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Förord 

Den här rapporten beskriver resultatet av ett examensarbete som har genomförts under vårterminen 2015 på 

LKAB i Kiruna. Examensarbetet är en avslutade del i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på Luleå 

Tekniska Universitet LTU. Uppgiften som har bestått av att konstruera en beräkningsmodell med tillhörande 

dokumentation och analys av Kiln-positionering har varit både spännande och lärorikt.  

Jag vill tacka mina handledare Christian Gahm, Gregory Simmons och Jari Leinonen Utvecklingsingenjörer 

på LKAB, samt Gustaf Gustafsson Biträdande Universitetslektor på LTU för kontinuerligt stöd under 

examensarbetets gång. Jag vill också tacka min examinator Biträdande Professor Pär Jonsén på LTU samt 

sektionschef Niclas Engström på LKAB som har hjälpt mig att genomföra detta projekt. Jag vill även rikta ett 

stort tack till alla andra som har hjälpt mig under arbetets gång, som har medverkat i intervjuer och som har ökat 

min förståelse för Kiln. 
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Abstract 

The project which is presented in this report is focused on the positioning of the support rollers connected to 

the Kiln in one of the pelletizing plants in Kiruna at LKAB. Kiln is a rotating oven where the pellets are sintered, 

which is one of the steps in the pelletizing process. The support rollers are used to position Kiln in an axial or 

vertical direction, by either skewing the rollers or positioning the whole center of the rollers towards or away 

from the Kiln.  

The plan for this project is to be used as a preparatory work for a construction of an atomized system for 

adjustment of the support rollers for Kiln at LKAB in Kiruna. An atomized adjustment system can possibly 

simplify the procedure of Kiln positioning, increase the lifespan of the system and increase the reliability of the 

whole system. 

This report can also lead to improvements by being used as a support during positioning of support rollers. A 

support system for Kiln positioning can contribute to avoid production disturbances. Product disturbances can 

occur because of damaged components such as damaged support wheels or parts of the Kiln driveline. Less 

production disturbances increases the availability of the Grate-Kiln plant and thereby increases the profitability 

for LKAB. The aim of this project has been to develop a calculation model which can show the reactions of Kiln 

when the support rollers are adjusted. The assignment was also to include the heating and cooling of Kiln and to 

have considerations regarding the gear contact in the driveline. One part of the assignment was also to document 

the damages that can occur because of inaccurate positioning of the support rollers. The final step in this project 

was to propose optimized positions for the support rollers. 

This project is the final assignment before examination from the M.Sc Student in Mechanical Engineering 

program at the University of Technology in Luleå LTU in Sweden. The main part of this project has been to 

develop a calculation model. The calculation model is built in a Matlab script. In this Matlab script there are 

essentially six parts of the script that can be varied, and these parts are: 

- The temperatures in the system 

- The dimensions of components 

- The load, with or without pellets 

- The positioning of the pellets in the Kiln  

- The skewing of the support rollers 

- The positioning of the center of the support rollers 

When these parameters are varied a result for over 170 parameters can be collected. The calculation model is 

mainly focused on how the forces in the system reacts when the support rollers are adjusted and also how the 

Kiln reacts to thermal expansion and contraction. It is essentially the center positioning of the support rollers 

which is analyzed. The calculations of the forces which occur because of the skewing of the support rollers was 

too complicated and time consuming to be able to be finished during this project. The calculations regarding the 

skewing of the support rollers has been started and future work has been recommended. 

The calculation model, which is one of the results of this project has been used to analyze the reactions from 

positioning the support rollers. By examine how great the height differences are for the Kiln, a maximum center 

positioning of the support rollers has been recommended. This recommended maximum positioning is to protect 

any damages to the gear contact in the drive line. The thermal effects does not have a major impact on the forces 

in the system. Height differences that occur during heating and cooling of the Kiln has been noted up to about 9 

mm. There is no great impact on the forces in the system during the interval which the support rollers can be 

adjusted without exceeding the maximum height differences. A validation of the results in this report is planned 

to be performed during the summer 2015.  

  



 

 
 

 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Projektet i denna rapport har fokuserat på positionering av bärhjulen till Kiln i Kiruna på LKAB. Kiln är en 

roterande ugn där pelletskulorna sintras, vilket är ett steg i pelletiseringsprocessen. För att positionera Kiln i 

axial-och vertikalled justeras bärhjulen manuellt genom att snedställas mot Kiln eller att centrum på bärhjulen 

förflyttas till/ från Kiln. 

Arbetet som är beskrivet i denna rapport är tänkt att fungera som ett förarbete inför konstruktion av ett 

automatiserat system för justering av bärhjulen till Kiln. Ett automatiserat justeringssystem av Kiln kan förenkla 

positioneringen, öka livslängden samt öka tillförlitligheten för hela Kiln-systemet. 

Även innan ett automatiserat system har implementerats kan ovan nämnda fördelar uppnås, då detta arbete 

även skall fungera som ett stöd för underhållet vid positionering av Kiln. Ett positioneringsstöd kan bidra till att 

undvika produktionsstörningar pga. exempelvis skadade komponenter som stödhjul och delar till Kiln drivlina. 

Minskade produktionsstörningar innebär ökad tillgänglighet på Grate-Kilnverket och därigenom ökad lönsamhet 

för LKAB.  Uppgiften i projektet gick ut på att ta fram en beräkningsmodell som visar hur Kiln reagerar vid 

positionering av bärhjulen, som tar hänsyn till uppvärmnings och avkylningsförloppet samt kuggingreppet. 

Uppgiften bestod även av att dokumentera skador som kan uppkomma vid felaktig positionering av bärhjulen 

samt att föreslå optimerade positioner på bärhjulen.  

Projektet som är ett examensarbete är den slutgiltiga delen i examinationen på en Civilingenjörsexamen mot 

Maskinteknik med inriktning konstruktion på Luleå Tekniska Universitet LTU. Arbetet har till stor del bestått av 

att ta fram en beräkningsmodell. Beräkningsmodellen som är framtagen är samlad i ett Matlab skript där i 

huvudsak sex delar kan varieras: 

- Temperaturer i systemet. 

- Längdmått hos komponenter 

- Massan hos Kiln, dvs. med eller utan pelletsbädd 

- Positionen på pelletsbädden 

- Snedställningen av bärhjulet 

- Centrumpositionering av bärhjulen 

Utifrån en variation av dessa parametrar kan resultat fås för över 170 variabler. Beräkningsmodellen visar 

främst hur krafter i systemet reagerar vid positionering av bärhjulen men även hur Kiln reagerar vid termisk 

expansion/kontraktion samt hur höjdpositioneringen av Kiln påverkas av temperaturändringen. Vid positionering 

av bärhjulen i modellen är det främst centrumpositioneringen som har gett resultat på systemet. Beräkningarna 

angående snedställning av bärhjulen visade sig vara allt för komplicerade och tidskrävande för att kunna avslutas 

under examensarbetet. Beräkningarna vid ett snedställt hjul har dock påbörjats och förslag till fortsatt arbete har 

givits. 

Beräkningsmodellen som är ett resultat i rapporten har använts för att analysera Kiln-systemet enligt 

uppdragsbeskrivningen. Genom att undersöka hur stor höjdändringen är för Kiln har en maximal förskjutning av 

bärhjulen/bärhjulets centrum kunnat förslås, detta för att inte skada kuggingreppet i drivlinan. Krafterna i 

systemet påverkas inte nämnvärt av temperaturändringar. Höjdändringar vid uppvärmning och avkylning 

uppemot 9 mm har noterats. Under intervallet för maximal höjdändring sker ingen större inverkan på krafter då 

bärhjulen positioneras. Resultaten som har redovisats i denna rapport planeras att valideras på LKAB under 

sommaren 2015. 
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1 Introduktion 

I denna rapport presenteras arbetet samt resultatet från ett examensarbete inom Civilingenjörsutbildningen 

med inriktning Maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet LTU. Examensarbetet är ett avslutande projekt för 

utbildningen som ska visa på ingenjörsmässiga kunskaper. Arbetet har utförts på LKAB med riktning mot 

Kiruna och dess Kiln-system. Projektet omfattar en mekanisk beräkning samt dokumentation angående 

positionering av Kiln. Se bilaga 1 för projektbeskrivningen. 

1.1 LKAB och järnmalmsförädlingsprocessen till pellets 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktie Bolag, förkortat LKAB är ett svenskt järnmalmsföretag med en historia på 

över 125 år. LKAB är ett högteknologiskt gruvföretag som främst förädlar järnmalmsprodukter för 

ståltillverkning med en växande export av mineralprodukter [1]. Företaget är Europas största järnmalmproducent 

samt världens näst största producent av järnmalmspellets [2]. Den höga järnhalten i LKABs produkter gör 

företaget konkurrenskraftigt på marknaden. Pellets används huvudsakligen till framställning av stålprodukter.  

Förädlingsprocessen för järnmalm börjar med att malm transporteras upp ur gruvan till sovringsverket. I 

sovringsverket sorteras och krossas berget så att den järnrika malmen skiljs från gråberget. Därefter transporteras 

den krossade malmen från sovringsverket till anrikningsverket. I anrikningsverket krossas malmen ytterligare, 

sorteras samt blandas med tillsatser för att få ökad järnhalt. Tillsatserna ger även önskade egenskaper samt 

binder samman malmen till kulor under rullning [3]. Därefter förvärms pelletskulorna på ett långt band s.k. Grate 

för att sedan hettas upp i en roterade pelletsugn s.k. Kiln. Uppvärmningen, den s.k. sintringen oxiderar samt 

delvis smälter pelletskulorna. Sintringen ökar belastningsförmågan hos kulorna, dvs. ökar det s.k. ”Kall, Tryck – 

Hållfasthet-värdet” (KTH). Efter uppvärmningen kyls pelletskulorna till en hanterbar temperatur i en roterande 

pelletskylare för att slutligen transporteras till kund [4]. Se Figur 1 för en illustrerad bild av 

järnmalmsförädlingsprocessen till pellets. 

 

 
Figur 1 Förenklad bild över järnmalmsförädlingsprocessen 

1.2 Grate-Kiln 

Grate-Kiln verken är en viktig del av LKABs järnmalmsförädlingsprocess. Verken finns i Kiruna och 

Svappavaara. Kiln är den varma ugnsdelen av verket, en roterande cylinder bestående av en stålmantel med 

insidan skyddad av eldfast tegel. För att hålla Kiln positionerad finns två olika typer av hjul som stöd till 

bärringarna, stöd- och bärhjul. Stödhjulen begränsar den axiella rörelsen hos Kiln och bärhjulen håller Kiln 

positionerad i vertikal riktning. Se Figur 2 som visar ett fotografi på Kiln i dess driftsmiljö. I främre delen av 

bilden syns bärringen i kontakt med bärhjulet, stödhjulen är inte synliga på denna bild. För att pelletsen ska 

kunna transporteras genom ugnen är Kiln justerad med bärhjulen till en lutning på cirka tre grader. I Kiln värms 

pelletskulorna upp ytterligare, med hjälp av en kolbrännare till cirka 1400oC. Uppvärmningen gör att 

järnmalmspartiklarna i pelletsen oxiderar samt delvis smälter och sintras.  

Den höga innertemperaturen i Kiln leder till en yttre manteltemperatur på cirka 300oC. De stora 

temperaturskillnaderna leder till termiska belastningar på Kiln. Den största termiska belastningen sker under 

uppvärmningen av Kiln. Kiln-systemet belastas även med mekaniska spänningar. Den mekaniska belastningen 

består i första hand av Kilns egentyngd, dvs. av två bärringar, mantelplåten, tegelinfodringen, pelletskulor och 

slagg. Vilket sammanlagt leder till en tyngd på cirka 1000 ton i en volym på cirka 530 m3 med en möjlig 

expansion på cirka 0,1 m. I dagens handhavande av bärhjulen är det svårt att förutse hur stor den sammanlagda 

belastningen från den termiska och den mekaniska spänningen blir. Utifrån driftförhållanden positioneras Kiln 

Bild gjord av Felicia Aneer 
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manuellt via de åtta lagerbockarna till de fyra bärhjulen. Justeringen sker via mekaniskt låst hydraulik till 

respektive lagerpunkt. Genom justeringen snedställs bärhjulen vilket förflyttar Kiln axiellt/horisontellt.  

Den manuella positioneringen av bärhjulen är komplicerad. En felaktig positionering påverkar livslängden 

samt pålitligheten hos systemet. Ett bättre alternativ för positioneringen kan vara ett modernt styrsystem som 

automatiskt positionerar bärhjulen i förhållande till bärringarna runt Kiln. För att implementera ett styrsystem 

krävs en beräkningsmodell. Beräkningsmodellen skall replikera hur Kiln positionen förändras beroende på 

justering av bärhjul vid två olika driftförhållanden.  Se Bilaga 1 för projektbeskrivningen. 

 

 
Figur 2 Fotografi över Kiln i dess driftsmiljö. Närmast bilden syns bärringen i kontakt med bärhjulet. 

1.3 Syfte 

Examensarbetet är det avslutande arbetet på Civilingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet LTU. 

Examensarbetet ska anpassas mot utbildningens innehåll och omfattning. Syftet med examensarbetet är att öva, 

utveckla och visa färdigheter som har inhämtats under utbildningens gång. Vilket ska genomföras genom att 

använda teorier och metoder för att lösa problem med relevans i förhållande till utbildningens inriktning. 

Syftet med examensarbetet “modellbyggnad och simulering av Kiln-positionering", är att med 

ingenjörsmässiga metoder ta fram en beräkningsmodell som kan fungera som förarbete inför framtida 

automatisering av Kiln-positionering. Tills dess ska den teoretiska modellen fungera som stöd till operatörer, 

driftpersonal samt till underhållsingenjörer vid justeringar av lagerbockar. 

1.4 Mål och strategi 

Målet med uppdraget är att ta fram en rapport som innehåller en geometrisk beräkningsmodell som visar hur 

Kiln reagerar på positionering av bärhjulen. I arbetet ingår det även att beskriva hur Kiln reagerar under 

uppvärmnings- och avkylningsförloppet samt föreslå positioner på bärhjulen som ger ett önskat beteende.  

I modellen ska det även ingå vilka skador som kan uppkomma vid felaktig positionering av bärhjulen. Se 

projektbeskrivning i Bilaga 1. Fokusområden som den geometriska beräkningsmodellen ska uppnå är: 

- Mekanisk beräkning där Kiln ses som en balk 

- Beskriva hur krafter i Kiln-systemet påverkas vid olika justeringar av bärhjullagringen 

- Beskriva ändringar i kuggingreppet pga. justeringar/rörelser 

- Beskriva hur krafter i Kiln-systemet påverkas under uppvärmnings- och avkylningsförloppet 

- Dokumentera skador som kan uppkomma vid felaktig positionering av bärhjulen 

- Föreslå ändringar för att optimera driftförhållanden 
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Förutsättningarna för att uppnå givna mål är att nödvändig dokumentation tillhandahålls av LKAB, 

kontinuerlig kontakt uppehålls med LKAB och LTU samt att planerade besök på KK2 kan genomföras. Utöver 

detta finns utvecklingsingenjörer som handledare på LKAB samt examinator och doktorand på LTU med 

kunskap inom området. 

1.5 Omfattning och avgränsning 

Projektets omfattning är 30 högskolepoäng under 20 veckor heltid, vilket innebär 40 timmar per vecka. Total 

tid för projektet med en student blir 800 timmar. Projektet omfattar analys och förståelse av problemet, 

utveckling av mekaniska beräkningar och dokumentation för att uppnå givna mål med uppdraget.  

Projektet skall presenteras i rapportform samt muntligt på LTU vid ett givet datum. Rapporten skall innehålla 

ett förslag till en lösning för positionering av Kiln med hänsyn till Kilnrörelser pga. positionering av bärhjul, 

kuggingrepp, lager samt vid olika driftförhållanden. Resultatet ska även innehålla en dokumentation över skador 

som kan uppkomma vid felaktig positionering samt en optimering av positioneringen. 

Avgränsningarna i projektet är att initialt utföra en ingenjörsmässig beräkning med dokumentation som kan 

uppnå ovanstående mål. Primärt ska arbetet baseras på Kiln-systemet i verket KK2 (Kiruna Kulsinterverk 2) och 

om tid finns över anpassas till övriga verk. Delarna som initialt ska undersökas kan ses i Bilaga 2 som visar ett 

interaktionsschema. Fjäderplåten som är överkryssad kan ses som en stel ring vilket ger avstånd från Kiln till 

kuggkransen. Det som ska undersökas gällande kuggkransen och kugghjulet är kuggingreppet, dvs. hur 

kuggingreppet förändras under positionering av Kiln. Beräkningen ska visa positioner på två olika 

driftförhållanden, vid normal belastning och drifttemperatur samt avkylt och olastat läge.  

Övriga avgränsningar kan ses i Bilaga 3 som visar ett funktionsschema med initiala avgränsningar. 

Hastighetsdifferensen mellan bärringar och Kiln, dvs. krypet och ovaliteten hos Kiln kommer endast att 

kommenteras kort i rapporten. Arbetet kring nötningen ska endast fokuseras på att visa var i Kiln systemet vid 

olika belastningsfall som det finns tendenser för nötning. Avgränsningarna har bestämts i samråd med LKAB 

utifrån vad som är av intresse för företaget och vad som är rimligt att utföra under ett examensarbete. 

1.6 Organisation 

Namn/Titel Företag/Avd. Roll Uppgift 

Anna Lindqvist 

/Student 

LTU/TVM Examensarbetare Genomföra uppdraget samt vara 

initiativtagare till kontakt med 

handledare och examinator 

Gregory Simmons/ 

Utvecklingsingenjör 

LKAB/PTT Teknisk huvudhandledare på 

LKAB 

Kontinuerlig rådgivning och 

diskussion kring tekniska frågor 

Christian Gahm/ 

Utvecklingsingenjör 

LKAB/PTT Praktisk huvudhandledare på 

LKAB 

Kontinuerlig rådgivning och 

diskussion kring praktiska 

frågor 

Pär Jonsen/ 

Biträdande 

Professor 

LTU/TVM Examinator Godkänna det vetenskapliga 

innehållet och att kriterier 

uppfylls samt godkänna 

rapportens utformning 

Gustaf Gustafsson/ 

Biträdande 

Universitetslektor 

LTU/TVM Handledare Kontinuerlig rådgivning och 

diskussion kring tekniska frågor 

Jari Leinonen/ 

Utvecklingsingenjör 

LKAB/PTT Handledare Rådgivning kring tekniska 

frågor. Ansvarig för Grate-Kiln 

utvecklingen 

Niclas Engström/ 

Sektionschef 

LKAB/cPTT Personalansvarig på LKAB Yttersta ansvaret för säkerhet 

och arbetsförhållanden, samt att 

ledsaga vid frågor från 

projektgruppen 

1.7 Intressenter 

Intressenterna för detta projekt är LKAB, operatörer som handhaver Kiln och konkurrenter. Kunden för 

projektet är LKAB. LKAB har ett stort intresse för att få fram ett hjälpmedel vid positionering av Kiln samt ett 

förarbete för möjlig framtida automatisering av positioneringen. Felaktig positionering kan påverka Kiln negativt 

vilket kan medföra oförutsedda produktionstopp och därmed stora ekonomiska förluster.  
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Handhavarna av Kiln-systemet, dvs. användarna är arbetarna på LKAB samt entreprenörer som ingår i 

arbetet av positionering av Kiln. Ett stöd vid positionering kan förenkla arbetet, vilket kan resultera i mindre risk 

för felpositionering och därmed minskade kostnader för företaget. 

Metso som har tillverkat och levererat Kiln samt flera andra konstruktioner till LKAB kan ses som en 

konkurrent då en uppdatering av systemet kan ses som en möjlig inkomst för Metso.  Då Metso även tillverkar 

maskiner till andra företag kan ekonomisk vinst ses i uppdateringen av Kiln-systemet pga. fler av deras kunder 

kan inneha intresse.   

1.8 Uppdragsbeskrivning 

”Projektet ska leda till en mekanisk beräkning som ska kunna visa hur Kiln reagerar vid justeringar av 

bärhjulen. Med hjälp av beräkningen samt tillhörande dokumentation ska projektet förenkla positioneringsarbetet 

av Kiln, minska risken för komponentskador och produktionsstörningar samt fungera som ett förarbete för 

framtida automatisering av Kiln-positionering.” 

1.9 State of the art 

Det finns en del arbeten inom Kiln området, dock inga tidigare beräkningar kring positionering av Kiln 

utifrån bärhjulen har hittats. Några exempel på beräkningsarbeten som har gjorts inom området Kiln är 

simuleringar på tegelinfodring och dess hållfasthet som har gjorts av Dimitrij Ramanenka, Jesper Stjernberg, 

Kjell Eriksson och Pär Jonsén på LTU.  

Det finns även tidigare rapporter av Kjell Eriksson på LTU där beräkningar är gjorda över termiska och 

mekaniska spänningar i tegelinfodringen. Rapporterna innehåller även beräkningar och dokumentation kring 

utmattning och ovalitet som kan uppstå hos tegelinfodringen. Vid positionering av bärhjulen påverkas stora delar 

av Kiln-systemet, bland annat tegelinfodringen. Feljusterade hjul som kan leda till ojämn belastning vilket kan 

påverka ovaliteten hos Kiln och därmed även livslängden hos tegelinfodringen.  

Just nu pågår ett projekt på LTU där Dimitrji Ramanenka ingår. Projektet utgår på att göra numeriska 

modeller för att undersöka effekterna av termiska och mekaniska spänningar på hela Kiln-systemet och därmed 

kunna förutsäga fel och slutligen förbättra livslängden. Det pågående projektet kan kopplas med arbetet i denna 

rapport då hänsyn har tagits till termiska och mekaniska spänningar som uppstår och hur dessa påverkar 

lastfördelningen hos Kiln.  

  



 

5 
 

2 Teori 

Det Hertziska parametrarna har varit en viktig del i optimeringen av positioner på bärhjulen. Utifrån dessa 

beräkningar har parametrar kunnat undersökas i förhållande till justering av bärhjul, dvs. om krav överskrids 

eller ej. Teorin till beräkningsmodellen har till stor del hämtats ur ”A. van Beeks bok Advanced engineering 

design – Lifetime performance and reliability” [5]. 

Kuggdrevet som roterar hela Kiln är en viktig komponent i Kiln-systemet. Kuggdrevet som består av en 

kuggkrans och två kugghjul är beroende av ett bra kuggingrepp. Kuggingreppet kan lätt påverkas av 

positionering av bärhjulen. Konsekvenserna från ett felaktigt kuggingrepp kan bli mycket stora och påverkar hela 

Kiln-systemet. 

2.1 Hertzteori 

För att kunna bedöma hållfastheten för olika komponenter i kontakt kan det vara nödvändigt att studera hur 

dessa kontakter ser ut. Om koncentrerade kontakter uppstår, som exempelvis mellan kulorna och rullbanan i ett 

kullager eller kontakterna som uppstår mellan två kuggtänder kan Hertzteorin användas. Teorin presenterades år 

1881 av Henrich Hertz, vilket är en koncentrerad kontaktteori [6]. Utifrån kontaktteorin kan kontakttrycket samt 

andra parametrar som uppstår i kontakten beräknas. Det finns olika sorters Hertziska kontakter, exempelvis 

linjekontakter som bland annat uppstår då en cylinder är i kontakt med en plan yta samt elliptiska kontakter. 

Elliptiska kontakter kan bland annat uppstå då två cylindrar är i kontakt men ej i linje med varandra [5]. 

Några parametrar som går att beräkna med hjälp av Hertz teorin är det kritiska trycket och lasten, dvs. 

maximala värden som kan uppstå då deformationen av kontaktytan fortfarande är elastisk. Vid en last som ej 

överskrider det kritiska värdet kommer ytan att återställas då avlastning sker. Om det kritiska värdet 

(sträckgränsen för skjuvspänningen) överskrids sker en plastisk deformation, vilket innebär att ytan ej återställs 

efter avlastning dvs. ytan kommer att ha fått en permanent deformation [5]. 

2.2 Kuggingrepp 

Den vanligaste kuggprofilen är evolvent profil, se Figur 3. Figuren visar två kugghjul med evolvent profil 

som är i kontakt, där rullningscirklar och ingreppslinje är markerad. Kuggingreppet mellan kuggar ska vara efter 

rullningscirkeln. Där rullningscirklarna tangeras är ingreppslinjen, dvs. punkten där kuggarna bör hamna i 

kontakt [7]. För att kuggarna inte ska ta skada bör rullningscirklar inte överlappa varandra mer än endast någon 

bråkdels mm. Större överlappning kan leda till extrema laster på kuggtänderna och därmed resultera i skador på 

kuggen [8]. 

 
Figur 3 Två kugghjul i kontakt. Streckade linjerna är rullcirklar till vartdera kugghjulet. Där rullcirklarna tangerar är 

ingreppslinjen, dvs. den raka diagonala linjen. 
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3 Metod och modellbygge 

Arbetet i det här projektet har till början utgått från metodiken för produktutveckling från boken ”Product 

Design and Develpoment” skriven av Ullrich och Eppinger [9]. Faserna från produktutvecklingen som har följts 

i detta arbete är ”Product planning”, ”Identify costumer needs” och ”Product specifications”. När dessa faser 

hade genomförts dvs. förstudien hade slutförts påbörjades arbetet med beräkningsmodellen och dess delsteg, där 

bland annat dokumentation från LKAB och ”A. van Beeks bok Advanced engineering design – Lifetime 

performance and reliability” [5] användes som hjälpmedel. 

3.1 Projektplanering 

Enligt bestämmelserna för examensarbeten på Luleå Tekniska Universitet på Institutionen för 

Teknikvetenskap och Matematik (TVM) upprättades en projektplanering inom de två första veckorna av 

projektet.  Projektplanen ska ge en tydlig struktur samt ska fungera som ett dokument där alla parter är överens 

om uppgiften inkluderat dess mål och innehåll. För att projektplanen ska fungera som ett styrdokument ska dess 

innehåll bestå av riktning, delmål, tidsplanering samt omfattning. Övrigt innehåll är även möjliga risker, 

utvidgningar och avgränsningar.  

3.1.1 Stage-Gate processen 

För att få en tydlig struktur över hur arbetet ska fortskrida utformades en ”Stage-Gate” process. Modellen 

består av faser (”Stage”) som ska resultera i en presenter bar produkt (”Gate”). Produkterna (”Gates”) fungerar 

som indata till nästkommande fas, se Figur 4. Genom att tydliggöra aktiviteterna användes ”Stage-Gate” 

modellen för att strukturera upp tidsplaneringen. Beskrivning för varje ”Stage” samt ”Gate” finns i Bilaga 4.  

 

 
Figur 4 "Stage-Gate" processen 

3.1.2 Tidsplanering 

Utifrån ”Stage-Gate” modellen upprättades en tidsplanering. Tidsplaneringen formades till ett Gantt schema i 

Excel enligt Ulrich och Eppinger [9]. Gantt schemat baserades på de olika stegen ur ”Stage-Gate” modellen 

inklusive övriga mål exempelvis rapport och redovisning. Schemat visar stopp-samt startdatum för aktiviteterna 

under projektets gång. Se Bilaga 5 för Gantt schema. 

3.1.3 Riskanalys och SWOT 

I ett projekt finns det chans att risker inträffar med större eller mindre konsekvenser. För att undvika riskerna 

och för att vara förbered är en riskanalys en fördelaktig strategi, detta enligt Ulrich och Eppinger [9]. Ett första 

steg i arbetet med riskanalysen var en ” Strength, Weakness, Opportunities and Threats ” dvs. en SWOT- analys. 

SWOT-analysen tydliggör riskerna genom att stapla upp hoten och svagheterna både externt och internt inom 

projektet. SWOT-analysen ger även möjligheterna att i ett tidigt skede se potentialen samt på vilka områden det 

kan behövas extern hjälp. Utifrån informationen i SWOT-analysen utfördes en riskanalys. Alla möjliga risker 

sattes in i en tabell med värderade möjlighetsscenario och konsekvenser samt beskrivningar till respektive 

konsekvens och åtgärd. Genom att värdera möjligheten att risken inträffar samt hur stor konsekvensen blir kan 

riskerna prioriteras och åtgärder tas i ett tidigt skede [9]. Se Bilaga 6 och 7 för SWOT- respektive riskanalys. 
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3.2 Identifiera kundbehov 

För att kunna levererar en genomtänkt lösning är det viktigt att inneha god förståelse för uppgiften och dess 

utmaningar. Genom att noggrant undersöka dokumentation kring problemet och inhämta information från flera 

källor med olika synvinklar kan detta uppnås. I detta projekt har intervjuer med personal från olika befattningar 

och från olika företag genomförts, dokumentation kring uppgiften har noggrant studerats samt att ett flertal 

studiebesök i driftsmiljön har gjorts. Bredden av information har resulterat i en djup förståelse för uppgiften samt 

för problematiken som följer. 

3.2.1 Intervjuer 

Efter att en grundläggande förståelse hade formats för Kiln och dess system utformades frågor för ett antal 

planerade kvalitativa intervjuer. Frågorna som utformades gällde komponentspecifika funktioner samt frågor 

angående det arbete som krävs kring Kiln-systemet. Intervjuerna hölls med personal från olika positioner inom 

LKAB samt personal från övriga företag som hade arbetsuppgifter mot Kiln-systemet. Intervjuerna pågick i cirka 

30 minuter vardera, majoriteten över telefon på grund av tidseffektivitet. Efter respektives samtycke 

genomfördes ljudupptagning under intervjuerna. Ljudupptagningen genomfördes för att inte missa viktig 

information samt för att lättare kunna bearbeta informationen i efterhand. Resultatet från intervjuerna redovisas i 

avsnitt 4.1.1 Intervjuer. 

3.2.2 Kravspecifikation 

Utifrån intervjuer, rapporter och kontinuerlig kontakt med handledare på LKAB samlades nödvändig 

information till en kravspecifikation. För att säkerställa rimligheten i kraven samt önskemålen hölls 

kontinuerliga avstämningar med handledare på LKAB. Arbetet med kravspecifikationen pågick löpande under 

förstudie fasen. Resultatet gällande kravspecifikationen kan ses i avsnitt 4.1.3 Kravspecifikation samt i Bilaga 

10.  

3.2.3 Funktionsanalys och interaktionsschema 

För att få en tydlig struktur över ingående komponenter i Kiln-systemet samt hur dess funktioner påverkar 

Kiln livslängden utformades först ett interaktionsschema och sedan en funktionsanalys. Funktionsanalysen 

baserades på komponenterna som ingick i interaktionsschemat. Informationen till analyserna hämtades från 

information given av LKAB, intervjuer samt från egna observationer under besöken i verken. Funktionsanalysen 

och interaktionsschemat användes för att lättare kunna sätta avgränsningar och bestämma fokusområden. Se 

avsnitt 4.1.2 Funktionsanalys och interaktionsschema för resultaten samt Bilaga 2 och 3.  

3.3 Modellbygge 

Tidigt i projektet har nödvändig dokumentation om Kiln-systemet funnits tillgänglig och även tillgivits 

kontinuerligt under projektets gång. Dokumentationen har bestått av utredningar, ritningar, arbetsbeskrivningar 

samt allmän information om Kiln-systemet. För att få en ökad förståelse utöver teorin besöktes verken i Kiruna. 

Besöken utfördes primärt i Kiruna Kulsinterverk 2 (KK2). Det första besöket genomfördes tidigt i projektet, 

detta för att snabbt få en verklighetsuppfattning för situationen kring Kiln och dess problematik. Besöken i 

verket genomfördes med personal från olika befattningar, detta för att få en stor bredd av information och 

synpunkter. Tiden i Kiruna spenderades även till att genomföra intervjuer, till avstämningsmöten samt att 

undersöka komponenter och dess funktioner. Besöken dokumenterades genom anteckningar, videofilmning och 

fotografering. 

3.3.1 Situationsbestämning 

Efter de första besöken i Kiruna kunde en tydligare bild av Kiln-systemet fås. Det finns två olika sätt att 

positionera bärhjulen, snedställning eller förflyttning av centrum på bärhjulen. Snedställningen utförs för att 

positionera Kiln i axiell led och centrumpositionering utförs för att positionera Kiln i vertikal led [10]. För att 

positionera Kiln justeras åtta lagerpunkter med hjälp av mekaniskt låst hydraulik. Vid varje bärhjul finns två 

lagerpunkter, vilket därmed möjliggör snedställning eller centrumpositionering av bärhjulen. För att inte skada 

bärhjulsaxeln genom snedställning justeras respektive lagerbock lika mycket. Vid snedställning justeras 

lagerbockarna åt olika håll och vid centrumpositionering åt samma håll. Vid snedställning positioneras bärhjulen 

på respektive sida av Kiln lika mycket, detta för att inte påverka kuggspelet. Snedställningen av bärhjulen anger 

riktningen som Kiln kommer att färdas. Figur 6 visar hur Kiln färdriktning i axialled beror på snedställningen 

hos bärhjulen. Hur mycket som bärhjulen ska justeras utvärderas utifrån trycket på stödhjulen och bärhjulen. På 
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stödhjulen finns en mätare som visar oljans temperatur hos stödhjulet. Om temperaturen överskrider cirka 60 

grader bör Kiln justeras. När temperaturen når ett kritiskt värde krävs större justeringar av bärhjulen än normalt 

vid en hög temperatur, detta för att undvika haveri hos stödhjulen. På bärhjulen finns det en tryckmätare för att 

visa trycket i axialled. Centrumpositionering av bärhjulen utförs bland annat för att minska trycket på bärhjulen 

eller för linjera upp Kiln [10]. 

Stödhjulen som tar upp den axiella lasten är positionerade vid den övre bärringen, dvs. bärringen mot Graten. 

Bärringen mot Graten har en konkav sidoyta vilket ökar anläggningsytan mot stödhjulen. Det är ett stödhjul på 

vardera sidan om bärringen, detta för att ta upp axiella belastningar i två riktningar. Den nedre bärringen, dvs. 

bärringen mot kylaren har en plan sidoyta pga. att denna bärring inte ligger an mot något stödhjul.  

Kiln roterar med hjälp av kuggdrivning, vilken drivs av två motorer som är placerade på vardera sidan om 

Kiln. För att kuggdrevet ska klara av expansioner och kompressioner är Kiln kopplad till kuggdrevet via 

fjäderbalkar. Fjäderbalkarna klarar av den diametrala ändringen som sker på grund av temperaturdifferensen. 

Avståndet som Kiln kan vandra mellan stödhjulen beror på hur mycket kuggdrevet kan röras axiellt utan att 

skada kuggingreppet.  

3.3.2 Beräkningsmodell 

Arbetet med beräkningen påbörjades med att se Kiln som en balk med endast två kontaktpunkter, dvs. initialt 

med endast två bärhjul. Genom att starta med två kontaktpunkter, dvs. färre parametrar förenklades beräkningen. 

I arbetet med två bärhjul gjordes en utvärdering över vilka krafter som kan påverka Kiln. Alla nedanstående 

beräkningar, förutom Hertz beräkningarna genomfördes initialt med två kontaktpunkter. Först beräknades den 

tangentiella kraft som roterar Kiln, sedan utformades en beräkning för höjdförhållanden i Kiln-systemet och 

slutligen genomfördes jämviktsberäkningar, se ekvationer nedan. När dessa grundberäkningar hade färdigställts 

inkluderades pelletsbädden till respektive beräkningar. Därefter gjordes utvärderingar utifrån inverkan av 

pelletsbäddens position på krafter i Kiln-systemet. Utifrån detta kunde beräkningarna sedan anpassas till fyra 

kontaktpunkter. Med fyra kontaktpunkter kunde slutliga analyser av kraftfördelningar, pelletsbädden inverkan, 

höjdjusteringar och temperaturinverkan utföras. Alla beräkningar samlades i ett Matlab skript som kan ses i 

Bilaga 8. För att kunna göra analyser på beräkningsmodellen gjordes grafer i Matlab. Se nedan för slutgiltig 

beräkningsbeskrivning samt variabellistor för parameterförklaring. Värdena i tabellerna samt bilagorna är 

ungefärliga, för mer exakta värden se hänvisade referenser. Figuren 5 visar en förenklad översiktsbild av Kiln i 

två vyer. Det som syns i bilden är bärhjulen i kontakt med bärringarna som bär upp Kiln, samt att Kiln har en 

inbyggd lutning.  

 

 
Figur 5 Översiktsbild över Kiln-systemet i två vyer. 
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3.3.3 Tangentiell beräkning 

Tabell 1 Variabellista för tangentiell beräkning 

Variabellista för tangentiell beräkning 

Variabel Värde Enhet Beskrivning Mätmetod 

Ftan - N Tangentiella kraften från kuggdrevet på Kiln Beräkning, se ekvation 18 

Ftany1-4 - N Tangentiell kraft från vinklat bärhjul, hjul 1-

4 

Beräkning, se ekvation 1 

s1-4 - m Snedställning av bärhjul Referens [11] 

mk 900 ton Kiln massa Referens [12] 

mp 150 ton Pellets massa vid normal produktion Referens [12]  

mT 1050 ton Totala massan, pellets plus Kiln Beräkning, se ekvation 19 

R1-2tot - m Kiln ytterradie inkl. tempändring vid position 

1-2 

Beräkning, se ekvation 10 

och 11 

r1-2tot - m Kiln innerradie inkl. tempändring vid 

position 1-2 

Beräkning, se ekvation 8 

och 9 

r1-2t - m Ändring Kiln innerradie pga. 

temperaturdifferenser 

Beräkning, se ekvation 13 

och 14 

R1-2t - m Ändring Kiln ytterradie pga. 

temperaturdifferenser 

Beräkning, se ekvation 15 

och 16 

r1-2 2,5-2,8 m Kiln innerradie vid avkylt läge Referens ritning 163956 

R1-2 2,8–3,1 m Kiln ytterradie vid avkylt läge Referens ritning 230006 

btot - m Bredd på bärhjul inkl. tempändring vid 

position  

Beräkning, se ekvation 12 

bt - m Ändring av bredd på bärhjul pga. 

temperaturdifferenser 

Beräkning, se ekvation 17 

γ1-4 - o Bärhjulvinkel från centrumlinje, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 2 

b 1,1 m Bredd bärhjul CAD ”Kiln-assembly” 

ry - m Medelytterdiameter Kiln Ritning 230006 samt 

ekvation 6 

ri - m Medelinnerdiameter Kiln Ritning163956 samt 

ekvation 7 

I - kgm2 Masströghet Kiln Beräkning, se ekvation 5 

�̈� - rad/s2 Radiell acceleration Kiln Beräkning, se ekvation 4 

g 9,8 m/s2 Gravitation Antagande 

t1 300 oC Kiln yttertemperatur Antagande 

t2 150 oC Bärring temperatur Antagande 

t3 100 oC Bärhjul temperatur Antagande 

t4 30 oC Temperatur vid avkylt läge Antagande 

αT 11,5*10-6 1/K Termisk expansions koefficient Referens [13] 

τ - N/m Vridmoment Beräkning, se ekvation 3 

 

När Kiln roterar pga. den tangentiella kraften från kuggdrevet, överförs denna kraft på bärhjulet (Ftan), se 

Tabell 1 för parameter beskrivning. Ftan får bärhjulen att rotera. En vinkeländring på bärhjulet leder till att 

förhållandet för Ftan ändras, se Figur 6 och 7.  Figur 6 föreställer en schematisk bild över Kiln och bärhjulen, 

innehållande rotationsriktningar och tangentiella krafter på bärhjulen beroende av dess snedställning. Figuren har 

även utritade friktionskrafter och hjulmarkeringar. De streckade linjerna indikerar centrum. 
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Figur 6 Schematisk bild över Kiln färdriktning beroende på snedställning av bärhjulen samt tangentiella- och friktionskrafter. 

Figuren innehåller även hjulmarkeringar och rotationsriktningar. 

Figur 7 visar en närbild på ett snedställt bärhjul och hur den tangentiella kraften riktas beroende av 

snedställningen på bärhjulet. Bilden visar även vinkeln γ som uppstår pga. snedställningen s. Vinkeln γ är 

vinkeln från bärhjulets ursprungliga position till bärhjulets nya centrumlinje, vilket syns i Figur 7. I och med att 

snedställningen utförs på varje sida om hjulet används endast halva bärhjul bredden till beräkningen av y-

komposantkraften, se ekvation 1. 
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Figur 7 Närbild på snedställt bärhjul med påverkad tangentiell kraft. S är snedställningen från bärhjulets ursprungliga 
position, dvs. den neutrala positionen hos bärhjulet. Gamma är vinkeln som uppstår pga. snedställningen s. Genom att 

bärhjulen justeras via två punkter används endast halva bredden, dvs. b/2. 

Ekvation 1 ger y-komposanten av den vinklade tangentiella kraften, dvs. den komposanten som påverkar 

axiell Kiln-positionering. Se Figur 6 för hjulmarkeringar. X-komposantkraften av den tangentiella kraften är lika 

med Ftan. Vinkeln γ är snedställningsvinkeln på bärhjulet. Index 1-4 står för hjul 1 till och med 4 dvs. en 

ekvation för respektive hjul. 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑦,1−4 =
𝐹𝑡𝑎𝑛

4
∗ tan(𝛾1−4)     (1) 

 

Vinkelförskjutningen på bärhjulet beräknas med hjälp av trigonometri enligt Figur 2, där s är sträckan som 

bärhjulet snedställs och b är bredden på hjulet, se ekvation 2. b1tot är den totala bredden hos bärhjulet dvs med 

eller utan expansion. 

𝛾1−4 = sin−1(
𝑠1−4

𝑏𝑡𝑜𝑡 2⁄
)     (2) 

 

Beräkning nedan anger vridmomentet som krävs för att rotera Kiln. Av ekvation 3 kan den tangentiella kraften 

som kuggdrevet påverkar Kiln med beräknas, dvs. Ftan. I ekvationen ingår Kiln ytterdiameter, masströghet och 

radiell acceleration. 

𝛴𝜏 = 𝐹𝑡𝑎𝑛𝑟𝑦 = 𝐼�̈�     (3) 

 

�̈� är radiella accelerationen vid rullning utan glidning och a är accelerationen hos den tangentiella kraften 

�̈� = 𝑎/𝑟𝑦      (4) 

 

Tröghetsmomentet för en cylinder med olika radier, dvs. ytterdiameter och innerdiameter. Den totala massan mT 

är med eller utan pelletsbädd 

𝐼 =
𝑚𝑇(𝑟𝑦

2+𝑟𝑖
2)

2
     (5) 

 

  



 

12 
 

Genom att Kiln i KK2 har varierande radie beräknades medelradien för både inner och ytterradie, se 

ekvationerna nedan. R1tot och R2tot är de två olika ytterradierna och r1tot och r2tot är de två innerradierna hos KK2.  

𝑟𝑦 =
(𝑅1𝑡𝑜𝑡+𝑅2𝑡𝑜𝑡)

2
     (6) 

 

𝑟𝑖 =
(𝑟1𝑡𝑜𝑡+𝑟2𝑡𝑜𝑡)

2
      (7) 

 

För att enkelt kunna anpassa beräkningen till avkylt läge eller efter driftstemperatur formulerades ekvationerna 

8-12. Där tot står för totala längden dvs. med eller utan termisk expansion t. Den första termen i varje ekvation 

som adderas med utgångsläget är expansionen som sker pga. termisk expansion vilken beräknas i ekvationer 13-

17.  

𝑟1𝑡𝑜𝑡 = 𝑟1𝑡 + 𝑟1      (8) 

 

𝑟2𝑡𝑜𝑡 = 𝑟2𝑡 + 𝑟2      (9) 

 

𝑅1𝑡𝑜𝑡 = 𝑅1𝑡 + 𝑅1     (10) 

 

𝑅2𝑡𝑜𝑡 = 𝑅2𝑡 + 𝑅2     (11) 

 

𝑏𝑡𝑜𝑡 = 𝑏𝑡 + 𝑏      (12) 

 

Hur mycket respektive parameter expanderar/komprimeras beräknades med ekvationerna nedan. αT är den 

termiska expansions koefficienten. Se Tabell 1 för beskrivning av de olika temperaturerna. 

𝑟1𝑡 = 𝑟1α𝑇(𝑡1 − 𝑡4)     (13) 

 

𝑟2𝑡 = 𝑟2α𝑇(𝑡1 − 𝑡4)     (14) 

 

𝑅1𝑡 = 𝑅1α𝑇(𝑡2 − 𝑡4)     (15) 

 

𝑅2𝑡 = 𝑅2α𝑇(𝑡2 − 𝑡4)     (16) 

 

𝑏𝑡 = 𝑏α𝑇(𝑡3 − 𝑡4)     (17) 

 

Ekvation 5 och 4 in i ekvation 3 och lös ut Ftan vilket ger ekvation 18. Förenklar genom göra antagandet a=g.  

𝐹𝑡𝑎𝑛 = 𝑚𝑇𝑔(𝑟𝑦
2 + 𝑟𝑖

2)/(2 ∗ 𝑟𝑦
2)     (18) 

 

Där den totala massan mT är Kiln massan adderat med massan för pelletsbädden mp.  

𝑚𝑇 = 𝑚𝑘 + 𝑚𝑃     (19) 

3.3.4 Jämviktsberäkning 

Tabell 2 Variabellista för jämviktsberäkning 

Variabellista för jämviktsberäkning 

Variabel Värde Enhet Beskrivning Mätmetod 

ms - kg Störningsmassa Beräkning, se ekvation 20 

x - m Positionen på störningsmassan Beräkning, se ekvation 20 

L 18,0 m Avstånd mellan bärringar Ritning159507 

θ - o Vinkel c/c Kiln- pelletsbädd Antagande 

g 9,8 m/s2 Gravitation Antagande 

α 3,0 o Kiln lutning från horisontalplanet Ritning 163956 

βk-g - o Vinkel c/c Kiln-bärhjul sida Kiln-Grate Ritning 163931 samt 

beräkning 40-41 

N - N Normalkraft från bärhjul Beräkning, se ekvation 30 

µ 0,1 - Friktionskoefficient Referens 13 

fTk-g - N Axiell friktionskraft map. β vinkeln, Grate-

kylare sidan.   

Beräkning, se ekvation 33 och 

34 

Fβ1-4 - N Kraft bärhjul -Kiln, hjul 1-4 map β Beräkning, se ekvation 35-38 

F1-4 - N Kraft bärhjul- Kiln,  

hjul 1-4 map β och α  

Beräkning, se ekvation 39 
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fT - N Axiellfriktionskraft Beräkning, se ekvation 32 

mk 900 kg Kiln massa Referens [12] 

mp 150 kg Pellets massa vid normal produktion Referens [12] 

mT 1050 kg Totala massan, pellets plus Kiln Beräkning, se ekvation 19 

 

För att få ut krafterna som verkar på Kiln genomfördes jämviktsberäkningar, se ekvation 20-23. Figur 8 visar 

friläggning av Kiln i vinkel α mot horisontalplanet. I Figuren står G för sidan av Kiln närmast Graten och K för 

sidan närmast kylaren. Se Tabell 2 för parameterbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 Friläggning av Kiln med en lutning alpha mot horisontalplanet  

Jämviktberäkning mot x och y axeln kan ses i ekvation 20 och 21. Störningsmassan, dvs. den massan som är 

uppbyggnad av slagg i Kiln benämns ms i ekvationerna. Friktionskraften fT inkluderas i x komponent ekvationen. 

Variablerna g och k presenterar Gratesidan respektive kylarsidan.  

𝛴𝐹𝑋 = −4𝑓𝑇 + 𝑚𝑇𝑔 sin(𝛼) + 𝑚𝑠𝑔sin(𝛼) = 0   (20) 

 

𝛴𝐹𝑌 = 2𝐹𝑔 + 2𝐹𝑘 − 𝑚𝑇𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝑚𝑠𝑔cos(𝛼) = 0   (21) 

 

Momentberäkning för kraften Fk i punkten G ses i nedanstående ekvationer, där x står för positionen på 

störningsmassan ms och L är längden mellan bärringarna på Kiln. 

𝛴�⃗⃗� = −2𝐹𝑘𝐿 + (𝑚𝑘 + 𝑚𝑝)𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝐿

2
+ 𝑚𝑠gcos(𝛼)

𝐿

𝑥
= 0   (22) 

 

𝛴�⃗⃗⃖� = 2𝐹𝑘𝐿 − (𝑚𝑘 + 𝑚𝑝)𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝐿

2
− 𝑚𝑠gcos(𝛼)

𝐿

𝑥
= 0   (23) 

 

Ekvation 22/23 ger ekvation 24 

𝐹𝑘 =
(𝑚𝑘+𝑚𝑝)𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝐿

2
+𝑚𝑠gcos(𝛼)

𝐿

𝑥

2𝐿
    (24) 

 

Inkluderar hänsyn till vinkeln c/c bärhjul-Kiln kylaresidan βk, se Figur 8 och 9 

𝐹𝑘 =
(𝑚𝑘cos(𝛽𝑘)+𝑚𝑝cos(𝛽𝑘−𝜃))𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝐿

2
+𝑚𝑠gcos(𝛼)

𝐿

𝑥
cos(𝛽𝑘)

2𝐿
   (25) 

 

Exkluderar störningskraften leder till ekvation 26 

𝐹𝑘 =
(𝑚𝑘cos(𝛽𝑘)+𝑚𝑝cos(𝛽𝑘−𝜃))𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)

4
    (26) 
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Momentberäkningen för kraften Fg i punkten K med vinkeln c/c bärhjul-Kiln kylaresidan βg, ger ekvation 27, se 

Figur 8 och 9. 

𝐹𝑔 =
(𝑚𝑘cos(𝛽𝑔)+𝑚𝑝cos(𝛽𝑔−𝜃))𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝐿

2
+𝑚𝑠gcos(𝛼)

𝐿

𝑥
cos(𝛽𝑔)

2𝐿
    (27) 

 

Utan störningskraft blir ekvation 27 ekvation 28 

𝐹𝑔 =
(𝑚𝑘cos(𝛽𝑘−𝑔)+𝑚𝑝cos(𝛽𝑘−𝑔−𝜃))𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼)

4
    (28) 

 

Ekvation 21 ger 

2 ∗ 𝐹𝑔 + 2 ∗ 𝐹𝑘 = 𝑚𝑇𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼) + 𝑚𝑠𝑔sin(𝛼)   (29) 

 

Friktionskraften i axiell riktning, där µ är friktionskoefficienten och N är normalkraften. 

𝑓𝑇 = µ𝑁      (30) 

 

Normalkraften N motsvarar 

𝑁 = 2 ∗ 𝐹𝑘 + 2 ∗ 𝐹𝑔     (31) 

 

Ekvation 29 och 31 i 30 ger ekvation 32 

Friktionskraften i axiell riktning från respektive bärhjul kan ses i nedanstående ekvation med hänsyn till 

lutningen på Kiln från horisontalplanet kan ses i nedanstående ekvation. 

𝑓𝑇 = µ(𝑚𝑇𝑔𝑐𝑜𝑠(𝛼) + 𝑚𝑠𝑔sin(𝛼))
1

4
    (32) 

 

För att anpassa friktionskraften ekvation 32 till vinkeln c/c bärhjul-Kiln beräknades ekvationerna nedan för 

respektive sida av Kiln, dvs. Grate- och kylare-sida. 

    𝑓𝑇𝑔 = 𝑓𝑇cos(𝛽𝑔)     (33) 

 

   𝑓𝑇𝑘 = 𝑓𝑇cos(𝛽𝑘)     (34) 

 

 
Figur 9 Kraftfördelning beroende av vinkeln beta och theta. Vinkeln beta är c/c vinkeln mellan bärhjul- Kiln och theta är c/c 

pelletsbädd-Kiln. 2-3 står för hjul 2 och 3, 1-4 står för hjul 1 och 4. 

Kraften från respektive hjul på Kiln beräknas i ekvation 35-38. Den första delen av ekvationen är för 

positionen på bärhjulen, den andra delen är för positionen på pelletsbädden och den tredje för positionen på 

störningskraften. En förenkling i denna beräkning är att pelletslasten ses som en punktlast istället för en utbred 

last. Formationen av ekvationerna har utgått ifrån Figur 9. Beräkningarna nedan motsvarar beräkningarna i 

ekvation 25 och 27, vilket kan tydligt ses då störningskraften är exkluderad. Se Figur 6 för hjulmarkeringar samt 

Tabell 2 för beskrivningar av alla parametrar.  
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𝐹𝛽1 =
𝑚𝑘𝑔∗cos(β𝑔)

4
+

𝑚𝑝𝑔∗cos(β𝑔+𝜃)

4
+

𝑚𝑠gcos(𝛽𝑔)

2𝑥
   (35) 

 

𝐹𝛽2 =
𝑚𝑘𝑔∗cos(β𝑔)

4
+

𝑚𝑝𝑔∗cos(β𝑔−𝜃)

4
+

𝑚𝑠gcos(𝛽𝑔)

2𝑥
   (36) 

 

𝐹𝛽3 =
𝑚𝑘𝑔∗cos(β𝑘)

4
+

𝑚𝑝𝑔∗cos(β𝑘+𝜃)

4
+

𝑚𝑠gcos(𝛽𝑔)

2𝑥
   (37) 

 

𝐹𝛽4 =
𝑚𝑘𝑔∗cos(β𝑘)

4
+

𝑚𝑝𝑔∗(β𝑘−𝜃)

4
+ 

𝑚𝑠gcos(𝛽𝑔)

2𝑥
    (38) 

 

För att få rätt vinkel med hänsyn till lutning på Kiln från horisontalplanet, dvs. α utfördes nedanstående 

beräkningar, se Figur 8 för Kiln lutning. Beräkningarna nedan ger den totala radiella kraften från bärhjulen på 

Kiln för respektive hjul med avseende på Grate/kylare sidan. X- och Y-komposanten av dessa krafter kan ses i 

Bilaga 9. Index 1-4 står för hjul 1 till och med 4 dvs. en ekvation för respektive hjul. 

𝐹1−4 = 𝐹𝛽1−4 ∗ cos(𝛼)     (39) 

3.3.5 Höjdförhållandeberäkning 

Tabell 3 Variabellista för höjdförhållandeberäkning 

Variabellista för Hertz elliptisk kontaktberäkning 

Variabel Värde Enhet Beskrivning Mätmetod 

ck-g - m Bärhjul radie plus Kiln radie, Grate- kylare 

sida 

Beräkning, se ekvation 50 

och 51 

hg-k - m Höjd, Kiln Grate-kylare sida Beräkning, se ekvation 46 

och 47 

Δh 0,7 m Höjdskillnad mellan Grate och kylarsidan Ritning163956 samt 

ekvation 48 och 49 

xtot1-4 - m Totala horisontal avståndet c/c Kiln-bärhjul, 

hjul 1-4 

Referens [11]  

x1-4 - m Horisontal avståndsändring c/c Kiln-bärhjul, 

hjul 1-4 

Referens [11]   

Rhtot - m Bärhjul radie inkl. tempändring  Beräkning, se ekvation 54 

Rk-gtot - m Bärring radie inkl. tempändring vid kylare-

Grate 

Beräkning, se ekvation 53 

och 52 

Rht - m Ändring bärhjul radie pga. temperaturändring Beräkning, se ekvation 57 

Rg-kt - m Ändring bärring radie pga. 

temperaturändring, Grate-kylare sida 

Beräkning, se ekvation 55-

56 

Rh 1,1 m Radie bärhjul Referens [12] 

Rg 7,0 m Bärring radie Kiln vid avkylt läge, Grate sida Ritning 230006 

Rk 6,5 m Bärring radie Kiln vid avkylt läge, kylare 

sida 

Ritning 23006 

t1 300 oC Kiln yttertemperatur Antagande 

t2 150 oC Bärring temperatur Antagande 

t3 100 oC Bärhjul temperatur Antagande 

t4 30 oC Temperatur vid avkylt läge Antagande 

L 18,0 m Horisontalt avstånd mellan bärringar Ritning 163956 

Ltot - m Totalt horisontalt avstånd mellan bärringar 

inklusive termisk expansion 

Beräkning, se ekvation 48-

49 

X0k 4,3 m c/c positionen bärhjul-Kiln, kylarsida Referens [11] 

X0g 4,5 m c/c positionen bärhjul-Kiln, Gratesida Referens [11] 

αT 11,5*10-6 1/K Termisk expansions koefficient Referens [13] 

Δhk-g - m Höjdändring på kylar respektive Grate sidan Beräkning, se ekvation 59 

hg-k0 - m Ursprungshöjden på kylar respektive Grate 

sidan 

Beräkning, se ekvation 46  

βk-g 
- o Vinkel c/c Kiln-bärhjul sida Kiln-Grate Ritning 163931 samt 

beräkning 40-41 
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Figur 10 Höjdförhållande c/c Kiln-bärhjul beroende av beta vinkel. C är radierna av bärringen och bärhjulet, Xtot är et totala 

c/c avståndet och h är höjden. 

För att få ut vinkeln β samt hur höjden h ändras vid positionering av centrum på bärhjulen utfördes  

nedanstående beräkningar, vilka utgår från Figur 10. Xtotk och Xtotg är den totala ändringen i horisontalled c/c 

bärhjul-Kiln, k står för hjulen på kylar sidan och g för hjulen på Grate sidan. Hypotenusan i Figur 10 kan ses i 

ekvationerna nedan som parameter c, vilken är radien på bärringen för respektive sida av Kiln adderat med 

radien för bärhjulet. Bärringen vid Graten har större radie än bärringen närmast kylaren. Se Tabell 3 för 

parameterbeskrivning. 

𝛽𝑘 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑥𝑡𝑜𝑡𝑘

𝑐𝑘
)     (40) 

 

𝛽𝑔 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑥𝑡𝑜𝑡𝑔

𝑐𝑔
)     (41) 

 

När centrum på ett bärhjul flyttas anpassas Kiln till det bärhjulets nya position samt det stillastående 

bärhjulets position vilket innebär att centrum på Kiln flyttas. När centrum på Kiln flyttas ändras inte det totala 

avståndet c/c bärhjul-Kiln, dvs. xtot till skillnad från det närliggande/stillastående hjulet. Därav beräkning 42 och 

43 som ger avståndet c/c bärhjul-Kiln. Se Figur 6 för hjulmarkeringar samt Figur 10 parameterförståelse. Varje 

siffra står för ett av fyra respektive hjul. 

𝑥𝑡𝑜𝑡𝑔 =
𝑥𝑡𝑜𝑡1+𝑥𝑡𝑜𝑡2

2
     (42) 

 

𝑥𝑡𝑜𝑡𝑘 =
𝑥𝑡𝑜𝑡1+𝑥𝑡𝑜𝑡2

2
     (43) 

 

För att få ut den totala positionsändringen för respektive hjul utfördes beräkningar 44 och 45. Xtot1/2-3/4 är c/c 

avståndet bärhjul-Kiln för respektive hjul dvs. 1, 2, 3 eller 4. Beräkningen utgår från ursprungspositionen på 

bärhjulen X0g eller X0k, vilket är avståndet mellan bärhjulen på vardera sidan om Kiln, därav dividerat på 2 i 

ekvation 44 och 45. Förskjutningen av bärhjulen från neutral position är parameter X1/2-3/4. Förskjutningen kan 

antingen vara till eller från centrum på Kiln. Index ½ respektive ¾ står för hjul 1 eller 2 respektive hjul 3 eller 4. 

𝑥𝑡𝑜𝑡1/2 =
𝑋0𝑔

2
+ 𝑥1/2     (44) 

 

𝑥𝑡𝑜𝑡3/4 =
𝑋0𝑘

2
+ 𝑥3/4     (45) 

 

Beräkningarna nedan visar hur höjden beror av bärhjulspositionering. Hypotenusa dvs. parametrarna c i 

ekvation 46 och 47 kan ses i Figur 10. 𝛥ℎ är höjdskillnaden mellan Grate sidan och kylar sidan, se Figur 5. 

ℎ𝑘 = 𝑐𝑘 ∗ cos(𝛽𝑘)     (46) 

 

ℎ𝑔 = 𝑐𝑔 ∗ cos(𝛽𝑔) + 𝛥ℎ     (47) 
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För att få ut höjdskillnaden användes resultaten ur ekvation 46 och 47 samt ursprungshöjden, se ekvation 48 

och 49.  Ursprungsvärdet på höjden dvs. hg-k0 beräknades med hjälp av β vinkeln och Xg-k0 från respektive 

referens, se Tabell 3 samt ekvation 46 och 47. 

∆ℎ𝑔 = ℎ𝑔 − ℎ𝑔0     (48) 

 

∆ℎ𝑘 = ℎ𝑘 − ℎ𝑘0     (49) 

 

Totala radierna Rhtot, Rktot och Rgtot är radien för bärhjulet, bäringen på kylar respektive Grate sidan om Kiln. 

Tot innebär totala längden av parametern, dvs. med eller utan termisk expansion, vilket beräknas i ekvation 52-

54. 

𝑐𝑘 = 𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡 + 𝑅𝑘𝑡𝑜𝑡     (50) 

 

𝑐𝑔 = 𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡 + 𝑅𝑔𝑡𝑜𝑡     (51) 

 

Genom att hypotenusan, dvs. variabeln c påverkar höjden hos Kiln har expansionen för bärhjulets radie samt 

bärringens radier beräknats med nedanstående ekvationer. Den första delen i ekvationerna nedan är ändringen 

som sker hos respektive mått beroende på termisk expansion t, vilken beräknas i ekvation 55-57.  Parametern 

adderas med ursprungsradien. 

𝑅𝑔𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑔𝑡 + 𝑅𝑔     (52) 

 

𝑅𝑘𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑘𝑡 + 𝑅𝑘     (53) 

 

𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡 = 𝑅ℎ𝑡 + 𝑅ℎ     (54) 

 

Hur mycket respektive parameter expanderar/komprimeras beräknades i nedanstående ekvationer. Se Tabell 

3 för beskrivning av temperaturparametrar samt övriga parametrar.  

 𝑅𝑔𝑡 = 𝑅𝑔𝛼𝑇(𝑡2 − 𝑡4)     (55) 

 

𝑅𝑘𝑡 = 𝑅𝑘𝛼𝑇(𝑡2 − 𝑡4)     (56) 

 

𝑅ℎ𝑡 = 𝑅ℎ𝛼𝑇(𝑡3 − 𝑡4)     (57) 

 

För att få ut vinkeln α användes Figur 11 och utifrån denna genomfördes beräkningarna nedan. Beräkningen 

samt Figuren tar hänsyn till höjdskillnaden mellan Grate och kylar sidan av Kiln.  

 

Figur 11 Geometri för beräkning av α vinkel, där g står för Grate och k står för kylare. 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1((ℎ𝑔 − ℎ𝑘)/𝐿𝑡𝑜𝑡)     (58) 

 

Vid temperatur expanderar Kiln vilket innebär längre avstånd mellan bärringarna. För att enkelt kunna ändra 

mellan avkylt läge och normal driftstemperatur användes ekvationen nedan.  L är ursprungslängden och Ltot är 

den totala ändringen i längd pga. termisk expansion. 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝛼𝑡(𝑡1 − 𝑡4) + 𝐿     (59) 
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3.3.6 Hertz beräkning 

Vid neutral position av bärhjulen uppstår det en Hertzisk linjekontakt mellan bärhjul och Kiln. När bärhjulet 

snedställs blir linjekontakten en elliptisk Hertz kontakt, dvs. fler radiekomposanter uppstår. Antagandet är att 

snedställningen och den elliptiska kontakten ger upphov till kraftkomposanter som påverkar Kiln i axialled. Alla 

ekvationer förutom beräkningen av radie- och kraftkomposanter är hämtade ur ”Advanced engineering design – 

Lifetime performance and reliability” [5]. Se Figur 6 för hjulmarkeringar samt Bilaga 9 för kompletterande 

beräkningar. 

 

Linje kontakt 

 
Tabell 4 Variabellista för Hertz linje kontaktberäkning 

Variabellista för Hertz linje kontaktberäkning 

Variabel Värde Enhet Beskrivning Mätmetod 

Rhtot - m Bärhjul radie inkl. tempändring Beräkning, se ekvation 54 

Rk-gtot - m Bärring radie inkl. tempändring vid kylare-

Grate 

Beräkning, se ekvation 53-

52 

R’glinje - m Effektivradie, hjul 1-2 Beräkning, se ekvation 60 

R’klinje - m Effektivradie, hjul 3-4 Beräkning, se ekvation 61 

Pmlinje1-4 - GPa Medeltryck, Hertzkontakt hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 62-

63 

Pmaxlinje1-4 - GPa Maximalt tryck, Hertzkontakt hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 64 

Pclinje1-4 - GPa Kritiskt tryck, Hertzkontakt hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 65 

 

För att få ut kontakttrycket i kontakten samt övriga intressanta parametrar gjordes en Hertz- linje 

kontakttrycksberäkning. Ekvationerna nedan visar effektiva radien i kontakten för Grate- och kylar- sidan. Se 

Tabell 4 för parameterbeskrivning samt ekvationer 52-54 för radie beräkningar. 

𝑅𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒
′ =

1
1

𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡
+

1

𝑅𝑔𝑡𝑜𝑡

     (60)

  

 

𝑅𝑘𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒
′ =

1
1

𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡
+

1

𝑅𝑘𝑡𝑜𝑡

     (61) 

 

Medeltrycket i kontakten för respektive hjul beräknas med ekvationer 62 och 63. Kraften F4-1 i ekvationerna 

nedan beräknades i avsnitt 3.3.4 Jämviktsberäkning med ekvation 39. Hänsyn tas till termisk expansion genom 

btot dvs. bredden på bärhjulet, se ekvation 12. E’ är den effektiva E-modulen som beräknas i ekvation 83. Index 

1-2 respektive 3-4 står för hjul 1 eller 2 respektive hjul 3 eller 4 dvs. en ekvation för respektive hjul. 

𝑃𝑚𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒1−2
=

1

4
(
𝜋

2
)

1
2
(
𝐹2−1

𝑏𝑡𝑜𝑡
)

1
2
(

𝐸′

𝑅𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒
′ )

1
2
    (62) 

 

𝑃𝑚𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒3−4
=

1

4
(
𝜋

2
)

1
2
(
𝐹4−3

𝑏𝑡𝑜𝑡
)

1
2
(

𝐸′

𝑅𝑘𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒
′ )

1
2
    (63) 

 

Där det maximala kontakttrycket som uppstår i kontakten mellan bärhjul och bärring vid den givna lasten för 

respektive hjul beräknas med ekvation 64. Index 1-4 står för hjul 1 till och med 4 dvs. en ekvation för respektive 

hjul. 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒1−4
=

4

𝜋
𝑃𝑚𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒1−4

     (64) 

 

Ekvation 65 beräknar det maximala trycket för respektive hjul då ytan i kontakten fortfarande är elastiskt 

deformerad. Rp02 är sträckgränsen för stål. 

𝑃𝑐𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 =
0.5

0.387
𝑅𝑝02     (65) 
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Elliptisk kontakt 

 
Tabell 5 Variabellista för Hertz elliptisk kontaktberäkning 

Variabellista för Hertz elliptisk kontaktberäkning 

Variabel Värde Enhet Beskrivning Mätmetod 

rhy1-4 - m Y-komposant bärhjul radie, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 69 

rk-gy1-2 - m Y-komposant Kiln radie, Grate och kylar sida Beräkning, se ekvation 

70-71 

rhx1-4 - m X- komposant bärhjul radie, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 66 

rk-gx1-4 - m X -komposant bärhjul radie, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

67-68 

R’xg-k - m Effektivradie X -komposant, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

74-75 

R’yg-k - m Effektivradie Y -komposant, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

72-73 

R’g-k - m Effektivradie, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

76-77 

λ1-4 - - Kvoten av effektivradie, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

78-79 

k - - K parameter, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 80 

a’1-4 - - Dimensionslös axelparameter, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 81 

b’1-4 - - Dimensionslös axelparameter, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 82 

E’ - GPa Effektiv elasticitets modul Beräkning, se ekvation 83 

E 210*109 GPa E-modul för stål Referens [13] 

ν 0,3 - Poissons kontant för stål Referens [13] 

a1-4 - m Axelparameter, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 84 

b1-4 - - Axelparameter, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 85 

Pm1-4 - GPa Medeltryck, Hertzkontakt hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 86 

Pmax1-4 - GPa Maximaltryck, Hertzkontakt hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 87 

Fh1-4 - N Kraften i elliptiska kontakten hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 

88-89 

F’g-k - N Y- komposant kraften från elliptiska kontakten, 

hjul 1-4 

Beräkning, se ekvation 

90-91 

Rhtot - m Bärhjul radie inkl. tempändring  Beräkning, se ekvation 54 

Rk-gtot - m Bärring radie inkl. tempändring vid kylare-Grate 

sidan 

Beräkning, se ekvation 

52-53 

γ1-4 
- o Bärhjulvinkel från centrumlinje, hjul 1-4 Beräkning, se ekvation 2 

 

För att sedan få ut hur kontaktrycket ändras i och med snedställning av bärhjulen samt hur stora y-

kraftkomposanterna blir genomfördes en elliptisk Hertz-kontakttrycksberäkning. X-komposanten av bärhjulets 

radie, Kiln-Grate sidan samt för Kiln-kylar sidan beräknas nedan, för hjul 1-4. γ är snedställningen för respektive 

bärhjul och R är radien för bärhjulet samt bärringen på Grate-respektive kylar- sidan, se Figur 6 och 7. Se Tabell 

5 för beskrivning av parametrarna. Index 1-4 står för hjul 1 till och med 4 dvs. en ekvation för respektive hjul. 

Index 1-2 respektive 3-4 står för hjul 1 eller 2 respektive hjul 3 eller 4 dvs. en ekvation för respektive hjul. Se 

ekvationer 52-54 för radie beräkningar 

𝑟ℎ𝑥1−4 = 𝑅ℎ𝑡𝑜𝑡     (66) 

 

𝑟𝑔𝑥1−2 = 𝑅𝑔𝑡𝑜𝑡 cos(𝛾2−1)     (67) 

  

𝑟𝑘𝑥3−4 = 𝑅𝑘𝑡𝑜𝑡 cos(𝛾3−4)     (68) 

 

Y-komposant radie bärhjul, Kiln-Grate sidan samt Kiln-kylarsidan beräknas nedan, för hjul 1-4. 

     𝑟ℎ𝑦1−4 = 𝑅ℎ𝑜𝑡/𝑡𝑎𝑛(𝛾1−4)     (69) 

 

     𝑟𝑔𝑦2−1 = 𝑅𝑔𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1−2)     (70) 

 

     𝑟𝑘𝑦4−3 = 𝑅𝑘𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛾3−4)     (71) 
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Effektiva radien Y-komposant för hjul 1-2 och för hjul 3-4 beräknas med nedanstående ekvationer med hjälp av 

ekvationer 69-71. 

𝑅𝑦𝑔
′ =

1
1

𝑟ℎ𝑦1−4
+

1

𝑟𝑔𝑦1−2

     (72) 

 

𝑅𝑦𝑘
′ =

1
1

𝑟ℎ𝑦1−4
+

1

𝑟𝑘𝑦3−4

     (73) 

 

Effektiva radien X-komposant för hjul 1-2 och för hjul 3-4 beräknas med nedanstående ekvationer med hjälp av 

ekvationer 66-68. 

𝑅𝑥𝑔
′ =

1
1

𝑟ℎ𝑥1−4
+

1

𝑟𝑔𝑥1−2

     (74) 

 

𝑅𝑥𝑘
′ =

1
1

𝑟ℎ𝑥1−4
+

1

𝑟𝑘𝑥3−4

     (75) 

 

Effektiva radien, för hjul 1-2 och för hjul 3-4 beräknas nedan. 

𝑅𝑔
′ =

1
1

𝑅𝑥𝑔
′ +

1

𝑅𝑦𝑔
′

     (76) 

 

𝑅𝑘
′ =

1
1

𝑅𝑥𝑘
′ +

1

𝑅𝑦𝑘
′

     (77) 

 

Kvoten av effektivradien för hjul 1-2 och hjul 3-4 beräknas med ekvationer nedan. 

𝜆1−2 =
𝑅𝑦1−2

′

𝑅𝑥𝑔
′      (78) 

 

𝜆3−4 =
𝑅𝑦3−4

′

𝑅𝑥𝑘
′      (79) 

 

Parametern k, hjul 1-4 beräknas med kvoten av effektivradien ekvation 78-79.  

𝑘1−4 =
1

1+√
ln(

16
𝜆1−4

)

2𝜆1−4
−√ln(4)+0,16ln(𝜆1−4)

    (80) 

 

Dimensionslös axelparameter a’ och b’, hjul 1-4 som beräknas med hjälp av k parametern och kvoten av 

effektivradien, ekvation 78-80 

𝑎1−4
′ = 𝑘1−4 [1 +

2(1−𝑘1−4
2 )

2𝜆1−4
− 0,25ln(𝑘1−4)]

1/3

   (81) 

 

𝑏1−4
′ =

𝑎1−4
′

𝑘1−4
      (82) 

 

Effektiva elasticitetsmodulen innehållande Possions konstant och E-modulen för respektive material. Antagandet 

att samma material är för bärring och bärhjul leder till en förenkling av ekvationen. 

𝐸′ =
1

1−𝜐2

𝐸
+

1−𝜐2

𝐸

=
1

2∗
1−𝜐2

𝐸

     (83) 

 

Axelparameter a och b, hjul 1-4. Kraften F1-4 beräknas i avsnitt 3.3.3 Jämviktsberäkning med ekvation 39 och 

effektiva radien för respektive hjul beräknas i ekvation 76-77. 

𝑎1−4 = 𝑎1−4
′ [

3𝐹1−4𝑅1−4
′

𝐸
]

1

3
     (84) 

 

𝑏1−4 = 𝑏1−4
′ [

3𝐹1−4𝑅1−4
′

𝐸
]

1

3
     (85) 

 

Medeltrycket i Hertz kontakten, hjul 1-4 

𝑃𝑚1−4 =
𝐹1−4

𝜋𝑎1−4𝑏1−4
     (86) 
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Maximala trycket i Hertz-kontakten, hjul 1-4 

𝑃𝑚𝑎𝑥1−4 = 1,5 ∗ 𝑃𝑚1−4     (87) 

 

Integration över det elliptiska området för att få fram kraftfördelningen för hjul 1-2 och för hjul 3-4 med hjälp av 

det maximala trycket och snedställningen på bärhjulet samt effektiv radien ekvation utifrån ekvation 72-75 [18]. 

𝐹ℎ1−2 = ∫ ∫ 𝑃𝑚𝑎𝑥1−2cos(𝜆1−2)
𝑅𝑦𝑔

′

0

𝑅𝑥𝑔
′

0
𝑑𝑥𝑑𝑦    (88) 

 

𝐹ℎ3−4 = ∫ ∫ 𝑃𝑚𝑎𝑥3−4cos(𝜆3−4)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑅𝑦𝑘

′

0

𝑅𝑥𝑘
′

0
    (89) 

 

I ekvation 90-91 beräknas y-komposant kraften med kraften som beräknas i ekvation 88 och 89, samt med 

hänsyn till snedställningen av bärhjulet, dvs. vinkeln γ för respektive sida av Kiln. 

 

𝐹𝑘
′ = 𝐹ℎ3−4sin(𝜆3−4)cos(𝜆3−4)    (90) 

 

𝐹𝑔
′ = 𝐹ℎ1−2sin(𝜆1−2)cos(𝜆1−2)    (91) 

 

3.3.7 Kuggingrepp 

För att få veta vilka positioner på bärhjulen som kan påverka kuggingreppet negativt användes beräkningarna 

från avsnitt 3.3.4 Höjdförhållande. Utifrån dessa beräkningar kunde en höjdskillnad för kiln vid centrum 

positionering av bärhjulen fås fram. Som utgångspunkt har ett ungefärligt värde för maximal höjdskillnad utan 

inverkan på kuggingreppet använts. Genom att plotta centrumpositionering av bärhjulen mot höjdskillnaden av 

Kiln-systemet kunde ett värde bestämmas för maximal centrumpositionering av bärhjulen utan negativ inverkan 

på kuggingreppet. Resultatet utifrån analyserna kring kuggingreppet kan ses i avsnitt 4.2.2 Kuggingrepp.  

3.3.8 Skador på komponenter vid felaktig justering av bärhjul 

För att utvärdera vilka skador som kan uppkomma vid felaktig justering av bärhjul har information från 

tidigare genomförda intervjuer använts samt dokumentation och övrig litteratur från LKAB har studerats. För att 

koppla den mekaniska beräkningen till fakta angående skador som kan uppkomma har extremvärden undersökts 

och kopplats till positionering av bärhjulen. I avsnitt 4.2.3 Dokumentation över skador redovisas resultaten 

utifrån denna studie.  

3.3.9 Optimerade positioner 

För att kunna ge förslag till optimerade positioner har information från intervjuer, dokumentation och 

litteratur undersökts. Utifrån beräkningen har hänsyn tagits till vilka extrem värden som kan medföra skador på 

Kiln-systemet. Utifrån en sammanställning av detta har förslag till optimerade positioner tagits fram. Resultaten 

kring optimerade positioner kan läsas i avsnitt 4.2.4 Optimerade positioner. 

3.3.10 Verifiering av beräkning 

För att utvärdera beräkningsmodellen har grafer/tabeller gjorts i Matlab. Utifrån graferna/tabellerna har 

analyser gjorts angående beräkningens riktighet. Om graferna/tabellerna inte har ansetts vara korrekta har 

beräkningen studerats för att hitta felaktigheten. Därefter har fler grafer/tabeller gjorts till dess att beteendet i 

beräkningen ansetts korrekt. Gällande Hertz-beräkningarna har referens [14] använts för att genomföra 

kontrollräkningar.  
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4 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt kan resultat från förstudien samt resultat från beräkningsmodellen studerats. En 

sammanställning av informationen från besöken i Kiruna, litteraturstudien samt intervjuer kan ses nedan. 

Resultatet från beräkningsmodellen består av vad modellen kan resultera i. Beräkningsmodellen som också är ett 

resultat kan ses i avsnitt 3.3 Modellbygge samt i Bilaga 8 i form av ett Matlabskript. Tanken med resultatet i den 

här rapporten är det ska kunna användas som förarbete till förenklingsarbetet kring Kiln-positionering. 

Verifieringen av arbetet är dock endast genom grafer/tabeller gjorda i Matlab och genom ”tribology-abc” [14]. 

Många fördelar och nackdelar kring arbetet och dess verifiering har uppstått under projektets gång. Nedan 

presenteras även tankar och diskussioner kring resultatet från beräkningsmodellen samt hur det övriga arbetet i 

projektet har gått.  

4.1 Identifiera kundbehov 

Det här avsnittet beskriver resultaten från arbetet kring faserna ”Product planning, Identify costumer needs” 

och ”Product specifications” ur Ulrich och Eppingers bok ”Product Design and Develpoment” [9]. Resultatet 

ger en tydligare bild av uppgiften samt dess svårigheter. Situationsbestämningen och intervjuerna resulterade i en 

kravspecifikation, funktionsanalys samt ett interaktionsschema, vilka även kan läsas om i Ulrich och Eppingers 

bok. Avsnittet avslutas med en diskussion kring tankar och funderingar av resultatet från arbetsprocessen. 

4.1.1 Intervjuer 

Utifrån intervjuerna kunde en mer detaljrik bild fås av Kiln-systemet och dess problematik. Justeringarna av 

bärhjulen sker inte regelbundet utan beror till stor del på produktionsnivån. Vid en högre produktionsnivå 

kommer mer last att trycka Kiln mot bärhjulen. Det högre trycket medför att Kiln greppar hjulen bättre och 

därmed positioneras lättare. Vid en lägre produktionsnivå minskar trycket från Kiln på bärhjulen, detta leder till 

att Kiln inte greppar bärhjulen lika bra som vid en högre produktionsnivå. Andra faktorer som påverkar 

justeringen av bärhjulen är hur mycket påbyggnad av pelletsen som har bildats i Kiln, dvs. slagg samt vilket 

bränsle som används i brännaren. Vilket bränsle som används påverkar temperaturer i Kiln och genom det även 

Kiln rörelser. På grund av produktionsnivån samt slagg justeras Kiln under drift, detta för att kunna se i realtid 

om fler justering krävs för att minska belastningen på stöd- och bärhjulen.  

Förutom justeringarna som sker under drift genomförs även s.k. ”cold alignments”. Under ”cold alignments” 

linjeras Kiln enligt ursprungspositionen, detta för att säkerställa att systemet fungerar enligt utgångsläget. 

Exempelvis kontrollmäts bärhjulen och bärringen för att se hur Kiln är positionerad gentemot kylaren. Under 

”cold alignments” mäts även kuggspelet, där spelet mäts med hjälp av ett bladmått. 

Om Kiln positioneras felaktigt kan det leda till stödhjulshaveri pga. för hög last på stödhjulen. Om bärhjulen 

snedställs så att Kiln ändrar position i höjdled kan kuggingreppet påverkas vilket kan leda till skador på kuggen. 

I nuläget finns inget säkert sätt att under drift se om kuggingreppet har blivit påverkat. Stödhjulen har vid något 

tillfälle tidigare varit en av anledningarna till oplanerade stopp, andra anledningar har varit lagerhaveri i 

bärhjulen samt tegelutfall. Tegelutfall är då tegel har lossnat från tegelinfodringen. Tegelutfallet medför 

överhettning av manteln, vilket kan ses i form av röda markeringar på manteln. Tegelutfall kan bland annat bero 

på ojämn belastning på bärhjulen vilket resulterar i ovalitet hos Kiln och därmed spänningar i tegelinfodringen. 

Andra faktorer som kan påverka Kiln livslängden är gruvmiljön som Kiln-systemet är i, att Kiln ej reagerar som 

tänkt samt att anläggningsytorna inte är helt plana utan både bärhjul och bärring har en viss konicitet.   

Den teoretiska optimala positionen för Kiln, till hänsyn av stödhjulen är att bärringarna ska pendla mellan de 

två stödhjulen utan att belasta dessa, detta för att uppnå jämn nötning på bärhjul och bärringar. I realiteten är den 

optimala positionen att Kiln ”vandrar” mellan Grate och kylaren vilket innebär låg belastning på stödhjulen.  

4.1.2 Funktionsanalys och interaktionsschema 

När all nödvändig information hade samlats och förståelse hade skapats för Kiln-systemet kunde en 

funktionsanalys och ett interaktionsschema utformas. Funktionsanalysen och interaktionsschemat med 

avgränsningar samt möjliga utvidgningar kan ses i Bilaga 3 respektive Bilaga 2. Avgränsningarna är markerade 

med ett kryss och möjliga utvidgningar är markerade med en ring. 

  



 

23 
 

4.1.3 Kravspecifikation 

Efter att samtlig nödvändig information hade samlats utifrån intervjuer, dokumentation samt besök i KK2 

sammanställdes en kravspecifikation. Kravspecifikationen innehåller utöver produktkrav även projektkrav. 

Kravspecifikationen är resultatet från förstudien och input till nästkommande fas ”roadmap”. 

Kravspecifikationen kan ses i Bilaga 10.  

4.1.4 Diskussion kring arbetsprocessen 

De kvalitativa intervjuerna gav värdefull information som annars hade varit svår att få tag i. Informationen 

ledde till ökad förståelse för hur systemet fungerar samt hur arbetet går till. Fick även bättre information 

angående vad som är viktigt att tänka på under arbetets gång. Nackdelen med intervjuerna var den långa tid som 

efterarbetet krävde. Efterarbetet bestod av att gå igenom den inspelade intervjun och få ner informationen i 

skrift, tog längre tid än väntat.  

Riskanalysen som togs fram i början av projektet, dvs. under förstudien har varit hjälpsam under projektets 

gång. För att minimera riskerna med högsta riskmått diskuterades dessa under ett avstämningsmöte och åtgärder 

enligt riskanalysen genomfördes. För att säkerställa att arbetet har rätt nivå samt inte är felaktigt har 

avstämningsmöten varit nödvändiga. Kontinuerlig kontakt med handledare på LKAB samt LTU har även 

genomförts för att undvika dessa risker. Vid tillfällen under projektets gång då tidsplaneringen har varit för tajt 

har kontakt tagits med LKAB och LTU för att reda ut hur arbetet ska gå vidare. Ett slutgiltigt steg i arbetet med 

beräkningen visade vara för invecklat för att hinna slutföras under examensarbetets tid, dvs. att få ut den kraften 

som krävs för att positionera Kiln i axial riktning. Kontakt togs då med LKAB samt LTU för att bestämma hur 

det fortsatta arbetet ska utvecklas. Under kontakten bestämdes att arbetet med beräkningen ska avslutas och en 

utvärdering av det hittills genomförda arbetet ska beskrivas i rapporten. Att arbetet med den elliptiska Hertz 

kontakten inte hann slutföras var förståeligt av LKAB, då denna beräkning är väldigt komplex och tidskrävande.  

Kraven i kravspecifikationen är ungefärliga värden, bara för att ha ett värde att referera till under analysen av 

optimerade positioner. Siffrorna som används i denna rapport, inklusive kraven i kravspecifikationen är inte det 

viktigaste i arbetet. Det i arbetet som har högst värde är beräkningsmodellen, där värden kan bytas ut. Rimliga 

värden har dock varit nödvändigt för att kunna utvärdera resultaten och därmed kunna uppskatta dess riktighet.  

4.2 Beräkning och verifiering  

Utifrån beräkningen kunde resultat plottas över hur krafterna i systemet påverkas av bärhjulens positionering. 

Vad snedställningen av bärhjulen påverkar samt vilka effekter centrumpositionering av bärhjulen har på 

systemet. I och med att beräkningen inkluderar alla fyra kontaktpunkter kan ett hjul justeras för att se hur 

specifikt det hjulet påverkar Kiln-systemet. Beräkningsmodellen kan ses i avsnitt 3.3.2 Beräkningsmodell samt i 

Bilaga 8 som ett Matlabskript. I Matlabskriptet är alla beräkningar från beräkningsmodellen inkluderade, detta 

för att de flesta parametrar har en inverkan på en annan parameter.  

Variablerna som i huvudsak kan varieras i skriptet är: 

- Temperaturen på manteln, bärringen och bärhjulen. 

- Radien hos manteln, bärringen och bärhjulen samt längden mellan bärringarna och bredden på bärhjulen 

- Massan hos Kiln, dvs. med eller utan pelletsbädd 

- Positionen på pelletsbädden 

- Snedställningen av bärhjulet 

- Centrumpositionering av bärhjulen 

I och med att temperaturen ändras varieras även måtten på de ovan nämnda komponenterna samt att massan 

på pelletsbädden inkluderas. När resultat för en viss variabel undersökas hålls de andra varierbara parametrarna 

konstanta. Genom att variera ovanstående parametrar kan resultat fås för över 170 parametrar. Detta pga. att 

resultat för endast ett bärhjul kan fås, dvs. det finns oftast fyra lösningar för varje parameter. I och med att 

snedställningen av bärhjulen inte påverkar vinkeln β eller vertikala krafter nämnvärt är det endast 

centrumpositioneringen som tas hänsyn till vid de fallen. Detta kan även läsas om i ”Contact pressure 

distribution and support angle optimization of Kiln tyre” [15]. Störningskraften som finns med i kapitel 3.3.4 

Jämviktsberäkning är inte med i dessa resultat, detta pga. störningsmassan har inte haft ett värde i analysen utan 

är endast en parameter i beräkningsmodellen.  

I diagrammet nedan kan resultaten ses från beräkningen av hur kraftfördelningen för respektive hjul påverkas 

av bärhjulens centrumförskjutning i förhållande till Kiln. I Figur 12 ses skillnaden över kraftfördelning i 

driftstemperatur, dvs. då pelletsbädden är inkluderad i positionen 25 grader från kiln centrum. Resultaten för 

kraftfördelningen beroende av bärhjulets centrumförskjutning i avkylt läge, dvs. utan pelletsbädd kan ses i Figur 

13. Varje linje i respektive diagram motsvarar ett av de fyra hjulen. De två översta strecken i Figur 12 motsvarar 

bärhjulen som tar upp den största lasten av pelletsbädden, se även Figur 6 för hjul markeringar och Figur 9 för 

position på pelletsbädd. Ekvationerna som har använts för båda graferna nedan är ekvation 39 för y axeln och 
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ekvation 48 och 49 för x axeln med hänsyn till termiska expansioner. Graferna visar att krafterna inte påverkas 

desto mer av centrum förskjutningen av bärhjulen inom ett cirka 18 mm intervall. Valet att plotta grafer inom 

detta intervall beror på kravet att inte överskrida den maximala höjdändringen hos Kiln, se avsnitt 4.2.4 

Optimerade positioner.  

 

 
Figur 12 Graf över krafter bärhjul-Kiln mot centrumförskjutning i normal driftstemperatur 

Den översta linjen i diagrammet nedan är för hjul 2 och 1 dvs. hjulen närmast Graten och det nedersta för 

hjulen närmast kylaren dvs. hjul 3 och 4. Hjulen närmast Graten har högre belastning på grund av den större 

radien hos bärringen. I och med att radien är större för bärringen på Grate sidan leder det till en mindre β vinkel, 

se ekvation 41. Den mindre β vinkeln leder till en större kraftfördelning på hjulen närmast Graten i jämförelse 

mot hjulen närmast kylaren, detta enligt ekvation 39. 

 

 
Figur 13 Graf över krafter bärhjul-Kiln mot centrumförskjutning i avkylt läge 

I Figur 14 visas resultaten över hur pelletsbäddens position påverkar kraftfördelningen för respektive hjul, se 

även ekvation 39. Hjul 4 och 2 som enligt beräkningsmodellen tar upp mest last av pelletsbädden kan ses i 

diagrammet med ökande last. Centrumpositioneringen på bärhjulen är i ursprungsposition. Grafen är gjord i 

normal driftstemperatur. Genom att avståndet ökar mellan pelletsbädden och hjul 1 och 3 minskar belastningen 

på dessa hjul. Bärhjulen på Grate sidan tar upp större last än hjulen på kylarsidan pga. mindre β vinkel mellan 

bärhjulen på Grate sidan, se ekvation 39. 
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Figur 14 Graf över hur krafter bärhjul-Kiln påverkas av pelletspositionen 

I Figur 15 syns det hur y-komposanten av den tangentiella kraften från bärhjulet påverkas av 

centrumpositionering av bärhjulen. I diagrammet syns det att den tangentiella y-komposant kraften ökar vid 

ökande snedställning. Grafen har gjorts under normal driftstemperatur vid ursprungspositionen på bärhjulen i 

förhållande till centrumpositionering. Ekvationen som har använts för y axeln är ekvation 1. 

 

 
Figur 15 Diagram över den tangentiella y-komposantkraften i beroende av snedställning 

Från Hertz beräkningarna kunde en y-kraftkomposant fås fram, se ekvation 90 och 91. I Figur 16 är denna 

kraft plottad i normal driftstemperatur med inkluderad pelletsbädd. I diagrammet nedan har endast hjul fyra 

snedställts. Beräkningen i ekvation 87 ger ett maximalt lokalt tryck på 43 GPa och som minst 7.7GPa, vilket är 

orimligt pga. uppkomsten av plastisk deformation vid dessa orealistiskt höga tryck. Radiekomposanterna 

används för att få ut trycket beräknas i ekvation 64-69 blir antingen väldigt höga eller väldigt låga. Radierna för 

bärhjulen i y riktning går från 111 m till 4300 m. Radie y-komposanten för Kiln på Grate och kylar sidan 

resulterar i radier som är väldigt små, från 0.8 mm till 30 mm. Det kan bero på att dessa radier inte bör beräknas 

utan möjligen mätas i exempelvis en CAD-modell. Diagrammet visar att denna kraft ser ut att ha rätt beteende, 

dvs. ökar vid ökande snedställning av bärhjulet.  
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Figur 16 Diagram över den y-komposantkraften från den elliptiska Hertz kontaktberäkningen. 

4.2.1 Uppvärmnings och avkylningsförloppet 

I diagrammen nedan kan resultatet från beräkningarna angående effekterna från uppvärmningen och 

avkylningen ses. Antagandet och förenklingen som har gjorts är att vid avkylt läge är temperaturen 30 grader. Se 

även avsnitt 4.2.2 Kuggingrepp för hur höjdförändringen påverkas av temperaturdifferenserna. Graferna över hur 

övriga krafter och tryck påverkas av temperaturen har ej tagits med då dessa parametrar ej påverkas nämnvärt av 

temperaturändringar. Trots att den tangentiella kraften inte heller får stora effekter av skillnaden i temperatur är 

denna skillnad större än för övriga krafter och tryck i systemet.  

Figur 17 visar hur temperaturen påverkar den tangentiella kraften som behövs för att rotera Kiln, se ekvation 

18. Den maximala temperaturen, dvs. 300 grader är manteltemperaturen hos Kiln. Figur 18 redogör för hur y-

komposanten av den tangentiella kraften regerar vid temperaturdifferenser, se även ekvation 1.  
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Figur 17 Diagram över hur den tangentiella kraften som roterar Kiln påverkas av termisk expansion 

 

 
Figur 18 Diagram över hur den tangentiella y -komposantkraften beror av temperatur ändringar  

4.2.2  Kuggingrepp 

I diagrammen nedan visas hur höjdändringen av Kiln påverkas av centrumförskjutning av bärhjulen samt 

temperaturförändringar. I det första diagrammet, dvs. Figur 19 visas hur förskjutningen av bärhjulets centrum 

påverkar höjdändringen hos Kiln. I det här diagrammet har alla fyra hjulen flyttats lika mycket. Vid cirka 16 mm 

positionering av endast ett hjul medför detta en höjdförändring av Kiln på totalt 5 mm vid respektive ände. 

Beräkningarna som har använts för att få ut ett resultat för höjdskillnaden är ekvation 48 och 49. 
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I Figur 20 är resultatet plottat över hur höjdändringen av Kiln påverkas av temperaturdifferansen, dvs. från 

avkylt läge till normal driftstemperatur. Den raka linjen är för höjdändringen vid kylaren och linjen med 

trekanter är för höjdändringen vid Graten. Linjen för Gratesidan har större lutning pga. den större β vinkeln, 

vilket innebär att cos-termen blir större än för höjdberäkning för kylarsidan. Även här plottas ekvation 48 och 49 

mot y axeln i beroende av temperatur differansen. 

 

 
Figur 20 Diagrammet visar hur höjdändringen ser ut vid termisk expansion 

  

Figur 19 Diagram som visar hur mycket höjden på Kiln ändras under ett positioneringsintervall 
av bärhjulen på 20 mm 
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4.2.3 Dokumentation över skador 

Trots att snedställning av bärhjulen är nödvändigt för att uppnå rätt driftförhållanden påverkar 

snedställningen bärhjulen och bärringarna negativt. Snedställningen av bärhjulen kan leda till minskad 

kontaktyta mellan bärhjulet och bärringen. Den minskade kontaktytan resulterar i ett ökat kontakttryck och detta 

medför ökad nötning i det området. [15]  

Feljustering av bärhjulen kan leda till stora skador på Kiln-systemet. Vid feljustering av bärhjulen kan lasten 

över de fyra bärhjulen bli ojämnt fördelad, vilket kan medföra överbelastning på ett eller flera bärhjul. 

Överbelastningen kan orsaka att oljetrycksgränsen överskrids, vilket i sin tur kan resultera i metall- 

metallkontakt i lagret/lager-hjulaxel kontakten. Vid en metallkontakt ökar risken för repor på hjulaxeln och/eller 

skador på lagret. Sprickor på hjulaxeln kan resultera i allvarliga skador på lagret. Om avlastning ej sker kan 

sprickan leda till brott på hjulaxeln [10]. En skadad hjulaxel eller skadat lager försvårar justeringar av bärhjulen 

samt att metallkontakten leder till ökad temperatur vid axiell rörelse hos bärhjulet [17].  

Överbelastningen kan även medföra överstiget kontakttryck vilket kan resultera i att bärringen nöter metall 

på bärhjulet. Nötningen kan även innebära att bärhjulens kontaktytor blir konkava och bärringens ytor får en 

konvex profil, samt att det uppstår repor och gropar på bärhjulens, bärringens och stödhjulens kontaktytor [15]. 

Det ökade slitaget av bärhjulens och/eller bärringarnas ytor försvårar den axiella rörelsen hos bärhjulen[17]. Vid 

försvårad axiell rörelse för bärhjulet tvingar bärringen bärhjulet i dess axiella rörelseriktigt vilket kan leda till 

skada på bärhjullagret pga. ökat axialtryck och därmed ökad lager temperatur. [15] Det ökade trycket och den 

förhindrande axiella rörelsen för bärhjulet kan även leda till sprickor i kanten på bärringen. Vid spricktillväxt 

minskar styrkan hos bärringen och kan slutligen resultera i brott [10].  

Feljusteringen av bärhjulen kan även resultera i: 

- Skador på bärhjulens krage tillhörande styrplåten/lagerhusanordningen. 

- Ökad ovalitet hos Kiln och därigenom skador på det eldfasta materialet. 

- Överbelastning av styrhjulsmekanismen 

- Hög axiell belastning på låsblock och låsringar 

- Ökat axialtryck i Kiln vilket kan leda till ojämnt slitage samt spårbildning på bärhjul och bärringar. 

- Utmattningsskador på hjulaxeln.  

En annan negativ inverkan som en feljustering av bärhjulen kan ge på Kiln är felaktigt spel mellan kuggkrans 

och kuggdrev. Felaktigt spel kan även bero på att bärringarna och bärhjulen har nötts ned till en radie på undre 

gränsen för mekanisk tolerans vilket medför att kuggkransen kommer för djupt in i kuggdrevet. Resultatet av 

felaktigt spel är att kuggkransen kan gå ojämnt eller vibrera [17]. Vibrationerna från kuggdrevet kan resultera i 

horisontella eller diagonala märken på bärhjul och bärring samt generera tegelutfall [10]. 

4.2.4 Optimerade positioner 

Enligt referens [15] är den optimala c/c vinkeln mellan bärhjul och Kiln är 35,6 grader. Vinkeln är beräknad 

ur synpunkt på fördelningen av kontaktryck, böj moment och böj påkänningar på bärhjulen med hänseende på 

bärhjulens livslängd. För att undvika skador på bärhjulens och bärringarnas kontaktytor bör det maximala 

kontakttrycket vara lägre än det ultimata kontakttrycket [15]. 

I diagrammet nedan är det plottat hur förskjutningen påverkar vinkeln β, dvs. c/c vinkeln mellan bärhjul-Kiln. 

I och med att det är större bärringsradie vid Graten krävs det större förskjutning av centrum på bärhjulen för att 

få fram den enligt referens [15] optimala c/c vinkeln. Diagrammet visar att en förskjutning av bärhjulens centrum 

på cirka 40 cm krävs för att uppnå den optimala β vinkeln på cirka 36 grader. För att få ut ett värde för y- axeln 

har ekvation 40 och 41 används för respektive sida av Kiln. Vid en sådan förskjutning överskrids kravet på en 

maximal höjdändring för Kiln på 10 mm, då en sådan höjning kan leda till skador på kuggingreppet. 
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Figur 21 Vilken centrumförskjutning som krävs för att uppnå den optimala vinkeln på cirka 36 grader 

I Figur 22 finns resultatet på vilken kraft från bärhjulen-Kiln den optimala vinkeln hade gett, se ekvation 39. 

Snedställningen påverkar inte lutningen hos grafen. Diagrammet är över normal driftstemperatur, dvs. med 

pelletsbädden inkluderad. Ekvationerna som har plottats är kraftberäkningen i ekvation 39 mot c/c vinkel vilken 

beräknas i ekvation 40 och 41 för respektive sida av Kiln. Det som kan ses i diagrammet att denna vinkel leder 

till en mycket mindre kraftfördelning på bärhjulen, vilket är fördelaktigt. För att uppnå denna vinkel och därmed 

få mindre kraft på bärhjulen krävs troligen en justering av hela systemet, detta då den maximala 

höjdförändringen överskrids. Enligt resultaten från beräkningsmodellen överskrids inte kraften på bärhjulen, 

vilket innebär ur den synpunkten att en sådan justering inte bör vara nödvändig. Enligt referens [15] ska dock 

livslängden för bärhjulen öka vid enligt dem den optimala β vinkeln.  

 

 
Figur 22 Hur krafterna bärhjul-Kiln påverkas inom ett brett β intervall 

I och med att den optimala vinkeln leder till överskridna krav, undersöks det vidare hur krafterna påverkas 

inom det kravet samt vilka andra parametrar som leder till överskridna gränser. I de två diagrammen nedan finns 

resultatet från hur centrumförskjutningen påverkar det maximala kontakttrycket i Hertz- kontakten. Grafen är 

gjord i normal driftstemperatur. Trycket som inte bör överskridas är det kritiska kontakttrycket, dvs. 545 MPa. 

Detta värde beräknades i Hertz- linjeberäkningen, se ekvation 65. En säkerhetsåtgärd är att hålla trycket en bra 

bit under det värdet. I diagrammet ses en centrumförskjutning på maximalt 16 mm, vilket ej överskrider den 
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maximala höjdändringen. Figur 23 visar även att kontakttrycket ej påverkas nämnvärt inom detta intervall. I 

diagrammet har ekvation 64 plottats mot y- axeln. Ett krav som dock överskrids är medeltrycket. Medeltrycket 

ska ej överskrida 2 MPa, detta enligt kravspecifikationen, se Bilaga 10. Medeltrycket ska vara lägre än 2 MPa för 

att uppnå hydrostatiskt förhållande i lagren. Noterat, LKAB tror dock att detta värde även överskrids i 

verkligheten.  

 

 
Figur 23 Tryckfördelning på bärhjul inom ett intervall av 18 mm för centrumförskjutning 

Ett krav som inte har tagits hänsyn till är kontakttrycket på stödhjulen, dvs. resultatet från den axiella 

belastningen. Detta pga. beräkningen som krävs för att få ut kraften som behövs för att positionera Kiln inte är 

slutförd, dvs. den elliptiska y-komposant kraften. Y- komposant kraften från den elliptiska Hertz- beräkningen 

kan vara lösningen för den totala axiella kraften, något som kan vara värt att undersöka vidare. Beräkningen för 

denna kontakt visade sig vara väldigt komplicerad. För att få ut en riktning på denna kraft krävs mer tid än vad 

som fanns tillgängligt under examensarbetet.  

4.2.5 Diskussion kring beräkningsmodellen 

I beräkningen har en variabel för centrumpositionering och en för snedställning använts. Vilket har varit 

nödvändigt då det är på dessa två sätt som ett bärhjul kan positioneras. Dock har ingen hänsyn tagits i 

beräkningsmodellen kring förändringen av vertikala krafter vid en snedställning, utan endast vid 

centrumpositionering. Detta trots att centrumpositionering har ungefär lika stora värden som vid snedställning av 

ett bärhjul. Att värdena är lika stora beror dock på kravet för maximal höjdändring utan att skada kuggingreppet. 

Centrumpositioneringen är även den parameter som påverkar höjdförändringen mest, samt bör ge störst skillnad 

vid kraftfördelningen vilket även referens [15] antar. Om centrumpositionering på båda motstående bärhjul är 

konstant och endast snedställning sker enligt korrekt arbetssätt bör ingen höjdskillnad ske, dock om bärhjulen 

snedställs olika kommer det leda till en höjdskillnad. Denna höjdskillnad har inte tagits hänsyn till i 

beräkningsmodellen utan antagandet att korrekt justering sker har gjorts, dvs. att båda bärhjulen snedställs lika 

mycket. Höjdskillnaden som uppstår bör kunna beräknas med ekvation 48 och 49 för respektive sida av Kiln. 

Där värdet för centrumpositionering byts ut mot värdet för snedställning. 

Beräkningarna i avsnitt 3.3.4 Jämviktsberäkning ger samma resultat. Varför båda beräkningarna är med i 

rapporten är för att förtydliga arbetet samt att metoderna för att ta fram beräkningarna möjligen kan fungera som 

verifiering då båda sätten ger samma resultat. 

I kapitlet 1.3 Syfte nämns det att detta arbete skall utöver som förarbete inför framtida automatisering kunna 

användas som stöd till driftspersonal samt övriga operatörer. Efter validering kan höjdberäkningen användas som 

stöd till operatörer, se kapitel 3.3.5 Höjdförhållandeberäkning. Utifrån höjdberäkningen kan operatörer få 

resultat på om kuggingreppet blir påverkat eller inte. I och med att snedställningsberäkningen inte är slutförd 

kommer inte dessa beräkningar kunna användas som något stöd till operatörer. Vid centrumpositionering kan 

även övriga kraftberäkningar användas som ett stöd till operatörer, och därmed veta hur last- och 

tryckfördelningen blir mellan bärhjulen. Genom att mata in data i beräkningsmodellen på hur mycket bärhjulens 

centrum förflyttas kan operatörer få ut resultat angående höjdändringar samt last- och tryckfördelningar. 
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Valideringen av arbetet kan dock bli problematiskt, detta pga. att fasta referenspunkter i pelletverket krävs för att 

kontinuerligt testa modellens riktighet. Det kan även bli svårt att validera kraftberäkningarna i arbetet då det ej 

finns något sätt att mäta krafterna som uppstår på bärhjulen, dock kan detta möjligen genomföras i en CAD- 

modell. Utöver beräkningen kan möjligen dokumentationen om skador som kan uppkomma vid feljustering av 

bärhjulen användas för att hitta orsak för uppkommen skada och därmed snabbare hitta en lösning till problemet. 
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5 Slutsatser  

I och med att beräkningarna kring kontakten mellan bärring och bärhjul har varit mer komplicerad än vad 

som från början antogs, har arbetet med beräkningen bestått till stor del av hur lösningen kan ta form. Trots allt 

har en beräkningsmodell tagits fram, dock utan den axiella kraften pga. den beräkningen är väldigt komplicerad 

och tidskrävande. Trots denna beräkning saknas i modellen är denna modell enligt LKAB en bra början pga. att 

det inte finns någon beräkning över positionering av bärhjul och dess påverkan på Kiln-systemet.   

Slutsatserna ur arbetet samt av resultat från beräkningsmodellen är följande: 

- Bärhjulen kan flyttas maximalt 16 mm från ursprungsläget utan att överskrida maximala höjdändringen 

på 10 mm och därmed inte skada Kiln-drevets kuggingrepp. Vid positionering av ett bärhjul kan det 

flyttas maximalt cirka 34 mm utan att det leder till en högre höjdändring än det maximala kravet på 10 

mm. 

- Under uppvärmning/avkylning höjs/sänks Kiln cirka 6,5 mm, vilket hålls inom kravet för en maximal 

höjdändring på 10 mm.  

- När kravet på maximal höjdändring hålls ger det ej stora möjligheter för centrumpositionering av 

bärhjulen. Ändringen som är möjlig att göra utan att överskrida 10 mm leder inte till större ändringar i 

belastningsfördelningen. Därmed påverkas inte kraven för belastningen eller det maximala trycket.  

- Optimala positioner är pga. kravet för höjdändring då bärhjulen centrum-positioneras inom intervallet 16 

mm från ursprungsläget. Bäst är det om båda bärhjulen positioneras då detta leder till en jämnare 

lastfördelning samt att för Kiln centrumlinje inte flyttas. Optimala positioner för snedställning kan ej 

rekommenderas med resultat från denna rapport då Hertz- beräkningen behöver utvecklas mer. 

- Den tangentiella och elliptiska Hertz y-komposantkraften påverkas mycket av snedställningen av 

bärhjulen, vilket bör vara korrekt. Se Figur 15 och 16. 

- För att kunna använda beräkningsmodellen bör arbetet valideras mot t.ex. tidigare utförda mätningar 

efter justeringar av bärhjul. Efter validering kan höjdberäkningen 3.3.5 Höjdförhållande beräkning och 

3.3.4 Jämviktsberäkning samt Hertz- linje- beräkning 3.3.6 Hertz- beräkning användas för att få hjälp 

kring höjdändringar samt last- och tryckfördelning över bärhjulen.  

- Ett stöd för att förenkla arbetet vid underhåll av justering av bärhjul kan Figur 19 och 20 användas som 

riktvärde vid höjdjusteringar och temperaturdifferenser gentemot kuggingreppet.  

- Ytterligare kan diagram 12 och 13 användas för att få en tydlig bild kring last och tryckfördelningen 

utifrån centrumpositionering, vilket kan vara till hjälp för att minska slitage på t.ex. bärhjul.  

- Ett hjälpmedel för att hitta lösningar på problem då skador har uppkommit kan avsnitt 4.2.3 

Dokumentation över skador användas.  
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6 Framtida arbete 

En av de första punkterna för framtida arbete bör vara att validera beräkningen, detta för att kunna gå vidare 

med arbetet och veta att grunderna är fungerande. Valideringen kan som sagt ske genom att testa i verklig Kiln 

miljö under exempelvis ett underhållsstopp. För att valideringen ska kunna genomföras bör fasta referenspunkter 

införas på Kiln-systemet. Referenspunkterna kan användas för att validera höjdändringen hos Kiln vid 

centrumpositionering av bärhjulen och vid temperaturdifferenser, se Figur 19 och 20. Andra 

valideringsmöjligheter kan vara genom att testa modellen på gammal mätdata på Kiln-systemet, dvs. mätdata 

över hur Kiln har förflyttats efter en tid i drift. Beräkningen kan möjligen även testas genom en CAD- modell. 

Kraft- och lastberäkningarna kan som tidigare nämnt möjligen valideras i en CAD- modell.  

För att kunna validera krafterna i beräkningarna mot verkligheten bör kontinuerlig mätning och loggning av 

krafter i tre dimensioner på Kiln-systemet genomföras, detta för att se hur kraften fördelas vid olika 

driftförhållanden. Mätning och loggning av rörelser hos Kiln bör också ske. Mätningarna och loggningarna över 

krafter och rörelser ger möjlighet till reglering och kontinuerlig optimering av beteendet hos Kiln vilket kan 

minimera slitage samt öka livslängden och säkerheten hos systemet. 

När valideringarna är genomförda kan fortsatt arbete vara att ytterligare undersöka den elliptiska 

kontaktberäkningen, att undersöka om detta kan vara en lösning för den axiella kraften. Även undersöka y- 

komposant-radie-beräkningarna, dvs.om dessa bör mätas eller beräknas i en CAD- modell och därmed få ut mer 

rimliga värden. Samt slutligen få ut en riktning på y-komposant kraften. 

Arbetet bör även anpassas till övriga Grate-Kiln-verk, dvs. kulsinterverk 3 och 4 i Kiruna. För att anpassa 

beräkningsmodellen till kulsinterverken krävs att ritningar undersöks och rätt ursprungsdata hittas eller mäts upp 

på plats. Informationen som behövs är den initiala positionen som används i ekvation 44-45 och 48-49, radier på 

bärhjul och Kiln för ekvation 50-51 och 60-61 samt höjdskillnader mellan Grate och kylarsidan som ska in i 

ekvation 47. Övriga mått som avstånd mellan bärringar och bredd på bärhjul är även nödvändigt för att ta hänsyn 

till störningskrafter och expansioner/kontraktioner i Kiln-systemet.  

Andra intressanta framtida arbeten kan vara att utföra en FEM-beräkning i kontakten mellan bärring och 

bärhjul. I den FEM-beräkningen kan det studeras hur krafterna i kontakten reagerar vid positionering av 

bärhjulen, samt hur kontakttrycket kan estimeras gentemot olika positioner av bärhjulet. Olika positioner för 

pelletslasten kan även studeras i en FEM-beräkning, och då ange pelletsbädden som en utbredd last i jmf. Mot 

denna rapport utförda beräkningar som en punktlast. Andra möjliga utvidgningar av studien Kiln-systemet kan 

ses i interaktionsschemat i form av inringade rutor, se Bilaga 2. 
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Bilaga 1 - Projektbeskrivning 
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Bilaga 2 – Interaktionsschema  
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Bilaga 3 - Funktionsschema
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Bilaga 4 - Stage Gate processen 

Stage Beskrivning Gate 

Planering Projektplanering: tidplan, 

målbeskrivning, avgränsningar, 

utvidgningar, riskanalys och 

SWOT 

Projektplan godkänd av LTU och 

LKAB 

Förstudie Litteraturstudie:  

material från LKAB, beräkningar 

för styvhet på en cylinder och 

kuggkontakt 

 

Kundkrav: 

Intervjuer med personal på LKAB 

Studiebesök till KK2 

Kravspecifikation godkänd av 

LKAB 

Roadmap/produktspecificering Beskriva den generella riktningen 

för projektet, dvs vad projektet ska 

leda till 

Mission Statement 

Mekanisk beräkning Kiln Mekanisk beräkning där Kiln ses 

som en balk med bärhjulen som 

kontaktpunkter, initialt med två 

kontaktpunkter. Beräkningen ska 

vara för avkylt olastat läge och 

normal drifttemperatur med en 

statisk pellets last.  

Mekanisk beräkning med fasta 

parametrar i avkylt olastat läge. 

Samt en beräkning med en statisk 

pelletsbädd i normal 

drifttemperatur. Utvärdering av 

utslag från pelletsbädden vid olika 

positioner 

Kilnrörelser vid justering av 

bärhjullagringen 

Variera positions parametrar för ett 

bärhjul, resterande bärhjul ses som 

statiska kontaktpunkter och är 

neutralt positionerade. Utvärdera 

och dokumentera Kilnrörelser  

Den mekaniska beräkningen 

utökas med hänsyn till rörelser av 

bärhjulen samt en dokumentation 

över Kilnrörelser pga. bärhjuls 

positionering. I beräkningen ska 

hänsyn tas till pelletsbäddens 

förbestämda positioner samt den 

givna friktionskoefficienten. 

Ändringar i kuggingrepp pga. 

justeringar/rörelser 

Utvärdera vilka rörelser som Kiln 

och bärjulen kommer att 

genomföra och därmed 

dokumentera ändringar i 

kuggingreppet. Där kuggingreppet 

innebär kuggkransen som är en 

rörelsebegränsning för Kiln samt 

pitch line vilket tas hänsyn till i 

form av en diameter. 

Den mekaniska beräkningen 

begränsas av Kilnrörelser samt 

kuggingrepp utifrån positionering 

av bärhjulen. 

 

Kilnrörelser under 

uppvärmnings-och 

avkylningsförloppet 

Beskriva Kilnrörelser under 

uppvärmnings- och 

avkylningsförloppet, genom 

material-och geometriska 

parametrar.  

Dokumentation över Kilnrörelser 

vid temperaturändring.  

 

Skador som kan uppkomma 

vid felaktig positionering 

Utvärdera extremfall vid 

positionering av bärhjulen genom 

att dokumentera vilka skador som 

kan uppkomma.  

Ett dokument som visar var man 

riskerar skador beroende på 

positionerna på bärhjulen. 

Positionerna ska vara kopplade till 

den mekaniska beräkningen 

Justeringar för att optimera 

driftförhållanden 

Utifrån den mekaniska beräkningen 

och utvärderingen av skador som 

kan uppkomma hitta den mest 

fördelaktiga positionen på 

bärhjulen.  

Mekanisk beräkning som är 

optimerad. 
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Bilaga 5 - GANTT-schema 



 

VI 
 

Bilaga 6 - SWOT-analys 

SWOT-analys 

Internt STYRKOR SVAGHETER 

Kunskaper från Kontaktpersoner/handledare på 

LKAB samt LTU 

Möjlighet till kontakt med intern kunskap på 

LKAB/LTU 

Erfarenheter från företaget 

Kunskap från kurser: 

Tribologi 

Materiallära 

CAD 

Brott och utmattning 

Fysik 

Hållfasthetslära 

Matlab 

Projektkurser 

Låga kunskaper av FEM  

Brist av egenskaper från skarpa projekt 

Brist på spetskunskap 

Låg lokal kännedom inom Kiln området 

 

Externt MÖJLIGHETER HOT 

Personlig utveckling 

Möjlighet till fortsatt arbete inom företaget 

Ökad vinst för LKAB  

Vidareutveckling av examensarbetet 

Tiden räcker inte till 

Sjukdom 

Bristande/felaktig information 

Geografisk distans till 

kontaktpersoner/handledare 

Geografisk distans till utrustning 
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Bilaga 7 - Riskanalys 

RISKANALYS 

Risk Konsekvens S K Risk 

mått 

Förebyggande 

åtgärd  

Konsekvens 

åtgärd 

Bristande 

planering 

Hinner ej uppnå utsatta 

mål. Resulterar i 

tidsbrist för 

utvärdering vilket 

leder till mindre 

utvecklade lösningar. 

Kan leda till förlängd 

tid för examensarbetet 

2 

 

 

3 

 

 

6 Tydlig planering med 

tydliga mål, 

exempelvis ett Gant-

schema som 

innehåller delmål. 

Kontinuerlig 

uppföljning med 

LKAB/LTU 

I diskussion med 

LTU och LKAB 

omvärdera 

planeringen för 

att slutföra 

arbetet 

Arbetet är inte 

nog relevant för 

den krävda 

nivån 

Kan leda till att arbetet 

behöver göras om för 

att öka nivån vilket 

påverkar 

tidsplaneringen. Kan 

leda till förlängd 

projekttid för 

examensarbetet. 

2 3 

 

 

6 Tidigt i projektet 

uppställa en 

projektplan som 

godkänns av LKAB 

och LTU. 

Projektplanen ska 

tydligt visa att 

arbetet uppfyller 

kraven för 

examensarbetet 

I diskussion med 

LTU och LKAB 

omvärdera 

planeringen för 

att kunna 

slutföra arbetet 

Ej tydliga 

interna 

arbetsuppgifter 

 

Fokus kan hamna på 

fel moment i projektet, 

vilket påverkar 

tidsplaneringen. 

2 3 

 

6 Tydliga mål och 

avgränsningar samt 

tidsplanering för att 

lätt kunna se vad som 

har prioritet. 

Veckoprotokoll som 

innehar tydliga 

uppgifter för veckan. 

Alltid ha arbete för 

dagen som ej är 

beroende av 

information från 

externa. 

Återgå till 

veckoprotokoll 

för att hitta 

prioriterade 

arbetsuppgifter. 

Diskutera med 

LKAB/LTU för 

att få 

vägledning. 

Brist av 

information 

från 

LKAB/LTU om 

vad som krävs 

av 

examensarbetet 

 

Fokus kan hamna åt 

fel håll och påverka 

tidsplaneringen 

negativt. Felaktig 

spetskompetens kan 

krävas. Felaktiga mål, 

avgränsningar och 

frågeställningar kan 

sättas. 

2 3 

 

 

6 Tydliga 

avgränsningar och 

mål i samråd med 

LKAB och LTU. 

Vilka samlas i en 

projektplan som 

godkänns av alla 

parter. 

Förtydliganden ges 

till frågeställningar. 

Vid osäkerhet 

kontakta 

LKAB/LTU för 

diskussion. 

Resultatet 

feltolkas 

 

Viktigt arbete går 

förlorat. Risker vid 

användning av 

resultatet ökar 

2 3 

 

 

6 Tydlig beskriven 

rapport med 

hänvisning till 

kontakt vid fundering 

av resultatet. 

Kontinuerlig kontakt 

med LKAB vid 

arbetets avslut för att 

Förtydliga 

rapporten samt 

vara tillgänglig 

för frågor 



 

VIII 
 

tydliggöra 

frågetecken. 

Resultatet är 

felaktigt 

Arbetet ger inte önskat 

resultat vilket kan 

påverka examinationen 

samt företagskontakten 

2 3 6 Kontinuerlig kontakt 

med LKAB för att få 

delmål/delresultat 

validerade.  

I diskussion med 

LKAB/LTU 

utvärdera vad 

som behöver 

göras om för att 

ge ett korrekt 

resultat. 

Har en större 

omfattning än 

hanterbart för 

arbetsomfattni

ngen 6mån ex-

jobb 

 

Mer tid krävs för att 

uppnå utsatta mål 

vilket påverkar 

kvalitén på resultatet. 

2 2 

 

 

4 Tydliga 

avgränsningar med 

tydliga mål i 

samarbete med 

LKAB och LTU. 

Kontinuerlig kontakt 

med LKAB/LTU för 

uppdatering 

I diskussion med 

LTU och LKAB 

omvärdera 

planeringen, 

uppdatera 

avgränsningar 

samt mål för att 

kunna slutföra 

arbetet. 

Sjukdom 

(examensarbeta

re, handledare 

eller 

examinator) 

 

Påverkar 

tidsplaneringen och 

därmed resultatet 

negativt. 

 

2 2 

 

 

4 Inneha 

säkerhetsmarginaler i 

tidsplaneringen samt 

att inneha arbete som 

inte är beroende av 

andra. Se alltid till att 

ha värdeskapande 

arbete att utföra 

Prioritera 

arbetsuppgifter 

och genomför 

det mest kritiska. 

Återgå till 

veckoprotokoll 

för att hitta 

prioriterade 

arbetsuppgifter. 

Diskutera med 

LKAB/LTU för 

att få 

vägledning. 

Missbedömning 

av hur 

tidskrävande 

ett moment kan 

vara 

 

Påverkar 

tidsplaneringen och 

därmed resultatet 

negativt. 

2 2 

 

 

4 Inkludera 

säkerhetsmarginaler i 

tidsplaneringen samt 

i samråd med LKAB 

tidigt i projektet 

skapa förståelse för 

svårigheter som kan 

uppkomma. 

Prioritera det 

viktigaste i 

arbetsmomentet 

samt diskutera 

med 

LKAB/LTU 

ang. 

omfattningen av 

uppgiften. 

Bristande eller 

felaktig data 

från 

LKAB/LTU 

 

Kan leda till arbetet 

behöver göras om 

vilket påverkar 

tidsplaneringen och 

därmed resultatet 

negativt. 

1 3 

 

 

3 Tydliga och 

genomtänkta frågor 

till LKAB/LTU samt 

kontinuerlig kontakt 

med 

handledare/examinat

or. Även kritisk 

distans till givna 

informationen/data. 

Vid osäkerhet 

kontakta 

LKAB/LTU för 

diskussion. 

Kommentera i 

rapport ang. 

informationens 

riktighet. 

Förlust av data 

 

Påverkar 

tidsplaneringen samt 

resultatet negativt 

1 3 

 

 

3 Säkerhetskopiera på 

två platser. 

Arbetsdator samt 

extern hårddisk. 

LKAB P:/ 

I diskussion med 

LKAB/LTU 

omvärdera 

planeringen och 

prioritera för att 



 

IX 
 

kunna slutföra 

arbetet 

Handledare/exa

minator lämnar 

projektet 

 

Viktig kunskap 

försvinner vilket 

försvårar arbetet 

1 3 

 

 

3 Genom bra kontakt 

ökar chansen att 

förutse dessa 

händelser och 

möjligen hitta en 

ersättare i god tid. 

I kontakt med 

LKAB/LTU 

hitta en ny 

handledare/exam

inator. 

Minskad 

motivation 

 

Påverkar kvalitén på 

arbetet samt att 

tidsplaneringen kan bli 

lidande 

1 3 

 

 

3 Tydliga orsaker till 

uppgifter stärker 

motivationen samt 

inneha ledig tid för 

att öka arbetsviljan 

Utvärdera det 

möjliga 

resultatet av 

arbetsuppgifter 

samt planera in 

ledig tid. 

Bristande 

kunskap inom 

specifika 

områden 

 

Vid väntan på 

kompetens påverkas 

tidsplaneringen. 

Felaktig/bristande data 

påverkar riktigheten i 

slutresultatet samt kan 

leda till arbetet 

behöver göras om 

1 2 

 

 

2 Lokalisera och 

dokumentera 

kontaktpersoner med 

önskade kunskaper 

tidigt i projektet. 

Validera data som 

används i arbetet 

genom 

nyckelpersoner eller 

genom given 

dokumentation. 

Alltid ha uppgifter 

för dagen som inte är 

beroende av externa 

informationsgivare. 

Återgå till 

veckoprotokoll 

för att hitta 

prioriterade 

arbetsuppgifter. 

Diskutera med 

LKAB/LTU för 

att få 

vägledning. 

Vid osäkerhet 

ang. data 

kontakta LKAB 

för diskussion. 

Kommentera i 

rapport ang. 

informationens 

riktighet 
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Bilaga 8 - Matlab skript  

%Examensarbete Modellbyggnad och simulering av Kiln styrning  
%Gjord av:Anna Lindqvist 
%Datum: 20150606 
clear all 

  
%% 
%Parametrar 
g=9.8;        %Gravitation [m/s^2] 
r1=2.5;       %Kiln minsta innerradie [m] 
r2=2.8;       %Kiln största innerradie [m] 
R1=2.8;       %Kiln minsta ytterradie [m] 
R2=3.1;       %Kiln största ytterradie [m] 
Rh=1.1;       %Bärhjulsradie [m] 
b=1.1;        %Bärhjulsbredd [m] 
L=18.0;       %Avstånd mellan bärringar [m] 

  
%Temperaturer under normal produktion 
%Manteltemperatur  
t1=0;%linspace(30,300,40); 
%Bärringtemperatur  
t2=0;%linspace(30,150,40); 
%Bärhjultemperatur  
t3=0;%linspace(30,100,40); 
%Avkylt läge,  
%antagande t4=30 grader 
t4=0;%30; 

  
%% 

  
%GRATESIDAN 
%Avstånd mellan bärhjulen Grate=4,5412 
%C/C vinkel Bärhjul/kiln Grate=29,55 
hg0=4.0;  %Beräknad ursprungshöjd c/c bärhjul kiln [m] 
Rg=7.1/2; %Radie bärring[m] 

  
%KYLARE 
%Avstånd mellan bärhjulen Kylare=4283,1 
%C/C vinkel bärhjul/kiln Kylare=29,79 
hk0=3.7;   %Beräknad ursprungshöjd c/c bärhjul kiln [m] 
Rk=6.5/2;  %Radie bärring, kylarsidan [m] 

  
%Längdförlängning pga. termisk expansion: 
%Avstånd mellan bärringar [m] 
Lt=L.*11.5e-6.*(t1-t4); 
%Bärhjulsbredden [m] 
bt=b.*11.5e-6.*(t3-t4); 
%Kiln minsta ytterradie [m] 
R1t=R1.*11.5e-6.*(t1-t4); 
%Kiln största ytterradie [m] 
R2t=R2.*11.5e-6.*(t1-t4); 
%Kiln minsta innerradie [m] 
r1t=r1.*11.5e-6.*(t1-t4); 
%Kiln största innerradie [m] 
r2t=r2.*11.5e-6.*(t1-t4); 
%Radie bärring Gratesidan [m] 
Rgt=Rg.*11.5e-6.*(t2-t4); 
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%Radie bärring Kylarsidan [m] 
Rkt=Rk.*11.5e-6.*(t2-t4); 
%Radie bärhjul [m] 
Rht=Rh.*11.5e-6.*(t3-t4); 

  
%Totala längden med eller utan termisk expansion 
%Avstånd mellan bärringar plus termisk expansion [m] 
Ltot=Lt+L;  
%Kiln minsta innerradie [m] 
r1tot=r1t+r1; 
%Kiln störst innerradie [m] 
r2tot=r2t+r2; 
%Kiln minsta ytterradie [m] 
R1tot=R1t+R1; 
%Kiln största ytterradie [m] 
R2tot=R2t+R2; 
%Bärhjulsbredden [m] 
btot=bt+b; 
%Radie bärring Gratesidan [m] 
Rgtot=Rgt+Rg; 
%Radie bärring Kylarsidan [m] 
Rktot=Rkt+Rk; 
%Radie bärhjul [m] 
Rhtot=Rht+Rh; 

  
%% 
%HÖJDFÖRHÅLLANDEBERÄKNING 

  
ckt=Rktot+Rhtot;   %Hypotenusan av kilnradie plus bärhjulradie, kylarsidan 

[m] 
cgt=Rgtot+Rhtot;   %Hypotenusan av kilnradie plus bärhjulradie, gratesidan 

[m] 

  
%Avståndet som bärhjulet förlyttas till/från kiln centrumlinje, hjul 1-4 

[m] 
x1=0;%linspace(-0.00925, 0.00925, 40); 
x2=0;%linspace(-0.00925, 0.00925, 40); 
x3=0;%linspace(-0.00925, 0.00925, 40);         
x4=0;%linspace(-0.00925, 0.00925, 40);  

  
%c/c horisontal avstånd bärhjul-kiln, hjul 1-4 [m] 
%Med eller utan centrumförskjutning 
xtot1=(4.5/2)+x1;                       
xtot2=(4.5/2)+x2; 
xtot3=(4.3/2)+x3;                       
xtot4=(4.3/2)+x4; 

  
%Totala avståndet mellan bärhjulen på grate(12)/kylar(34) sidan [m] 
xtot12=(xtot1+xtot2)/2; 
xtot34=(xtot4+xtot3)/2; 

  
%c/c vinkel mellan bärhjul/kiln. K=kylarsidan, G=gratesidan [m] 
%Map totala c/c totala horisontalavståndet och hypotenusan(Bärhjulradie+ 

Bärringradie). 
betag=asind(xtot12./cgt); 
betak=asind(xtot34./ckt); 
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%Höjden från c/c bärhjul-kiln [m] 
%Map c/c vinkeln bärhjul-kiln och hypotenusan(Bärhjulradie+ Bärringradie) 
hg=cgt.*cosd(betag)+0.7; 
hk=ckt.*cosd(betak); 

  
%Höjdförändringen, kylar och grate sidan [m] 
dhk=hk-hk0; 
dhg=hg-hg0-0.7; 

  
%Lutning på kiln mot horisontalplanet 
alpha=atand((hg-hk)./Ltot); 

  
%% 
%TANGENTIELL BERÄKNING 

  
%Snedställning av bärhjul, hjul 1-4 [m] 
s1=0;%linspace(-0.00525, 0.00525, 40); 
s2=0;%linspace(-0.00525, 0.00525, 40); 
s3=0;%linspace(-0.00525, 0.005250, 40); 
s4=0;%linspace(-0.005250, 0.005250, 40);  

  
%Absolutbeloppet av bärhjulssnedställning, hjul 1-4 
habs1=abs(s1); 
habs2=abs(s2); 
habs3=abs(s3);                   
habs4=abs(s4); 

  
%Bärhjulvinkel utifrån neutral position, hjul 1-4. 
gamma1=asind(habs1./(b./2)); 
gamma2=asind(habs2./(b./2)); 
gamma3=asind(habs3./(b./2));     
gamma4=asind(habs4./(b./2)); 

  
u=0.1;                       %Friktionskoefficient [-] 
mp=0;%1000e3-900e3;          %Pelletssmassan vid normal produktion [kg] 
mk=900e3;                    %Tom kiln massa [kg] 
mt=mp+mk;                    %Totala kiln+pellets massan [kg] 
theta=0;%linspace(0,25,40);  %Pelletsposition från kiln centrumlinje  
ms=0;                        %Störningsmassa [kg]                      
betax=0;              %Vinkel på störningsmassan från kiln 

centrumlinje 
x=0;                         %Avstånd störningsmassa-bärhjul grate/kylare 

[kg]  
ry=(R1tot+R2tot)./2;         %Kiln medelytterradie [m] 
ri=(r1tot+r2tot)./2;         %Kiln medelinnerradie [m] 

  
%Tangentiella kraften på kiln från kuggdrevet [N]   
Ftan=(mt.*g.*(ry.^2+ri.^2))./(2.*ry.^2);    

  
%Tangentiella y-komposant kraften pga vinklat bärhjul, hjul 1-4 [N] 
Ftan1y=(Ftan.*tand(gamma1))./4;  
Ftan2y=(Ftan.*tand(gamma2))./4;  
Ftan3y=(Ftan.*tand(gamma3))./4;      
Ftan4y=(Ftan.*tand(gamma4))./4; 
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%Translationsfriktionskraft, hjul 1-4 [N] 
fTalpha=(u.*mt.*g.*cosd(alpha))./4; 
%Map c/c vinkel bärhju-kiln 
fTg=fTalpha.*cosd(betag);         
fTk=fTalpha.*cosd(betak);  
  

%% 
%JÄMVIKTSBERÄKNING 

  
%Kiln last beroende av vinkeln på kiln från horisontalplanet [N] 
w=mt.*g.*sind(alpha); 

  
%Kraftfördelning bärhjul-kiln beroende på lägespositionering av bärhjul, 

pelletsbädd och störningskraft [N] 
Fbeta1=(((mk.*g.*cosd(betag))./4)+(mp.*g.*cosd(betag+theta))./4)+ms*g*cosd(

betax)/2*x;  
Fbeta2=(((mk.*g.*cosd(betag))./4)+(mp.*g.*cosd(betag-

theta))./4)+ms*g*cosd(betax)/2*x;               
Fbeta3=(((mk.*g.*cosd(betak))./4)+(mp.*g.*cosd(betak+theta))./4)+ms*g*cosd(

betax)/2*x;                
Fbeta4=(((mk.*g.*cosd(betak))./4)+(mp.*g.*cosd(betak-

theta))./4)+ms*g*cosd(betax)/2*x;                

  
%Radiella kraften bärhjul-kiln anpassad till kilnlutning, hjul 1-4 [N] 
F1=Fbeta1.*cosd(alpha);       
F2=Fbeta2.*cosd(alpha);       
F3=Fbeta3.*cosd(alpha);       
F4=Fbeta4.*cosd(alpha);       

  
% X-kraftkomposant bärhjul-kiln, hjul 1-4 [N] 
Fx1=sind(betag).*F1; 
Fx2=sind(betag).*F2; 
Fx3=sind(betak).*F3; 
Fx4=sind(betak).*F4; 

  
% Y-kraftkomposant bärhjul-kiln, hjul 1-4 [N] 
Fy1=cosd(betag).*F1; 
Fy2=cosd(betag).*F2; 
Fy3=cosd(betak).*F3; 
Fy4=cosd(betak).*F4; 

  
%% 
%HERTZ ELLIPTISK JÄMVIKTBERÄKNING 

  
%Emodulen stål [Pa] 
E1=210*10^9; 
E2=210*10^9; 
%Poissons konstant stål [-] 
v1=0.3;    
v2=0.3; 
%Sträckgränsen STÅL [Pa] 
Rp02=420e6; 

  
%X-komposant radie bärhjul [m] 
rhx=Rhtot;                           

  
%X-komposant radie bärring kylarsidan, hjul 3-4 [m] 
rk3x=Rktot.*cosd(gamma3); 
rk4x=Rktot.*cosd(gamma4); 
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%X-komposant radie bärring gratesidan, hjul 1-2 [m] 
rg1x=Rgtot.*cosd(gamma1);                          
rg2x=Rgtot.*cosd(gamma2); 

  
%Y-komposant radie bärhjul, hjul 1-4 [m] 
rhy1=Rhtot./tand(gamma1); 
rhy2=Rhtot./tand(gamma2); 
rhy3=Rhtot./tand(gamma3); 
rhy4=Rhtot./tand(gamma4); 

  
%Y-komposant radie bärring gratesida, hjul 1-2 [m] 
rgy1=Rgtot.*sind(gamma1); 
rgy2=Rgtot.*sind(gamma2); 

  
%Y-komposant radie bärring kylarsida, hjul 3-4 [m] 
rky3=Rktot.*sind(gamma3); 
rky4=Rktot.*sind(gamma4); 

  
%Effektiva radien Y-komposant hjul 1-4 [m] 
Rprimy1=1./((1./rhy1)+(1./rgy1)); 
Rprimy2=1./((1./rhy2)+(1./rgy2)); 
Rprimy3=1./((1./rhy3)+(1./rky3)); 
Rprimy4=1./((1./rhy4)+(1./rky4)); 

  
%Effektiva radien X-komposant, hjul 1-4 [m] 
Rprimx1=1./((1./rhx)+(1./rg1x)); 
Rprimx2=1./((1./rhx)+(1./rg2x)); 
Rprimx3=1./((1./rhx)+(1./rk3x)); 
Rprimx4=1./((1./rhx)+(1./rk4x)); 

  
%Effektiva radien hjul 1-4 [m] 
Rprim1=1./((1./Rprimx1)+(1./Rprimy1)); 
Rprim2=1./((1./Rprimx2)+(1./Rprimy2)); 
Rprim3=1./((1./Rprimx3)+(1./Rprimy3)); 
Rprim4=1./((1./Rprimx4)+(1./Rprimy4)); 

  
%Kvoten mellan effektiva radien, hjul 1-4 [-] 
lambda1=Rprimy1./Rprimx1; 
lambda2=Rprimy2./Rprimx2; 
lambda3=Rprimy3./Rprimx3; 
lambda4=Rprimy4./Rprimx4; 

  
%k parameter, hjul 1-4 [-] 
k1=1./(1+sqrt(log(16./lambda1)./(2.*lambda1))-

sqrt(log(4))+0.16.*log(lambda1)); 
k2=1./(1+sqrt(log(16./lambda2)./(2.*lambda2))-

sqrt(log(4))+0.16.*log(lambda2)); 
k3=1./(1+sqrt(log(16./lambda3)./(2.*lambda3))-

sqrt(log(4))+0.16.*log(lambda3)); 
k4=1./(1+sqrt(log(16./lambda4)./(2.*lambda4))-

sqrt(log(4))+0.16.*log(lambda4)); 

  
%Axel a*, hjul 1-4 [-] 
aprim1=k1.*(1+((2.*(1-k1.^2))./(pi.*k1.^2))-0.25.*log(k1)).^(1/3); 
aprim2=k2.*(1+((2.*(1-k2.^2))./(pi.*k2.^2))-0.25.*log(k2)).^(1/3); 
aprim3=k3.*(1+((2.*(1-k3.^2))./(pi.*k3.^2))-0.25.*log(k3)).^(1/3); 
aprim4=k4.*(1+((2.*(1-k4.^2))./(pi.*k4.^2))-0.25.*log(k4)).^(1/3); 
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%Axel b*, hjul 1-4 [-] 
bprim1=aprim1./k1; 
bprim2=aprim2./k2; 
bprim3=aprim3./k3; 
bprim4=aprim4./k4; 

  
%Effektiva elasticitets modulen [Pa] 
Eprim=1./(((1-(v1).^2)./(2.*E1))+((1-(v2).^2)./(2.*E2))); 

  
%Del axel a, hjul 1-4 [m] 
a1=aprim1.*((3.*F1.*Rprim1)./Eprim).^(1/3); 
a2=aprim2.*((3.*F2.*Rprim2)./Eprim).^(1/3); 
a3=aprim3.*((3.*F3.*Rprim3)./Eprim).^(1/3); 
a4=aprim4.*((3.*F4.*Rprim4)./Eprim).^(1/3); 

  
%Del axel b, hjul 1-4 [m] 
b1=bprim1.*((3.*F1.*Rprim1)./Eprim).^(1/3); 
b2=bprim2.*((3.*F2.*Rprim2)./Eprim).^(1/3); 
b3=bprim3.*((3.*F3.*Rprim3)./Eprim).^(1/3); 
b4=bprim4.*((3.*F4.*Rprim4)./Eprim).^(1/3); 

  
%Medel trycket, hjul 1-4 [Pa] 
Pm1=F1./(pi.*a1.*b1); 
Pm2=F2./(pi.*a2.*b2); 
Pm3=F3./(pi.*a3.*b3); 
Pm4=F4./(pi.*a4.*b4); 

  
%Maximala trycket, hjul 1-4 [Pa] 
PMax1=1.5.*Pm1; 
PMax2=1.5.*Pm2; 
PMax3=1.5.*Pm3; 
PMax4=1.5.*Pm4; 

  
%Maximala Hertz kontakttrycket där det fortfarande är elastisk deformation, 

hjul 1-4 [Pa] 
Pc1=(((F1).^(1/3))./(pi.*aprim1.*bprim1)).*((Eprim./(3.*Rprim1)).^(2/3)); 
Pc2=(((F2).^(1/3))./(pi.*aprim2.*bprim2)).*((Eprim./(3.*Rprim2)).^(2/3)); 
Pc3=(((F3).^(1/3))./(pi.*aprim3.*bprim3)).*((Eprim./(3.*Rprim3)).^(2/3)); 
Pc4=(((F4).^(1/3))./(pi.*aprim4.*bprim4)).*((Eprim./(3.*Rprim4)).^(2/3)); 

  
%Maximala Hertzkraften i kontakten där det fortfarande är elastisk 

deformation, hjul 1-4 [N] 
Fc1=((pi.*aprim1.*bprim1.*Pc1).^3).*(((3.*Rprim1)./Eprim).^2); 
Fc2=((pi.*aprim2.*bprim2.*Pc2).^3).*(((3.*Rprim2)./Eprim).^2); 
Fc3=((pi.*aprim3.*bprim3.*Pc3).^3).*(((3.*Rprim3)./Eprim).^2); 
Fc4=((pi.*aprim4.*bprim4.*Pc4).^3).*(((3.*Rprim4)./Eprim).^2); 

  
%Kraft resultat av integral över det elliptiska området [N] 
F1_integral=PMax1./cosd(gamma1).*Rprimx1.*Rprimy1; 
F2_integral=PMax2./cosd(gamma2).*Rprimx2.*Rprimy2; 
F3_integral=PMax3./cosd(gamma3).*Rprimx3.*Rprimy3; 
F4_integral=PMax4./cosd(gamma4).*Rprimx4.*Rprimy4; 

  
%Y-Kraftkomposant som positionerar kiln i axiell led [N] 
F1y_elliptisk=F1_integral.*cosd(gamma1).*sind(gamma1); 
F2y_elliptisk=F1_integral.*cosd(gamma2).*sind(gamma2); 
F3y_elliptisk=F1_integral.*cosd(gamma3).*sind(gamma3); 
F4y_elliptisk=F1_integral.*cosd(gamma4).*sind(gamma4); 
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%% 
%HERTZ LINJE KONTAKTBERÄKNING 

  
%Effektiva radien, grate och kylarsidan [m] 
rprimk=1./(1./Rhtot + 1./Rktot); 
rprimg=1./(1./Rhtot + 1./Rgtot); 

  
%Bredden i kontakten mellan bärring och bärhjul, hjul 1-4 [m] 
B1=2.*(2./pi).^(1./2).*(F1./btot).^(1./2).*(rprimg./Eprim).^(1./2);   
B2=2.*(2./pi).^(1./2).*(F2./btot).^(1./2).*(rprimg./Eprim).^(1./2); 
B3=2.*(2./pi).^(1./2).*(F3./btot).^(1./2).*(rprimk./Eprim).^(1./2); 
B4=2.*(2./pi).^(1./2).*(F4./btot).^(1./2).*(rprimk./Eprim).^(1./2); 

  
%Medeltrycket i kontakten [Pa] 
Pm_linje1=1./4.*(pi./2).^(1./2).*(F1./btot).^(1./2).*(Eprim./rprimg).^(1./2

); 
Pm_linje2=1./4.*(pi./2).^(1./2).*(F2./btot).^(1./2).*(Eprim./rprimg).^(1./2

); 
Pm_linje3=1./4.*(pi./2).^(1./2).*(F3./btot).^(1./2).*(Eprim./rprimk).^(1./2

); 
Pm_linje4=1./4.*(pi./2).^(1./2).*(F4./btot).^(1./2).*(Eprim./rprimk).^(1./2

); 

  
%Maximala trycket i kontakten [Pa] 
Pmax_linje1=4./pi.*Pm_linje1; 
Pmax_linje2=4./pi.*Pm_linje2; 
Pmax_linje3=4./pi.*Pm_linje3; 
Pmax_linje4=4./pi.*Pm_linje4; 

  
%Maximala skjuvningen i kontakten [Pa] 
T_max1=0.387.*Pm_linje1; 
T_max2=0.387.*Pm_linje2; 
T_max3=0.387.*Pm_linje3; 
T_max4=0.387.*Pm_linje4; 

  
%Maximala skjuvningen där deformationen fortfarande är elastisk [Pa] 
Tc=0.5.*Rp02; 

  
%Maximala trycket där deformationen fortfarande är elastisk [Pa] 
Pc_linje=0.5./0.387.*Rp02; 

  
%Maximala lasten där deformationen fortfarande är elastisk [Pa] 
Fc_linjek=(32.*Pc_linje.^2.*btot.*rprimk)./(pi.*Eprim); 
Fc_linjeg=(32.*Pc_linje.^2.*btot.*rprimg)./(pi.*Eprim); 

  
%Maximala massan där deformationen fortfarande är elastisk [Pa] 
mc1=Fc_linjeg./g; 
mc2=Fc_linjeg./g; 
mc3=Fc_linjek./g; 
mc4=Fc_linjek./g; 

  
%Arean som uppstår i kontakten mellan bärring och bärhjul [m^2] 
A1=B1.*2.*btot; 
A2=B2.*2.*btot; 
A3=B3.*2.*btot; 
A4=B4.*2.*btot; 
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Bilaga 9 - Komplement till beräkningsmodell 

3.3.3 Jämviktsberäkning 

Komplement till kapitel 3.3.3 Jämviktsberäkning. Beräkningarna nedan är komposanter till ekvation 39. 

X-kraftkomposanten bärhjul-Kiln från hjul 1-2 

𝐹𝑥1−2 = 𝐹1−2𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑔)     (A) 

 

X-kraftkomposanten bärhjul-Kiln från hjul 3-4 

𝐹𝑥3−4 = 𝐹3−4𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑘)     (B) 

 

Y-kraftkomposanten bärhjul-Kiln från hjul 1-2 

𝐹𝑦1−2 = 𝐹1−2𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑔)     (C) 

 

Y-kraftkomposanten bärhjul-Kiln från hjul 3-4 

𝐹𝑦3−4 = 𝐹3−4𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑘)     (D) 

 

3.3.5 Hertzberäkning 

Komplement till kapitel 3.3.5 Hertzberäkning. Beräkningarna nedan är komplement till Hertz linje 

kontaktberäkningar. Med hjälp av ekvationer 62-63 kan den maximala skjuvningen som uppstår i kontakten 

beräknas. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0.387𝑃𝑚𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒1−4
     (E) 

 

Nedan beräknas maximala värden för lasten, massan och skjuvningen då deformationen fortfarande är 

elastisk. Ekvation F och G beräknas med hjälp av det kritiska trycket som beräknas i ekvation 65. Se kapitel 

3.3.5 Hertzberäkning för övriga parameterbeskrivningar samt ekvationer för respektive parameter. 

𝐹𝑐𝑖𝑛𝑗𝑒𝑔 =
32𝑃𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐

2𝑏𝑡𝑜𝑡𝑅𝑔
′

𝜋𝐸′      (F) 

 

𝐹𝑐𝑖𝑛𝑗𝑒𝑘 =
32𝑃𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐

2𝑏𝑡𝑜𝑡𝑅𝑘
′

𝜋𝐸′      (G) 

 

𝑚𝑐2−1 =
𝐹𝑐𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑔

𝑔
     (H) 

 

𝑚𝑐4−3 =
𝐹𝑐𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑘

𝑔
     (I) 

 

𝜏𝑐𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 0.5𝑅𝑝02     (J) 

 

För att veta hur stor kontakten är mellan bärhjul och bärring beräknas arean med hjälp av bredden i 

kontakten, se ekvation K, L och M. B1-4 är bredden i kontakten mellan bärring och bärhjul, dvs. bredden på 

linjekontakten. Se kapitel 3.3.5 Hertzberäkning för övriga parameter beskrivningar samt ekvationer för 

respektive parameter. 

𝐴1−4 = 𝐵1−42𝑏𝑡𝑜𝑡     (K) 

 

𝐵1−2 = 2(
2

𝜋
)

1
2
(
𝐹2−1

𝑏𝑡𝑜𝑡
)

1
2
(
𝑅𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒

′

𝐸′ )

1
2

    (L) 

 

𝐵3−4 = 2(
2

𝜋
)

1
2
(
𝐹3−1

𝑏𝑡𝑜𝑡
)

1
2
(
𝑅𝑘𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒

′

𝐸′ )

1
2

    (M) 
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Beräkningarna nedan är komplement till Hertz elliptiska kontaktberäkningar. Ekvationerna N och O kan 

beräkna det maximala trycket och belastningen då ytan i kontakten fortfarande är elastiskt deformerad. Se kapitel 

3.3.5 Hertzberäkning för övriga parameter beskrivningar samt ekvationer för respektive parameter. 

𝑃𝐶1−4
′ =

𝐹1−4
1/3

𝜋𝑎1−4
′ 𝑏1−4

′ (
𝐸′

3𝑅1−4
′ )

2/3

    (N) 

 

𝐹𝑐1−4 = (𝜋𝑎1−4
′ 𝑏1−4

′ 𝑅𝑃0,2)
3 (

𝐸′

3𝑅1−4
′ )

2

    (O) 
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Bilaga 10 - Kravspecifikation 

KRAVSPECIFIKATION 

Krav/ 

Önskemål 

Funktion Krav- 

värde 

Ideal- 

värde 

Enhet Mätmetod Kommentar 

Produktkrav 

Geometrikrav 

KRAV Antal kontaktpunkter 4 4 st  Fyra stycken 

bärhjul 

KRAV Anpassas till 

kuggkransspel 

+/-12,5  mm  Totalt 25 mm 

spelrum 

KRAV Anpassas till 

stödhjulsspel 

+/-12,5  mm   Totalt 25 mm 

spelrum 

KRAV Anpassas till geometri 

begränsningar utifrån 

kuggkransen 

10  mm  Vertikal-

förflyttning från 

kuggkrans 

centrumlinje 

KRAV Anpassas för 

kuggingrepp 

Ja    Anpassas utifrån 

kuggkontakten 

mha. pitchline 

diametern 

KRAV Anpassas för 

geometriförändringar 

hos Kiln 

Ja  mm Ritning 

163956 

Expansion samt 

kontraktion av 

Kiln pga. 

temperatur-

ändringar 

KRAV Anpassas till Kiln 

lutning 

3 3 o Ritning 

D017366 

Tre graders 

lutning i 

förhållande mot 

horisontalplanet 

KRAV Anpassas för rotation 

hos Kiln, bärhjul, 

bäring, kuggkrans och 

kugghjul samt stödhjul. 

Ja    Där det är 

nödvändigt, ta 

hänsyn till 

roterande 

rörelser 

Belastningskrav 

KRAV Ej överstiga maximala 

belastningen för 

bussningar 

≤2200   kN AutoInvent 

dokument 

för KK2 

Beräknat av 

Niklas 

Bennstedt på 

AutoInvent 

KRAV Ej överstiga maximala 

medeltrycket till 

bussningarna 

≤2  <2 MPa  Idealt understiga 

2 MPa för att 

bibehålla 

hydrostatiska 

förhållanden 

KRAV Ej överstiga maximal 

kontakttryck för bärhjul 

lager 

≤400  MPa ISO 76 

1987 

 

KRAV Ej överstiga maximal 

kontakttrycket för 

bärhjul 

≤545  MPa Hertz linje 

kontakt-

beräkning 

Ej överstiga 545 

MPa i Hertz 

kontakttryck.  

KRAV Ej överstiga maximal 

kontakttrycket för 

stödhjul 

≤100 0 MPa  Ej överstiga 100 

MPa i Hertz 

kontakttryck. 
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Idealt ingen 

belastning. 

KRAV Anpassas för 

normallastad Kiln 

1000  kg Dokument 

AutoInvent 

Drifts-

varvtal 

Kilnar KK2 

Tegelinfodring, 

stålmantel, 

bärring och 

kuggkrans samt 

pellets 

KRAV Anpassas för fullt lastad 

Kiln 

1400  kg Dokument 

AutoInvent 

Drifts-

varvtal 

Kilnar KK2 

Maximalt lastad 

Kiln 

KRAV Anpassas för tom Kiln 900  kg Dokument 

AutoInvent 

Drifts-

varvtal 

Kilnar KK2 

Tegelinfodring, 

stålmantel, 

bärring och 

kuggkrans  

Projektkrav/Önskemål 

KRAV Mekanisk beräkning Ja    Mekanisk 

beräkning som 

visar hur 

justering av 

bärhjul påverkar 

Kiln. 

KRAV Dokumentation över 

skador 

Ja    Dokumentation 

som visar var 

skador kan 

uppstå pga. 

felaktig 

positionering av 

bärhjulen 

KRAV Dokumentation över 

uppvärmnings samt 

avkylningsförloppet 

Ja    Dokumentation 

som visar 

uppvärmnings- 

och avkylnings-

förloppet hos 

Kiln.  

KRAV Dokumentation över 

kuggingrepp 

Ja    Dokumentation 

som visar hur 

kuggingreppet 

påverkas av 

Kiln justering  

KRAV Optimerade positioner Ja    Positioner som 

ger önskade 

egenskaper samt 

minskar risken 

för skada. 

ÖNSKE- 

MÅL 

Kunna användas som 

stöd till mekanikerna 

och UH ingenjörer 

 Ja    

 

 


