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Sammanfattning 
 
Outokumpu Technology i Skellefteå fokuserar på teknik som härstammar från företag 
i Boliden-gruppen och deras gruv-, smältverks- och kemiska processer. Företaget 
erbjuder kunden ingenjörs tjänster i form av konsultverksamhet inom området från 
gruva till smältverk. Produkter för tillämpningar inom smältverk erbjuds också.  
 
En av dessa produkter är Kaldougnen som används för satsvis smältning och 
processbehandling av metaller såsom koppar, bly och ädelmetaller. För att lagra 
ugnens rotation används idag lagerrullar som vilar mot en löpring monterad på 
ugnskärlet. På grund av höga kontakttryck uppstår slitage som dels begränsar 
lagringens livslängd och dels ugnens storlek. En inledande studie utförd av 
Outokumpu indikerar att en svängkranslagring av ugnskärlet innebär en billigare och 
mycket intressant lösning vid medelstora och större ugnar samt att den kan förenkla 
inbyggnaden av ugnskärlet. 
 
Målsättningen med examensarbetet har varit att utifrån krav från leverantörer av 
svängkranslager samt ett antal givna lastfall undersöka om det är möjligt att applicera 
ett svängkranslager på en Kaldougn. Minst lika viktigt har slutsatser om eventuella 
problem och vad som bör beaktas med en sådan konstruktion varit. Att om det är 
möjligt utveckla en principlösning som beskriver en möjlig konstruktionslösning med 
den inbyggnad av svängkranslagret som krävs. 
 
 
Arbetet har resulterat i en principlösning och ett antal slutsatser och 
rekommendationer. Med principlösningen som grund bedöms möjligheten att 
applicera ett svängkranslager på en Kaldougn som god. Kraven på formstabilitet har 
uppfyllts för passbiten men inte för boxen. Fortsatt arbete bör därför inriktas på att 
utveckla boxen så att även den uppfyller kraven som ställs från leverantören av 
svängkranslager. 
 
 



 

Abstract 
 
Outokumpu Technology in Skellefteå focuses on technology that has its origin from 
companies in the Boliden group and their smelting, mining and non-ferros metal 
industry. The company offers customers engineering services via consultancy in 
processes covering all areas found in mines to smelting plants. Some products within 
the area of smelting plants are also offered. 
 
One of these products is the Kaldo furnace that is used for batch smelting and 
processing of metals such as copper, lead and precious metals. Today the vessel is 
mounted in a ball race that rests on bearing wheels to allow the vessel to rotate. High 
contact pressure arises between the ball race and bearing wheels, which leads to 
excessive wear. This decreases service life and limits the size of the furnace. An 
initial study carried out by Outokumpu Technology indicates that a slewing bearing is 
a cheaper and very interesting solution in the case of mid size to large furnaces. In 
addition there are possibilities to simplify the vessel mounting. 
 
The purpose of this examination paper has been to consider the limitations from 
slewing bearing suppliers and given load cases as a basis. The paper also evaluates if 
it is possible to apply a slewing bearing on a Kaldo furnace. Determine what problems 
may occur and what should be considered in the application of a slewing bearing. If 
possible, develop a principal solution that describes a design solution in terms of 
supporting structures of the slewing bearing. 
 
The results are a principal solution, a number of conclusions and recommendations. 
With the principal solution as basis, the possibility to apply a slewing bearing on a 
Kaldo furnace is considered good. The stability limitation of the supporting structure 
has not been met for all parts. Further development should be concentrated in 
improving the outer supporting structure.
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1. Inledning 
 
Outokumpu Technology är en av världens ledande utvecklare och leverantör av 
teknologi för hela metalltillverkningskedjan. Företaget utformar och levererar 
anläggningar, processer och utrustning som skräddarsys utifrån kundens behov. 
Dessutom erbjuds även planerings- och projekteringstjänster samt supporttjänster till 
företag inom gruv-, metallurgiska- och annan processindustri över hela världen. 
 
Outokumpu Technology i Skellefteå fokuserar på teknik som härstammar från företag 
i Boliden-gruppen och deras gruv-, smältverks- och kemiska processer. Företaget 
erbjuder kunden ingenjörs tjänster i form av konsultverksamhet och egna produkter i 
områden som rör allt från gruva till smältverk. De huvudsakliga inriktningarna i 
Skellefteå är mot ädelmetaller och bly. 
 

1.1. Bakgrund 
 
En Kaldougn är en ugn för satsvis smältning och processbehandling av metaller 
såsom koppar, bly och ädelmetaller. Det inmurade ugnskärlet är inbyggt i ett stativ på 
ett sådant sätt att det dels kan rotera runt sin längdaxel under processen, dels tippas 
tvärs denna för chargering och tömning. Energitillförseln sker via en brännarlans i 
ugnskärlets mynning.  
 
För att lagra ugnens rotation används idag lagerrullar som vilar mot en löpring 
monterad på ugnskärlet. Problemet med dessa lagringar är att de är relativt dyra att 
tillverka, underhållskrävande samt att de begränsar tippvinkeln. Behovet av underhåll 
ökar även med storleken på ugnen vilket begränsar hur stor en ugn kan bli med denna 
lagring. 
 
En inledande studie som Outokumpu har utfört indikerar att en svängkranslagring av 
ugnskärlet innebär en billigare och mycket intressant lösning vid medelstora och 
större ugnar samt att den kan förenkla inbyggnaden av ugnskärlet. 
 
Svängkranslager är lager som kan ta upp radiella och axiella krafter samt moment. De 
skiljer sig från ett vanligt lager eftersom de inte behöver monteras i ett lagerhus eller 
mot en axel utan kan monteras direkt mot fästytan. Både inner- och ytterringen är 
försedd med hål som används för infästning. Ofta är inner- eller ytterringen försedd 
med kuggar för drivning av enheten. 
 

1.2. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna av att använda ett 
svängkranslager i kombination med den expansionsupptagande manteln för 
upphängning och rotationslagring av Kaldougnar med olika storlekar.  
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1.3. Mål 
 

• Klarlägga driftvillkoren, bland annat vilka geometriska avvikelser som kan 
uppstå p.g.a. temperatur och belastning med hjälp av FE-beräkningar 

• Vilka svängkranstyper (t.ex. rullager eller kullager) som kan uppfylla kraven  
• Utreda vilka krav som ställs på kransens inbyggnad och hur det kan lösas 
• Periferihastighetens inverkan på val av kuggtyp och bedömning av ljudnivå 
• Smörjning och behov av kylning vid lagret 
• Ta fram en principlösning som går att tillämpa på olika ugnsstorlekar 

 
För detaljerad kravspecifikation se Bilaga 1: Kravspecifikation. 
 

1.4. Avgränsningar 
 
Examensarbetet är i första hand inriktat på att lösa de grundläggande 
frågeställningarna som nämns i syftet. Detaljkonstruktion kommer därför att ske i mån 
av tid. 
 

1.5. Programvara/hårdvara 
 
CAD-programmet som används för modellering är Solidworks 2006. För FE-
beräkningar används Cosmosworks Professional som är en insticksmodul till 
Solidworks. I Cosmosworks Professional kan endast 3-dimensionella modeller 
behandlas. Däremot kan 2-dimensionella element i form av skalelement användas för 
analys. Datorerna som används är försedda med dubbla Pentium-4 processorer på 3,2 
GHz och har ett arbetsminne på 2 gigabyte. 
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1.6. Arbetsgång 
 
En övergripande sammanfattning av arbetsgången ses i figur 1.1. Efter förstudien 
skapades en grundläggande modell som har legat till grund för fortsatt arbete. 
Därefter påbörjades arbetet med att utveckla principlösningen tillsammans med 
leverantörerna för att slutligen få ut ett resultat och ett antal slutsatser. 
 

Figur 1.1: Arbetsgång 
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2. Förstudie 
 
För att skapa en grund för fortsatt arbete har en förstudie utförts. Denna består dels av 
en grundläggande studie för hur processen och Kaldougnen är uppbyggd, dels en 
studie hur nuvarande upphängningar av ugnar är ser ut samt ett antal olika 
applikationer för svängkranslager. Slutligen sammanfattas ett antal lastfall som kan 
förekomma 
 

2.1. Kaldo-processen 
 
Kaldoprocessen utvecklades vid Domnarvets järnverk i slutet av 1940-talet under 
ledning av professor Bo Kalling (därav namnet Kaldo efter Kalling och Domnarvet). 
Det unika med Outokumpus Kaldo-process är följande: 
  

• Den består av en roterande och tippbar ugn. Se figur 2.1. 
• Ugnen värms genom antändning av bränsle och syre som förs in med hjälp av 

en brännarlans 
• Vid blåsning tillförs syre med en annan separat lans för att oxidera smältan 
• Mynningen täcks med en svängbar eller fast vattenkyld huv som är ansluten 

till rökgasfilter. En syrgaslans sitter monterad I huven. 
• Tillsatser som t ex kalk och slig fylls på från chargeringsfickor som finns 

placerade snett ovanför ugnen eller alternativt genom att mata ugnen från 
anslutningar i den kylda skyddshuven. 

Figur 2.1: Kaldougn med kringliggande utrustning 
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Gaskanal 

Lansar 

Kaldougn 

Chargeringsficka 
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I början användes ugnen för tillverkning av stål men idag nyttjas den i första hand till 
att smälta ädelmetaller och bly. Fördelarna med kaldo-processen är bland annat: 
 

• Hög skrotsmältningskapacitet genom effektiv förbränning av koloxid och 
koldioxid tack vare god värmeekonomi  

• Goda möjligheter att styra processen genom att variera varvtal, syrgasflöde, 
lanshöjd samt tillsättning av kylmedel och kalk 

 
Dessa fördelar gör bland annat att processen lämpar sig väl för att smälta 
elektronikskrot som innehåller stora mängder oönskade och giftiga restprodukter. 
Men på grund av kontakttrycken mellan löpringar och löprullar begränsas storleken 
på ugnarna idag till cirka 13 m3. I kombination med stort slitage på upphängning och 
tegel samt hög elförbrukning har det bidragit till att Kaldougnen inte längre används i 
så stor omfattning vid framställning av stål.  
Processen kan delas in i ett antal steg. Beskrivningen nedan är endast generell. 
  

• Chargering: Råmaterial och tillsatser tillförs från fickor som är placerade 
snett ovanför ugnen. I detta läge står ugnen i princip upprätt  

 
Processläge (tippvinkel=28 grader): 

• Smältning påbörjas efter att Kaldougnen tippats så att dess mynning ligger 
mot gaskanalen. En brännarlans tillför ugnen bränsle och syre. Se figur 2.2. 

• Konvertering sker genom att tillföra ugnen syre med hjälp av en separat lans. 
Syret oxiderar och renar smältan genom att driva ut oönskade ämnen.  

• Raffinering är också en reningsprocess som sker genom att blanda ner 
tillsatsmaterial.  

• Tömning sker genom att ugnen tippas nedåt. Det kan handla om tömning av 
slagg eller smälta beroende på vilket steg det rör sig om i processen. Se figur 
2.2. 

 

Figur 2.2: Processläge (t.v) samt tömning (t.h.) 
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2.2. Befintliga Kaldougnar 
 
En Kaldougn kan liknas vid en cementblandare som dels kan blanda innehållet genom 
att rotera behållaren och dels tippa behållaren för tömning. Sedan ugnstypen började 
användas i slutet av 1940-talet har en lösning för rotationslagringen dominerat på 
marknaden. Lösningen består av en eller flera löpringar som sitter fast monterade på 
ugnskärlet. Löpringen/-arna ligger an mot ett antal löprullar som ligger under ugnen 
sett utifrån ugnens processläge. I ju med att löprullarna ligger på ena sidan av kärlet så 
kommer ugnens egenvikt att göra att kontakten mellan löpring och löprulle kommer 
att försvinna när ugnen passerar en viss tippvinkel. Löpringarna som är solida 
fungerar som stöd för att ta upp och överföra krafter från löprullarna till ugnen. En del 
modeller använder även löpringarna för axiell lagring medan andra har denna lagring 
separat i anknytning till drivningen.  
Tippningen sker vinkelrät mot rotationsaxeln, se Definitioner. De flesta ugnstyperna 
är lagrade så att de kan tippa och behålla rotationen i intervallet -90<tippvinkel<90. 
Om ugnen befinner sig utanför detta intervall kommer ugnens tyngdpunkt att väga 
över åt andra hållet. På den sidan av ugnen finns oftast fasta anhåll för att bära upp 
belastningen. Ugnen är därför inte lagrad för rotation i detta intervall men detta utgör 
sällan en begränsning eftersom den aktiva processen sker i intervallet  
-90<tippvinkel<90. Om ugnen behöver tippas i ryggläge beror det oftast på service 
eller att material behöver fyllas på från annat håll och då krävs ingen rotation kring 
ugnskärlets egen rotationsaxel.  
 

2.3. Outokumpus ugnar i dag 
 
Den första Kaldougnen som installerades på Rönnskärsverket (1975) var på 11m3 och 
anpassad för framställning av bly. Ugnen levererades av Demag och var utrustad med 
spännelement för infästning av löpringarna. 1994 levererade dåvarande Boliden 
Contech sin första helt egna ugn till Balkash. Denna var utrustad med en 
expansionsupptagande mantel istället för spännelement och hade en volym på 0,8 m3. 
Även denna installerades på Rönnskär och används fortfarande för framställning av 
ädelmetaller. 
Totalt har företaget levererat flera ugnar av typen med expansionsupptagande mantel. 
För ugnar med volym på 0,8 m3 gäller att flertalet används i ädelmetallprocesser 
medan några används vid framställning av platina. Ugnarna på 2m3 används i 
ädelmetallprocesser och i processer med skrotsmältning. 
Förutom dessa ugnar så har även några ugnar med volymer på 11m3 och 13m3 
levererats. Dessa är dock av typen med spännelement och baserade på Demags 
konstruktion. 11m3-ugnarna används i blyprocesser och i kopparprocesser. Ugnen 
med en volym på 13m3 används även den till framställning av koppar. 
 

2.4. Upphängning av ugnen 
 
När temperaturen på kärlet ökar är det viktigt att det kan expandera fritt så att onödiga 
spänningar unviks. För att lösa problemet har några olika lösningar utvecklats och 
testats fram till idag. 
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2.4.1. Kil-upphängningar 
 
Detta är den enklaste formen av koppling mellan ugnen och den omslutande ringen. 
Principen går ut på att ytteringen förses med kilar som passar in i motsvarande kilspår 
på kärlets ring. Kilarna och kilspåren tillverkas så att ugnen kan expandera, det vill 
säga ett visst glapp förekommer och minskar gradvis när temperaturen ökar, men 
detta är också det stora problemet med den här typen av lösning. Glappet som återstår 
bidrar till att mekaniskt slitage mellan kontaktytorna uppstår på sikt.  
 
En annan liknade variant består av cylindriska tappar som sitter fast i löpringen och 
kan löpa fritt i infästningen mot ugnen. Även här uppstår dock slitage på grund av 
mekanisk nötning. 
 

2.4.2. Spännelement 
 
Kärlet spänns här in med hjälp av ett antal spännelement. Tekniken påminner om 
ekrarna i ett cykelhjul som genom växelvis montering balanserar ett nav i förhållande 
till en fälg. Skillnaden är att den här konstruktionen har separata ekrar eller 
spännelement för axiell och radiell inspänning samt att de är parvis monterade mot 
varandra. Varje spännelement består av ett knippe tunna trådar likt en vajer fast inte 
virade. Detta ger spännelementen den flexibilitet som är nödvändig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 2.3: Upphängning med radiella och axiella spännelement 
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2.4.3. Expansionsupptagande mantel 
 
Mekaniskt slitage och komplicerad montering var två av de största nackdelarna på de 
första upphängningarna. För att undvika dessa problem påbörjade dåvarande Boliden 
Contech ett utvecklingsprojekt för att ta fram en alternativ upphängning i början av 
90-talet. Resultatet blev den expansionsupptagande manteln. Se figur 2.4. 
 
Temperaturen på kärlets mantel stiger upp till 350˚C under drift. Att ansluta något 
direkt mot manteln skulle orsaka problem eftersom det medför stora termiska 
spänningar med dimensionsförändringar som följd. Löpringen som är gjord i solitt stål 
klarar inte att upprätthålla formstabilitet och driftsäkerhet vid så stora belastningar. 
 
Funktionen hos den expansionsupptagande manteln är att temperaturen gradvis 
sjunker från infästningen ner mot löpringen. Följden blir att manteln överdrivet får 
formen av en kona med den större diametern vid infästningen mot flänsen. Genom 
optimering av infästningarna mot angränsande element tillåts en viss vinkelställning. 
Detta uppnås bland annat genom ett förspänt skruvförband i kombination med att 
kontaktytorna är relativt smala mellan de element som angränsar till 
expansionsupptagande manteln. 
Resultatet blir att infästningen mot löpringen i stort sett behåller sin ursprungliga 
diameter vid uppvärmning. En annan fördel är att konstruktionen helt saknar rörliga 
delar vilket minimerar risken för mekaniskt slitage. Dessa fördelar har skapat goda 
förutsättningar för alternativa lagringar som t ex svängkranslagring.  
 
 

 
Figur 2.4: Upphängning med expansionsupptagande mantel 
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2.4.4. Patent på ugn med svängkranslager 
 
Metallo Chimique, (Belgien) patenterade under 70-talet en ugn som lagrats med ett 
svängkranslager. Se figur 2.5. För att fästa lagrets inre ring (6) sitter passbitar 
monterade på den (7) och som i sin tur är skruvade i en ring (5) med i stort sett 
rektangulärt tvärsnitt. Denna ring är sedan monterad i tippdrivningen (2) och sitter 
därmed fast i förhållande till ugnens rotation. 
Drivningen av ugnens rotation sker med en hydraulisk motor. Den driver ett kugghjul 
som i sin tur driver en kuggkrans (4) placerad i lagrets ytterring. Ytterringen är 
monterad på en ring som har hål där cylindriska tappar (8) är fästade. Dessa tappar är 
monterade med ett visst spel i ugnskärlet så att det kan röra sig radiellt. På detta sätt 
överförs krafter och moment från rotations- och tippdrivningen samtidigt som kärlet 
tillåts expandera radiellt på grund av värme.  
För att kyla lagret och övrig utrustning finns det en plåt mellan kärlet och lagret som 
bildar en spalt. Luft sugs in genom fläkten (1) och passerar spalten ner och ut i botten 
(3) av kärlet. 
Patentet har i dagsläget gått ut varför ingen hänsyn behöver tas till patentskydd. 
 
 

 
Figur 2.5: Patenterad lösning på lagring med svängkranslager 
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2.5.  Upphängning och rotationslagring  
 
På de ugnar som finns i drift idag används en ram eller en box för att överföra lasten 
från ugnen till ett fundament. Ramen eller boxen innehåller även tippfunktion, se figur 
2.6.  

 

 
 
 

Figur 2.6: 0,8 m3 kaldougnn 
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Det finns olika lösningar på lagring och drivning av rotationen på ugnar, se figur 2.7. 
På ugnar med volym 0,8-2 m3 har den axiella lagringen och drivningen av rotationen 
placerats i centrum på ugnens undersida. Detta är i första hand möjligt på grund av att 
krafterna och momentet är måttligt. På större ugnar har ofta rotationsdriften placerats 
så att den driver mot ugnens löpring som är placerat utanför ugnens mantel. Ugnar 
med volymer på över tio kubikmeter kräver väldigt stora tippmoment och urvalet av 
växellådor blir därför begränsat. Tidigare löstes ofta detta problem genom ett 
momenthjul monterat på boxens sida liknande det i figur 2.5. 

 
 

Figur 2.7: Radiell och axiell lagring 
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2.6. Svängkranslager 
 
Svängkranslager är lager som kan ta upp radiella och axiella krafter samt moment. De 
skiljer sig från ett vanligt lager eftersom de inte behöver monteras i ett lagerhus eller 
mot en axel utan kan monteras direkt mot fästytan. Både inner- och ytterringen är 
försedd med hål som används för infästning. Ofta är inner- eller ytterringen försedd 
med kuggar för drivning av enheten. Se figur 2.8. 
 

 
 

Figur 2.8: Tre-radigt svängkranslager med kuggkrans på innerringen 

 

2.6.1. Lagertyper 
 
Svängkranslager finns i ett antal olika utföranden beroende på applikation. 

Enkel-radigt kullager 
 
Enkel-radiga kullager är vinkelkontaktlager av antingen 4-kontakts typ eller 2-
kontakts typ. Vinkelkontaktslager har spår där kulor löper i inner- och ytterringen som 
är förskjutna i förhållande till varandra i riktning med lagrets axel. Detta betyder att 
lagren är framtagna för att ta upp en kombinerad last av axiella och radiella krafter. 
Kontaktvinkeln är definierad som en vinkel mellan en linje som går genom 
kontaktpunkterna hos inner- och ytterringen och en linje vinkelrät mot lagrets axiella 
riktning, se figur 2.9. Om kontaktvinkeln ökar så ökar således lagrets förmåga att ta 
upp axiella laster. Lagren används oftast där det är fråga om huvudsakligen antingen 
axiell belastning i en riktning eller radiell belastning. Om lagret ska ta upp böjande 
moment så måste de tillverkas med flera kulor som ligger radiellt.  
 

 
Figur 2.9: Kullager med definierad kontaktvinkel 
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Enkel-radigt rullager 
 
Enkel-radiga rullager för svängkransar tillverkas ofta av typen korsade cylindriska 
lager, se figur 2.10. Detta innebär att varannan rulle ligger vinkelrät mot den 
föregående. Lager av den här typen tar upp både axiella och radiella krafter samt 
moment. Tack vare att kontaktytan mot rullarna är betydligt större än hos kullager 
klarar denna lagertyp betydligt större laster.  
 
Enkelradigt rullager med dubbla rullar möjliggör högre tålighet mot laster på 
bekostnad av större inbyggnadsmått. 
 

   
Figur 2.10: Enkelt rullager (t.v.) samt dubbelt rullager(t.h.) 

 

Tre-radigt rullager 
 
För riktigt höga påfrestningar är denna lagertyp ett alternativ. Exempel på 
applikationer kan t ex vara större entreprenadmaskiner och kranar. Till skillnad från 
en och dubbelradiga lager sitter rullarna monterade vinkelrät mot dess belastning i 
radiell och axiell riktning, se figur 2.10. Detta medför att de klarar extremt höga 
belastningar. 
 

 
Figur 2.11: Tre-radigt rullager 

Kombinerat kul- och rullager 
 
I vissa fall kan det vara så att den axiella belastningen är betydligt större i en riktning. 
Och att den radiella belastningen är betydligt mindre än den axiella. I dessa fall kan 
denna lagerkonfiguration vara lämplig, se figur 2.12. Genom att kombinera kulor och 
rullar fås önskat resultat utan att överdimensionera lagret i onödan. 
 

 
Figur 2.12: Kombinerat rull- och kullager 
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2.6.2. Applikationer 

Vindkraft 
 
Vindkraft är en tillämpning som utsätter lagren för både dynamisk och pulserande 
belastning med varvtal på 19-30 varv/min och diametrar på 0,4-3 meter. Lagren är 
placerade på tre olika ställen, se figur 2.13, rotorlagring, svänglagring samt rotorblads 
lagring. Lagret som är placerat på rotoraxeln utsätts för hög axiell belastning under 
kontinuerlig rotation. Lagret som är specialanpassat för sitt ändamål består av ett 
treradigt rullager. Svänglagringen som ser till att motorgondolen svänger in i vindens 
riktning utsätts till största delen för moment och inte så höga varvtal. Lagret består av 
enkel eller dubbelradiga kullager för att ta upp belastning.  
För att få ut maximal effekt optimeras rotorbladens vinkel kontinuerligt efter den 
aktuella vindhastigheten. Belastningen är dynamisk och pulserande. Lagren består av 
enkel eller dubbelradiga kullager beroende på storlek och belastning.  
 
Samtliga lager är utförda med specialtätningar som klarar av ultraviolett ljus och 
ozon. Lagren är behandlade med en zinkbeläggning som förhindrar korrosion. 
 
 

 

 
Figur 2.13: Svängkranslager i ett vinkraftverk 
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Grävmaskiner 
 
Denna tillämpning utsätter lagringen för stora statiska och dynamiska belastningar 
och samtidigt en krävande miljö. Storleken på grävmaskinen styr i hög grad valet av 
lagertyp, se figur 2.14. De största maskinerna använder i stor utsträckning treradiga 
rullager för att klara de höga belastningarna. På mindre maskiner räcker det oftast 
med enkelradiga kullager som också är billigare. För att skydda lagret mot den yttre 
miljön är lagren utrustade med dubbla tätningar som skyddar både över och 
undersida.  
 

 
Figur 2.14: Svängkranslager i grävmaskiner 
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Tunnelborrar 
 
Med lagerdimensioner från 5,2 till 7,1 meter hör tunnelborrarnas svängkransar till de 
största rent geometriskt, se figur 2.15. Belastningen som till största delen är axiell tas 
upp av ett treradigt rullager. Lagret är försett med dubbla rullar på en sida för att klara 
tryckbelastningar i axiell riktning. Specialdesignade tätningar skyddar lagret mot 
smuts och förbättrar livslängden. 
 

 
Figur 2.15: Svängkranslager i tunnelborr 

Spårvagnar 
 
Andra fördelar med svängkransar är att de endast kräver en yta att monteras mot och 
inget speciellt lagerhus samtidigt som de är kompakta axiellt. Dessa egenskaper har 
gjort dem lämpliga för lagringen av boggivagnarna på modernare spårvagnar. Se figur 
2.16. Det kompakta yttermåttet har möjliggjort en kompaktare konstruktion av 
boggivagnen. På så sätt utnyttjas höjden i spårvagnen på ett effektivare sätt. I denna 
tillämpning används svängkransen endast som ett lager och saknar helt funktionen för 
drivning.  
 

 
Figur 2.16: Svängkranslager i spårvagn 
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Offshore teknik 
 
Den extrema miljön ställer extra stora krav på lager och tätningar. Vissa tillämpningar 
klarar t ex temperaturer ända ner till –160C° och tryckskillnader på upp till 5 bar. 
Svängkransar används här till tre olika tillämpningar, se figur 2.17: kranar, svängbar 
propeller samt pipelines. KranarnaS belastning påminner till största del om vanliga 
kranar med skillnaden att miljön är extremare. De svängbara propellrarna blir utsatta 
för statisk, dynamisk och pulserande belastning under 360 graders svängningsvinkel. 
Tätningarna måste klara saltvatten. Pipelines sitter på svängbara kranar. Tätningarna 
utsätts för gaser, olja och tryckskillnader på upp mot 5 bar.  
 

 
Figur 2.17: Svängkranslager på en offshore plattform 

 
För att öka tillförlitligheten är många av dessa lager försedda med automatisk 
smörjning och diagnostiseringssystem för att upptäcka defekter. 
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2.6.3. Leverantörer 
 
En sammanfattning av de största tillverkarna av svängkranslager gjordes under det 
inledande arbetet. Två av dessa leverantörer valdes ut för fortsatt samarbete. 
Kriterierna vid valet var bland annat vilka storlekar som kan levereras, graden av 
utbyggt servicenät, tidigare erfarenhet av leverantör samt tillgång på information. 
Rothe Erde och SKF valdes slutligen för fortsatt samarbete. Rothe Erde är en av de 
större leverantörerna av svängkransar på marknaden och specialiserade inom området.  
För SKF däremot utgör svängkransar en del av det totala utbudet av lagringar. Trots 
det klarar företaget av att leverera svängkransar med relativt stora diametrar och 
tillräckligt stora för avsedda tillämpningar. Dessutom underlättas kontakten med SKF 
genom att de finns stationerade i Sverige.   
 
 
 
Fabrikat Återförsäljare Storlekar 
Rothe Erde (Tyskland) AB Pegol Ø<6935mm 
SKF SKF Standard Ø<2000mm 

Special Ø<7200mm 
IMO Kontakt: IMO Scandinavia Ø<5200mm 
Rollix (France) Fordonsmaterial AB Ø<4500mm 
Kaydon NOMO kullager Ø<4570mm 
PSL NOMO kullager Ø<3500mm 
Torriani Gianni Snc NOMO kullager Ø<2025mm 
 
Se Bilaga 7: Leverantörer för komplett lista över leverantörer. 
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2.6.4. Krav och begränsningar 
 
En av frågorna som ställdes från början var vilka krav som måste uppfyllas på den 
geometri där lagret ska monteras ifråga om formstabilitet. Begränsningar finns också i 
form av maximal periferihastighet och temperatur där lagret är placerat. Kraven på 
formstabilitet från de valda leverantörerna liknar varandra till stor del men är 
definierade på olika sätt. SKF: s krav bestod av formler kombinerade med lättolkade 
förklaringar och bedömdes därför som lämpliga att använda vid fortsatt arbete. 
 

Formstabilitet 
 Definition Beskrivning 

Total planhet 

20000
2000+≤ Dma  

 
Dm=lagrets medeldiameter 
 
a=skillnaden mellan lagerbärytans 
högsta och lägsta punkt 
 

Lokal planhet 

lut
lts

∗≤+
∗≤−

0002,0
0002,0

 

 
Skillnad i lutning mellan två 
mätpunkter på lagerbärytan. 
 
s-t=höjdskillnad mellan på varandra 
följande mätningar, lutningen hos 
ytan är strikt ökande/minskande 
 
t+u=höjdskillnad mellan på varandra 
följande mätningar, lutningen hos 
ytan går från ökande till minskande 
alternativt minskande till ökande. 
 
l=tangentiellt avstånd mellan 
mätpunkter 
 

Konicitet 
cb ≥*001,0  

 
c=skillnad i förskjutning mellan 
inner och ytterkant 
 
b=radiellt avstånd mellan inre och 
yttre kant 
 

 

Orundhet 
121 ≤−dd  

 
Skillnad i radiella förskjutningar för 
inre kanten på lagerbärytan. 
 
d1=Diameter mätning 1 
 
d2=Diameter mätning 2 
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Begränsningar 
Definition Beskrivning 

Lagertemperatur 
Tlager<100 ºC 

Tsmörjmedel<130 ºC 

 
Temperatur på lagret. 
 
Tlager=Materialets begränsning 
 
Tsmörjmedel=Smörjmedlets begränsning 
 

 
Periferihastighet 

v<4 m/s 

 
Hastighet på lagerbanan 

 

2.7. Lastfall  
 
På ugnens insida finns ett skikt med tegel för att bromsa värmetransporten till 
omgivningen och minska belastningen på den yttre upphängningen. Med tiden uppstår 
ett visst slitage som reducerar tjockleken på teglet. Det innebär i sin tur att den 
invändiga volymen förändras och att smältans tyngdpunkt förskjuts. Den totala 
tyngdpunkten och därmed belastningen på upphängningen förändras därför i takt med 
att teglet slits. Vid dimensionering av allt som håller upp ugnen är det därför viktigt 
att ta detta i beaktande.  
 
Ett antal lastfall som använts vid tidigare dimensionering av ugnar användes i detta 
skede. Lastfallen består av olika extrema situationer på tegelslitage. Last fallen finns 
sammanfattade i tabellen nedan. 
 

 

Lastfall 1 
Består av nymurad kona och nymurat kärl.  

 

Lastfall 2 
I motsats till lastfall 1 är både teglet slitet i både 
kona och kärl. Lastfallet medför stor moment på 
grund av att smältan förskjuts bakåt i ugnskärlet 
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Lastfall 3 
 
Nymurad kona och slitet tegel i kärl. 

 

Lastfall 4 
 
Ingen kona och rivet slitegel 

 

Lastfall 5 
 
Utfrusen smälta. Detta lastfall ger höga 
dynamiska belastningar. Ugnen skall inte rotera i 
detta fall men måste klara att tippa. 
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2.8. Grundläggande modell 
 
Eftersom arbetet till stora delar handlar om att undersöka vilka belastningar 
svängkranslagret utsätts för var det viktigt att skapa ett flexibelt underlag. Målet var 
att skapa en grundläggande modell som beskriver en Kaldougn. En modell som 
fungerar som en referens genom arbetet och levererar nödvändig information under 
arbetets gång. De belastningar som var sökta var moment och krafter. Valet blev att 
skapa en flexibel CAD-modell som beskriver ugnskärlet, se figur 2.18. Genom att rita 
alla parter i en och samma sammanställning blir de relaterade och kopplade till 
varandra. Detta gav en modell med möjlighet att snabbt ändra önskade dimensioner 
och attribut på ingående delar. Exempel på justerbara dimensioner var längd, höjd, 
manteldiameter, mynningsdiameter, konvinkel, bottenradie samt tegeltjocklek. 
Upphängningspunkten eller tippaxeln kunde också förflyttas till önskad position i 
modellen.  
 

 
Figur 2.18: Grundläggande modell 

 

 

 

 

 

Tippaxel 
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2.8.1. Konfiguration av lastfall   
 
För att underlätta fortsatt arbete skapades lastfallen som enskilda konfigurationer, 
figur 2.19. Detta innebär att samma lastfall systematiskt kan köras oberoende på hur 
ugnen i övrigt ser ut och är upphängd. På detta vis gick det att successivt färdigställa 
ugnen under arbetets gång och med jämna mellanrum testa modellen. Samtidigt fanns 
det möjlighet att testa hur förändringar av geometri och tippaxelns läge påverkade 
resultatet.  
 
 

Figur 2.19: Lastfall 
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2.8.2. Beräkning av krafter och moment 
 
Ur CAD-modellen kan vikt och tyngdpunktens position hämtas. Se figur 2.20. Detta 
har använts för att beräkna momentet och krafter som verkar på lagret.  
 
Vid tippning av ugnen så kommer volymen på smältan och slaggen att vara konstant 
till den punkt där mynningen på kärlet hamnar under nivån för slaggen. Därefter 
börjar kärlet tömmas ur tills det är helt tomt med mynningen rakt nedåt. Dessutom 
kommer tyngdpunkten för smälta och slagg att förskjutas när vinkeln ändras. Att 
justera volymen på smälta och slagg för 18 olika konfigurationer är ett tidsödande 
arbete. Om det dessutom ska utföras med olika geometrier och för olika lägen på 
tippaxeln blir det extremt tidskrävande. Därför har möjligheten med automatisering 
använts. 
Genom att skapa ett makro går det att automatisera vissa funktioner i CAD-
programmet. I detta fall har det använts för att ställa in nivån för smälta och slagg 
samt hämta nödvändig information från varje enskild konfiguration. 
 

 
Figur 2.20: Egenskaper för massan i CAD-programmet 
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Makrot jobbar så att det för varje konfiguration på tippvinkeln först justerar nivåerna 
så att volymen blir den givna, figur 2.22. Därefter kontrollerar det om mynningen 
ligger över eller under nivåerna för smälta och för slagg, se figur 2.21. Om 
mynningen ligger under nivån för slaggen eller smältan, sätter programmet dessa till 
nivån för mynningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.21: Referensnivåer för justering av smälta/slagg vid tippning 

 

 
Figur 2.22: Smältans och slaggens nivå före (t.v.) och efter (t.h.).  justering av nivåerna vid tömning. 
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Programmet skickar sedan data om vikt och tyngdpunktens position till ett Excel-blad. 
Där bearbetas informationen vidare och ritas i diagramform. Se figur 2.23 och figur 
2.24. I diagrammen kan man utläsa dels hur smälta och slagg uppträder enskilt och 
dels tillsammans med hela ugnen. Informationen om hur smälta och slagg uppträder 
enskilt är värdefull vid design av ugnen i övrigt eftersom det då går att fördela den 
totala tyngdpunkten på ett önskvärt sätt.  
 

Moment, hela ugnen
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Figur 2.23: Exempel på beräknat moment från Excel-bladet 
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Figur 2.24: Exempel på volymer för smältan och slaggen från Excel-bladet 
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2.8.3.  Beräkning av periferihastighet 
 
För att skapa tillräcklig omrörning av smältan ställs det krav på periferihastighet som 
teglet får vid rotation av kärlet. För 2 m3 finns givna rotationshastigheter på kärlet för 
att uppfylla kraven på teglets periferihastighet, se figur 2.25.  Med detta som grund 
gjordes en beräkning på hur periferihastigheten på ett svängkranslager varierar vid 
olika volymer på ugnskärl. Periferihastigheterna jämförs mot kraven från 
leverantörerna av svängkranslager. 

 
Figur 2.25: Definitioner 

 
För en ugn med volym 2m3 gäller att: 

20=n  rpm   (1) 
76,1=∅ tegel  m  (2) 
00,3=∅ lager  m  (3) 

(1) och (2) ger en tegelhastighet, 84,1
60

=
∗∅∗

=
n

v tegel
tegel

π
 m/s 

 
Utifrån denna givna tegelhastighet har nedanstående tabell sammanställts med 
uppskattade diametrar på lager och tegel. 
 

 Volym ∅ tegel ∅ lager Varvtal vtegel vlager 
2m3 1,76 3,00 20,00 1,84 3,14 
8m3 2,30 4,10 15,30 1,84 3,29 
11m3 2,82 5,30 12,48 1,84 3,46 
14m3 2,90 5,60 12,14 1,84 3,56 
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3. Grundläggande temperaturberäkning 
 
Statiska belastningar går nu att hämta från den grundläggande modellen. Förutom 
dessa kommer även temperaturen i hög grad att påverka konstruktionen. Därför är det 
viktigt att skapa ett bra underlag för hur temperaturen fördelas till fortsatta studier. 
Först och främst kommer ugnen och allt som sitter monterat på den att expandera när 
temperaturen ökar vilket ger upphov till tryckspänningar. Att temperaturen avtar med 
avståndet från ugnen innebär också att spänningar uppstår på grund av 
temperaturdifferens. Storleken på spänningarna hänger alltså ihop med storleken på 
temperaturdifferensen. Att temperaturen minskar är ofrånkomligt men det är önskvärt 
att det sker så jämnt som möjligt och utan drastiska förändringar.  
 
Driftförhållandet för lagret är ett annat viktigt kriterium. Standardmaterial i lagret är 
inte stabilt för temperaturer större än 100°C. I vissa fall måste materialet i lagret 
anpassas för högre temperaturer men det är ofta på bekostnad av försämrade 
egenskaper ifråga om hållfasthet och flexibilitet. Smörjningen av lagret måste också 
anpassas för temperaturen och vid temperaturer över 130°C måste speciella 
smörjmedel som är dyrare användas  
 
Temperaturberäkningen består av två delar dels en handberäkning och dels en termisk 
FE-beräkning. Den första beräkningen syftar till att skapa grundläggande förståelse 
för problemets karaktär samt att ge en grov uppskattning på vilka temperaturer som 
förekommer. Den andra beräkningen kommer att bygga vidare på den första fast med 
målet att få ett noggrannare resultat. Det är viktigt att noggrannheten på resultatet är 
så stor som möjligt eftersom det ska användas som indata till övriga beräkningar. 
 

3.1. Handberäkningar 
 
Temperaturanalysen påbörjades med en litteraturstudie inom termodynamik. Målet 
var att undersöka vilka faktorer som påverkar värmeflödet samt skapa förståelse för 
vilka proportioner de kan anta relativt varandra. I litteraturen finns det modeller för 
olika kända geometrier och fenomen inom termodynamiken. Några kända geometrier 
och tillämpningar är till exempel husväggar, rör, värmeväxlare samt kylflänsar. Alla 
dessa geometrier är framtagna och testade så att de kan antas överensstämma väl med 
verkligheten inom deras begränsningsområde. Många av dem innehåller förenklingar 
och generaliseringar för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att lösa dem. I 
många fall används avancerade matematiska uträkningar i kombination med 
experimentellt framtagna kurvor för att lösa problemen.  
 
När en geometri blir mera komplex än dessa exempel blir oftast beräkningarna det 
också. Förenklingar och generaliseringar kan inte längre antas utan att felen blir stora 
samtidigt som det dyker upp nya problem på grund av samspelseffekter mellan olika 
geometrier. Det finns alltså ingen universalformel som löser alla termodynamiska 
problem.    
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3.1.1. Modellansats 
 
För att underlätta handberäkningar gjordes en förenklad modell. Denna består av tre 
bitar: fläns, expansionsupptagande mantel samt passbit, se figur 3.1. För att 
möjliggöra beräkning så har de olika delarna antagits som kända geometrier. Flänsen 
och passbiten som cirkulära kylflänsar som gradvis svalnar längre ut. Den 
expansionsupptagande mantel antogs till ett rör som ligger utanför ugnen. Dessa 
antaganden är i sig inte helt korrekta och finns sammanfattade i Bilaga 2: 
Grundläggande temperaturberäkning.  

Figur 3.1: Definition av variabler 

 
I modellen har hänsyn tagits till konduktion (ledning), konvektion (övergångar) samt 
värmestrålning. Dessa faktorer har summerats för de tre bitarna separat. Ett nettoflöde 
har definierats för att beskriva det överskott eller underskott som uppstår i varje 
enskild bit. Ett överskott innebär att värmeflödet sker i pilens riktning, se Bilaga 2: 
Grundläggande temperaturberäkning. Nettoflödet har sedan använts för att summera 
flödet genom hela geometrin.  
 
Vid enklare beräkningar utgörs ofta drivkraften för värmeflödet av en 
temperaturdifferens. I det här fallet blir problemet mera komplext eftersom geometrin 
är uppdelad i tre olika bitar. Bitarna är kopplade till varandra och detta medför att de 
blir beroende av varandra. I det här fallet räcker det därför inte med att bara definiera 
en ytter och en innertemperatur 
 
Problemet löstes genom att definiera en temperatur T1 på ytan av den 
expansionsupptagande manteln. Detta medför att drivkraften i flänsen påverkas av 
differensen mellan ugnens temperatur, omgivningens temperatur samt T1. På samma 
sätt påverkas passbiten av differensen mellan den omgivande temperaturen och T1. 
Den expansionsupptagande manteln fungerar slutligen som en ledare mellan bitarna. 
På passbiten definierades dessutom en temperatur T (r) som beskriver hur 

Fläns

Passbit 

Expansionsuppta
gande mantel 
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temperaturen varierar som funktion av radien. Den sista temperaturen är värdefull 
därför att svängkransen sitter monterad mot passbiten och påverkas av dess 
temperatur. För fullständig redogörelse av handberäkningar se Bilaga 2: 
Grundläggande temperaturberäkning. 
Beräkningarna sammanställdes slutligen med hjälp av Excel. Variablerna som styr 
utgörs bland annat av dimensionen på geometrin, materialdata och temperaturer. 
Genom att ändra de ingående variablerna skapas en uppfattning om hur de påverkar 
varandra och resultatet.  
 

3.1.2. Resultat handberäkningar 
 
I figur 3.2 beskrivs förhållandet mellan de flöden som strömmar in i den totala 
geometrin. Det går tydligt att notera vilket bidrag som dominerar. Det bidraget utgörs 
av konduktionen mellan ugnen och flänsen som står för 85 % av det totala inflödet. 
Resultatet blir något missvisande eftersom det finns en resistans mellan flänsen och 
den expansionsupptagande manteln i verkligheten som inte tagits med i denna 
beräkning.    
 

 

Qin

QkondFläns

QluftEmantel

QradEmantel

QradinPassbit

 
Figur 3.2: Flöden in i modellen 
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Figur 3.3 beskriver förhållandet mellan de flöden som strömmar ut från geometrin. 
Här syns det tydligt att värmestrålningen utgör det största bidraget med 39 % av det 
totala utflödet. Detta bekräftas även av matematiken som avslöjar att 
värmestrålningen får en avgörande betydelse vid stora temperaturdifferenser.  
Genom att öka arean på den expansionsupptagande manteln ökar även flödet i form 
av konvektion och strålning vilket resulterar i en lägre temperatur T1 på ytan av den 
expansionsupptagande manteln. Resultatet från beräkningen blev T1=200 ˚C  och T 
(r) =195˚C. 
 

Qut

QkonvEmantel

QradFläns

QkonvFläns

QradutEmantel

QkonvPassb

QradPassbit

 
Figur 3.3:  Flöden ut ur modellen 

 
 

3.2. Temperaturberäkning med hjälp av FEM 
 
Genomförandet av handberäkningar resulterade i ett utförligt underlag för fortsatta 
beräkningar. Modellen var kraftigt förenklad jämfört med den verkliga geometrin men 
detta var nödvändig för att möjliggöra beräkningen. Den innehöll även en rad 
approximationer av samma anledning. Felen till följd av dessa förenklingar uppskattas 
vara relativt stora men beräkningarna har ändå tjänat ett syfte när det gäller att 
bedöma rimligheten hos resultaten vid de fortsatta beräkningarna. Med hjälp av 
termiska FE-beräkningar går det generellt att få resultat som stämmer bättre överens 
med verkligheten under förutsättning att randvillkoren ansätts på rätt sätt. Detta är 
viktigt eftersom resultaten kommer att användas vid övriga beräkningar.  
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3.2.1. Förenklingar 
 
Det är viktigt att förenkla en modell så att beräkningstiden blir hanterbar. I det här 
fallet rör det sig om en rotationssymmetrisk geometri. De första beräkningarna 
gjordes på en hel geometri, se figur 3.4. Denna studie visade tydligt att temperaturen 
varierade radiell och axiellt men inte tangentiellt. Detta innebär att det inte sker någon 
värmetransport i tangentiell riktning eftersom det är temperaturskillnader som utgör 
drivkraften hos värmeflöden. Detta gör det möjligt att analysera en tårtbit i stället för 
hela geometrin, eller ännu hellre en 2D-modell. Tyvärr klarar inte programvaran av att 
hantera 2D-modeller varför en 3D-modell uppbyggd av solidelement var det enda 
alternativet.  Fördelen med att använda sig av symmetrivillkor är att antalet element 
minskar vilket i sin tur reduceras beräkningstiden. Tårtbiten som skapades för 
beräkning är 15º vilket är ett 1/24 av ett helt varv. Biten skulle gå att göra mindre men 
då blir det svårare att identifiera eventuella fel. Ett sådant fel kan vara att 
temperaturen blir olika i tangentiell riktning vilket inte är önskvärt. 
 

 
Figur 3.4: Temperaturprofil för hel modell 

 
Tårtbiten har delats in i fem olika bitar för att det ska vara lättare att kontrollera hur 
och var randvillkoren verkar. Bitarnas ytor har in sin tur specificerats enligt Bilaga 2: 
Grundläggande temperaturberäkning.  
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3.2.2. Resultat temperaturberäkning med FEM 
 
Figur 3.5 visar ett snitt genom flänsen, expansionsupptagande manteln och passbiten. 
Temperaturerna är placerade godtyckligt för att ge en uppfattning om variationen 
längs den expansionsupptagande manteln. Om man räknar ut ett medelvärde baserat 
på dessa temperaturer fås Tmedel=211 ˚C medan handberäkningarna gav ett resultat på 
T1= 200 ˚C. Resultatet av datorberäkningarna bedöms rimliga i jämförelse med 
handberäkningarna med hänsyn till de approximationer och antaganden som gjordes 
för handberäkningarna. Temperaturen vid lagerinfästningen är ca: 135 ˚C jämfört med 
195 ˚C för handberäkningen. Förklaringen till skillnaden är att temperaturen i 
datorberäkningen sjunker successivt längs geometrin istället för som i 
handberäkningarna där den antar ett medelvärde över hela den expansionsupptagande 
manteln. Temperaturen på ugnen bakom den expansionsupptagande manteln når 
temperaturer strax över 400 ˚C. Förklaringen till den höga temperaturen är att 
värmestrålning och konvektion skärmas av och begränsas på grund av den 
expansionsupptagande manteln. 
 

 
 

Figur 3.5: Temperaturprofil för symmetrimodellen 
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3.3. Temperaturberäkning med strålningsskydd 
 
Enligt tidigare praktiska erfarenheter går det att begränsa värmestrålningen från ugnen 
till infästningen av lagret genom att montera ett strålningsskydd. Eftersom detta är en 
relativt enkel åtgärd är den intressant att undersöka och syftet med analysen är i första 
hand att bedöma om det är lämpligt att använda strålningsskyddet vid fortsatt 
konstruktion.  
 
Skyddet monteras på insidan av den expansionsupptagande manteln och undersidan 
av passbiten, se figur 3.6. I verkligheten består skyddet av tre skikt: en tunn 
skyddsplåt närmast ugnen följt av ett isoleringsskikt och slutligen en skyddsplåt 
närmast den expansionsupptagande manteln. Vid beräkning uppstod det dock problem 
på grund av att det inte gick att generera element av de tunna skyddsplåtarna. 
Problemet löstes genom att plocka bort dem från modellen och ansätta ett emissonstal 
på ytan av isoleringsskiktet som motsvarar plåten. Denna förenkling ger inte ett sämre 
resultat utan förenklar istället både skapandet av elementnätet och själva beräkningen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.6 Tårtbitsmodell med strålningsskydd 

 

3.3.1. Randvillkor 
 
Randvillkoren är de samma för denna beräkning som den utan strålningsskydd 
förutom att nya ytor måste definieras. Den enda skillnaden är med andra ord 
strålningsskyddet och skillnader i mätresultatet bör därför endast bero på detta tillägg.  

Strålningsskydd 



-35- 

3.3.2. Resultat av temperaturberäkning med strålningsskydd 
 
Temperaturerna är hämtade på samma punkter som tidigare och visar på stora 
skillnader. Temperaturen sjunker rejält genom strålningsskyddet ner till ca: 83 ˚C vid 
infästningen av lagret vilket är en minskning med hela 67 grader, se figur 3.7. 
Samtidigt ökar temperaturen på ugnen bakom den expansionsupptagande manteln 
uppemot 443 ˚C vilket är en ökning med 43 grader. Det viktiga är dock att 
temperaturen vid flänsen inte ökar nämnvärt eftersom det skulle påverka hållfastheten 
negativt. I modellen finns det inga tecken på att temperaturen skulle öka där utan 
ökningen begränsar sig till ett området längre ner. En annan viktig notering är att 
temperaturdifferensen mellan den expansionsupptagande mantelns övre och nedre del 
ökar avsevärt. Det innebär i sin tur att spänningarna i den expansionsupptagande 
manteln och infästningen mot passbiten kommer att öka. Ytterligare studier bör därför 
göras för att bedöma om strålningsskyddet bör användas eller inte  
 

 
 

Figur 3.7 : Temperaturprofil för tårtbitsmodell med strålningsskydd 
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4. Val av volym på ugnskärlet 
 
Redan från början har intresset fokuserats på större ugnar. De mindre ugnarna (0,8-
2,0m3) fungerar redan tillfredställande och det finns därför ingen anledning att ändra 
deras konstruktion. På marknaden efterfrågas dessutom ugnar med större volym. Att 
undersöka en större ugn ger också möjligheten att skala ner lösningen till mindre 
storlekar vid behov. Att skala upp en konstruktion är däremot inte lämpligt eftersom 
belastningen ökar drastiskt med ugnens storlek.  
 
Idag finns en 11 m3 ugn i drift för framställning av bly där erfarenhet av mekaniska 
belastningar och effektbehov är väl dokumenterade. Vid fortsatta studier valdes därför 
denna ugn eftersom den kan tjäna som en referens vi fortsatt arbete  
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5. Preliminär utformning av passbit 
 
Passbiten är den geometri som ska överföra krafter och moment mellan den 
expansionsupptagande manteln och svängkranslagret. Den kommer att utsättas för 
olika belastningar. 
  

• På grund av temperaturdifferensen kommer den expansionsupptagande 
manteln att sträva efter att forma sig som en kona vilket resulterar i spänningar 
hos infästningen mot passbiten och mot flänsen, se figur 5.1.  

• Temperaturdifferens kommer även att generera interna spänningar i passbiten 
oberoende av angränsande geometrier.  

• Slutligen kommer ugnskärlet och smältans egenvikt att belasta passbiten.  
 
 

     
Figur 5.1: Överdriven deformation av den expansionsupptagande manteln i bilden till höger 

 
Vid utformning av passbiten är det därför viktigt att beakta alla dessa faktorer. 
Geometrin på den expansionsupptagande manteln är fastställd och behöver inte 
ändras. Det största arbetet inriktas därför på att utforma passbiten så att den uppfyller 
krav från omgivande geometrier. Kraven på passbiten kan delas in i interna och 
externa krav. De interna kraven utgörs av angränsande geometrier som i det här fallet 
är den expansionsupptagande manteln. En fungerande modell av den 
expansionsupptagande manteln är därför ett krav och beskrivs mer ingående senare. 
De externa kraven är de som ställs från leverantören av svängkranslager.  

Belastning i 
övergången 
till 
angränsande 
geometrier 

Odeformerad

Deformerad 
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5.1. Konceptgenerering 
 
Med hjälp av så kallad ”brainstorming” togs ett antal koncept fram. Innan arbetet 
påbörjades sammanställdes ett antal krav och önskemål på passbiten 
 

Passbiten bör 
 

• Möjliggöra användning av växelkärl 
 
• Innehålla en enkel och hållbar infästning mot angränsande geometrier 
 
• Ge lägsta möjliga temperatur på infästningen mot lagret 

 
• Gynna enkel och billig tillverkning  

 
• Ha en servicevänlig konstruktion vid haveri och underhåll 
 
• Skydda lagret från höga temperaturer och smuts 

 
• Möjliggöra enkel placering av rotationsdrivning 

 

Passbiten skall 
 

• Uppfylla specificerade krav från leverantör på konicitet, lokal planhet samt 
total planhet  

 
• Begränsa höga spänningsnivåer med risk för sprickbildning och utmattning 
 
 

För att möta dessa önskemål och krav har de olika koncepten gemensamma lösningar. 
Exempel på dessa är: 
 

• Geometrisk lösning som gynnar användandet av växelkärl 
• Konisk form för att kombinera styrka i axiell och radiell riktning 
• Lagret är placerat så att den expansionsupptagande manteln skärmar bort en 

del värmestrålning 
• Strålningsskydd för att ytterligare minska värmestrålningen mellan kärlet och 

passbiten 
• Placering av kuggingreppet så att det finns goda förutsättningar för enkel 

placering av rotationsdrivning 
• Placering av skruvförband så att de är lätta att komma åt 
• Positionen på angreppspunkten mellan lager och passbit så att lagret inte 

belastas i onödan 
• Bidra till att momenten på lagret blir så låga som möjligt 
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5.1.1. Koncept 
 
Totalt togs fyra koncept fram. För att underlätta fortsatt arbete listades för och 
nackdelar för respektive koncept 
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5.2. Val av koncept för analys 
 
För att förenkla fortsatta studier valdes ett av de fyra koncepten ut för fortsatt 
granskning. För att välja ut ett koncept har för och nackdelar viktats individuellt för 
varje koncept beroende på deras betydelse. Valet av koncept gjordes utifrån 
diskussion inom gruppen och med handledare. 
 

5.2.1. Kriterier för konceptutvärdering 
 
Lagret är dels känsligt mot hög temperatur och dels mot höga temperaturdifferenser. 
Hög temperaturdifferens ger upphov till oönskade spänningar mellan inner och 
ytterring. Den höga temperaturen i sig försvårar smörjningen av lagret eftersom vanlig 
lagerfetter inte klarar temperaturer över 130°C.  
 
Ett annat problem är att standardmaterialen i lagret inte klarar temperaturer över 
100°C utan försämrade materialegenskaper. Att anpassa härdningen av lagerringarna 
för högre temperaturer är kostsamt och på bekostnad av hållfasthet. Genom att vända 
konan uppåt och därmed skydda passbit och lager från värmestrålning borde 
temperatur och även temperaturdifferens att minska. Detta är ett av dom viktigaste 
kriterierna och har därför hög prioritet. 
 
Drivningen av svängkransen var en annan viktig frågeställning. Alternativet med 
ytterringen fastsatt på passbiten ger inga nämnvärda geometriska begränsningar. 
Koncept 4 innebär däremot att det blir ont om plats för motordrivningen.  
 
 
Servicevänligheten gynnas av koncept 3 där passbitens kona är vänd nedåt. Detta för 
att ugnen går att lyfta rakt upp vid service och underhåll vilket är en fördel eftersom 
murning sker med ugnen stående vertikalt. 
Om det rasar eller rinner material från ugnens mynning är koncept 3 också att föredra 
eftersom lagret ligger skyddat bakom den expansionsupptagande manteln.  Samtidigt 
går det att bygga ett rasskydd på den andra varianten med passbiten kona vänd uppåt.    
 
 
Valet föll slutligen på att koncept 1 skulle användas vid fortsatta studier. 
Motiveringar var till exempel att den expansionsupptagande manteln skyddar lagret 
från värmestrålning och värmeledning och att drivningen hamnar på utsidan. 
Passbiten vänd uppåt ger också intrycket av en kompaktare och stabilare konstruktion. 
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5.3. Analys av valt koncept 
 
Det här steget syftar till att klargöra vilka faktorer som påverkar passbitens 
egenskaper samt hur den påverkas av dessa. Eftersom passbiten är i början av sin 
utveckling är det mycket som tyder på att den kommer att förändras ytterligare innan 
den är färdig. Därför är det viktigt att resultatet även går att använda vid fortsatt 
utveckling av passbiten.   
 
Det första steget blev att konstruera en FE-modell. Syftet med modellen är att beräkna 
temperaturfördelning och vilka spänningar som uppkommer. Modellen består av 
ugnskärlet, flänsen, expansionsupptagande manteln och passbiten. I detta skede består 
lasten endast av termisk last. Detta medför att två studier har tillämpats; en för att 
beräkna temperaturen och en för att beräkna spänningar/förskjutningar som 
uppkommer på grund av temperaturfördelningen. För fullständig redogörelse av FE-
modellen se Bilaga 3: Analys av preliminär passbit. 
 
Slutligen används metoden ”försöksplanering” för att analysera och utvärdera 
resultatet från FE-modellen. Metoden är till för att verifiera vilka faktorer som 
påverkar ett specifikt resultat. Den talar också om vilken eller vilka av faktorerna som 
har störst effekt på resultatet. 
 

5.3.1. Randvillkor/laster, termisk studie 
 
Temperaturen kommer i verkligheten inte att vara helt rotationssymetrisk. Detta dels 
på grund av hur den omkringliggande miljön ser ut. Dels kommer en viss 
uppvärmning av konstruktionen att ske från de skänkar som finns placerade under 
ugnen. Dessutom kommer ugnens tippvinkel att påverka temperaturprofilen. Smältan 
kommer att förskjutas beroende på tippvinkeln och därmed ge en högre temperatur på 
de delar som angränsar till denna.  
Dessa faktorer har dock inte tagits i beaktning på grund av att ugnen i processläget 
kommer att rotera. Detta gör att en stor del av de tangentiella temperaturskillnader 
som uppkommer kommer att fördelas jämt runt hela varvet. 
Se Bilaga 3: Analys av preliminär passbit, för fullständig redogörelse av laster och 
randvillkor. 
 

5.3.2. Randvillkor/laster, statisk studie. 
 
Den statiska studien består endast av den termiska lasten som importeras från den 
termiska studien. Symmetri utnyttjas så att villkoret läggs på de ytor som ligger i 
planen som delar upp modellen i en tårtbit. Den övre och undre kanten på kärlet låses 
fast i alla riktningar och rotationer. Skruvelement mellan fläns/expansionsupptagande 
mantel och expansionsupptagande mantel/passbit definieras även. Se Bilaga 3: Analys 
av preliminär passbit, för fullständig redogörelse av laster och randvillkor. 
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5.3.3. Elementnät 
 
Samtliga delar i modellen definieras med 3D-solidelement, se figur 5.2. För att 
möjliggöra överföring av temperaturprofilen från den termiska studien till den statiska 
krävs det att samma elementnät används i båda studierna. Detta innebär att 
elementnätet skapas i den termiska studien och sedan överförs till den statiska. 
Kontaktvillkoren för modellen är att samtliga delar utom den expansionsupptagande 
manteln ska vara bundna till varandra. Den expansionsupptagande manteln ska ha 
villkoret ingen penetration. Detta medför att elementnätet i anslutningarna mot 
flänsen och passbiten inte kommer att sitta ihop men att de inte kan penetrera 
varandra. Storleken på elementnätet har valts så att antalet element på tjockleken av 
kärlet blir två.  
 

 
Figur 5.2: Elementnät 

 

5.3.4. Referenspunkter 
 
För att kunna jämföra och analysera modellen har ett antal referenspunkter 
specificerats. Dessa finns specificerade i Bilaga 3: Analys av preliminär passbit. Den 
information som hämtas från modellen är spänningar, temperaturer och 
förskjutningar. Av dessa är det först och främst förskjutningarna och temperaturen vid 
lagrets infästning som analyserats. Förskjutningarna analyseras utifrån axiell och 
radiell förskjutning där den axiella skillnaden i förskjutning mellan inre och yttre kant 
hos lagerbärytan ger upphov till bland annat konicitet.  
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5.4. Försöksplanering 
 
När olika komponenter kopplas samman och belastas är det ibland svårt att förutspå 
hur resultatet skall påverkas av ändringar eftersom de olika delarna påverkar varandra 
samtidigt. Det uppstår så kallade samspelseffekter mellan komponenterna. På samma 
sätt blir det svårt att förutspå vilken kombination av dimensioner på de enskilda 
komponenterna som ger det bästa resultatet eftersom det totala antalet möjliga 
kombinationer ofta blir stort. 
 
För att analysera passbiten på ett systematiskt sätt användes ett tvånivåers 
faktorförsök. Metoden går ut på att ett antal faktorer varieras samtidigt som resultatet 
studeras. Faktorerna specificeras genom att de får anta ett högt eller lågt värde, se 
figur 5.3. Koniciteten utgör det mest kritiska av de krav som finns specificerade men 
radiell förskjutning samt temperatur studerades också.  För samtliga resultat och 
definitioner i studie 1 och studie 2 se Bilaga 3: Analys av preliminär passbit. 
 
 
Studie 1 
Faktor Låg Hög 
t2 (mm) 20 40 
l (mm) 270 450 
φ (grader) 45 60 
t1 (mm) 75 120 
 
Studie 2      
Faktor Låg Hög 
t2  (mm) 10 25 
l  (mm) 350 500 
φ (mm) 50 70 
t3 (mm) 70 110 
Med/utan 
strålningsskydd Utan Med 

 
Figur 5.3: Definition av faktorer 
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5.4.1. Studie 1 
 
I den första studien studerades hur koniciteten, temperaturen och den radiella 
förskjutningen på lagerbärytan påverkas av olika kombinationer på faktorerna t1, t2, φ 
och l när geometrin utsätts för en temperaturlast. Eftersom faktorerna kan anta ett högt 
och ett lågt värde blev det totalt 16 olika kombinationer (24=16).  
 
Syftet med studie 1 är inte att utveckla en färdig passbit utan att skapa ett underlag för 
fortsatt utveckling. Den ska indikera vilka faktorer eller kombinationer av dessa som 
har störst effekt på resultatet. 
 

Resultat studie 1 
 
Resultaten från studie 1 har analyserats med hjälp av programmet Statgraphics. 
Resultaten går att visualisera på olika sätt. I den här studien har Paretodiagram 
använts för att visa vilka enskilda effekter eller samspelseffekter som är signifikant 
skilda från noll samt inbördes skillnader. När en effekt är signifikant skild från noll 
innebär det att den med stor sannolikhet påverkar resultatet. I det här fallet är 
konfidensintervallet på 95 % vilket innebär att resultatet av en effekt är sann med en 
sannolikhet på 95 % om den passerar den blå linjen. 
 
Figur 5.4 visar hur de olika faktorerna påverkar koniciteten av lagerytan på passbiten. 
Lagret klarar bara en viss konicitet och det är därför intressant att studera vilka 
faktorer som har störst påverkan. Diagrammet visar att längden på livet har störst 
påverkan. Samspelseffekten mellan längd och tjocklek på livet kommer inte långt 
efter och därefter tjockleken på livet samt vinkeln. Samspelseffekten AC samt 
tjockleken på den nedre flänsen bedöms vara små i förhållande till de tidigare 
effekterna. 
 
 

Paretodiagram för Konicitet 
 

 
Effekt 

Figur 5.4: Faktorernas inverkan på koniciteten 

B 

AB 

A 

C 

AC 

D 

BC 

BD 

CD 

AD 

A=Tjocklek, liv 
B=Längd, liv 
C=Vinkel, liv 
D=Tjocklek, undre ring 
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Figur 5.5 visar hur de olika faktorerna påverkar den radiella förskjutningen av 
lagerytan. Radiell förskjutning bör hållas så låg som möjligt eftersom den ger upphov 
till spänningar i lager och passbit. Här är det tjockleken på livet som har störst effekt 
på resultatet tätt följd av längden på livet. Samspelseffekten AB kvalificerar sig också 
som en effekt skild från noll inom ett konfidensintervall på 95 %. 

 
Paretodiagram för Radiell förskjutning 

 

 
Effekt 

Figur 5.5 Faktorernas inverkan på Radiell förskjutning 

 
 
Figur 5.6 visar hur de olika faktorerna påverkar temperaturen där lagret är monterat. 
Den visar att längden på livet har den största effekten tätt följd av godstjockleken på 
livet. Samspelseffekten AB samt tjockleken på den undre ringen är också signifikanta 
effekter men är betydligt mindre än de två första effekterna 

 
Paretodiagram för Temperaturen 

 

 
Effekt 

Figur 5.6 Faktorernas inverkan på Temperaturen 

B 
A 
AB 
D 
C 
BD 
AD 
BC 
AC 
BCD 
ABD 
ABC 
ACD 
CD 

A=Tjocklek, liv 
B=Längd, liv 
C=Vinkel, liv 
D=Tjocklek, undre ring 

A 
B 
AB 
AC 
C 
BC 
ABC 
CD 
BCD 
ACD 
ABD 
ABD 
D 
AD 
BD 

A=Tjocklek, liv 
B=Längd, liv 
C=Vinkel, liv 
D=Tjocklek, undre ring
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Sammanfattning studie 1 
 
Koniciteten är rankat som det viktigaste kriteriet på grund av krav specificerade från 
leverantörer, se sidan 19. Sammantaget visar Paretodiagrammen att längd och 
godstjocklek på livet samt sampelseffekten AB har störst effekt på de olika resultaten. 
Den effekt som har minst betydelse är utan tvekan tjockleken på den undre ringen.  
Vid fortsatta studier bedöms det därför rimligt att utelämna denna faktor för att 
förenkla beräkningarna. Den kombination som visade sig vara mest gynnsam för att 
minimera koniciteten var: låg tjocklek på liv, hög längd på liv, hög vinkel.  
 

5.4.2. Studie 2 
 
I studie 1 konstaterades att tjockleken på den undre flänsen inte hade nämnvärd effekt 
på resultatet varför den ströks från listan av intressanta faktorer. Studie 1 visade också 
vilken kombination av höga och låga värden som gav det bästa resultatet. 

 
Figur 5.7 Modell med värmesköld 

 
Låg tjocklek på liv, hög längd på liv samt hög vinkel på konan gav det bästa resultatet 
i studie 1. Men detta är fortfarande en grov uppskattning och i studie 2 ska därför 
dessa resultat förädlas vidare.  
 
I studie 2 skapades därför symmetriska hög- och lågvärden kring de värden som gav 
bäst resultat i studie 1. Tjocklek på den övre flänsen samt värmesköld lades också till 
som nya faktorer, se figur 5.7 och figur 5.3. 
Totalt blir det då 5 faktorer och totalt: 25=32 kombinationer. 
 
 
 
 

Strålningsskydd 
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Resultat studie 2 
 
Figur 5.8 beskriver hur de olika faktorerna påverkar koniciteten på lagerytan. 
Strålningsskyddet har störst effekt på resultatet tätt följd av längden på livet. 
Tjockleken på livet samt samspelseffekterna AC och AB är också signifikant skilda 
från noll. Samspelseffekterna AE och AD finns också med men bedöms vara relativt 
små i förhållande till övriga effekter.  
 

Paretodiagram för Konicitet 
 

 
Effekt 

Figur 5.8: Faktorernas inverkan på Koniciteten 

 
Figur 5.9 beskriver hur de olika faktorerna påverkar den radiella förskjutningen. 
Diagrammet visar att det inte finns någon effekt som påverkar resultatet med ett 
konfidensintervall på 95 %. 
 

Paretodiagram för Radiell förskjutning 

  
Effekt 

Figur 5.9: Faktorernas inverkan på Radiell förskjutning 

A=Med/utan strålningsskydd 
B=Tjocklek, liv 
C=Längd, liv 
D=Vinkel, liv 
E=Tjocklek, övre ring 

A 
C 
B 
AC 
AB 
E 
D 
AE 
AD 
CE 
BD 
BC 
CD 
DE 
BE 

BC 
CE 
AD 
AC 
C 
BD 
CD 
DE 
AE 
AB 
A 
D 
B 
E 
BE 

A=Med/utan strålningsskydd 
B=Tjocklek, liv 
C=Längd, liv 
D=Vinkel, liv 
E=Tjocklek, övre ring 
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Figur 5.10 visar hur temperaturen på lagerytan påverkas av de olika faktorerna. 
Återigen har strålningsskyddet störst påverkan. På andra plats kommer tjocklek liv, 
tredje plats: längd liv samt samspelseffekterna AB, AC, BC i turordning.  

 
Paretodiagram för Temperaturen 

 

 
Effekt 

Figur 5.10: Faktorernas inverkan på Temperaturen 

 

Sammanfattning studie 2 
 
Med hjälp av Paretodiagrammen går det att uttala sig om vilka faktorer som har störst 
påverkan på resultatet samt deras inbördes storleksförhållande mellan varandra med 
relativt stor noggrannhet. Men denna studie är inte intressant i sig utan måste 
kombineras med ett resultat. Det kan till exempel vara så att en faktor har stor effekt 
men att variationen i resultatet ändå inte påverkas nämnvärt av den. I både studie 1 
och studie 2 är koniciteten rankat som det viktigaste kriteriet på grund av kraven från 
leverantörer. Av 34 varianter i studie 2 fanns det en total variation mellan 
0,0013031≤Konicitet≤0,7903066.  Av dessa klarade 17 stycken varianter kraven med 
konicitet understigande 0,157. Temperaturen på lagerytan hade en variation mellan 
40,1≤Temp≤48,04. Skillnaden mellan Koniciteten och Temp är att den senare dels är 
av lägre prioritet samt att inget av de 34 fallen anses vara orimligt.  
 
Strålningsskyddet har tydligen stor effekt på koniciteten men vid en jämförelse med 
resultatet står det klart att 4 av de 17 varianter som klarade kraven med koniciteten 
understigande 0,157 saknar strålningsskydd. Det betyder alltså att strålningsskyddet 
inte längre är ett självklart val. Vid en närmare undersökning av dessa 4 visade det sig 
dessutom att spänningen i den övre delen av den expansionsupptagande manteln var 
något lägre utan strålningsskydd jämfört med strålningsskydd. Sammanfattningsvis är 
det dock fortfarande mycket som talar för att använda strålningsskyddet och det 
kommer därför att finnas med i kommande studier.  

A=Med/utan strålningsskydd 
B=Tjocklek, liv 
C=Längd, liv 
D=Vinkel, liv 
E=Tjocklek, övre ring 

A 
B 
C 
AB 
AC 
BC 
E 
D 
AE 
AD 
BE 
CE 
CD 
BD 
DE 
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Det optimala utvecklingsarbetet löper utan snedspår. Så är sällan fallet i verkligheten 
och inte i detta fall heller. Under sammanfattningen av studie 2 ställdes åter frågan om 
funktionaliteten med växelkärl. Konceptet som valdes till studie 1 och studie två 
klarar förvisso kravet på detta men ugnen måste lyftas ut upp och ner från stativet. 
Vid en närmare granskning står det klart att detta utgör ett problem eftersom kärlet 
muras med mynningen uppåt. Det innebär att kärlet måste vändas innan arbetet kan 
påbörjas. Att vända en ugn av den här storleken kräver antingen en vagga eller 
speciella traverser. Detta är dyr utrustning som ökar priset på slutprodukten och 
följaktligen minskar intresset för den samtidigt. Den kunskap som studie 1 och studie 
2 har bidragit med är inte på något sätt bortkastad men det krävs att konceptet 
förändras innan det utvecklas tidigare. 
 

5.5. Förändring av konstruktion 
 
Problemet med att ugnen måste lyftas ut upp och ner utgör alltså ett alltför stort 
problem för att det totala konceptet skall vara intressant. Konstruktionen måste därför 
förändras innan utvecklingen av konstruktionen kan fortsätta. Det som eftersträvas är 
en design där ugnen går att lyfta ut med mynningen uppåt.  
 
Den första iden var att helt enkelt vända det sista konceptet upp och ner. Det är ett 
enkelt sätt att lösa problemet men det tar samtidigt in stor osäkerhet. En sådan är att 
det saknas erfarenhet av en expansionsupptagande mantel monterad på detta sätt. 
Skruvförbanden blir utsatta för dragspänning istället för tryckspänning. Även 
luftströmmen kring ugnen förändras och de temperaturberäkningar som gjorts måste 
därför revideras. Sammanfattningsvis krävs det att många av utvecklingsstegen 
revideras och att det ändå inte finns någon garanti för att konceptet klarar sig. 
 
En annan ide var att bygga vidare på det koncept som finns men att den övre flänsen 
monteras mot den övre sidan på ytterringen istället för undersidan, se figur 5.11. 
Nackdelen är att passbiten inte går att göra konisk hela vägen och att den får en större 
ytterdiameter. Den måste mest troligt dimensioneras annorlunda för att klara samma 
belastningar. Geometrin förändras ganska drastiskt men liknar ändå det första 
konceptet på fler punkter än det upp och ner vända alternativet.  
 
Slutligen ansågs osäkerheten med det upp och nervända alternativet alltför stor för att 
utveckla det vidare och det andra alternativet valdes därför för fortsatt utveckling.   
 



-50- 

5.6. Preliminär lösning på passbit 
 
Vid en jämförelse med koncept 1 så är geometrin i princip spegelvänd. På koncept 1 
ansluter passbiten mot undersidan på ytterringen medan det nya konceptet ansluter 
motovansidan av ytterringen, se figur 5.11. Till följd av detta har kopplingen mellan 
innerringen och den fasta ramen anslutits på undersidan av inneringen istället för 
tvärtom. Resultaten från studie 2 har tillvaratagits genom att låta vinkeln på konan 
vara stor samt att längden på livet är tilltagen. Den största skillnaden mot koncept 1 är 
att den övre flänsen blir större i radiellt led. Skruvförbanden som sitter i anknytning 
till den expansionsupptagande manteln är känsliga element beroende på att de utsätts 
för höga temperaturer. De monteras med hjälp av krympförband för att uppfylla 
önskad funktion. Detta gör sammantaget att det inte är lämpligt att lossa dessa förband 
när kärlet skall monteras lös. Det förband som återstår är då det mellan passbiten och 
ytterringen på lagret. Temperaturen är betydligt lägre här och något krympförband 
krävs inte. Detta förband valdes därför som delningspunkt när det nya konceptet togs 
fram. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.11: Preliminär passbit 
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6. Utvecklingsarbete 
 
Hittills har de statiska och termiska beräkningarna utförts utan box. En box kommer 
rimligtvis att påverka resultatet av dessa studier. Boxen kommer att skärma en del av 
ugnskärlet och begränsa värmestrålning utåt vilket i sin tur leder till en ökad 
temperatur. Den totala tyngdpunkten kommer också att påverkas av boxens 
utformning.  
I de inledande studierna av temperatur användes en tårtbitsmodell med 
symmetrivillkor för att korta ner beräkningstiden. Symmetrivillkor kunde användas 
därför att temperaturlasten antogs vara symmetrisk. Vid analys av den statiska lasten 
skall ugnens driftläge (φ=28°) användas som utgångspunkt eftersom ugnen befinner 
sig där större delen av tiden. På grund av lutningen blir inte lasten symmetrisk och 
användandet av symmetrivillkor begränsas till 180°. Att summera termiska och 
statiska beräkningar i en modell som är 180° av ursprungsmodellen blir alltför 
krävande och en förenkling måste ske. 
 
I fortsättningen kommer konstruktion och analys av en box att ske pararellt med 
utvecklingen av passbiten. Planering för hur analyserna ska samverka var därför 
nödvändig. Arbetsgången som beskrivs i figur 6.1 bygger på fyra olika modeller: 
passbit, box, en tårtbitsmodell på helheten samt grundmodellen. Eftersom både 
passbiten och boxen utsätts för en statisk last måste modellerna utgöra 180° av ett helt 
varv. Tårtbitsmodellen på helheten används enbart för att beräkna en temperaturprofil 
och kan därför göras mindre (4,6°) utifrån hålbilden på flänsen. Grundmodellen 
används för att beräkna den statiska belastningen. 
 
Temperaturprofilen överförs från tårtbitsmodellen till modellen på passbiten och 
boxen. Sist av allt adderas den statiska lasten som hämtas från grundmodellen med 
den termiska, se figur 6.1. 

Figur 6.1: Utvecklingsarbete av passbit och box 

 
 
3.Tårtbitsmodell 
4.Grundläggande 
modell 
 

1.Passbit 
Utveckling, analys 
och utvärdering 

2.Box 
Konstruktion, 
utveckling, analys 
och utvärdering 

Geometri

Geometri

 

 

Temperatur, Krafter, Moment 

Temperatur, Krafter, Moment 
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7. Utveckling av passbit 
 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för passbitens fortsatta utveckling. Här 
utvecklas och utvärderas passbiten mot kraven från leverantören av svängkranslager, 
se 2.6.4: Krav och begränsningar. 
 

7.1. Arbetsgång 
 
Den fortsatta utvecklingen kommer att ske i flera steg. Den kommer att ske genom en 
utvecklingsprocess som upprepar sig tills modellen klarar de krav som finns uppsatta 
från leverantören. När modellen passerat stegen i utvecklingsprocessen utvärderas den 
slutligen. Resultatet jämförs med kraven från lagerleverantören. Om modellen inte 
klarar de uppsatta kraven måste modellen ändras och genomgå utvecklingsprocessen 
en ytterligare gång.  
 

7.1.1. Modell ansatser 
 
I studie 1 och studie 2 användes bara en modell i beräkningarna. I den kommande 
utvecklingsprocessen är det nödvändigt med flera modeller. 
 

• Tårtbitmodell (4,6 grader) för beräkning av temperaturprofil 
 
• Tårtbitsmodell (4,6 grader) för beräkning och utformning av mellanlägg till 

huvudmodellen 
 

• Huvudmodell (180 grader) för beräkning med både termisk och statisk last 
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7.1.2. Utvecklingsprocess 
 
Analysen har delats upp i fem delsteg: 
 
Steg 1 Analys av temperaturprofil hos den tårtbitsmodell (4,6 grader) som svarar mot 
aktuell modell. I denna modell finns kärlet, flänsen, passbiten, lagret och den 
kringliggande boxen med.  
 
Steg 2 Överföra temperaturprofilen från modellen i steg 1 till den stora modellen (180 
grader) med symmetri i planet som delar modellen i två lika stora delar. Rätt 
temperatur profil skapas med hjälp av konvektionslaster som anpassas genom 
passningsräkning.  
 
Steg 3 Beräkna lämpligt läge för infästning av flänsen mot kärlet samt tippaxelns läge 
i boxen utifrån momenten kring tippaxeln och på lagret. 
 
Steg 4 Ställa upp den statiska analysen med temperaturlast från steg 2 och statisk last 
från steg 3. Modellen (180 grader) innehåller kärlet, flänsen, expansionsupptagande 
manteln och en modifierad passbit. 
 
Steg 5 är att ta ut mätdata från den statiska FE-modellen (180 grader) för utvärdering 
mot kraven 
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7.1.3. Steg 1 - Temperaturanalys 
 
Temperaturanalysen av den totala sammanställningen liknar till stor del den inledande 
termiska analys, se 3. Grundläggande temperaturberäkning. Den stora skillnaden här 
är att även lagret, boxen och rasskyddet tagits med i beräkningarna, se figur 7.1. Detta 
leder till att fler och framför allt större horisontella ytor uppkommer, vilket leder till 
att nya konvektionstal måste beräknas för dessa. Speciellt ytor som kyls nedifrån ger 
stort genomslag på temperaturen. Dessutom kommer en stor del av den strålning som 
i föregående studier tagits upp av omgivningen nu att tas upp av boxen och 
rasskyddet. Sammanlagt bör detta ge en högre temperatur för passbiten. 

Figur 7.1: Ingående delar i temperaturanalysen 

 

Rasskydd

Box

Lager

Passbit
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Förenklingar/antaganden 
 

• Vid deformation kommer ett glapp mellan ytorna i angränsningarna 
fläns/expansionsupptagande mantel och expansionsupptagande mantel/passbit 
uppkomma. Detta leder till att en viss resistans kommer att uppkomma i dessa 
glapp. Modellen tar ej hänsyn till detta då en perfekt kontakt antas vara 
konservativ eftersom en följd av detta är högre temperatur. Även andra 
kontakter har antagits som perfekta trots att en viss resistans uppkommer på 
grund av ojämnheter i ytorna. 

 
• Boxen är ej helt cylindrisk. Detta medför att vissa lokala temperaturdifferenser 

i verkligheten kommer att uppkomma. Dessa differenser antas dock påverka 
den globala profilen relativt lite och för att modellen överhuvudtaget ska bli 
genomförbar kan endast en smal tårtbit studeras där symmetri utnyttjas. 

 
• Ingen konvektion mellan luften inne i boxen och de ytor som angränsar till 

denna. Detta eftersom luften antas hålla samma temperatur som ytorna. 
 
• Ingen hänsyn tas i modellen till boxens innehåll såsom skott, tippaxel och 

rotationsmotorer. Även här ger detta i verkligheten lokala temperatur 
differenser, men den globala analysen antas ej bli påverkad i så stor grad. 

 
• Konduktion mellan lagrets inner- och ytterring kommer att ske via de axiella 

och radiella rullarna samt smörjmedlet. Att förutsäga detta värmeflöde är 
svårt. Därför har insticket mellan inner- och ytterringen kopplats ihop så att en 
radiell kontakt uppkommer mellan lagerdelarna. Detta medför att värmeflödet 
endast går via denna radiella kontakt, men felet uppskattas bli relativt litet. 

 
• Värmestrålning mellan ytorna har tidigare visats sig vara av stor betydelse för 

det slutgiltiga resultatet. I modellen är dessutom stora delar av de ytor som 
tidigare strålat ut mot omgivning nu avskärmade. Samtliga ytor förutom den 
yta som ligger på strålningsskyddet betraktas här som oxiderade stålytor och 
ges därför ett emmisionstal, ε=0,8. Ytan på strålningsskyddet ges ε=0,6 se 3. 
Grundläggande temperaturberäkning. De ytor som inte ”ser” något av någon 
annan yta har satts till att stråla ut mot omgivningen som antas hålla en 
temperatur T=311 K. 

 
• För att ta fram konvektionstalen för ytorna har förenklade formler för dessa 

använts Dessa tar inte hänsyn till hur geometrin ser ut kring den studerade 
ytan. I geometrier där det till exempel finns en övergång mellan en vertikal 
och en horisontell yta kommer den verkliga egenkonvektionen att vara lägre 
än för de formler som använts i beräkningarna. Ytterligare ett antagande som 
får ses som en osäkerhet i beräkningarna är att samtliga formler baseras på att 
det är ett laminärt flöde. Detta trots att temperaturdifferensen mellan luften 
och ytorna är relativt stor och därmed skulle kunna ge upphov till turbulent 
flöde. För definitioner och värden se Bilaga 4: Beräkning av konvektionstal. 
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Resultaten i beräkningarna visar på att boxen och rasskyddet som väntat bidrar till att 
höja temperaturen vid lagret. Temperaturen utan boxens påverkan har tidigare 
beräknats till cirka 50˚C medan den i modellen med box och rasskydd beräknats till 
cirka 90˚C, se figur 7.2. Den minskade strålningen till omgivningen samt ökningen av 
horisontella ytor anses vara de bidragande orsakerna till temperaturökningen. 
Boxen får en temperaturfördelning där den högsta temperaturen uppkommer på den 
undre delen närmast kärlet. Temperaturen är här cirka 100˚C och avtar axiellt uppåt 
till 70˚C och radiellt utåt till 80˚C. Det övre yttre hörnet håller en temperatur som är 
cirka 50˚C. 
 
 
 

 
Figur 7.2: Temperaturprofil för modell med box(t.v) och för passbiten (t.h) 

 
Temperaturdifferensen mellan passbitens innersta och yttersta kant är 13˚C. Detta 
anses vara ett relativt fördelaktigt värde eftersom det då blir låga termiska spänningar 
i materialet. 
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7.1.4. Steg 2 – Överföring av temperaturprofil 
 
Eftersom elementnätet i tårtbitsmodellen (4,6 grader) och elementnätet i 
huvudmodellen (180 grader) inte är kompatibla går inte temperaturen föra över direkt 
till den senare. Att föra över lasterna och då kanske speciellt värmestrålningslasten 
direkt till den halvsymetriska modellen är heller inget alternativ på grund av 
begränsningar i datorkraft vid beräkning av värmestrålning. Temperaturprofilen 
anpassas med hjälp av konvektionslaster som passningsräknas tills temperaturprofilen 
stämmer överens med tårtbitsmodellen, se 
figur 7.3. 

 

Figur 7.3: Överföring av temperaturprofil med hjälp av konvektionslaster 
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7.1.5. Steg 3 – Beräkning av yttre last 
 
Tyngdpunkten kommer att förskjutas när boxen dimensioneras om vilket leder till att 
nya tyngdpunktsberäkningar måste genomföras. I dessa beräkningar tas hänsyn till 
flänsens infästning på kärlet samt tippaxelns läge i boxen. Här gäller som tidigare att 
momentet som verkar runt tippaxeln vid alla tippvinklar och lastfall ska verka så att 
ugnen är baktung och samtidigt ska momentet på lagret vara så lågt som möjligt i 
processläget. Samma program används i denna beräkning som i de inledande 
tyngdpunktsberäkningarna.  
 
Optimering av tyngdpunkten har genomförts genom att justera flänsens infästning i 
förhållande till ugnskärlet så att momentet som verkar på lagerbärytan vid 
processläget är så lågt som möjligt. Därefter har tippaxelns infästning i boxen 
justerats så att momentet kring denna verkar så att ugnen är baktung. Detta har 
justerats utifrån samtliga lastfall.  

Figur 7.4: Slutgiltig lösning på flänsens infästning och tippaxelns läge i boxen 

 
Den slutgiltiga lösningen innebär att flänsen förskjuts nedåt och tippaxeln placeras i 
boxens övre halva så att den ligger över lagerbärytan på passbiten, se figur 7.4. 
Tippaxeln har placerats där för att minska belastningen på passbiten men samtidigt ge 
baktunghet på den totala konstruktionen. Momentet kring tippaxeln antog positiva 
värden vid samtliga vinklar och har sitt lägsta värde när ugnen befinner sig vid –10 
graders tippvinkel. Se figur 7.5 och  
figur 7.6. 
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Figur 7.5: Moment på lagret som funktion av tippvinkeln 
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Figur 7.6: Moment kring tippaxeln som funktion av tippvinkeln 
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7.1.6. Steg 4 – FE-modell för beräkning av totala förskjutningar 
 
FE-modellen för de totala förskjutningarna bygger i princip på samma antaganden 
som den statiska studien av endast de termiska lasterna. För att symmetrivillkor ska 
vara uppfyllt när de yttre lasterna läggs på konstruktionen kan inte tårtbitsmodellen 
användas. Istället används en modell (180 grader) som avgränsas av det plan som 
delar konstruktionen i två identiska delar, se figur 7.7.  
 
 

 
Figur 7.7: Symmetriplan för statisk modell 

 
Detta leder till att stort antal skruvar måste defineras i förbanden mellan 
flänsen/expansionsupptagande manteln och expansionsupptagande manteln/passbiten. 
Skruvarna tillsammans med kontaktvillkoret för expansionsupptagande manteln gör 
att modellen ej blir körbar på grund av begränsningar i programvaran. 
För att kringgå detta problem men ändå fastställa hur spänningarna och 
förskjutningarna blir på passbiten har en förenkling av problemet använts.  
I modellen har en del av det material som ligger i ytorna som har kontakt med 
varandra vid skruvförbandet ersatts med ett material med lägre E-modul. Dessa delar 
som ligger i kontaktytorna kallas här mellanlägg. Materialegenskaperna för 
mellanläggen tas fram genom passningsräkning. Två tårtbitsmodeller jämförs här där 
endast den termiska lasten tas med i beräkningen. En av modellerna fungerar som 
referensmodell och förbanden definieras med skruvelement. I den andra modellen 
består förbanden av mellanläggen. 
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Förenklingar/antaganden 
 

• För att kompensera för den styvhet som lagrets ytterring tillför passbiten har 
den senare modifierats så att den mot lagret angränsande ringen tillförts 
material på tjockleken, se figur 7.8. Den adderade tjockleken är 150 mm 
medan tjockleken på lagrets ytterring är 190 mm. Anledningen till att inte hela 
tjockleken på ytterringen adderas är att skruvförbandet passbit/lager ej kan ses 
som helt stumt. 

 

 
Figur 7.8: Modifierad passbit 

 
• De yttre lasterna har definierats som reaktionskrafter från lagret och inte som 

krafter/moment som verkar på lagret. Detta för att det intressanta i denna 
studie är de förskjutningar som uppkommer på lagerbärytan. 

 
• För att simulera skruvförbandet och dess funktion har ett mellanlägg 

modellerats, se figur 7.9. Detta mellanlägg har en tjocklek på 10 mm och är 
uppdelat i tre delar. De axiella (1) och radiella (3) delarna sätts till att vara av 
ett material med lägre E-modul än övriga konstruktionen. Hörnet (2) sätts till 
att vara samma material som övriga konstruktionen. Detta medför att 
expansionsupptagande manteln kommer att rulla runt hörnet med relativt stora 
deformationer på de axiella och radiella delarna som följd. 
 

     
 

Figur 7.9: Mellanlägg i förbandet mellan flänsen och expansionsupptagande manteln (t.v.) samt 
mellan expansionsupptagande manteln och passbiten (t.h.) 
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Materialval på mellanlägg 
 
Vid passningsräkning av E-modulen för mellanläggen fås axiella förskjutningar enligt 
figur 7.10. Den beräknade E-modulen sätts till 1,2*1010 N/m2 för de axiella och 
radiella delarna  
Figuren visar att förskjutningarna av passbitens lagerbäryta i princip inte skiljer sig åt 
mellan modellen med skruvförbandet och modellen med mellanläggen. Det är även de 
axiella förskjutningarna av lagerbärytan som i första hand valts som dimensionerande 
vid passräkningen av mellanläggens E-modul. 
 

 
Figur 7.10: Jämförelse av axiella förskjutningar mellan modell med skruvförband (t.v.) och modell 

med mellanlägg (t.h.) 

 
Vid kontroll av de radiella förskjutningarna så bör det uppmärksammas att de skiljer 
något mellan modellerna. Se figur 7.11. Detta fel berör dock främst passbitens nedre 
del, vid övergången mellan den nedre ringen och livet. Förskjutningarna vid 
lagerbärytan stämmer väl överens mellan modellerna. 
 
 

    
Figur 7.11: Jämförelse av radiella förskjutningar mellan modell med skruvförband (t.v.) och modell 

med mellanlägg (t.h.) 
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Spänningarna som uppkommer i passbiten stämmer även de relativt bra överens 
mellan modellerna. Se figur 7.12. I själva förbandet så uppkommer dock stora 
skillnader. Modellen med mellanlägget får stora spänningskoncentrationer i och kring 
området där skruvförbandet sitter. Spänningarna stämmer dock väl både vid nedre 
övergången och en bit upp på livet. Därför anses inte spänningarna vid skruvförbandet 
påverka i så stor grad och effekterna av detta fel antas vara försumbara. 
 

 
Figur 7.12: Jämförelse av spänningar mellan modell med skruvförband (t.v.) och modell med 

mellanlägg (t.h.) 

 

Elementnät 
 
Samtliga delar har modellerats med solidelement, förutom kärlet, se figur 7.13. Detta 
modellerades med skalelement. Skalet har definierats som ett tunnväggigt skal med 
tjockleken 40 mm eftersom förhållandet mellan tjocklek och omkrets är lägre än 0,05. 
Villkor för bindning av skalet mot solid elementnätet hos flänsen har satts mellan 
skalets övre/undre kant och solid modellens övre/undre yta, se figur 7.13. Detta 
medför visserligen att ett fel byggs in i modellen då spänningarna i övergången 
mellan skalet och soliden blir fel. Detta fel har dock försummats eftersom de ligger 
långt ifrån det område som ska studeras. 

  

Figur 7.13: Kontaktvillkor skal-solid (t.v.) och elementnätet (t.h.) 
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Laster och randvillkor 
 

• Undre kanten på kärlet fixeras, vilket innebär att alla frihetsgrader för 
translation och rotation sätts=0. 

• För övre kanten på kärlet gäller att alla frihetsgrader för translation och 
rotation sätts=0 förutom translation i axiell riktning 

• Symmetri villkor för ytor modellerade med solidelement som skärs av planet 
som delar hela modellen i två delar. 

• Motsvarande symmetrivillkor för kanter på skalet som angränsar till 
symmetriplanet. Dessa sätts till ingen translation i omkretsens riktning samt 
ingen rotation radiellt och axiell. 

• Termisk last i form av temperatur i noderna importeras från den termiska 
studien. 

• Yttre last i form av axiell kraft definierad på lagerbärytan, se figur 7.15. I och 
med symmetrivillkor sätts denna till hälften. 

• Yttre last i form av kraft som verkar i planets riktning på lagerbärytan, se figur 
7.15. I och med symmetrivillkor sätts denna till hälften. 

• Yttre last i form av moment som verkar på lagerbärytan. I och med 
symmetrivillkor sätts denna till hälften, se figur 7.14. 

• Yttre last i form av radiella punktlaster där rotationsdrivningens kugghjul 
ansluter till kransen, se figur 7.14 

 
 

      
Figur 7.14: Yttre last i form av moment (t.v.) och punktlaster (t.h.) 

 
 

    
Figur 7.15: Yttre last i form av axiell kraft (t.v.) och kraft i ytans riktning (t.h.) 
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7.1.7. Steg 5 – Mätdata 
 
För att mäta resultatet och därmed kunna påverka passbitens utformning har ett antal 
mätpunkter definierats. Se figur 7.16.  
 
 

  
Figur 7.16: Definition av mätpunkter 

 
Mätpunkterna ger information om axiell och radiell förskjutning. Dessa förskjutningar 
kan sedan jämföras mot de krav som finns för lagerbärytans formstabilitet, se 2.6.4 
Krav och begränsningar. 

Yttre kant

Inre kant 

Lagerbäryta 
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7.2.  Resultat - FE-modell av passbit 
 
Resultaten av FE-modellen analyseras utifrån lagerbärytans radiella och axiella 
förskjutningar. Dessutom studeras spänningarna som uppkommer på passbiten och en 
utnyttjandegrad beräknas. 
 

7.2.1. Axiella förskjutningar 
 
Analysen av de axiella förskjutningarna har delats upp i tre delar. Det som studerats är 
de axiella förskjutningarna som upp kommer på grund av den termiska lasten och den 
yttre lasten separat samt axiella förskjutningar på grund av den sammanlagda lasten. I 
figur 7.17 är förskjutningarna grafiskt representerade där skillnaden mellan den övre 
och undre delen av lagerbärytan är tydlig vid belastning av både yttre och termisk last. 

Figur 7.17: Förskjutningarna på den övre (t.v.) respektive undre (t.h.) delen av lagerbärytan i 
processläget.  
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De axiella förskjutningarna på 
grund av den termiska lasten visar 
en i princip helt jämn förskjutning 
av inre och yttre kanten. Den inre 
kanten förskjuts mer än den yttre 
vilket gör att en viss koning av 
lagerbärytan uppkommer. 
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De axiella förskjutningarna på 
grund av yttre lasten visar på en 
relativt olikformig förskjutning av 
inre och yttre kanten. 
Lagerbärytan kommer att 
förskjutas uppåt i förhållande till 
kärlet, i motsats till studien med 
endast de termiska lasterna. 
Dessutom kommer vinkeln på 
koniciteten att byta tecken. 
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De axiella förskjutningarna för 
den sammanlagda lasten blir 
sådana att bärytan förskjuts något 
nedåt i förhållande till kärlet. 
Dessutom kommer ytan att bli 
något konisk. Det vill säga den 
inre delen kommer att förskjutas 
mindre än den yttre. Denna 
skillnad kommer att skilja sig åt 
längs varvet, där den största 
förskjutningen blir på den yta som 
ligger längst upp när ugnen står i 
processläget. Detta förklaras med 
att de termiska lasterna och det 
yttre momentet verkar åt samma 
håll i denna position medan de 
motverkar varandra för den undre 
delen av ytan. 
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7.2.2. Radiella förskjutningar 
 
De radiella förskjutningar som uppkommer på lagerbärytan innebär att ytan förskjuts 
radiellt utåt. Förskjutningarna medför dessutom att ytan blir något excentrisk i 
förhållande till kärlet då den förskjuts något nedåt på grund av den yttre last som 
verkar i ytans riktning. Figur 7.18 nedan beskriver överdrivet vad som händer vid 
deformation. 

Figur 7.18: Radiella förskjutningar 

 
De radiella förskjutningarna blir relativt stora, men detta anses inte vara något 
problem eftersom temperaturdifferensen mellan lagrets innerring och ytterring är 
relativt låg. Den låga temperaturdifferensen medför att den radiella förskjutningen 
troligtvis inte kommer att skilja sig mellan ringarna. 

Ursprunglig form 

Deformerad form 

2,04 

2,61 

3,22 

2,61 



-69- 

7.2.3. Spänning 
 
Vid en kontroll av de uppkomna spänningarna i passbiten är det tydligt att dessa är 
relativt små, se figur 7.19. De högsta spänningarna uppkommer i mitten på passbitens 
liv på den del som ligger undertill i processläget och uppgår där till cirka 31 MPa. 
Med en sträckgräns för materialet på 211 MPa blir utnyttjandegraden 0,15. 

 
Figur 7.19: Spänningar i passbiten 

 

7.2.4. Utvärdering mot krav på formstabilitet 
 
Lagrets medeldiameter är här Dm=5300 mm och bredden på lagerbärytan b=157 mm.  
 
Krav Definition Värde 

Total planhet ammDm ≥=+ 365,0
20000

2000  a=0,33 mm 

Lokal planhet ts
Dm −≥=

∗
∗ 208,0

16
0002,0

π
s-t=0,092 

Konicitet cb ≥=∗ 157,0001,0  c=0,156 

Orundhet 121 ≤−dd  04,021 =− dd  
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7.3. Slutgiltig lösning på passbit 
 
Den preliminära lösningen på passbiten medför att för stora förskjutningar 
uppkommer på lagerbärytan när den yttre lasten läggs på. Den övre ringen är 
dessutom radiellt bredare för att lagrets innerring ska rymmas mellan passbitens 
lagerbäryta och liv. Detta gör att den övre ringen övergår till att vara formad som en 
skiva istället för den koniska formen. Av denna anledning har passbiten modifierats.  
Den slutgiltiga passbiten har ett avsevärt kraftigare och mer uppvinklat liv samt en 
kraftigare övre ring. Livet har försetts med kraftigare koniska anslutningar mellan den 
övre och undre ringen.  
Ett urtag är gjort på den övre ringens övre del. Detta urtag syftar till att fördela 
spänningarna så att skillnaden i axiell förskjutning mellan lagerbärytans inre och yttre 
del ska bli så små som möjligt. Utan att behöva göra ringen orimligt tjock.  
 

Figur 7.20: Slutgiltig lösning 

 

Grövre liv

Ökad tjocklek, 
övre ring 

Urtag 

Koniska övergångar 



-71- 

8.  Utveckling av box 
 
Användningen av svängkranslager ställer nya och annorlunda krav på angränsande 
komponenter vid lagringen än föregående konstruktioner. En av dessa är boxen som 
tidigare är beskriven. En stor skillnad mot tidigare är att konstruktionen sitter ihop 
hela vägen från ugnskärlet till boxen. En annan är att kraven på formstabilitet hos 
boxen ökar på grund av krav från leverantören av svängkranslager, se 2.6.4 Krav och 
begränsningar. En av poängerna med att använda ett svängkranslager är att 
kombinera lagringen i radiell och axiell riktning med möjligheten att driva rotationen 
av ugnen mot lagrets kuggkrans. Detta innebär till exempel att alternativet där 
drivningen och lagringen i axiellt led är placerat under ugnen, se figur 8.1, går bort, 
vilket i sin tur innebär att boxen går att konstruera på ett enklare sätt. Samtidigt 
innebär det också att den konstruktion som återstår måste bära hela lasten.  

Figur 8.1: Nuvarande lösning på 0,8 m3 Kaldougn 

 

8.1. Rotationsdrivning 
 
Två alternativ för drivning av ugnens rotation har granskats, hydraulmotorer och 
elmotorer. Drivning skall klara höga moment och relativt höga temperaturer och utan 
att kräva för mycket utrymme. Målet var nämligen att drivningen skulle gå att bygga 
in i boxen så att den skyddas mot den yttre miljön på bästa sätt. Om motorerna är 
skrymmande innebär det därför att även boxen måste göras större eller modifieras 
speciellt för detta ändamål vilket inte är önskvärt. Fördelen med hydraulmotorer är att 
de klarar höga moment trots kompakta yttermått. De klarar också av höga 
omgivningstemperaturer tack vare att oljan som passerar motorn går att kyla separat. 
Nackdelen är att det krävs en del extra utrustning i form av pump och kylutrustning i 
kombination med ett visst servicebehov. Verkningsgraden hos moderna 
hydraulmotorer är relativt hög och bara marginellt sämre än elmotorer. Fördelarna 
med elmotorer är bland annat lägre servicebehov, enklare kringutrustning samt 
varvtalsreglering för finkörning. För att elmotorerna ska samarbeta på bästa sätt är 
dom utrustade med pulsgivare så att de kan synkroniseras. Tidigare användes 
likströmsmotorer med visst behov av service. Dagens växelströmsmotorer har 
betydligt längre serviceintervaller tack vare annan uppbyggnad.  

Axiell lagring i 
kombination 
med drivning  
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8.1.1. Belastning av motorer  
 
Att göra en teoretisk beräkning på vilket moment som krävs för att driva runt ugnen är 
komplicerat. Det är lätt att räkna på de fasta delarna av ugnen men svårare att beskriva 
smältans beteende. Sedan tidigare har strömförbrukning vid olika varvtal uppmätts på 
en 11 m3 ugn. Med hjälp av dessa mätdata går det att uppskatta att det maximala 
momentbehovet ligger på ca: 8000 Nm. För själva processen har ett maximalt varvtal 
på 15 rpm fastställts. 
 

8.1.2. Val av drivning 
 
Tillsammans med säljare av el- och hydraulmotorer togs förslag på lämpliga motorer 
med tillhörande växellådor fram. Storleken på elmotorerna blev betydligt mindre än 
väntat vilket var positivt. Eftersom det var detta som mest talade emot alternativet 
med elmotorer hamnade frågan om vilken drift som är bättre i ett annat läge.  
 
Många ugnar kommer att tas i drift på platser där tillgången på reservdelar och service 
är begränsad. Läckage av hydraulolja i miljön där ugnen arbetar kan innebära stora 
säkerhetsrisker. Priset på en anläggning med hydraulmotorer blir dessutom högre än 
för motsvarande med elmotorer. Tippfunktionen har sedan tidigare drivits med 
elmotorer och fungerat bra. Ett komplett system med elmotorer för drivning av både 
rotation och tippning av ugnen ansågs därför vara det bästa alternativet vid fortsatt 
utveckling. 
 
Snedkugg på svängkransen har diskuterats för att minska bullernivån vid drivning. Ett 
annat alternativ är att fördela drivningen på fler än en motor och använda en lägre 
modul på kuggkrans och kugghjul. Det senare alternativet ansågs vara mest rimligt 
eftersom snedkugg inte tillverkas som standard och därför blir ett kostsamt alternativ. 
Att fördela driften på flera motorer innebär också att de enskilda motorerna inte 
behöver vara lika stora. Valet föll slutligen på att använda fyra motorer. Dessa är även 
dimensionerade så att det går att köra med tre motorer vid ett nödfall    
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8.2. Konceptgenerering av boxar 
 
Med hjälp av så kallad ”brainstorming” togs ett antal koncept fram. Innan arbetet 
påbörjades sammanställdes krav och önskemål  
 

Boxen bör 
 

• Möjliggöra användning av växelkärl 
 
• Enkel och hållbar infästning mot angränsande geometrier 

 
• Enkel och billig tillverkning  

 
• Servicevänlig konstruktion vid haveri och underhåll 
 
• Skydda lagret från höga temperaturer och smuts 

 
• Möjliggöra enkel placering av rotationsdrivning 

 

Boxen skall 
 

• Uppfylla krav från leverantör formstabilitet  
 
• Begränsa höga spänningsnivåer med risk för sprickbildning och utmattning 
 
 

För att möta dessa önskemål och krav har de olika koncepten gemensamma lösningar. 
Exempel på dessa är: 
 
 

• Geometrisk lösning som gynnar användandet av växelkärl 
• Tyngdpunkten får en gynnsam placering på den totala konstruktionen 
• Underlätta placering av motorer och växellådor 
• Skydda motorer och växellådor från höga temperaturer och smuts 
• Skyddar kuggkransen från smuts 
• Placering av skruvförband så att de är lätta att komma åt 
• Stabil infästning av lager 
• Stabil infästning av axelhylsor för tippdrivning 
• Enkel och billig tillverkning 
• Möjlighet till service av motorer och växellådor 
• Möjlighet att justera tippaxelns läge så att momentet blir lågt på passbiten 
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8.2.1. Koncept på boxar 
 
Totalt blev det fyra koncept. För att underlätta fortsatt arbete listades för och 
nackdelar för respektive koncept 
 
 

 
 

1 2 3 4

+ 

• Motorplacering 
• Service 
• Växelkärl 
• Skruvförband 

• Tyngdpunkt 
• Service 
• Växelkärl 
• Placering 

kuggkrans 

• Tyngdpunkt 
• Service 
• Växelkärl 
• Stabil 

infästning 
• Placering 

kuggkrans 
 
 

• Tyngdpunkt 
• Service 
• Växelkärl 
• Stabil 

infästning 
• Placering 

kuggkrans 
 

 
 

- 
• Tyngdpunkt 
• Moment på 

passbit 

• Motorplacering • Moment på 
passbit 

• Motorplacering 

• Motorplacering 
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8.2.2. Placering av motorer 
 
Motorerna är placerade symmetriskt kring tippaxeln på de olika koncepten. Med en 
sådan placering balanserar motorerna ut varandra så att det inte uppstår onödiga 
momentbelastningar på den övriga konstruktionen. Boxen är något bredare där 
motorerna är placerade för att det ska finnas tillräckligt med plats. Detta har gjort att 
den inre väggen som är närmast lagret inte är cirkelformad. Detta medför att hålen för 
montering av svängkransen blir skymda vid motorerna. När lagret skall monteras eller 
tas bort måste det därför roteras vid minst ett tillfälle för att skruvförbanden ska 
kommas åt. Se figur 8.2. 
 

Figur 8.2: Placering av rotationsdrivning 

Hål för montering av 
svängkrans 

Extra utrymme för 
 motor och 
växellåda
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8.2.3. Axelhylsor/axlar 
 
Axelhylsorna sitter på tippaxlarna som krympförband, se figur 8.3. Krympförband 
används sedan tidigare för att minska risken för utmattning. Geometrin är hämtad och 
nerskalad från en 2 m3 ugn. Dimensioneringen av hylsorna har skett så att 
krympförbandet klarar att överföra de moment som krävs för tippfunktionen med viss 
säkerhetsmarginal, se Bilaga 6: Dimensionering av krympförband. Dimensioneringen 
av tippaxlarna har anpassats efter hylsorna innerdiameter. Hylsorna har därför varit 
den dimensionerande geometrin.  
 

 
Figur 8.3: Axelhylsa 

 

8.2.4. Utvärdering av koncept 
 
För en preliminär utvärdering av koncepten på boxar jämfördes de på främst två 
punkter; baktunghet och formstabilitet. 
 

Baktunghet 
 
Ett av de viktigaste kraven var att konstruera ugnen så att den skulle vara baktung för 
aktuella tippvinklar. Vid detta skede fanns ingen färdig lösning på hur drivningen 
skulle se ut. Det enda som var klart var dimensionen på elmotorerna. Fyra motorer 
placerades godtyckligt i de olika boxarna. För att skapa en baktung konstruktion 
vändes motorerna nedåt. För att beräkna tyngdpunktens läge användes samma 
grundläggande modell. Att konstruera ett koncept som uppfyllde dessa krav visade sig 
svårare än väntat. För vart och ett av koncepten kombinerades olika varianter av 
placeringen på fläns och axelhylsa. Resultatet visade att ett av koncepten inte klarade 
kraven med någon marginal. Box 1 visade ganska snabbt att det inte gick att uppfylla 
kraven med någon rimlig kombination av dessa variabler. Infästningen på flänsen 
hamnade för högt upp och detta alternativ ströks därför från listan. 
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Formstabilitet 
 
Ett annat krav är att boxen måste vara tillräckligt formstabil vid belastning. 
Anledningen är att svängkransen kräver en viss planhet på den yta där den skall 
monteras. Vid en jämförelse av de olika förslagen står det klart att box 3 och box 4 
bör vara stabilare än de andra koncepten. Anledningen är att delen där lagret monteras 
stabiliseras av material på både över och undersida. Detta kombinerat med att 
motorerna går att skydda vilket inte är fallet i box 2 och box 5. De alternativ som 
återstår är då box 3 och box 4.  
 
För fortsätt granskningen krävs det verktyg för att undersöka hållfastheten. Box 3 och 
box 4 bedöms ha goda förutsättningar men det krävs att konstruktionen är så klar som 
möjligt för att inte försumma material som kan påverka vikt och hållfasthet. Fortsatt 
granskning lämnas därför tills att de detaljer som krävs i samband med drivningen är 
fastställda.  
 

8.3. Utformning av drivenhet 
 
Drivning av ugnen sker genom att låta ett kugghjul driva mot kuggkransen på 
svängkranslagret. Motorerna i sig finns med ett antal olika monteringsalternativ, se 
figur 8.4. 
  

• Monterring mot fläns som är koncentrisk med drivaxeln 
• Montering mot fästen på växellåda 
• Använda hålaxel på växellådan och hänga motor och växellåda på en separat 

lagrad axel och fästa växellådan med ett momentstag 
 

I vissa tillämpningar går det att montera motorn direkt med något av dessa alternativ. 
I det här fallet krävs det dock att kuggingreppet går att justera. Att lösa detta med en 
direktmontering av motorn är svårt. Ett annat alternativ är att montera motorn i en 
fästplatta som i sin tur går att justera. Fästplattan och motorn skulle då tillsammans 
bilda en drivenhet.. 
 

  
 

 

Figur 8.4: Drivenhet 

 

Axel/Hålaxel
Fläns

Fästen på 
växellåda
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För drivning av ugnens rotation valdes alternativet med att fördela belastningen på 
fyra motorer. Den preliminära placeringen av motorerna är symmetrisk kring 
tippaxeln. Placeringen av motorerna ser alltså likadan ut på två av fyra ställen och 
totalt kan det då maximalt bli två olika varianter på drivenheterna.  
 
Motorerna däremot går att begränsa till en modell med undantag för att anslutningen 
av ström måste anpassas för två varianter. Genom att begränsa antalet varianter av 
drivenheter och motorer begränsas också behovet av reservdelar.  
 

8.3.1. Konceptgenerering 
 
Med hjälp av så kallad ”brainstorming” togs ett antal koncept fram. Innan arbetet 
påbörjades sammanställdes krav och önskemål  
 

Drivenheten bör 
 

• Vara utformad så att urtagen i boxen inte blir onödigt stora  
 
• Ha en enkel justering av kuggingreppet  
 
• Vara enkel att montera och lösgöra vid service  

 

Drivenheten skall 
 

• Ha en sådan placering att kuggingreppet utnyttjas till fullo  
 
• Konstrueras så att slitaget på växellådans lager eller externa lager inte utsätts 

för onödigt slitage 
 

För att möta dessa önskemål och krav har de olika koncepten en del gemensamma 
lösningar. Exempel på dessa är: 
 

• Växellådan är utförd med en fläns som är monterad mot motorplattan 
 
• Separat stödlager 
 
• Konstruktion med två separata stödlager som tar upp all last från 

motorn/växellådans egenvikt och kuggingrepp 
 
• Slät motorplatta som inte kräver lika stort urtag i boxen 
 
• Drivenheten gynnar placeringen av tyngdpunkten på den totala konstruktionen 
 
• Enkel justering av kuggingrepp 
 
• Enkel och billig tillverkning 
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8.3.2. Förslag på drivenheter 
 
 

 

1 
  

2 
 

3 

+ 

• Enkel 
• Tyngdpunkt 
 

• Tyngdpunkt 
• Motorplatta 
 

• Placering av stödlager 
• Tyngdpunkt 
• Motorplatta 
 

 

 

 
 

- 
• Kuggingrepp • Placering av stödlager 

 
• Antalet delar 
 

 

8.3.3. Val av drivenhet 
 
Drivenhet 2 löser problemet med begränsad axellängd genom att använda en separat 
tillverkad axel med ett stödlager längst upp. Tack vare det går plattan där motorn 
sitter att göras slät. Hålet i boxen kan då göras mindre med ökad hållfasthet på boxen 
som resultat. En annan fördel är att det blir tätt mellan plåt och box tack vare att 
plåten är större än hålet. Nackdelen är att konstruktionen ställer höga krav på 
tillverkningen. Om det övre lagret inte exakt ligger i riktning med växellådan kommer 
slitage att uppstå. Felet uppstår också om axeln inte är helt rak. Denna osäkerhet 
gjorde att även detta koncept lades åt sida 
 
Drivenhet 3 har tagit tillvara på fördelarna från drivenhet 2 men utan att bygga in 
spänningar. Nackdelen är att konstruktionen innehåller fler komponenter samt att den 
separata lagringen kräver service och underhåll. Men fördelarna överväger trots allt 
och drivenhet 3 valdes därför att användas ihop med den övriga konstruktionen. 
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8.4. Val av box  
 
Efter att typen av drivenhet är fastställd är det nu dags att välja vilken av boxarna som 
ska användas. Ett av de viktigaste kriterierna har varit att optimera tyngdpunktens 
läge i boxen och minska belastningarna på passbiten. Optimering av tyngdpunkten har 
skett pararellt med utvecklingen av drivenhet eftersom denna påverkar den totala 
tyngdpunkten väsentligt. Optimeringen av den totala tyngdpunkten har i sin tur 
kombinerats med utvecklingsprocessen av passbiten. Det stod tidigt klart att storleken 
på det moment som verkar på passbiten skulle vara avgörande.  
 
Att minska belastningen på passbiten till acceptabla nivåer begränsade valet av boxar. 
Box 1 och box 2 är optimala vad det gäller att skydda drivenheten men skapar tyvärr 
inga tänkbara alternativ när det gäller belastning av passbiten. 
 
Box 3 och box 4 var de alternativ som återstod för fortsatt optimering av den totala 
tyngdpunkten. 
 
När resultatet mellan dessa boxar jämfördes stod det klart att box 4 gav det bästa 
resultatet för den totala tyngdpunkten. Box 3 skyddar motorerna något bättre men 
belastningen av passbiten är en högre prioritet. Box 4 valdes slutligen för att gå vidare 
för ytterligare analys. 
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8.5. FE-modell av box 
 
Krav på total planhet, lokal planhet, konicitet samt rundhet finns specificerade från 
leverantörer av svängkranslager, se 2.6.4 Krav och begränsningar. De geometrier som 
sitter monterade mot lagret måste därför uppfylla kriterierna. Passbiten har 
dimensionerats och anpassats för att uppfylla kraven men det är lika viktigt att 
dimensionera konstruktionen på den yttre sidan av lagret som i detta fall utgörs av 
boxen. Figur 8.5 visar boxen uppifrån där lagerbärytan är synlig. På undersidan av 
lagerbärytan sitter en konisk förstärkning utförd med hål för att underlätta montering 
av svängkransen, se figur 8.6.  

 
Figur 8.5: Box sedd uppifrån 

 

 
Figur 8.6: Box underifrån 

Förstärkning

Urtag för motor 

Hål för 
montering av 
svängkrans 

Lagerbäryta 
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8.5.1. Modellansats 
 
En enkel och funktionell modell är en förutsättning för att uppnå ett bra resultat med 
rimlig beräkningstid. Eftersom boxen till största delen består av plåtar ansågs en 
skalmodell vara mest lämplig. Med en sådan modell går det att begränsa antalet 
element och frihetsgrader avsevärt utan att äventyra resultatet tack vare de 
tvådimensionella skalelementen. Modellen är förenklad genom att begränsas till 180 
grader. Varvet har valts så att symmetrivillkor kan tillämpas.  
 
Tjockleken på plåtarna definieras när beräkningen skall utföras. Programmet antar då 
att ytan ligger i mitten av den plåt som ska beskrivas. Ytorna är därför ritade så att 
dom ligger mitt i den ursprungliga geometrin. Det går att blanda solidelement och 
skalelement i en modell men erfarenheter gjorde att en modell endast bestående av 
skal valdes. Axeln till exempel är ritad som ett skal. I verkligheten skulle då axeln 
likna ett rör med en viss godstjocklek. Tjockleken på detta rör har anpassats så att 
styvheten motsvaras av den hos den verkliga solida axeltappen, se figur 8.7. 
 
 

 

Figur 8.7: Beräkning av tjocklek på hålaxel 
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Att beskriva en modell med skal är för det mesta effektivt. Det enda som kan bli 
missvisande är övergången mellan en yta och en kant. Eftersom skalelementen är 
tvådimensionella ansluter få element i dessa övergångar med höga spänningsnivåer 
som följd. En lösning är att lägga till ytor lokalt på dessa ställen. I det här fallet har 
detta gjorts på ställen som kan påverka resultatet. Ett exempel är övergången mellan 
axel och box, se figur 8.8. 
 
 
 
 
 

Figur 8.8: Övergång mellan skalelement 

 

8.5.2. Kontaktvillkor 
 
För att modellen ska fungera måste kontakten mellan varje yta och kant definieras 
separat där dom uppträder för att modellen ska sitta ihop vid belastning. Ett enkelt sätt 
att felsöka är genom inspektion av temperaturfördelning. En diskontinuerlig 
temperaturvariation vid en övergång mellan kant och yta är mest troligt ett tecken på 
att elementen inte sitter ihop där. 
Tjocklek på ytor måste också definieras var för sig innan modellen är klar för 
användning. Detta gör det enkelt att vid behov justera tjockleken på plåtarna i 
modellen. 
 

8.5.3. Temperaturprofil 
 

Extra ytor i 
övergången 
mellan yta  
och kant 
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Förutom statisk belastning kommer boxen att utsättas för en temperaturbelastning. 
Temperaturfördelningen finns beräknad sedan tidigare i tårtbitsmodellen, se 7.1.3 Steg 
1 - Temperaturanalys. I den bestod modellen av alla detaljer i ugnen från tegel och 
ungnskärl till box. 
 
Eftersom beräkningen på boxen utförs separat måste temperaturprofilen från 
tårtbitsmodellen överföras till den aktuella skalmodellen av boxen på ett lämpligt sätt. 
Genom att ansätta konvektion på de olika ytorna går det att skapa en temperaturprofil 
som överensstämmer med den som finns sedan tidigare, se figur 8.9. Justering sker 
genom att ändra storleken på konvektionstal och bakgrundstemperatur på de olika 
ytorna.  
 
 

 
 

Figur 8.9: Överföring av  temperaturprofil med hjälp av konvektionslaster 

  
Randvillkoren utgörs endast av pålagd konvektion varför övrig inspänning inte är 
nödvändig.  Symmetrivillkor är inte heller nödvändiga eftersom värmetransport 
endast sker i radiell riktning. 
 
När en önskvärd temperaturprofil har uppnåtts kan resultatet sparas till nästa 
beräkning som i det här fallet är en statisk beräkning. 
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8.5.4. Statisk beräkning 
 
Axeltapparna som sitter fast i boxen är lagrade för ugnens tippfunktion med lager och 
lagerbockar. Lagren kan röra sig en aning i lagerhusen för att det inte ska uppstå 
spänningar i axiell riktning. Lagren är av typen sfäriska rullager och klarar därför en 
viss vinkelställning. Detta är en förutsättning eftersom lagren annars skulle 
överbelastas av de moment som uppstår, se figur 8.10. Deformationen av boxen kan 
liknas vid den som sker när en axel monterad i två lager belastas radiellt. Samma 
rörlighet har därför eftersträvats i skalmodellen av boxen. 
 
 

Figur 8.10: Momentfri inspänning av axel 

 

Fast 
inspänning

Momentfri 
inspänning
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Randvillkor 
 
Det går att skapa rörlighet och låsningar på olika sätt. I det här fallet används ett litet 
hål i mitten på änden av axeln för att låsa axeln i radiell riktning. Tack vare att hålet är 
betydligt mindre än axelns diameter blir låsningen i princip momentfri, se figur 8.11. 
Det innebär att modellen till största del kan rotera kring denna punkt. Spänningarna 
blir höga lokal kring infästningen men detta försummas eftersom det är boxen som 
ska studeras. Längst ut på axeln är en cylindrisk yta markerad och låst i 
rotationsriktningen. Pilarna i figuren visar hur axeln är låst.  
 

Figur 8.11: Låsning av tippaxeln 

 
De statiska belastningarna har utgått från ugnens driftläge eftersom den befinner sig i 
detta läge större delen av tiden. Eftersom driftläget är 28 grader från horisontalplanet 
har belastningen delats i två kraftkomposanter. Dels axiell last, se figur 8.12 och en 
last i planets riktning, se figur 8.14, samt moment, se figur 8.13. Belastningen är 
hämtat från den grundläggande modellen. Samtliga laster verkar på den yta där lagret 
är monterat  
 

 
Figur 8.12: Axiell last Figur 8.13: Moment 

 

 
Figur 8.14: Horisontell last 

Låsning av rotation 

Låsning av 
translation 
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För de statiska beräkningarna krävs det symmetrivillkor för att modellen ska fungera, 
se figur 8.15.  
Kanter och ytor är markerade för att deras egenskaper ska inkluderas i 
symmetrivillkoret. Om någon kant eller yta inte finns med blir resultatet av 
beräkningen felaktigt. Funtionen hos symmetrivillkoret bör därför kontrolleras innan 
fortsatta studier. Ytorna som är markerade i villkoret skall endast röra sig pararellt 
med symmetriplanet vid deformation. 
 
En statisk studie måste utföras för att göra dessa kontroller. Elementstorleken i 
elementnätet behöver inte vara liten eftersom det bara handlar om en kontroll i detta 
skede. När studien är klar går det att animera deformationens rörelse. Genom att 
studera en vy vinkelrät mot symmetrivillkoret går det att kontrollera att funktionen 
hos symmetrivillkoret är korrekt, se figur 8.15. 
 
 

    
Figur 8.15: Symmetrivillkor (t.v.) och symmetriplanet (t.h.) 

  

Symmetriplan
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8.5.5. Utförande 
 
Tidigare beskrevs det att resultatet från den termiska studien skulle användas som 
indata till den statiska beräkningen. Programmet summerar den termiska och statiska 
lasten till ett gemensamt resultat. För att skapa en möjlighet till felsökning har två 
separata studier. Problemet går att dela upp genom att utföra studierna med termisk 
last och endast yttre last separat. Summan av resultatet från dessa går sedan att 
jämföra med resultatet från studien med den sammanlagda lasten. Om allting stämmer 
bör resultaten stämma överens väl med varandra. 
  
 

• Temperatur: En termisk studie för att beräkna en temperaturprofil 
 

• Termisk last: Beräkna vilka spänningar som uppstår på grund av 
temperaturen 

 
• Yttre last: Beräkna vilka spänningar som uppstår på grund av endast den yttre 

lasten 
 

• Termisk + yttre last: Beräkna vilka spänningar som uppstår på grund av 
temperaturen i kombination med den yttre lasten 
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8.5.6. Mätdata 
 
Mätpunkterna är placerade som figur 8.16 visar. Placeringen är analog med den som 
gjordes för mätningar på passbiten.   

 
Figur 8.16:  Definition av mätpunkter 

 
Mätpunkterna ger information om axiell och radiell förskjutning och kan därmed 
jämföras mot kraven på formstabilitet, se 2.6.4 Krav och begränsningar. 
 

8.6. Resultat – FE-modell av box 
 
Resultaten av FE-modellen analyseras utifrån lagerbärytans radiella och axiella 
förskjutningar. Dessutom studeras spänningarna som uppkommer på boxen och en 
utnyttjandegrad beräknas. 
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8.6.1. Axiella förskjutningar 
 
Analysen av de axiella förskjutningarna har delats upp i tre delar. Det som studerats är 
de axiella förskjutningarna som uppkommer på grund av den termiska lasten och den 
yttre lasten separat samt axiella förskjutningar på grund av den sammanlagda lasten 
 

Endast termisk last

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yttre kant Inre kant

 

De axiella förskjutningarna vid endast 
termisk last visar att lagerbärytans 
yttre kant är något förskjuten över den 
inre längs kanten. Ytan som angränsar 
mot lagret har alltså konstant konisk 
form.  

Endast yttre last

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yttre kant Inre kant

 

De axiella förskjutningarna vid endast 
den yttre lasten visar att koniciteten 
inte är konstant utan byter tecken 
beroende på mätpunktens läge. Detta 
beror på den osymmetriska lasten. 
Förskjutning på ytterkant och 
innerkant följs åt inom mätområdet av 
samma anledning. 

Termisk + yttre last

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yttre kant Inre kant

 

 
De axiella förskjutningarna för den 
sammanlagda lasten blir sådana att 
bärytan förskjuts nedåt i förhållande 
till tippaxeln. Dessutom kommer ytan 
att bli något konisk. Det vill säga den 
inre delen kommer att förskjutas mer 
än den yttre. Denna skillnad kommer 
att skilja sig åt längs varvet, där den 
största förskjutningen blir på den yta 
som ligger längst upp när ugnen står i 
processläget. Detta förklaras med att 
de termiska lasterna och det yttre 
momentet verkar åt samma håll i 
denna position medan de motverkar 
varandra för den undre delen av ytan. 
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8.6.2. Radiella förskjutningar 
 
De radiella förskjutningar som uppkommer på lagerbärytan medför att ytan förskjuts 
radiellt utåt. Förskjutningarna medför dessutom att ytan blir något excentrisk i 
förhållande till kärlet då den förskjuts något nedåt på grund av den yttre last som 
verkar i ytans riktning. Figur 8.17 beskriver överdrivet vad som händer vid 
deformation. 

Figur 8.17: Radiella förskjutningar  

 
De radiella förskjutningarna blir relativt stora, men detta anses inte vara något 
problem eftersom temperaturdifferensen mellan lagrets innerring och ytterring är 
relativt låg. Den låga temperaturdifferensen medför att den radiella förskjutningen 
troligtvis inte kommer att skilja sig mellan ringarna. 
 

Ursprunglig form 

Deformerad form 

1,14 

1,18 

2,85 

1,18 
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8.6.3. Spänning 
 
Vid en kontroll av spänningarna, se figur 8.18, ser man att den högst uppkomna 
spänningen blir på insidan av boxen i den övre delen när ugnen står i processläget. 
Denna spänning uppgår till 101 MPa vilket ger en utnyttjandegrad på 0,46 vid en 
sträckgräns på 211 MPa. 

 
Figur 8.18: Spänningar på boxen 

 

8.6.4. Utvärdering mot krav på formstabilitet 
 
Lagrets medeldiameter är här Dm=5300 mm och bredden på lagerbärytan b=150 mm.  
 
Krav Definition Värde 

Total planhet ammDm ≥=+ 365,0
20000

2000  a=2,37mm 

Lokal planhet ts
Dm −≥=

∗
∗ 208,0

16
0002,0

π
s-t=0,312 

Konicitet cb ≥=∗ 150,0001,0  c=0,1995 

Orundhet 121 ≤−dd  63,121 =− dd  
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8.6.5. Resultatdiskussion 
 
Att dela upp ett problem innebär för det mesta att osäkerheten vid beräkning blir 
större. I det här fallet var det nödvändigt att dela problemet för att begränsa 
beräkningstiden. Den yta som angränsar mot lagret har gjorts tjockare än vad den 
egentligen är för att inkludera styvheten från lagret. Det är svårt att säga hur resultatet 
skulle påverkas om det gick att räkna på en enhet där allting sitter ihop. Mest troligt 
skulle total planhet, lokal planhet samt radiella förskjutningar förändras till det bättre 
eftersom styvheten ökar när de olika delarna monteras ihop. 
 
På tårtbitsmodellen finns symmetrivillkor som förutsätter en cirkulär geometri. 
Förenklingen med symmetrivillkor är en förutsättning för att den beräkningen ska 
vara möjlig att utföra med rimliga beräkningstider. 
 

 
Figur 8.19: Avvikelse från cirkulär form på över(t.v.) och under (t.h.) sida av boxen 

 
När resultatet används som indata till beräkningen på skalmodellen uppstår dock ett 
fel eftersom boxen inte är helt cirkulär, se figur 8.19. Området där boxen ansluter mot 
axeltapparna samt där motorerna monteras är inte cirkulära. Informationen från 
tårtbiten gäller egentligen bara för cirkulära avsnitt och inte för dessa raka avsnitt. 
Men eftersom avvikelsen från en cirkel totalt är relativt liten har felet ansetts så litet 
att det kan försummas. Ett annat fel uppträder i hålet för axeln på insidan av boxen. 
Hålet reducerar arean som tar upp värme så att temperaturen blir något lägre här än i 
verkligheten. 
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9. Jämförelse av resultat för passbit och box 
 
Tabellen nedan visar en kort sammanfattning av resultaten från passbit respektive box 
jämförda med kraven från leverantören.  
 
 

Krav Definition Passbit Box 

Total 
planhet ammDm ≥=+ 365,0

20000
2000  

a=0,33 mm 

 

a=2,37mm 

 

Lokal 
planhet ts

Dm −≥=
∗

∗ 208,0
16

0002,0
π s-t=0,092 

 

s-t=0,312 

 

Konicitet cb ≥=∗ 157,0001,0  
c=0,156 

 

c=0,1995 

 

Orundhet 121 ≤−dd  
04,021 =− dd

 

63,121 =− dd  

 
 
 

9.1. Inbördes skillnad i förskjutning 
 
Lagerbärytorna kommer att förskjutas olika för boxen respektive passbiten. Detta 
kommer att ge upphov till spänningar som rullarna och rullbanorna i svängkranslagret 
ska ta upp. Ett problem är att analyserna av passbiten och boxen har olika ansats.  
 
Analysen av passbiten utgår från att kärlet sitter fast och den yttre last som verkar på 
konstruktionen verkar från lagret på lagerbärytan. Detta medför att de axiella 
förskjutningarna av lagerbärytan kommer att bli positiva i koordinatsystemet. I 
verkligheten är det så att kärlet kommer att förskjutas axiellt nedåt i förhållande till 
lagret. 
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Förskjutningarna av boxen liknar det fall som uppkommer i verkligheten på ett bättre 
sätt. Detta eftersom att det är axeln för tippdrivning som sitter fast och lasten verkar 
på lagerbärytan vilket medför negativa axiella förskjutningar i koordinatsystemet. 
 
De axiella förskjutningarna är sådana att hela lagerbärytan förskjuts nedåt. Speciellt 
för boxen är detta tydligt. Detta medför att hela konstruktionen kommer att förskjutas 
axiellt nedåt i förhållande till tippaxeln. För att jämföra resultaten från studierna måste 
detta beaktas och en relativ förskjutning av lagerbärytorna tas fram där den punkt som 
svarar mot ytans högsta punkt sätts till noll. 

9.2. Axiella förskjutningar 
 
Den skillnad i axiell förskjutning för passbiten respektive boxen som uppkommer 
mäts för passbitens inre kant och boxens yttre kant på lagerbärytan, se figur 9.1. Detta 
eftersom det är dessa kanter som ligger närmast varandra och därmed bör ge högst 
belastning på rullarna.   

 
Figur 9.1: Passbitens inre kant respektive boxens yttre kant på lagerbärytorna 

Inre kant på 
passbitens 
lagerbäryta 

Yttre kant på 
boxens 
lagerbäryta 
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Figur 9.2 visar hur dessa förskjutningar ser ut. Här kan man tydligt se att 
lagerbärytorna inte matchar varandra. Speciellt för lagerbärytornas övre del i 
processläget kommer skillnaden i axiell förskjutning vara stor. Detta indikerar att 
stora belastningar kommer att uppkomma på rullarna i lagret vilket i sin tur leder till 
stort slitage. För att minska belastningarna bör de axiella förskjutningarna anpassas så 
att de liknar varandra. 
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Figur 9.2: Jämförelse av axiell förskjutning på lagerbärytorna för boxens yttre kant respektive 

passbitens inre kant 

 
För koniciteten av lagerbärytorna gäller att vinkeln på lagerbärytan bör 
överensstämma väl mellan boxen och passbiten. Vid en jämförelse av dessa i den 
punkt där skillnaden mellan inner- respektive ytterkant är störst så ser man att så även 
är fallet, se figur 9.3. Skillnaden i konicitet mellan lagerbärytorna på passbiten och 
boxen bör därför inte vara något problem.  
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Figur 9.3: Skillnad i konicitet mellan passbitens och boxens lagerbäryta 
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9.3. Radiella förskjutningar 
 
Den radiella skillnaden i förskjutning av lagerbärytorna kommer att antingen ge 
upphov till ökad last på rullarna i lagret eller så kommer de innebära att rullarna 
tappar kontakten med rullbanan. Vid en större radiell förskjutning av passbitens 
lagerbäryta än boxens så tappar rullarna kontakt med lagerbanan. Belastningen på 
rullarna och rullbanorna ökar när den radiella förskjutningen av boxens lagerbäryta är 
större. Det önskvärda är därför som tidigare att lika stora radiella förskjutningar 
uppkommer på passbitens som på boxens lagerbäryta.  
 
Resultaten kan ses i figur 9.4. Här ser man att förskjutningarna skiljer sig åt. 
Passbitens lagerbäryta förskjuts radiellt mer utåt än boxens. Detta indikerar alltså att 
rullarna i lagerbanan kan komma att tappa kontakt med varandra. Dessutom kommer 
skillnaden att variera mellan cirka 0,4 mm för den övre delen i processläget och cirka 
1,5 mm ungefär i mitten. Även detta resultat indikerar att passbiten och boxen inte 
matchar varandra och därför bör främst boxen omdimensioneras alternativt 
konstrueras om. 
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Figur 9.4: Radiella förskjutningar 

 

9.4. Slutsats 
 
Vid en jämförelse av förskjutningarna på lagerbärytorna är det tydligt att dessa skiljer 
sig åt både axiellt och radiellt. Detta indikerar att belastningen på rullarna och 
rullbanorna i lagret kommer att bli hög vilket inte är önskvärt. Problemet behöver 
dock inte vara så stort. En studie där delarna analyseras tillsammans kan ge ett 
annorlunda resultat och en sådan skulle därför ge ett bättre underlag för bedömning av 
konstruktionens formstabilitet. 
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10. Principlösning 
 
Nedan följer en sammanfattning av både de komponenter som valts ut och de som har 
utvecklats till principlösningen: 
 

• Passbit 
• Svängkranslager (SKF) 
• Box 
• Rotationsdrivning 
• Tippdrivning 

 
Figur 10.1: Principlösning 

 
 
Komponent Massa 
Kärl (nymurat): 123 838 kg 
Passbit: 14 311 kg 
Svängkranslager: ~8 900 kg 
Box: 32 081 kg 
Rotationsdrivning: 4x ~1 400 kg 
Tippaxlar: 2x 2 637 kg 
Totalt (exklusive smälta): 189 651 kg 
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10.1. Passbit 
 
Passbiten har dimensionerats enligt figur 10.2. Den har förutom hål för 
skruvförbanden mot expansionsupptagande manteln och mot lagrets ytterring även 
lufthål i den undre ringen. Den övre ringen som ansluter mot lagret är relativt tjock 
och är försedd med ett urtag på ovansidan. Livet har koniska övergångar både mot 
den undre och övre ringen. Livet är dessutom något vinklat vilket medför att formen 
blir konisk. 

 
Figur 10.2: Översikt av passbit 

Lufthål

Övre ring 

Undre ring 

Liv 
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10.2. Svängkranslager 
 
Svängkranslagret i principlösningen är ett 3-radigt rullager. Detta eftersom det är 
denna enda typ av lager som klarar de laster som är aktuella. Lagret är förutom 
standardtätningar försett stållabyrinter på lagrets överdel för ytterligare skydd mot den 
yttre miljön. 

 
Figur 10.3: Huvudmått för svängkranslagret 

 

10.2.1. Tekniska data 
 
Massa ~8 900 kg 
  
Lastkapacitet (referenslager):   
Rulle 1 
 
 
Rulle 2 

Statisk: 104 587 
Dynamisk: 11 482 kN 
 
Statisk: 70 545 kN 
Dynamisk: 6 772 kN 
 

Radiell  
Statisk: 5 626 kN 
Dynamisk: 1 363 kN 
 

  
Livslängd ~25 år vid 15 rpm och 23 h/dag 

Smörjmedel (Fett) 

 
Lagerbana: SKF LGEP2 
Kuggkrans: Aralub LFZ1 
 

Rekommenderad mängd smörjmedel 
 
Lagerbana: 5 000 g 
 

Rekommenderat smörjintervall 

 
Lagerbana: 1 vecka vid 160 h drifttid/vecka 
Kuggkrans: 1 vecka vid 160 h drifttid/vecka 
 

Pris ~1,85 milj. SEK 
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10.3. Box 
 
Boxen har utformats enligt figur 10.2. Cirkulär form har i möjligaste mån 
eftersträvats. Avsteg från detta är dock gjort vid hylsorna för tippaxlarna och 
enheterna för rotationsdrivning. Den har försetts med skottplåtar i både den undre och 
den övre delen av boxen. Plåten som ansluter mot lagret har hål för 
montering/demontering av skruvförbandet mellan passbiten och lagrets ytterring. 
Denna plåt är också något tjockare än övriga plåtar, se figur 10.5. För att styva upp 
konstruktionen ytterligare sitter en förstärkning monterad på undersidan av den plåt 
som ansluter mot lagret. I boxens övre inre kant sitter ett rasskydd. 
 

 
Figur 10.4: Yttre mått på boxen samt skott 

 

 
Figur 10.5: Tvärsnitt av boxen 

Skottplåtar Hylsa för 
infästning 
av tipp axel

Förstärkning 

Skyddskant 

Hål för 
montering och 
demontering 
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10.4. Rotationsdrivning 
 
Drivning för rotation av kärlet sker med hjälp av fyra växelströmsmotorer med 
tillhörande flatväxlar. Axeln som det drivande kugghjulet sitter på är monterad i en 
hålaxel på växellådan. Växellåda och motor hänger i axeln och låses via ett 
momentstag. Lagring av den drivande axeln sker via två sfäriska rullager där all axiell 
belastning tas upp i det nedre lagret. Hela anordningen sitter monterad på en platta 
försedd med justeringsskruvar för justering av kuggingreppet mot svängkranslagrets 
kuggkrans. 

 
Figur 10.6: Drivenhet 

 

10.4.1. Tekniska data 
 
Total massa drivenhet: ~1 400 kg 
  
Modellbeteckning motor och växellåda SEW: FH127GDV280S4BMV 
Motor- och växeltyp Växelströmsmotor med flatväxel 
Massa motor och växellåda: 980 kg 
Märkeffekt: 75 kW 
  
Övre lager (sfäriskt rullager) SKF: 22215 E 
Undre lager (sfäriskt rullager) SKF: 22222 E 
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10.5. Tippdrivning 
 
Tippdrivning sker med hjälp av två stycken planetväxlar som drivs av samma modell 
av växelströmsmotorer som rotationsmotorerna. Planetväxlarna är försedda med 
hålaxlar för montering mot tippaxlarna. Växlarna sitter monterade på ett momentstag, 
se figur 10.7. 
 
  

 
Figur 10.7: Tippdrivning 

 

10.5.1. Tekniska data 
 
Växellåda Flender Planurex 2, P2LA Size 30 
Maximalt moment: 1 200 kNm 
Massa växellåda: 9 070 kg 
  
Växelströmsmotor SEW DV280S4 
Massa växelströmsmotor: 600 kg 
  
Lagerenhet SKF: SNL 230 500 F 

Momentstag 

Planetväxel 

Växelströmsmotor

Lagerenhet 
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11. Diskussion 
 
Principlösningen är framtagen för att visa hur en svängkrans skulle kunna byggas in 
och appliceras på en Kaldougn. Mest tid har avsatts för utveckling av passbiten medan 
boxen har utvecklats i mån av tid. Vid fortsatt arbete krävs det därför att 
konstruktionen ses över igen för ytterligare utveckling samt detaljkonstruktion.  
 
Om ett sådant arbete påbörjas förändras förutsättningarna för passbiten och boxen på 
nytt. Ett exempel är att boxen förstärks vilket ökar den totala vikten och förskjuter den 
totala tyngdpunkten. Detta leder vidare till att belastningen på passbiten förändras. 
 
En arbetsmetod för att utveckla, analysera och utvärdera passbiten och boxen har 
tagits fram. Metoden kan användas vid fortsatt utveckling av passbit och box. Den 
grundar sig på att passbiten och boxen analyseras för sig men utbyter data i form av 
temperaturprofil och yttre laster mellan varandra. 
 
En studie där passbiten, svängkranslagret och boxen är samlade i samma FE-modell 
och därmed samverkar, skulle troligtvis ge ett bättre underlag för utvärdering. Vid 
fortsatt arbete bör därför en sådan studie övervägas. 
 
Deformationen av boxen kommer att medföra att motorernas infästning vinkelställs. 
En uppskattning på hur detta påverkar slitaget på kugghjul och kuggkrans bör därför 
göras.  
 
Förutom smält material och skräp finns det även risk att mindre partiklar kommer i 
kontakt med kugghjul och kuggkransen med försämrad livslängd som följd. Hur detta 
påverkar deras livslängd bör därför kontrolleras och eventuellt åtgärdas. 
 
Vid driftstopp finns det risk att värmefördelningen blir ojämn runt ugnskärlet. Detta 
skulle kunna medföra att lager och lagerbärytor deformeras kraftigt. Efter ett sådant 
driftstopp är det viktigt att ugnen har svalnat och fått en jämn temperaturfördelning 
innan den tas i drift igen. 
 
För att minska servicebehovet går svängkranslagret att kompletteras med system för 
automatiserad tillståndskontroll och smörjning. En sådan investering bör dock vägas 
mot kostnaden för manuell smörjning och tillståndskontroll.  
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

 
 
SAMMANFATTNING 
Dokumentet sammanfattar de krav som ställs på svängkranslagrningen av en 
kaldougn. Kraven ska vara vägledande vid examensarbetets genomförande. 
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Benämning 
 
Kravspecifikation för svängkranslagning av Kaldo 
 
Rev Datum Åtgärd/Ändring Kontrollerad Godkänd 
0 2005-11-22 Granskad och godkänd   
     



 

Beskrivning 
 
Ugnen skall bestå av ett ugnskärl med löstagbar konad mynning, botten av kupad 
gavel, samt en svängkranslagring.  
 
Ugnen skall kunna tippas runt en axel vinkelrätt mot ugnskärlet. 
Ugnskärlet skall kunna rotera i alla lägen, dock med reducerad hastighet utanför 
processläget. 
 
 
Process 
 
Slaggtemperaturen i kärlet är ca. 1250 oC vid kopparprocesser samt  
ca.1100 oC vid ädelmetallprocesser. 
 
 
Allmänt krav 
 
Standardkomponenter skall om möjligt användas. Detta innebär att i vissa fall kan 
ställda krav vara för höga och att då leverantör anger att det är fråga om 
specialkonstruktion måste ett sådant dimensionerande krav tas upp för förnyad 
diskussion.  
 
Storlek 
 
Ugnskärlets arbetsvolym skall vara 2 till ca 12-14 m3 (övre gräns ej fastställd utan 
utreds av exjobbet) vid nymurad ugn. Fyllnads nivån skall ligga där mynningskonan 
börjar, vid 28

o
 lutning av ugnen. 

 
Murning 
 
Ugnskärlet skall vara dimensionerat för tegeltjocklek enligt 2 m3 ugnens utförande. 
 
Manteltemperatur 
 
Dimensionerande kärlmanteltemperatur skall vara 350oC. Övriga dimensionerande 
temperaturer väljs från detta med hänsyn till kylnings och strålningseffekter. 
 
Ugnen skall kunna stå stilla obegränsad tid  utan skador i hydraulik, elsystem och 
lagringar. Vid maximal temperatur (350oC) och stillastående ugn förutsätts brännarna 
ej vara i drift utan manteltemperaturen sjunker successivt. 



 

Rotation 
 
Ugnskärlet skall kunna roteras med steglöst variabel rotationshastighet från 0,5 rpm 
till 15 rpm i processläge (gäller 2 m3’s ugn). För större ugnar gäller att 
periferihastigheten, insida tegel, ska vara samma som för 2 m3 ugnen. Under 
smältsteget skall ugnen rotera med max hastighet 5 rpm och under 
konverteringssteget upp till 15 rpm. Rotation i läge +/- 80o från horisontalläge med 
reducerad hastighet  (0,5 - 2 rpm),  skall vara möjlig.  
 
Rotation i båda riktningarna skall vara möjlig. 
 
Tippning  
 
Ugnen skall kunna tippas  med variabel hastighet från krypkörning till 0,6 rpm, med 
en tippvinkel som endast begränsas av rotationsdriftens eventuella kollision med 
avgaskanalen.  
Processläge: +280 +/- ca.30 (begränsas av kollision ugnsmynning/lansar) 
Chargeläge: ca. 75o - 90o 
Tömmningsläge: 00 - -900 
 
 
Tippning vid strömavbrott 
 
Vid ett strömavbrott skall ugnen inom 30sek. kunna köras till processläge och inom 
30min. skall en tömning vara genomförd. 
 
 
Placering av tippcentrum 
 
Tippcentrum skall vara placerat så att ugnskärlet vid eventuellt fel strävar efter att 
resa sig med mynningen uppåt. 
 
Konans infästning i ugnskärlets mantelyta 
 
Konan skall vara infäst med skruvat flänsförband. 
 
Den skall ha fläns på insidan för tegeluppbärning. Flänsen på insidan skall vara slitsad 
för att minska värmespänningar. 
 
 
Svängkrans 
 
Ugnskärlet lagras och drivs via svängkransen. 
 
Ungskärls- och svängkransinfästning  
 
Typ och konstruktion rekommenderas av exjobbet. 
 



 

Drivsystem 
 
Typ av drift rekommenderas av exjobbet. Om hydrauldrift väljs skall oljekylning  och 
motorspolning övervägas. Om el drift väljs ska forcerad kylning av motorerna 
övervägas. 
 
Rotations drift  
 
Beträffande krav, se rubrikerna rotation och smörjning 
Dim temperatur ska utredas noggrant 
 
Dimensionerande moment  
 
Vid max chargerat material i osmält tillstånd skall ugnen kunna rotera med 0,5-3 rpm 
i processläge. 
 
Vid smält material skall ugnen kunna rotera stadigvarande. Eventuell marginal väljs 
konstruktivt, men med riktlinjen att max- och driftsvarvtal sammanfaller. 
 
Ugnen skall kunna accelereras respektive retarderas  från 0 rpm till maxvarvtal och 
omvänt  inom maximalt 40 sekunder 
 
Dimensionerande charger framgår av lastritning för 2 m3 ugnen. Dock skall 
dimensionerande moment väljas med hänsyn till kostnad och praktisk drift, tex att en 
fryst smälta kan värmas till smält fas. 
 
 
Bromsar  
 
Ugnen skall vara försedd med mekanisk broms mot tippning samt mekanisk  låsning 
eller likvärdigt mot rotation. 
 
Rasskydd 
 
Ugnen skall förses med ett rasskydd för att skydda svängkransen mot nedfallande 
material. Ugnen ska också i möjligaste mån skyddas mot skada vid en eventuell 
överkokning/jäsning av smälta. 
 
Smörjning 
 
Lager och smörjmedel väljs med hänsyn till förväntad maximal driftstemperatur. 
Lager förväntas  behöva regelbunden smörjning. 
 
Styr och regler 
 
Vägningsmöjlighet i svängkrans utreds 
Möjlighet till lagerdiagnostik utreds 
Möjligheten att temperaturövervaka smältan är också ett värdefullt önskemål 
 
 



 

Livslängd 
 
Ugnens bärande delar skall dimensioneras för minst 15 års drift à 7040 timmar. 
Komponenter utsatta för nötning såsom drift och lager dimensioneras  huvudsakligen 
för 8 år och då med drifttid 22 timmar per dygn. 
 
Ytbehandling 
 
Ugnens bärande delar och ugnskärlets yttre blästras och målas med värmebeständig 
färg. Ytor som ej skall målas anoljas för transportskydd, dock ej kärlets inre.



 

Bilaga 2: Grundläggande temperaturberäkning 

 

Handberäkningar 
 
h=Konvektionstal [W/m2*˚C] 

•
Q =Värmeflöde per areaenhet [W/m2] 
k=Termisk konduktivitet [W/m*˚C] 
ε=Emmisionstal  
σ=Stefan Bolzmanns konstant=5,669*10-8 

 

Dimension Materialdata 
r1 r2 r3 r4 r5 t1 t2 T0 T∞ L kstål kluft εoxiderad 

yta 
1,85 
m 

2,05 
m 

2,07 
m 

2,07 
m 

2,20 
m 

0,17 
m 

0,17 
m 

350 
˚C 

40 
˚C 

1,30 
m 

48 
W/m*˚C 

0,046 
W/m*˚C 

0,8 

 Fläns

Passbit

Expansionsupptagande 
mantel 



 

Fläns 
 
Flänsen betraktas som en kylfläns ( Cengel, 1997). Värmeflödet sker genom 
konduktion från kärlet, strålning och konvektion till omgivningen samt konduktion till 
expansionsupptagande manteln.  
 
 



 

Expansionsupptagande mantel 
 
Den expansionsupptagande manteln betraktas som ett rör (Cengel, 1997). Värmeflöde 
sker genom konvektion till/från luften, värmestrålning till omgivningen och från 
kärlet samt via konduktion från flänsen.  
 
 



 

Passbit 
 
Passbiten betraktas som en kylfläns (Cengel, 1997). Värmeflöde sker via konduktion 
från expansionsupptagande manteln, konvektion och strålning till omgivningen samt 
strålning mellan kärlet och passbiten. 
 
 

 



 

Felkällor hos handberäkning av temperaturprofil 

 

Fläns 
 

• H-värdet är beräknat med formel för horisontell cylinder. Formeln tar hänsyn 
till egenkonvektion för detta fall men vi uppskattar att egenkonvektionen i 
verkligheten är större med högre avkylning som följd 

• Arean är approximerad till att vara övre sida och utsida av fläns. I verkligheten 
förekommer sannolikt även en viss avkylning på undersidan 

• För beräkning av hur mycket värme som leds bort har modell för cirkulär 
kylfläns använts. Denna modell avser en kylfläns fritt hängande i luften och 
inte som i detta fall en fläns kopplad till en expansionsupptagande mantel. 
Formeln har använts för att få en uppfattning om hur mycket värme som leds 
bort genom konvektion. 

• Kopplat till beräkningen med kylfläns är beräkning av dess verkningsgrad som 
bland annat beror på geometrin. Verkningsgraden är även kopplad till en 
experimentellt framtagen kurva. För att kunna koppla denna kurva till de 
övriga beräkningarna togs en numerisk approximation fram.  

• Konduktionen är approximerad genom ett rektangulärt tvärsnitt. För att 
kompensera denna har en genomsnittlig area beräknats. Denna area är inte 
framtagen med hjälp av integration utan genom att beräkna arean som ligger 
mitt emellan ytter och inner radie. 

• Beräkning av värmestrålning oberoende av medium har gjorts på utsidan. 
Valet av ε  är en felkälla eftersom det är svårt att veta hur den verkliga ytan 
ser ut. Dessutom kommer ytan och därför ε  med all säkerhet att förändras 
med tiden  

• Ingen hänsyn har tagits till värmestrålning från ugnskärlet. 
 

Expansionsupptagande mantel 
 

• Den expansionsupptagande manteln har approximerats som ett rör. Felet är då 
att röret anses vara långt vilket det inte är i detta fall. Om röret är långt 
kommer det huvudsakliga värmeflödet att ske genom rörväggen och inte 
genom ändarna på röret. Modellen användes för att flänsen troligtvis begränsar 
det vertikala flödet.  

• I verkligheten kommer temperaturen att avta från flänsen till passbiten. Detta 
avtagande är bland annat beroende av utformningen på den 
expansionsupptagande manteln. I beräkningarna antas det att temperaturen är 
lika stor på expansionsupptagande mantelns mantelyta på grund av att 
lämpliga modeller inte gick att hitta. Detta gör beräkningen konservativ 
eftersom den verkliga temperaturen antas bli lägre vid passbiten än i 
verkligheten 

• H värdet är beräknat med hjälp av formel för vertikalt plan och cylinder. 
Formeln tar hänsyn till egenkonvektion. Konvektionen i verkligheten 



 

uppskattas dock vara större än i beräkningen eftersom det är ugnen som bidrar 
till denna. Ugnen är betydligt större än den expansionsupptagande manteln  

• Beräkning av värmestrålning oberoende av medium har gjorts på insida och 
utsida. Valet av ε  är en felkälla eftersom det är svårt att veta hur den verkliga 
ytan ser ut. Dessutom kommer ytan och därför ε  med all säkerhet att 
förändras med tiden. 

• Ingen hänsyn har tagits till de energiförluster som uppkommer där delarna är 
hopmonterade. Detta anses dock vara en konservativ uppskattning eftersom 
ren konduktion då endast förekommer. 

 

Passbit  
 

• Passbiten har approximerats som en kylfläns. Denna metod avser att 
kylflänsen sitter på ett rör som är långt och symmetriskt i förhållande till 
kylflänsen. I detta fall finns röret som i detta fall är den expansionsupptagande 
manteln endast på passbitens övre sida.  

• Precis som i fallet med flänsen har koppling till en numerisk kurva gjorts för 
beräkning av verkningsgrad hos kylflänsen. 

• Vid beräkning av temperaturen som funktion av radien har en formel för 
rektangulärt tvärsnitt använts. För att kompensera detta fel har en medel area 
för tvärsnittet beräknats. Denna area är inte beräknad med hjälp av integration 
utan genom att beräkna arean av det tvärsnitt som ligger mitt emellan den yttre 
och inre radien. 

• Beräkning av värmestrålning oberoende av medium har gjorts på alla sidor 
som är i kontakt med luft. Valet av ε  är en felkälla eftersom det är svårt att 
veta hur den verkliga ytan ser ut. Dessutom kommer ytan och därför ε  med 
all säkerhet att förändras med tiden 



 

Verifiering med FE-modell 
Randvillkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Yta/Ytor Benämning Värme- 

Övergångs-
tal 
 
W/(m2*Kelv
in) 

Värme-
flöde 
 
 
W/m2 

Omgiv
nings- 
temp 
 
 
˚Celsius 

Lufttemp 
 
 
 
Kelvin 

Emmissions
- tal 

10, 12, 14 Konvektion 
1 

16,2   1173  

4, 8 Värmeflöde 
1 

 133 
(mot 
yta) 

   

(4, 8)-11 Värme-
strålning 1 

  40 
(öppet 
system) 

 0,8 

11, 1, 3, 
7, 5, 9, 6, 
15 

Konvektion 
2 
 

7   313  

11, 1, 3, 
7, 5, 9, 6, 
15 

Värme-
strålning 2 

  40 
(öppet 
system) 

 0,8 

13 Värmeflöde 
2 

 133 
(från 
yta) 

   

2

1

3

4

5

8

7

6

1011

14
15

12 

13

9



 

Fakta randvillkor 
 

• Konvektion 1: Att fixera temperaturen på ugnens yta ger inte ett realistiskt 
resultat eftersom bland annat flänsen kyler manteln på ugnen lokalt där den är 
fastsatt. På motsvarande sätt som det blir varmare bakom den 
expansionsupptagande manteln för att detta område är avskärmat. Därför har 
istället en konvektionslast ansatts på insidan av ugnens mantel. 
Värmeövergångstalet är balanserat så att temperaturer på 350˚C uppnås på 
ostörda ytor på ugnens mantel en bit ifrån flänsen Värmeövergångtalet kan i 
det här fallet liknas vid trögheten eller resistansen hos teglet vid en realistisk 
smälttemperatur på 900˚C. 

 
• Värmeflöde 1: I verkligheten sker konvektion och konduktion i spalten bakom 

den expansionsupptagande manteln. Det sker även ett lodrätt flöde som skapas 
på grund av naturlig konvektion. Att uppskatta eller beräkna detta flöde är 
svårt och med stora felmarginaler och uteslöts därför i handberäkningarna. 
Istället tillämpades teorin om ett långt rör där flödet endast sker radiellt (inget 
flöde genom ändar). I datorberäkningarna användes dessa data omräknat till 
Watt/m2 (heat flux). Det hade även varit möjligt att använda konvektion och 
konduktion men dessa är beroende av ett värmeövergångstal som är svårt att 
uppskatta för en sådan geometri och risken för felberäkning ansågs vara för 
stor för en sådan uträkning 

 
• Värmestrålning 1: När inställningarna yta till yta och öppet system kombineras 

innebär det att programmet automatikiskt räknar ut faktorer för hur mycket 
ytorna ”ser” av varandra. Ett problem uppstår dock på grund av den geometri 
som används. Strålningen får även möjligheten att spridas åt sidorna vilket den 
inte kan göra i verkligheten. Det går även att räkna med ett slutet system vilket 
innebär att allt utbyte av energi endast sker mellan de markerade ytorna. Men 
detta ger uppskattningsvis ett större fel eftersom en stor del strålning kommer 
att läka ut i spalten mellan ugnen och den expansionsupptagande manteln. 
Slutligen användes därför inställningen öppet system.  

 
• Konvektion 2: Värmeövergångstalet är baserat på teori om ett långt lodrät rör 

med endast radiell flöde. I beräkningen av talet tas även hänsyn till naturlig 
konvektion 

 
• Värmestrålning 2: Gäller samma ytor som konvektion 2. Inställningen yta till 

omgivning innebär att en faktor för hur mycket ytorna ”ser” av varandra måste 
sättas för hur mycket strålning omgivningen absorberar. I detta fall har den 
satts till 1 (svartkropp) vilket innebär att all strålning som skickat iväg 
absorberas. 

  
• Värmeflöde 2: Är motsvarigheten till värmeflöde 1 och samma teori gäller i 

båda fallen. Det som skickas ut från yta 2 tas upp av ytorna 4 och 8. 



 

Bilaga 3: Analys av preliminär passbit 

 

Definitioner, termisk studie 
 

• Konvektionslast på insidan av kärlet för att simulera en värmekälla. 
Parametrarna till denna last är en hög temperatur och ett relativt högt h-värde. 
H-värdet justeras så att temperaturen i överkant på 
kärlet är 350° C.  
 

• Konvektionslast på alla ytor som ligger fritt ut mot 
den omkringliggande luften. H-värdet antas vara 
samma som vid handräkningarna av 
temperaturprofilen.  
 

• Strålning mellan ytor som ligger fritt ut mot den 
omkringliggande luften. Här används temperaturen 
för den omkringliggande luften. Emmisionstalet sätts 
till att motsvara oxiderade stålytor. 
 

• Värmeflöde på ytorna som ligger i angränsning 
till den spalt som bildas mellan kärlet och den 
expansionsupptagande manteln. Värdet på 
flödet hämtas från handräkningarna. 

 
• Strålning mellan ytorna i spalten. Temperaturen 

i spalten är högre än den omkringliggande 
luftens Emmisionstalet hos ytorna beror på 
vilken typ av yta det är frågan om och ytorna 
betraktas här som oxiderade stålytor. 
 

• Strålning mellan kärlet och strålningsskyddet. Ytan 
på strålningsskyddet anses vara blankare och därmed 
ges ett lägre värde på emmisionstalet. 

 
Yta Benämning Last h 

(W/(m2K))
T0 (K) ε Q 

(W/m2) 
1 Ugnsmantel, 

inre 
Konvektion
 

16,2 1174   

2 Yttre Konvektion
Strålning 

7 313 0,8  

3 Spalt Flöde 
Strålning 

 373 0,8 133 

4 Strålningsskydd Strålning  373 0,6  
 
 

 

1 

3 

4 

2 



 

Definitioner, statisk studie 
 

• För att hålla nere beräkningstiden består modellen av en tårtbit som begränsas 
av två plan och därigenom kan symmetrivillkor utnyttjas. 

 
• Den övre och undre delen av kärlet kan anses som stum, och därmed kan 

kärlets övre och undre kant fixeras. Detta för att modellen ska fixeras i 
rymden. 

 
• Skruvförbandet mellan flänsen/expansionsupptagande manteln och 

expansionsupptagande manteln/passbiten har modellerats med skruvelement. 
Materialet i elementen sätts till att ha E-modul=2,1*1011 Pa, Poisons tal=0,28 
och värmeexpansionskoefficient=1,3*10-5. 

• Temperaturer i noderna importeras från den termiska studien och ger därmed 
upphov till spänningar och deformationer. 

  

Skruvelement 

Fixering 

Symmetriplan 



 

Mätpunkter 
 
För att kunna jämföra och analysera hur modellen beter sig vid olika storlekar på mått 
hos passbiten så har 13 referenspunkter specificerats. De värden som tas ut är 
spänningar, temperaturer och förskjutningar. 
 

  
 
 
Punkt Benämning Spänning Axiell 

förskjutning 
Radiell 

förskjutning 
Temperatur 

1 Övre svets, kärl X    
2 Nedre svets, kärl X    
3 Övre E-mantel X    
4 Nedre E-mantel X    
5 Nedre liv X    
6 Mitten liv X    
7 Övre liv X    
8 Mitten lageryta    X 
9 Övre skruv    X 
10 Nedre skruv    X 
11 Spalt kärl    X 
12 Inre lageryta  X X  
13 Yttre lageryta  X X  

 

 

1

2

3 

4

5

6

7

12
8

13

9

10

11 



 

Resultat, studie 1 

 
Faktorer 
 Låg Hög 
t1(mm) 75 120
t2(mm) 20 40
L(mm) 270 450
φ(grader) 45 60
 
t3=80 mm 



 

 

Försök nr t2 l φ t1 

Temp 
övre 
ring 

passbit 

Temp 
övre 

skruv 
Emantel 

Temp 
nedre 
skruv 

Emantel
Temp 
kärl 

Sp övre 
svets 

Sp nedre 
svets 

Sp övre 
Emantel 

Sp nedre 
Emantel 

Sp nedre 
passbit 

Sp mitten 
passbit 

Sp övre 
passbit 

Disp inner 
lager(y-

led) 
Disp ytter 

lager(y-led)

Disp inner 
lager(z-

led) 
Vinkel, 

lageryta
Konicitet 

(mm) 
1 Hög Hög Hög Hög 48,3 195,7 88,3 390,6 1,54*10^9 1,173*10^9 2,914*10^8 8,794*10^7 1,035*10^8 3,756*10^7 3,525*10^6 -0,0008494 -0,0003686 -0,0006034 0,175464 0,4808 

2 Hög Hög Hög Låg 47,7 199,4 85,9 388,9 1,447*10^9 1,71*10^9 2,92*10^8 8,592*10^7 1,089*10^8 4,177*10^7 3,024*10^6 -0,0009181 -0,0004616 -0,0005946 0,166596 0,4565 

3 Hög Hög Låg Hög 47,98 199,6 88,92 390,4 1,534*10^9 1,714*10^9 2,883*10^8 9,045*10^7 1,177*10^8 4,920*10^7 1,938*10^6 -0,0005122 0,00007143 -0,0006232 0,212991 0,58363 

4 Hög Hög Låg Låg 47,4 199,5 85,8 389,6 1,476*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 8,611*10^7 1,19*10^8 4,899*10^7 2,109*10^6 -0,0006252 -0,00007424 -0,0006175 0,201068 0,55096 

5 Hög Låg Hög Hög 56,7 201,4 89,7 390,6 1,539*10^9 1,713*10^9 2,806*10^8 8,961*10^7 1,083*10^8 6,376*10^7 1,18*10^7 -0,001115 -0,000551 -0,0009938 0,205827 0,564 

6 Hög Låg Hög Låg 55,6 196,5 85,1 388,6 1,447*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 8,753*10^7 1,088*10^8 5,820*10^7 1,185*10^7 -0,00116 -0,0006293 -0,0009642 0,193675 0,5307 

7 Hög Låg Låg Hög 56,2 201 91 390,5 1,534*10^9 1,714*10^9 2,921*10^8 9,172*10^7 1,26*10^8 6,58*10^7 2,014*10^7 -0,0009767 -0,0003674 -0,001048 0,222359 0,6093 

8 Hög Låg Låg Låg 55,1 193,5 83,8 390 1,476*10^9 1,710*10^9 2,920*10^8 8,754*10^7 1,186*10^8 6,885*10^8 2,009*10^7 -0,001059 -0,0004934 -0,001082 0,206411 0,5656 

9 Låg Hög Hög Hög 44,1 201,4 93,7 390,7 1,539*10^9 1,713*10^9 2,915*10^8 6,150*10^7 1,272*10^8 3,799*10^7 2,871*10^6 -0,0008715 -0,0004506 -0,0004723 0,153604 0,4209 

10 Låg Hög Hög Låg 43,8 199,5 89,17 389,4 1,476*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 5,552*10^7 1,293*10^8 4,110*10^7 2,810*10^6 -0,001004 -0,0005955 -0,000469 0,149079 0,4085 

11 Låg Hög Låg Hög 43,9 199,5 91,87 390,7 1,539*10^9 1,713*10^9 2,921*10^8 6,157*10^7 1,439*10^8 4,333*10^7 6,080*10^6 -0,0003986 0,0001849 -0,0004504 0,212944 0,5835 

12 Låg Hög Låg Låg 43,6 199,5 90,7 389,6 1,476*10^9 1,711*10^9 2,920*10^8 5,463*10^7 1,449*10^8 4,584*10^7 5,505*10^6 -0,0005913 -0,00002895 -0,0004503 0,205225 0,56235 

13 Låg Låg Hög Hög 51,1 201,4 92,14 390,71 1,534*10^9 1,714*10^9 2,883*10^8 6,214*10^7 1,365*10^8 7,695*10^7 1,142*10^7 -0,001138 -0,0001864 -0,0006041 0,34728 0,9516 

14 Låg Låg Hög Låg 50,4 201,1 91 389,2 1,449*10^9 1,711*10^9 2,920*10^8 5,633*10^7 1,297*10^8 7,857*10^7 1,138*10^7 -0,001251 -0,0003431 -0,0005949 0,331332 0,9079 

15 Låg Låg Låg Hög 50,7 196,5 92 390,3 1,534*10^9 1,713*10^9 2,915*10^8 6,273*10^7 1,506*10^8 9,551*10^7 1,725*10^7 -0,0008556 0,0002539 -0,0006029 0,404906 1,1095 

16 Låg Låg Låg Låg 49,9 201,4 90,5 389,6 1,447*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 5,618*10^7 1,485*10^8 9,558*10^7 1,706*10^7 -0,001015 0,00003561 -0,0005974 0,383414 1,05061 



 

Resultat, studie 2 
 
Faktorer 
 
 Låg Hög 
t2(mm) 10 25
t3(mm) 70 110
L(mm) 350 500
Φ(grader) 50 70
Med/utan sköld Utan Med

 
t1=75 mm 



 

Försök 
nr: 

Med/utan 
sköld t2 l φ t1 

Temp 
övre ring 
passbit 

Temp övre 
skruv 

Emantel 

Temp 
nedre skru 

Emantel 
Temp 
Kärl 

Sp övre 
svets 

Sp nedre 
svets 

Sp övre 
Emantel 

Sp nedre 
Emantel 

Sp nedre 
passbit 

Sp mitten 
passbit 

Sp övre 
passbit 

Disp inner 
lager(y-led)

Disp ytter 
lager(y-led)

Disp inner 
lager(z-led)

Konicitet 
(mm) 

1 Hög HögHög Hög Hög 40,8 200,4 50,4 426,31,551*10^9 1,799*10^9 3,148*10^8 2,873*10^7 3,349*10^7 8,863*10^6 5,556*10^5 -0,0005203 -0,0004538 -0,0004684 0,0665000

2 Hög HögHög Hög Låg 40,9 203,8 50,8 425,71,551*10^9 1,798*10^9 3,096*10^8 2,867*10^7 2,972*10^7 8,699*10^6 1,343*10^6 -0,0005266 -0,0004434 -0,0004717 0,0832000

3 Hög HögHög Låg Hög 40,7 201,6 50,5 425,71,551*10^9 1,798*10^9 3,096*10^8 2,826*10^7 2,835*10^7 9,872*10^6 2,248*10^6 -0,0004258 -0,0003327 -0,0004881 0,0931000

4 Hög HögHög Låg Låg 40,8 203,8 50,6 426,91,551*10^9 1,798*10^9 3,069*10^8 2,816*10^7 3,657*10^7 1,016*10^7 1,077*10^6 -0,0004269 -0,0003103 -0,000493 0,1166000

5 Hög HögLåg Hög Hög 41,7 203,8 50,6 427,41,551*10^9 1,798*10^9 3,096*10^8 2,874*10^7 3,439*10^7 1,262*10^7 1,266*10^6 -0,0005701 -0,0004267 -0,0004671 0,1434000

6 Hög HögLåg Hög Låg 42 202,5 51,2 426,31,551*10^9 1,798*10^9 3,096*10^8 2,861*10^7 3,134*10^7 1,474*10^7 5,698*10^5 -0,0005757 -0,0004104 -0,0004864 0,1653000

7 Hög HögLåg Låg Hög 41,6 203,4 50,8 426,31,560*10^9 1,799*10^9 3,096*10^8 2,835*10^7 3,789*10^7 2,12*10^7 4,014*10^6 -0,0005016 -0,0003303 -0,0004811 0,1713000

8 Hög HögLåg Låg Låg 41,8 203,4 51 427,91,551*10^9 1,799*10^9 3,096*10^8 2,826*10^7 3,468*10^7 1,732*10^7 2,689*10^6 -0,0005015 -0,0003042 -0,0005406 0,1973000

9 Hög Låg Hög Hög Hög 40,2 205,4 52,1 426,51,631*10^9 1,803*10^9 3,16*10^8 2,77*10^7 1,499*10^7 9,282*10^6 1,859*10^5 -0,000509 -0,0005077 -0,0004782 0,0013000

10 Hög Låg Hög Hög Låg 40,2 203,1 51,7 425,71,551*10^9 1,799*10^9 3,1478*10^8 2,456*10^7 1,561*10^7 9,441*10^6 1,920*10^5 -0,0005501 -0,000546 -0,000478 0,0041000

11 Hög Låg Hög Låg Hög 40,1 203,5 51,7 425,71,551*10^9 1,785*10^9 3,148*10^8 1,806*10^7 1,482*10^7 7,451*10^6 4,506*10^5 -0,0003973 -0,0003915 -0,0005049 0,0058000

12 Hög Låg Hög Låg Låg 40,2 203,8 51,7 425,71,560*10^9 1,799*10^9 3,069*10^8 2,434*10^7 3,812*10^7 9,726*10^6 7,238*10^5 -0,0004058 -0,0003935 -0,0005036 0,0123000

13 Hög Låg Låg Hög Hög 40,7 203,8 51,8 426,31,551*10^9 1,798*10^9 3,096*10^8 2,461*10^7 2,507*10¨7 1,108*10^7 1,485*10^6 -0,0005832 -0,0005133 -0,0004593 0,0699000

14 Hög Låg Låg Hög Låg 40,8 203,8 51,9 425,71,551*10^9 1,799*10^9 3,069*10^8 2,458*10^7 2,461*10^7 1,127*10^7 7,825*10^5 -0,0005921 -0,0004844 -0,0004599 0,1077000

15 Hög Låg Låg Låg Hög 40,6 203,8 51,7 426,91,551*10^9 1,798*10^9 3,069*10^8 2,439*10^7 3,781*10^7 1,138*10^7 4,016*10^6 -0,0004569 -0,0003708 -0,0004734 0,0861000

16 Hög Låg Låg Låg Låg 40,7 201,6 516,4 425,71,56*10^9 1,799*10^9 3,148*10^8 2,433*10^7 3,67*10^7 1,243*10^7 1,612*10^6 -0,0004663 -0,0003262 -0,0004723 0,1401000

17 Låg HögHög Hög Hög 43,71 203,3 89,96 390,71,476*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 6,490*10^7 1,212*10^8 3,451*10^7 2,238*10^6 -0,001162 -0,0008972 -0,000467 0,2648000

18 Låg HögHög Hög Låg 44,2 202,3 89,99 390,21,476*10^9 1,711*10^9 2,920*10^8 6,450*10^7 1,035*10^8 3,485*10^7 5,412*10^6 -0,001165 -0,0008338 -0,0004814 0,3312000

19 Låg HögHög Låg Hög 43,35 203,1 89,86 390,61,477*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 6,308*10^7 1,384*10^8 3,431*10^7 9,116*10^6 -0,0006974 -0,000325 -0,000456 0,3724000

20 Låg HögHög Låg Låg 43,8 203 91,12 390,81,476*10^9 1,710*10^9 2,92*10^8 6,323*10^7 1,226*10^8 3,667*10^7 3,657*10^6 -0,000679 -0,0002124 0,0004762 0,4666000

21 Låg HögLåg Hög Hög 47,81 203,2 90,02 390,31,447*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 6,476*10^7 1,209*10^8 4,649*10^7 4,794*10^6 -0,001283 -0,0007146 -0,0005013 0,5684000

22 Låg HögLåg Hög Låg 48,8 203,1 91,04 389,81,476*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 6,399*10^7 1,097*10^8 4,934*10^7 2,645*10^6 -0,001282 -0,0006278 -0,0005787 0,6542000

23 Låg HögLåg Låg Hög 47,13 203,3 90,85 3901,476*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 6,392*10^7 1,360*10^8 6,030*10^7 1,216*10^7 -0,0009415 -0,0002566 -0,0004918 0,6849000

24 Låg HögLåg Låg Låg 48,04 203,2 88,78 390,51,476*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 6,278*10^7 1,363*10^8 6,412*10 5,988*10^6 -0,0009176 -0,0001273 -0,0005882 0,7903000

25 Låg Låg Hög Hög Hög 40,91 203,3 93,68 390,31,447*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 4,432*10^7 5,174*10^7 3,554*10^7 7,600*10^5 -0,001231 -0,001223 -0,0004966 0,0080000

26 Låg Låg Hög Hög Låg 41,07 203,3 94,82 389,71,447*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 8,336*10^7 4,529*10^7 3,649*10^7 7,578*10^5 -0,001241 -0,001221 -0,0004967 0,0200000

27 Låg Låg Hög Låg Hög 40,78 203,1 94,37 390,31,477*10^9 1,711*10^9 2,921*10^8 4,469*10^7 5,097*10^7 3,709*10^7 1,807*10^6 -0,0005768 -0,0005518 -0,0005157 0,0250000

28 Låg Låg Hög Låg Låg 40,91 203 94,37 390,21,447*10^9 1,711*10^9 2,924*10^8 4,350*10^7 1,313*10^8 2,782*10^7 1,888*10^6 -0,0005872 -0,0005313 -0,000511 0,0559000

29 Låg Låg Låg Hög Hög 43,12 203,1 94,44 390,21,535*10^9 1,711*10^9 2,920*10^8 3,609*10^7 1,128*10^8 4,231*10^7 5,818*10^6 -0,001298 -0,00102 -0,0004581 0,2780000

30 Låg Låg Låg Hög Låg 43,58 203,2 93,67 389,71,477*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 4,537*10^7 5,083*10^7 4,335*10^7 3,045*10^6 -0,001327 -0,0009008 -0,0004612 0,4262000

31 Låg Låg Låg Låg Hög 42,67 203,1 93,92 390,21,447*10^9 1,711*10^9 2,954*10^8 4,490*10^7 1,371*10^8 4,347*10^7 9,897*10^6 -0,0007497 -0,0004069 -0,0004512 0,3428000

32 Låg Låg Låg Låg Låg 43,11 203,1 94,36 389,71,477*10^9 1,710*10^9 2,954*10^8 4,469*10^7 5,221*10^7 4,754*10^7 6,364*10^6 -0,0007644 -0,0002074 -0,0004477 0,5570000



 

Bilaga 4: Beräkning av konvektionstal 
 

Definitioner 
 
Egenkonvektion på vertikal yta 
(grön yta i figur): 

4
1

42,1 





 ∆=

L
Th  

 
Horisontell yta, kyld uppifrån 
(röd yta i figur): 

4
1

32,1 





 ∆=

L
Th  

 
Horisontell yta, kyld nedifrån 
(blå yta i figur): 

4
1

59,0 





 ∆=

L
Th  

där  
• ∆T=T∞-T0 

temperaturdifferens 
mellan ytan och den 
omkringliggande luften 

• L=ytans längd i 
horisontell/vertikal led 

 
Modellen har utifrån detta delats 
upp i ytor som kan anses som 
vertikala ytor och horisontella 
ytor kylda nedifrån samt 
horisontella ytor kylda uppifrån. 
För att sedan beräkna vad 
konvektionstalet är så har ett 
värde på ∆T antagits för varje yta 
och längden på ytan mätts upp. 
Utifrån detta har sedan ett Excel-
blad ställts upp där 
konvektionstalet beräknas och 
detta värde har sedan förts in i 
FE-modellen. Resultatet från 
denna har sedan återkopplats till 
Excel-bladet tills konvergens har 
uppnåtts mellan modellens 
yttemperaturer och Excel-
bladets.  
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Resultat konvektionstal 
 
Vertikal yta 

Nr T0 L h 
1 350 0,6 6,770036 
2 400 1,217 5,888997 
3 350 1,3 5,580112 
4 200 0,15 8,115131 
5 150 1,16 4,431207 
6 100 0,66 4,384703 
7 100 0,72 4,290353 
8 80 0,29 4,866356 
9 80 0,26 5,001036 
10 80 1,35 3,312988 
11 65 1,28 2,985182 
21 150 0,66 5,102118 

 
Horisontell yta, kyld nerifrån 

Nr T0 L h 
12 175 0,31 2,695225 
13 200 0,13 3,49459 
14 100 0,4 2,064785 
15 90 0,38 1,998244 
16 100 0,6 1,865744 
22 130 1,09 1,778509 

 
Horisontell yta, kyld uppifrån 

Nr T0 L h 
17 200 0,4 5,903219 
18 110 0,21 5,640188 
19 100 0,37 4,710438 
20 60 0,6 3,171711 
23 130 1,09 3,979037 

 



 

Bilaga 5: Beräkning av radiell kuggkraft 
 
Kraften som verkar radiellt vid rotationsdrift har beräknats enligt O.Erlandsson, 
Maskinelement, sid 295-299. 
 
Data för kugghjul 
z1=214 z2=15 
m1=24 mm m2=24 mm 
 d2=z2*m2=360 mm 
N1=15 rpm N2=214 rpm 
 

νν
KKPF Iperifieri ∗∗∗= 310  [N] där 

P=Tillförd effekt [kW] 

60000
22 nd ∗∗

=
πν  [m/s] 

KI=Lastfaktor från tabell 
νν 28,01+=K  Dynamisk belastningsfaktor 

 
25050=perifieriF N 

9107*20tan == periferiradiellt FF N 



 

 

Bilaga 6: Dimensionering av krympförband 
 

 



 

 

Bilaga 7: Leverantörer 
 
Företag Kontakt Standardstorlek Periferi 

hastighet
Delas 
vid 
diam 

Värmetålighet 
tätning 

Värmetålighet 
Ytter/inner-ring

Monitoring Smörjning/
Smörjsyste
m 

Livslängd Pris 

Rothe Erde 
(Tyskland) 

http://www.rotheerde.com/GB/produkte_gwl.shtm  Standardstorlek<6935mm <4m/s 8 meter Standardtätning: 60 C Standardmtrl: 100 
C 

Eget system Fett     

  Tel:+44(191)5185600 Applikationer: vindkraft, 
kranar, stålverk 

    Specialtätning :180 C Specialmtrl: 200 
C 

        

  E-mail: info@roballo.co.uk                   

Återförsäljare 
Sverige: AB 
Pegol 

          

        

  

  http://www.pegol.se/                   

  Markus Gunnarsson                   

  Tel: 031-24 74 10                   

  E-mail: markus.gunnarsson@pegol.se                   

                      

www.skf.com Standardstorlekar<2000mm <4m/s 
(special) 

Standard 
2 meter 

Standardtätning:120 
C 

Standardmtrl: 100 
C 

Extern 
leverantör 

Fett   Preliminärt 
budgetpris 
svängkrans (diam 
5,3 meter): 1,85 
milj (SEK) 

SKF 

Tel: 031-33 71 000 Specialtillverkar<7200mm   Special 
<7,2m  

Specialtätning: 175 C Specialmtrl: 165-
175 C 

  Automatiska 
smörjsystem 
finns som 
tillval 
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E-mail: gosta.andersson@skf.com                  
                    
Roger Emlind Tel: 031-33 72 409                   
E-mail: roger.emlind@skf.com                   
                    
Joakim Eliasson Tel: 031-33 72 937                   
E-mail: joakim.eliasson@skf.com                   
                    
Hugo Christiansson                   
Tel: +46 31 337 1582                   
Mobile: +46 707 544846                   
Fax: +46 31 337 2937                   
E-mail hugo.christiansson@skf.com                   

 

                    
IMO Internet: www.goimo.com Standardstorlekar<5200mm                 
  Tel.:  +47 (0) 32-79 56 30                   
                      
                      
Kontakt: IMO 
Scandinavia 

Torbjørn Hansen                                  Tel.:      +47 (0) 32-
79 56 30 

                  

  E-mail: scandinavia@goimo.com                   
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Rollix (France) www.rollix.com Standardstorlekar<4500mm                 

  Tel.+33240678989 Applikationer: vindkraft, 
radar, kranlyft, grävmaskin, 
gruvinstallationer 

                

  E-mail: info@rollex-defontaine.com                   
                      
Återförsäljare 
Sverige: 
Fordonsmaterial 
AB 

http://www.fordonsmateriel.se                   

  M. Niclas Sjöstrand                   
  Tel. + 46 43 14 58800                   
  E-mail: niclas-sjostrand@fordonsmateriel.se                   

                      
Kaydon http://www.kaydonbearings.com Standardstorlekar<4570mm                 

    Applikationer: verktyg, 
kranar, flygindustri, roterande 
bord 

                

Återförsäljare 
Sverige:  

http://www.nomo.se                   

NOMO 
kullager 

Tel: 08-6302800                   
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PSL www.pslas.com Standardstorlekar<3500mm                 

                      
Återförsäljare 
Sverige: 

http://www.nomo.se Applikationer: kranar, 
vindkraft, plattformar, robotar, 
borrutrustning 

                

NOMO 
kullager 

Tel: 08-6302800                   

                      
                      
                      
Torriani Gianni 
Snc 

http://www.torrianigianni.com/_eng/_prodotti_ralle.htm Standardstorlekar<2025mm                 

    Applikationer: kranar, 
entreprenad 

                

  http://www.nomo.se                   
Återförsäljare 
Sverige: 

Tel: 08-6302800                   

NOMO 
kullager 

E-mail:                   
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