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Sandvik säkerhetsuppgraderar 
valsverk med styr- säkerhets-PLC från 
ABB 
 
2014-05-05 - Sandvik Materials Technology är en av ABB:s pilotkunder då de uppgraderar ett 
äldre valsverk med ny styrutrustning och samtidigt implementerar säkerhets-PLC:n. 
 
ABB:s nya säkerhets-PLC har gett Sandvik en plattform för att införa zonindelad 
säkerhetsövervakning i ett stort kallvalsverk vid anläggningen i Sandviken. Valsverket är en mycket 
viktig del av produktionslinjen för bandstål. 
 
Sandviks kallvalsverk har uppgraderats ett antal gånger under sin livstid. Den senaste 
uppgraderingen innebär att säkerhets-PLC:n AC500-S från ABB läggs till styrsystemet för att förbättra 
säkerheten i det 20 meter långa verket med fältbussprotokollet PROFIsafe via PROFINET för att 
oberoende övervaka sex olika säkerhetszoner. Zonindelningen innebär att delar av maskinen kan 
hållas i drift medan en operatör får säker tillgång till andra zoner – där säkerheten garanteras genom 
frånkoppling av elförsörjningen. 
 
Ett femtiotal säkra PLC-I/O-kanaler används för att ansluta till grindbrytare, ljusridåer och 
nödstoppsknappar. De säkra I/O-kanalerna övervakar även tryckvakter, som känner av att 
hydrauliken är trycklöst så underhåll kan genomföras. De kontrollerar även kraftförsörjningen till 
frekvensomriktarna. Säkerhets-PLC:n ger dessutom Sandvik möjligheten att använda flyttal, som 
förenklar säkerhetsprogrammering som krävs för exempelvis beräkna säker hastighet – allt för att 
minska klämrisken i valsverket.  
 
– Vi är väldigt nöjda över att ha hittat ett så lättanvänt system för att införa toppmodern säkerhet i 
form av ABB:s säkerhets-PLC, som dessutom integreras direkt med maskinens befintliga PLC, säger 
Torbjörn Pettersson, utvecklingsingenjör vid Sandvik Materials Technology.  
 
Säkerhets-PLC:n programmeras via ABB:s integrerade utvecklingsverktyg Automation Builder som 
även inkluderar support av PLCopen Safety-bibliotek i CODESYS utvecklingsmiljö. 
 
– ABB har levererat alla produkter för projektet, från PLC, säkerhets-PLC, operatörspaneler, motorer 
och drivsystem, kontaktorer och övriga säkerhetskomponenter, säger Jonas Rehnberg produktchef 
på ABB Sverige 
 
Fakta 
Säkerhets-PLC:n AC500-S är det senaste tillskottet i ABB:s välkända PLC AC500-serie som har 
dubbla processorer, den är designad enligt SIL3 (IEC 61508:2010 och IEC 62061)/PL e (ISO 13849-
1) för maskinsäkerhet. Den integrerade säkerhets-PLC:n AC500-S kan vara i drift även om PLC:n 
AC500 stoppas för underhåll. Det innebär att personal fortfarande kan röra sig vid maskinen vid 
underhållsarbetet, eftersom säkerhets-PLC:n kontinuerligt övervakar maskinens 
säkerhetskomponenter och utför de säkerhetsåtgärder som krävs. 
 
För mer information: www.abb.se/plc 
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Bildtexter 
Sandvik var en av ABB:s pilotkunder då de uppgraderade ett äldre valsverk med ny 
toppmodern styrutrustning och samtidigt implementerade säkerhets-PLC:n. 
 
 
ABB:s säkerhets-PLC övervakar tryckvakter, ljusridåer, nödstoppknappar och andra 
säkerhetskomponenter vid Sandviks 20 meter långa valsverk. 
 
ABB: säkerhets-PLC. 
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