beregnes ut ifra 𝐹ℎ𝑎2siden 𝐹ℎ𝑎2 > 𝐹ℎ𝑎1 

4) 𝑃ℎ𝑎2 =
𝐹ℎ𝑎2

𝐴
 

50𝐾𝑁

5 ∗ 10−3𝑚2
≈ 10𝑀𝑃𝑎 = 100𝑏𝑎𝑟 

 

Sylinderens hastighet 

5) 𝐴 ∗ 𝑣 = 𝑄 

𝑄 ∗ 60 ∗ 1000 =
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

5 ∗ 10−3𝑚2 ∗ 0.04 𝑚
𝑠⁄ ∗

60

1000
= 12 𝐿

𝑚𝑖𝑛⁄  
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For de sveiste forbindelsene ble Tekna’s håndbok for NS-EN 1993 1-8 av PK Larsen89 benyttet for beregninger. Guiden 

tok for seg de krav som stilles for beregninger av kilesveiser, buttsveiser og k-sveiser opp mot Norsk standard-

europanorm for platetykkelser over 4mm  
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𝛼 

 

 

Konklusjon, diskusjon og produksjon 
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1  http://www.nt.ntnu.no/sf/mnd_fesil/fesil.htm [2013-04-03] 
2  http://www.finnfjord.no/ferrosilisium [2013-04-03] 
3 Ex.jobbsrapport Umeå Universitet ‘’Teleskopisk redskapsbärare för hjullastare’’ Tobias Bergdal [2012-05-29] 
4 Muntlig informasjon innhentet fra verkstedsformann Odd Øystein Bjørsvik ved FRM [2013-03-11 – 2013-05-03] 
5 Muntlig informasjon innhentet fra opperatørene ved skift C Fesil Rana metall, kontaktperson skiftformann Frode 
Andersen. Tlf Rana Metall sentralbord +47 751 35 500 [2013-03-11 – 2013-04-30] 
6  http://hydex.no/Sylinderteknikk/?did=9106385 [2013-05-08] 
7 http://produktkatalog.norskstaal.no/Pages/Category.aspx?cat=Org0200&Category=po101026 [2013-05-08] 
8 http://www.tekna.no/ikbViewer/Content/778036/PK%20Larsen%20 [2013-05-13] 
9 http://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/omtekna [2013-05-13] 

                                                             

http://www.nt.ntnu.no/sf/mnd_fesil/fesil.htm
http://www.finnfjord.no/ferrosilisium
http://hydex.no/Sylinderteknikk/?did=9106385
http://produktkatalog.norskstaal.no/Pages/Category.aspx?cat=Org0200&Category=po101026
http://www.tekna.no/ikbViewer/Content/778036/PK%20Larsen
http://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/omtekna
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Bilag 

Bilag1: Tekniske tegninger av stakearmstativet 
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Bilag 2: Prisforespørsel 
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Bilag 3: stakearm 
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Bilag 4: Tundish jigg 

 


