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Helautomatiserad inspektion av stång

Uddeholm strävar efter att leverera verktygsstål av mycket hög 
kvalitet. Detta kräver hårda krav på tillverkning men även på 
kvalitetskontroll. Denna utrustning är en del i deras strävan att 
kvalitetssäkra sina produkter samt att göra kvalitetskontrollen mer 
robust men även mer effektiv.

Ledorden vid konstruktion av en helautomatiserad utrustning för 
inspektion av stång har varit:

• Säkerhet

• Användarvänlighet

• Funktionalitet
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Vad gör utrustningen?

Utrustningen genomför virvelströmsprovning och ultraljudprovning 
av stålstänger. Lite fakta:
• Stångdiameter 90 – 260 mm

• Stånglängd 2,8 – 7 m

• ET-provning efter ytsprickor 0, 90 och +/- 45 grader

• Registreringsnivå EDM notch 0,5 mm x 10 mm

• Utrustning: Uniwest 8 kanaler, driver-pickup 100-300 kHz

• UT-provning för inre defekter, raksökare

• Registreringsnivå FBH 0,75 mm som strängaste krav

• Utrustning Micropulse LT från Peak NDT, 5 MHz paintbrushprobe

• 400 mm/s med 22 mm stigning

• Bonusinspektion av rakhet på stång (längd, diameter och rakhet mäts).
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Hur automatiserad är provningen ?

Utrustningen hanterar automatiskt:

• Laddning av ny stång från inmatningsbord

• Uppmätning/kontroll av rakhet på stång

• Anpassar inspektions parametrar för avsökning individuellt för varje stång 
(diametern sätter utväxling på växellåda och längd sätter inspektionsområde 
samt vilka lyfthjul som används)

• Anpassar inspektions parametrar individuellt map grindsättning och 
förstärkning på ultraljud

• Förflyttar inspekterad stång till manuell station

• Utvärderar resultat efter tröskelnivåer och presenterar resultat i form av 
defekttyp och läge som presenteras i manuell station

• Genomför efterkontroll av kalibreringsstång efter varje batch samt godkänner 
respektive underkänner kalibrering. Underkänt resultat visualiseras med 
larmlampor alá saftblandare (röda och gröna)
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Hur automatiserad är provningen ?

Vad hanterar operatören:

• Kontroll av signalnivåer ET och UT vid uppstart av utrustning (kalibrering)

• Lastning av batch av stänger till inlager

• Val av inspektionsklass för respektive batch

• Motkontroll av eventuella indikationer i manuell station

• Initierar förflyttning av motkontrollerad stång från manuell station till utlager

• Urlastning av batchen från utlager till nästa steg i processen
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Säkerhet

Utrustningen har tre olika zoner

1. Operatörens arbetsområde för manuell motkontroll av indikationer. Automatiserad transport till 
säkerhetszon 1 ej möjlig med operatör närvarande i zonen, dock pågår inspektion. Bevakas av 
fotoceller.

2. Område där bockkranar kan passera vid i och urlastning men ingen kan gå in. Bevakas av fotoceller

3. Inburat område. Ingen får vistas i detta område vid automatiserad provning. Bevakas av givare vid 
grind.
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Säkerhet

Användargränssnitt

• Operatörsnivå

• Teknikansvarignivå

• Underhållsnivå

• Systemadministrationsnivå
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Användarvänlighet

Inspektorsgränssnitt

• Stora symboler

• Få moment

• Automatiserade sekvenser
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Användarvänlighet

Hantering i manuell sektion

• Stora symboler

• Få moment

• Automatiserade moment
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Användarvänlighet (och Funktionalitet) – Presentation av resultat

Visualisering av defektindikationer
via LED display

• Position i längdled

• Färg och blink/lys kombination ger
indikerad defekttyp

Vilket ger:

• Användarvänlig presentation

• Mer information till operatör

Bonus:

• Ekonomi 1 – Inget inköp av märkmedel

• Ekonomi 2 – Ingen rengöring efter märkning

• Ekologi – Minskad miljöpåverkan
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Funktionalitet– Automatiserade inspektionsparametrar

Utrustningen använder resultat ifrån mätning på varje specifik detalj för att 
optimera inspektionen av varje detalj:

• Diametern mäts på varje detalj vilket styr inställning av mätgrindar för 
ultraljudprovning

• Ultraljuddämpningen mäts i varje specifik detalj för att kompensera 
grundförstärkningen korrekt för varje inspektionsklass för just den specifika 
detaljen.
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Funktionalitet– Unika designlösningar för bättre prestanda

Lastning från inmatningsbord sker i två steg för att:

• Minska slitage på utrustning och detaljer

• Minska bullernivån
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Funktionalitet– Unika designlösningar för bättre prestanda

Lyft av stång sker alltid i ytterkant av stången för att minska vibrationer och buller.

• Möjliggörs av flera lyftsektioner

• Mätning av stånglängd (med säkerhet av induktiva givare) ger korrekt 
lyftsektion

Encoder drivs av stång
som driver indexering

• Säkrad stegning

• Eventuellt slir sänker
hastighet men ej
inspektionssäkerhet
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Funktionalitet– Varje operatörsnivå ger tillgång till 
inställningar efter behov



Tack!


