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1
 En kulkvarn är en typ av kvarn vars malning uppstår av kollisions- och friktionsnötning. 



Abstract 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) is an international high technologic mining 

and mineral group that mines and processes Norrbotten’s unique iron ore for the 

global steel market. In one of the company’s concentrator plants, one out of many 

processes is to grind various minerals with ball mills.  

In this work, a static stress- and fatigue analysis has been performed. This work is 

done on behalf of LKAB. The motivation of this work is to prevent and schedule 

failure of the mantel
2
 due to fatigue. 

The work is based on a simplified model of the dynamic motion that occurs in a ball 

mill. The model, with attention to the mantel was simulated numerically using the 

finite element method (FEM), which resulted in a global stress image. Further, the 

results were used to estimate the life length of the mantel considering the weld.  

The result from the fatigue calculations predicts a life length of 25 years for the most 

critical weld. 

Comparing the results with the time that the mantel has been in operation, it is shown 

that the calculated life length cannot easily be compared to the operation time. This 

can primarily be explained by: 

 Uncertainty about the load case and the impacts from the dynamic motion.  

 The welds on the mantel have been re-welded once during its life. 

Through comparing the results with the detected
3
 internal defects of the mantel, it is 

shown that the internal defects likely belong to fatigue damages.  

  

                                                 
2
 The mantel is a part of the ball mill and consists of a hollow cylindrical shell rotating about its axis. 

3
 Detection of the internal defects was made with an ultra sound scan of the mantel. 



Sammanfattning 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en högteknologisk gruv- och 

mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens järnmalm för den globala 

stålmarknaden. Vid företagets anrikningsverk är en av många processer att mala ner 

olika typer av mineraler med så kallade kulkvarnar. 

I denna studie har en statisk spännings- och utmattningsanalys genomförts. Analysen 

omfattarar en av LKAB:s kulkvarnar där manteln
4
 har bytts ut på grund av att 

inneslutna materialdefekter upptäckts vid en ultraljudsbesiktning. Studien är utförd på 

uppdrag av LKAB med syfte att livslängdsbestämma kvarnens mantel och därmed 

kunna undvika haveri. 

Analysen har baserats på en förenklad modell av det dynamiska förloppet som uppstår 

i en kulkvarn. Beräkningsmodellen, med fokus på manteln simulerades numeriskt 

med hjälp av finita element metoden, vilket gav en global spänningsbild över 

manteln. Resultaten från den numeriska analysen användes vidare till en 

utmattningsberäkning av mantelns mest kritiska svetsar.  

Resultatet från utmattningsberäkningen predikterar en livslängd på 25 år för mantelns 

mest utsatta svetsar. 

Det går inte med enkelhet att verifiera resultatet från utmattningsberäkningarna mot 

kulkvarnens verkliga driftstid. Detta kan huvudsakligen förklaras med: 

 Osäkerhet vid lastantagandet och de dynamiska effekternas påverkan. 

 Manteln har omsvetsats under okänt årtal.  

Vid en jämförelse från resultaten mot detekterade
5
, defekta områden så visas att de 

inneslutna defekterna sannolikt kan härstamma från materialutmattning av mantelns 

svetsar.

                                                 
4
 Manteln är en del av en kulkvarn och består av en ihålig cylinder som roterar radiellet runt sin axel. 

5
 Detekteringen utfördes med en ultraljudsscanning av manteln.   
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SAG Semi-Autogenous 
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𝝈 Normalspänningen [N/m
2
] 

𝑷 Kraft N 

𝑨 Tvärsnittsarea m
2 

𝜹 Förskjutning [-] 

𝑬 E-modul [N/m
2
] 

𝝈𝒂 Spänningsamplitud [N/m
2
] 

𝝈𝒎 Medel/mittspänningen [N/m
2
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∆𝝈, ∆𝝈𝒎𝒂𝒙 Spänningsvidden [N/m
2
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𝑹 Spänningsförhållande [-] 

𝒔 Spänningskollektivets inverkan [-] 

𝑵𝒕 Totalt antal cykler [-] 

𝒌𝒎 Kollektivfaktor [-] 

𝝋𝒕 Tjockleksfaktor [-] 



𝝋𝒎 Materialfaktor [-] 

𝝋𝒆 Spänningsväxelfaktor [-] 

𝜸 Partialkoefficienter [-] 

𝑷𝒆 Kvarnens effekt [W] 

𝝈𝒎𝒂𝒙 Max dragspänning [N/m
2
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𝐌𝒗 Vridmoment [Nm] 
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2
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𝒇 Nodkrafter [N] 

𝒌 Fjäderkonstant [N/m] 

𝒖𝟏, 𝒖𝟐, 𝒖𝟑 Förskjutningar [m] 

𝑫 Aktiv innerdiameter [m] 

𝒎𝒌 Stålkulornas massa [kg] 

𝒎𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚 Slurryns massa [kg] 

𝛒𝒐 Densitet olivin [kg/m
3
] 

𝛒𝑯𝟐𝟎 Densitet vatten [kg/m
3
] 

𝛒𝑺𝒕å𝒍𝒌𝒖𝒍𝒐𝒓 Densitet stålkulor [kg/m
3
] 

𝑽𝒌𝒗𝒂𝒓𝒏 Volym kvarn [m
3
] 

𝑪𝒔 Kritisk hastighet [rad/s] 

𝑻𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 Driftstid [s] 
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1 Inledning 

LKAB är en högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar 

Norrbottens järnmalm för den globala stålmarknaden. Vid företagets anrikningsverk 

så är en av många processer att krossa och mala olika typer av mineraler. Krossning 

av grövre bergmaterial görs normalt med stångkvarnar varefter malning kan ta vid i så 

kallade kulkvarnar. Kulkvarnen består av en cylindrisk mantel som roteras maskinellt. 

Manteln fylls med 50-200 ton stålkulor beroende på kvarnstorlek vilka har till uppgift 

att mala bergmaterialet som matas in. 

1.1 Processen för nedbrytande av material 

Processen för att bryta ner material i önskad finhet kan ofta delas in 3 eller fler 

delmoment. Första delmomentet är krossning. Partikelstorlek i den primära 

krossningen kan vara upp till 1000 mm och i det sista steget av krossningsfasen kan 

finheten vara 10 mm eller mindre. Efter krossningsfasen mals materialet. 

Partikelstorleken efter malning kan vara så fin som några få mikrometer (Malhotra, 

Taylor, Spiller, LeVier 2009). I malningsfasen används olika typer av kvarnar inom 

processindustrin.  

 

De kvarnarna som används vid malning är huvudsakligen kulkvarnar, autogenous-

(AG) och semi-autogenouskvarnar (SAG). Dessa finns i olika konfigurationer och är 

anpassade till olika egenskaper med avseende på partikelstorlek, material och 

massflöde. Den kvarn som finns i Anrikningsverket på LKAB i Malmberget och som 

kommer att analyseras i denna studie är en kulkvarn av typen grate discharge som har 

i uppgift att mala olivin(våt malning)
 6

. Grate discharge kallas de kvarnar som har ett 

galler vid utloppssidan och används då storlekens noggrannhet av det malda 

materialet är av betydelse. Figur 1 visar hur en typisk kulkvarn kan se ut inifrån 

respektive utifrån.  

 

Globalt sätt så använder kvarnar världen över en väldigt stor andel av den totala 

energimängd. Därför är det av intresse att ständigt skapa mer förståelse och kunskap 

gällande vad som händer i dessa kulkvarnar och på så sätt kunna gynna samhället 

genom ständiga förbättringar i form av minskad miljöpåverkan. 

                                                 
6
 Med våt malning menas att bergmaterialet blandas med en vätska innan malningen sker. 
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Figur 1. Genomskärning av en typisk kulkvarn. 

 

1.2 Processen i kvarnen 

Malförloppet för en kulkvarnsanläggning kan beskrivas utifrån några delprocesser 

som förklaras nedan. Figur 2 visar översiktligt hur en kvarnanläggning kan se ut.  

Figur 2. Översiktsbild över kvarnprocess. 

1.2.1 Blandning 

Råmaterialet som kommer in till Silon i Figur 2 blandas med vatten vilket bildar en så 

kallad slurry. Blandningen av solid respektive vätskefas hos slurryn kan variera 

väldigt mycket beroende på kvarnens prestanda och är en viktig faktor som påverkar 

finhet, slitage och erfordrad effekt (Malhotra, Taylor, Spiller, LeVier 2009). 

1.2.2 Malning 

Det blandade materialet (slurryn) matas in i kvarnen. Kvarnen roterar radiellt med en 

konstant rotationshastighet. Slurryn blandas kontinuerligt med stålkulor som initialt 

finns i kvarnen. Vidare finns det så kallade lyftare längs insidans väggar. Lyftarna 

Silo Cyklon 

Tank 

Kulkvarn 
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fångar upp materialet som roterar med lyftaren tills att gravitationen tvingar materialet 

att falla tillbaka till ursprungsposition.  

Själva malningen sker genom dels kollison från när kulorna och råmaterialet 

kolliderar, dels genom friktionsnötning mellan råmaterial och kulor enligt Figur 3, där 

de gröna och gula kulorna illustrerar stålkulorna i olika storlekar på grund av nötning 

och de röda kulorna illustrerar bergmaterialet. Detta delmoment beskrivs mer 

ingående i kapitel 2.1 i teoridelen. 

 

 

Figur 3. Stillbild av förlopp inuti en kulkvarn 

1.2.3 Siktning 

Vid utloppet av kvarnen är ett galler placerat som har i uppgift att göra en första 

siktning av materialet samt att hålla kvar stålkulorna i manteln. Materialet som inte är 

nog fint stannar kvar i kvarnen och mals ner ytterligare. Det fina materialet pumpas in 

till cyklonen i Figur 2. Cyklonen separerar stora och små partiklar genom 

centrifugering av slurryn. Partiklar som ännu är för tunga rinner tillbaka till inloppet 

av kvarnen och blandas med slurryn som kommer från silon för att malas ytterligare. 

Det övriga materialet som har en önskad finhet leds bort vid cyklonens överlopp och 

används i fortsatta processer.  

1.3 Problembakgrund 

En av LKAB:s kvarnar har under förra året flyttats till en ny uppställningsplats. 

Kvarnen har varit i drift sedan slutet av 50-talet, och innan omplaceringen utfördes så 

genomgick kvarnen en konditionskontroll med hjälp av bland annat ultraljud. Från 

denna kontroll noterades inneslutna hålrum eller defekter i mantelplåten och det är 

utifrån ovan nämnda upptäckt som denna studie kommer att ta form. 
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I Figur 4 kan en sekvens av kvarnmantelns inneslutna defekter ses. Sekvensen är 

hämtad från Dekras haverirapport (2015) där en ultraljudsundersökning (Phased 

Array ultra sound) av hela manteln utfördes.  

 

Figur 4. Sekvens av mantelns inneslutna defekter (Dekra, 2015) 

I Figur 5 visas plåtens utbredning. De 3 blåmarkerade områdena är de områden var 

diskonuiteter likande de i Figur 4 är noterade. De svarta linjerna i Figur 5 illustrerar 

svetsarna på den valsade plåten (manteln). 

 

Figur 5. Utbredning av mantelns plåt (Dekra, 2015) 

Här kan noteras att områdena med största defekter finns konsekvent intill svetsar samt 

att områdena med defekter i största utsträckning härrör till utmatningssidan (Utm.). 

1.4 Frågeställning 

 Från ovanstående beskrivna problem kan ett antal frågor ställas upp. 

I. Hur ser ett förenklat lastfall ut som verkar på kvarnmanteln? 

II. Hur ser den globala spänningsbilden ut under belastning? 

III. Hur kommer mantelns mest kritiska svetsfogar att påverkas med 

avseende på utmattning?  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att analysera och förstå hur manteln, och särskilt svetsfogarna 

på manteln påverkas av den aktuella belastningen som kvarnen blir utsatt för under 

0 

Utm. 

1 1 

Inm. 

 

 

 

 

MANLUCKA 
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drift. Vidare ska en utmattningsanalys utföras av svetsarna på manteln för att på så 

sätt kunna tidsbestämma materialbrott och eventuellt schemalägga när återkommande 

underhåll och besiktning av kvarn bör utföras.  

1.6 Mål 

Målet med studien är att på ett förenklat sätt göra en statisk spännings- och 

utmattningsanalys av kvarnmanteln. 

1.7 Avgränsningar 

I. Studien avgränsas till att analysera hur ett förenklat statiskt lastfall påverkar 

svetsfogarna i manteln med avseende på utmattning 

 

II. Denna studie omfattar inte att analysera samtliga positioner av svetsfogar i alla 

spänningsriktningar, utan de mest kritiska punkterna analyseras i dess mest 

kritiska spänningsriktningar.   
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2 Teori 

I avsnittet Teori tas den vetenskapliga bakgrund upp som kommer ha betydelse för 

denna studie.  

2.1 Händelseförlopp inuti en kulkvarn 

Händelseförloppet inuti en kulkvarn är ett väldigt komplext område. Detta har sin 

grund i att det inte är möjligt att betrakta vad som händer inuti kvarnen under drift. 

Det finns dock en stor mängd forskning som bedrivits inom ämnet och som kommer 

att användas i denna studie och som beskrivs i detta avsnitt. 

2.1.1 Terminologi 

Den totala massa som existerar i en kulkvarn under kontinuerliga driftförhållanden 

består av slurry (vatten och råmaterial) samt stålkulor. Hädanefter kallas denna massa 

för laddningsmassa, se Figur 6.  

När kvarnen nu roterar kommer laddningen att lägga sig i en vinkel i förhållande till 

horisontallinjen.  Den position som laddningen ligger i kan definieras med hjälp utav 

tåvinkeln 𝜃𝑇  och axelvinkeln 𝜃𝑆. En härledning till hur vinklarna kan tas fram görs i 

avsnittet (2.2) 

 

 

Figur 6. Laddning i en kulkvarn 

2.1.2 Kvarninfodring 

Längs innerytan på manteln sitter infodringen till kvarnen. Infodringen i kulkvarnar är 

oftast tillverkad i gummi vilket också är fallet för denna studie. Infodringen har i 

uppgift att verka som ett slitlager för att minska slitaget hos kvarnen. En del av 

𝜃𝑆 

𝜃𝑇 

0
° 
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infodringen är lyftare. Lyftarnas funktion är att tvinga med sig laddningen upp efter 

mantelns profil och på så sätt möjliggöra att malningen kan fortgå i ett konstant flöde.  

2.1.3 Fyllnadsgrad  

Fyllnadsgraden hos en kulkvarn benämns med 𝐽 och är den volymandel av cylinder 

som tas upp av stålkulor. Fyllnadsgraden för en kulkvarn kan räknas ut enligt följande 

ekvation (King, 2001). 

 

 𝐽 =
𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟

𝑉𝑘𝑢𝑙𝑘𝑣𝑎𝑟𝑛 ∗ (1 − 𝑓𝑝)
 (1) 

 

Där 𝑓𝑝 är en fraktion av det tomrum som uppstår mellan kulorna. Vanligen brukar 𝑓𝑝 

vara ca 0,4 (King, 2001). 𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 är volymen som stålkulorna tar upp, och 𝑉𝑘𝑢𝑙𝑘𝑣𝑎𝑟𝑛 

är kulkvarnens tillgängliga volym. 

2.1.4 Kritisk hastighet 

Den rotationshastighet som kvarnmanteln roterar med, brukar vanligen definieras som 

en andel av den kritiska hastigheten. Den kritiska hastigheten är den hastighet då 

centrifugalkraften blir ekvivalent med gravitationskraften som verkar på mantelns 

inneryta. När denna hastighet uppnås kommer materialet inne i kvarnen att slungas 

upp längs väggarna och ingen eller väldigt lite malning kommer att uppstå. (King, 

2001) 

 

Figur 7. Kulkvarn som uppnått kritiska hastigheten. 

 

I Figur 7 ses en kulkvarn som har uppnått eller överskridit den kritiska hastigheten. 

Den kritiska hastigheten är en hastighet som inte eftersträvas då detta leder till 

ineffektiv malning. 

Den kritiska hastigheten för en kulkvarn kan räknas ut enligt formeln nedan (King, 

2001). 

 φ =  
76,63

√𝐷
 (2) 
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Där D är den aktiva innerdiameter i enheten fot och 76,63 är en konstant som 

härstammar från empiriska experiment.  

2.2 Morells princip (Morell, 1996) 

Morells princip är en välkänd metod för att estimera energiförbrukning för bland 

annat en kulkvarn. Metoden är teoretisk och kan utnyttjas för både grate- och 

overflow- discharge kvarnar. Detta avsnitt kommer endast omfatta kulkvarnar som är 

av typen grate discharge då denna studie avser en kvarn av den typen. Metoden är 

baserad på experiment som är utförda med modellkvarnar i laboratorium. Endast de 

delar som är av intresse för studien kommer att tas upp i detta avsnitt. 

 

Figur 8. Förenklad bild av hur lastprofilen i en kulkvarn är fördelad (Morell, 

1996). 

Laddningen som verkar inuti grate discharge kulkvarn kan beskrivas enligt modellen i 

Figur 8. Där 𝑟𝑖 är radien till inre delen av laddningen, och 𝑟𝑚 betecknar den effektiva 

radien på kvarnen (Morell, 1996).  

Beteendet i Figur 8 speglar beteendet med avseende på vinklarna hos en grate 

discharger kulkvarn väl. I kvarnar av den typen så är det sällsynt att totala volymen 

för laddningen överstiger fyllnadsgraden (Morell, 1996). Alltså antar Morell att 

fyllnadsgraden är ungefär lika stor som totala volymen för laddningen. 
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Experiment på en kulkvarn i laboratorieskala gjordes där syftet var att granska tå- och 

axelvinkel då fyllnadsgrad och rotationshastighet hos kvarnen varierade. Resultaten 

från experimenten sammanställs i Figur 9. Experimentet baserades på fotografier då 

en gavel i genomskinligt material användes. 

 

Figur 9. Variation av (a) axelvinkel och (b) tåvinkel med fyllnadsgrad och andel av 

den kritiska hastigheten (Morell, 1996). 

2.2.1 Matematisk modell  

Utifrån dessa mätvärden kan tå- och axelvinkel matematisk härledas. För att beskriva 

variationen för vinklarna så används följande ekvation: 

 θ𝑇 = 𝐴(1 − 𝑒−𝐵(φ𝑐−φ)) +  
𝜋

2
 (3) 

Där A och B är konstanter beroende av fyllnadsgraden 𝐽. θ𝑇 är tåvinkeln i radianer. 

Teoretiska kritiska hastigheten betecknas med φ, och där φ𝑐 är den experimentellt 

framtagna fraktionen av den teoretiska kritiska hastigheten då centrifugering är fullt 

utvecklad (eller då största delen av laddningen centrifugerar). Även φ𝑐 är en funktion 

av fyllnadsgraden 𝐽, på form 𝐶 + 𝐷𝐽 där C och D är konstanter.  

För att vara säker på att vinkelförskjutningen av tå- och axelvinklen vid 

centrifugeringshastigheten konvergerar till samma värde så uttrycks axelvinkeln θ𝑠  i 

funktioner av tåvinkeln θ𝑇. Konstanterna A, B, C, D, E och F prickas in i 

funktionerna i Figur 9 med hjälp utav linjär regression. Detta leder till följande 

ekvationer för tå- och axelvinkel. 

 θ𝑇 = 2,5397(1,2796 − 𝐽)(1 − 𝑒−19,42(φ𝑐−φ)) +  
𝜋

2
 (4) 

Var φ𝑐 : 

 φ𝑐 =  0,35(3,364 − 𝐽) 𝑜𝑚 φ ≤  0,35(3,364 − 𝐽) (5) 

Eller: 
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 φ𝑐 = φ 𝑜𝑚 >  0,35(3,364 − 𝐽) (6) 

Då kan axelvinkeln beräknas som en funktion av θ𝑇  enligt: 

 θ𝑆 =  
𝜋

2
− (θ𝑇 −

𝜋

2
)[(0,3386 + 0,1041φ ) + (1,54 − 2,5673φ)𝐽] (7) 

Åskådliggjord beräkningsgång kan med fördel användas för att uppskatta laddningens 

position för en kulkvarn. Den matematiska modellen stämmer överens till 95% med 

experimenten som utfördes enligt (Morell, 1996).  

2.3 Grundläggande Hållfasthetslära 

Hållfasthetslära är läran om hur mekaniska kroppar och deformerbara kroppar 

interagerar. I avsnittet kommer endast den mest grundläggande hållfasthetsläran att 

tas upp. 

2.3.1 Töjning och spänning 

Kroppstrukturen i Figur 10 är ett stångelement och används som beskrivande exempel 

då det är det mest fundamentala strukturelementet.  

En kropp med längd 𝐿 och som påverkas av 2 krafter i motsatta riktningar och 

förskjuts enligt 𝛿 Figur 10. 

 

Figur 10. Kropp under påverkan av dragkrafter  

 

Om ett snitt antas göras i mitten av stången, så kan en jämviktsuppställning utföras 

med hjälp av Isaac Newtons
7
 första och tredje lag för att på så sätt få fram de inre 

effekterna hos materialet. Spänningen som uppstår ifrån drag eller tryck benämns med 

normalspänningen 𝜎 (KTH, 2008):  

 𝜎 =
𝑃

𝐴
 (8) 

Där A är tvärsnittsarean hos kroppen och 𝑃 är kraften som påverkar kroppen. 

Förskjutningen kan då beräknas med hjälp av Hookes Lag enligt: 

 𝛿 =
𝜎

𝐸
 (9) 

Där 𝛿 är förskjutningen som kroppen utsatts för, 𝐸 är elasticitetsmodulen eller 

Young’s Module vilken är en materialberoende parameter som beskriver förhållandet 

mellan mekanisk spänning och deformation. 

                                                 
7
 Isac Newton (1642-1727) var en teknisk forskare som satt grunden till stora delar av mekanikens 

utveckling. 
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2.4 Utmattning 

Utmattning är ett fenomen där material gradvis bryts ner vid upprepade belastningar. 

De absolut flesta haverier i lastbärande konstruktioner beror på utmattning (SSAB, 

2011). Därför är utmattningsfrågor av stor vikt vid dimensionering av konstruktioner 

och ett ämne var forskning och utveckling ständigt sker.  

Utmattning är en komplex process. Vanligen så kan utmattningsförloppet delas in i tre 

delförlopp (Eriksson, 2005).  

a. Initiering av spricka på mikroskopisk längd 

 

b. Initierad spricka växer till makroskopiskt längd. Detta sker under ett 

stort antal upprepningar av cykler. 

 

c. Sprickan växer hastigt till en kritisk storlek då plötsligt haveri inträffar 

i from av restbrott.  

Utmattning brukar vidare även delas in i två huvudkategorier. Lågcykelutmattning 

och högcykelutmattning, där lågcykelutmattning gäller för situationer vars brott 

uppstår efter mindre än 10
4 

cykler. Med högcykelutmattning avses situationer då antal 

cykler till brott är fler än 10
4
 och vilken är av den typen som kommer att beaktas i 

denna studie.  

2.4.1 Belastningsparametrar 

En regelbunden varierande spänning kan som enklast beskrivas med en sinusvåg. I 

verkligheten är spänningsvariationen för en cykel sällan exakt som en sinusvåg, men 

ofta så följer den verkliga spänningsvariationen trenden hos en sinusvåg enligt Figur 

11. I normalfall då miljö- och temperatureffekter kan försummas så är livslängden 

väldigt oberoende av vågformen och frekvensen vid givna max- och minspänningar. 

När spänningsvariatonen och spänningscyklerna är konstanta brukar denna typ av 

belastningar kallas konstant-amplitud belastning.  
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Figur 11. Spänningsvariation över tid (Eriksson, 2005) 

 

Utifrån Figur 11 kan följande samband härledas. Mittenspänningen eller 

medelspännigen kan definieras enligt: 

 

 
𝜎𝑚 =

(𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛)

2
 (10) 

Spänningsamplituden kan då beskrivas på följande form: 

  𝜎𝑎 =
(𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛)

2
 (11) 

Spänningsvidden enligt: 

 ∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 2𝜎𝑎 (12) 

 

och spänningsförhållandet beskrivs med:  

  𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
 (13) 

För att fastställa utmattningsdata används två typer av belastningsfall. Om 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 0 

så kan belastningen antas vara pulserande vilket ger att 𝑅 = 0 och om 

medelspänningen 𝜎𝑚 = 0 så är belastningen växlande och ger att 𝑅 = −1 (SSAB, 

2011).  

2.4.2 S-N-diagram  

När utmattningsdata skall tas fram görs det genom experiment. Vanligen utsätts en 

provkropp för en känd varierande last och antalet cykler till brott räknas. Resultaten 

från dessa ger ett samband mellan spänningsvidd och livslängd. Detta sammanställs 

sedan i ett S-N-diagram (Stress-Number Diagram), Figur 12. På y-axeln ses log av 

spänningsvidden och på x-axeln visualiseras log av antalet cykler.  
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Figur 12. S-N-diagram (Eriksson, 2005) 

 

Från Figur 12 ses att livslängden ökar ju lägre spänningsvidden är, och motsatt effekt 

fås vid större spänningsvidder. Brytpunkten mellan de lutande och den horisontella 

kurvan uppstår vanligtvis vid ca 5 ∗ 106 cykler. Detta relativt oberoende av hur 

spänningsvidden ser ut. Utmattningsgränsen 𝜎𝑢 antas i regel ligga kring 10
8
 cykler. 

(Eriksson, 2005)  

2.4.3 Förbandsklasser 

Resultaten från utmattningsproven sammanställs i ett referensbibliotek. Internationellt 

är det bestämt att alla typer av svetsförband som provats ska klassificeras i en 

förbandsklass. Förbandsklass eller FAT-klass som den ofta kallas anger den 

karakteristiska utmattningshållfastheten i MPa vid 2 miljoner lastcykler. Med 

karakteristisk utmattningshållfasthet menas spänningsvidden för 

medelutmattningshållfastheten med en brottrisk på 2,3 %. Det är dessa klasser som 

sedan plottas i ett S-N-diagram enligt Figur 12.  

2.4.4 Svetsförband 

Svetsade material blir påverkade av den tillfälliga värmeökning som sker vid 

svetsning. Den zon som påverkas av svetsningen får andra fysikaliska egenskaper 

jämfört med grundmaterialet, detta då i form av bl.a. strukturomvandlingar, 

hårdhetsökningar och mjuka zoner men även i form av så kallade 

svetsegenspänningar eller restspänningar. Även makrogeometrin påverkas med 

ytdefekter som radier vid svetstå samt rågvinkel.  

Det är dock i allra största grad svetsegenspänningarna tillsammans med 

makrogeometrin och globala geometrin som har den avgörande betydelsen när det 

gäller utmattningsegenskaper för svetsade konstruktioner. 
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Det finns två typer av svetsar på manteln, i Figur 13 ses den aktuella stumsvets en så 

kallad x-fog som används vis sammanfogning av de valsade plåtarna vid manteln.  

 

Figur 13. Stumsvets (X-fog) 

Svetsens som visas i Figur 14 är den svets som sammafogar flänsen med manteln. 

Svetsad 360° runt inlopps- och utloppssidan.
 

 

Figur 14. Cylinder kälsvetsat mot plan fläns. 
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2.4.5 Metoden med nominella spänningar 

Att göra utmattningsberäkningar med nominella spännings-metoden är den äldsta och 

vanligaste metoden att utmattningsdimensionera konstruktioner enligt och som 

används världen över.  

Nominella spänningar är de globala spänningar som uppstår i en struktur. För att få 

fram de nominella spänningarna måste alla spänningshöjande geometrier eller 

egenspänningar försummas. 

I syfte att kompensera för denna förenkling används istället en förbandsklass (FAT-

klass) för att täcka upp de komplexa beteende som uppstår intill det spänningshöjande 

området. Detta är alla spänningar som härrör t.ex. en svets som ska analyseras. Det är 

möjligt att använda handräkning med metoden för enklare fall. Vid mer komplexa fall 

används FEM-beräkningar vilket också utnyttjas i denna studie.  

Figur 15 illustrerar vad som avses med nominella spänningen. I figuren kan även 

effective notch- och hot spot-spänningen ses. Dessa spänningar används för 

utmattningsdimensionering med andra metoder än den med nominella spänningar 

vilket inte kommer att användas i denna studie.  

 

Figur 15. Spänningar vid en kälsvets 

 

För att metoden skall kunna appliceras så finns det några grundkrav (SSAB, 2011): 

I. Nominell spänning måste vara möjlig att bestämma. 

 

II. Det måste finnas en motsvarighet av aktuella svetsförband i 

förbandsklasserna.  

 

III. Defekter som är större än vad förbandsklassen är tillåten för får inte 

förekomma.  

Nominell spänning 

Geometrisk spänning 

Avstånd från 

svetstå 

Spänning 

Effective Notch-

spänning 

Hot Spot-spänning 
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2.4.6 Beräkningsgång 

I SSAB (2011) finns en beräkningsgång för att dimensionera detaljer mot utmattning 

med nominella spännings-metoden. Metoden beskrivs nedan och står som 

huvudsaklig grund för de utmattningsberäkningar som utförs i studien.  

1. Spänningskollektivet 

Detta är en faktor som tar hänsyn till spänningskollektivet och bestäms 

enligt: 

 𝑠 =
𝑁𝑡

2 ∗ 106
∗ 𝑘𝑚 (14) 

Där 𝑁𝑡 är den dimensionerande totala livslängden, och 𝑘𝑚 = 1 vid 

konstans spänningsförlopp.  

2. Förbandsklassen 

Bestäms utifrån aktuella svetsförband och således fås en refererande 

spänningsvidd. 

 

3. Tjockleksfaktorn 

Tjockleksfaktorn ger en indikation på hur utmattningshållfastheten 

varierar med tjockleken. 

 𝜑𝑡 = (
𝑡0

𝑡
)

𝑛

 (15) 

 

Plåtens referenstjocklek 𝑡0 = 25 för plåttjocklekar över 25 mm, vid 

tjocklekar sätts referenstjockleken till 15 mm enligt (SS-EN 1993-1-

9:2005). 

𝑡 = Plåtens aktuella tjocklek 

𝑛 = exponent för tjockleksfaktor, fås från Olsson (2005) för 

stumsvetsar är 𝑛 = 0,20 och för behandlade och obehandlade 

kälsvetsar enligt SSAB (2011) fås 𝑛 = 0,1 respektive 𝑛 = 0,15 

4. Materialfaktorn 

Faktorn beskiver utmattningshållfastheten för olika material. För 

svetsade förband sätts alltid materialfaktorn, 𝜑𝑚 = 1 

 

5. Spänningsväxelfaktorn 

För detaljer med låga restspänningar (<50MPa), kan 

utmattningshållfastheten tillåtas ökas då delar av nominella 

spänningarna består av tryckspänningar. Om så är fallet multipliceras 

FAT-klassen med spänningsväxelfaktorn.   

För svetsförband då −1 ≤ 𝑅 < 0 blir: 

𝜑𝑒 = 1 − 0,2 ∗ 𝑅 
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Vid restspänningar som är okända: 

𝜑𝑒 = 1 

 

6. Partialkoefficienterna 

Partialkoefficienterna för last och bärförmåga 𝛾𝑓 och 𝛾𝑚. 

Osäkerhet av lastantagandet justerar partialkoefficient 𝛾𝑓. Vid data 

baserat på fältmätning sätt 𝛾𝑓 = 1 

Den andra partialkoefficienten beror på kosekvensen av haveri samt 

hänsyn till acceptabel brottrisk. 

Då konsekvensen är allvarlig, sätts 𝛾𝑚 = 1,1 med en ungefärlig 

brottrisk på 3 ∗ 10−3 (= 3 brott på 10000 detaljer) enligt (Olsson, 

2005) 

7. Tillåten spänningsvidd 

 ∆𝜎𝑟𝑑 =
𝐹𝐴𝑇 ∗ 𝜑𝑡 ∗ 𝜑𝑚 ∗ 𝜑𝑒

𝛾𝑚 ∗ √𝑠
𝑚  (16) 

Där m = 3 för svetsat material. 

8. Maximal spänningsvidd 

Den maximala spänningsvidden utgörs av den maximala 

spänningsvidden i kollektivet för en aktuell beräkningspunkt. 

 ∆𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 (17) 

Enligt Hobbacher (2016) kan den största huvudspänningen användas 

som dimensionerande spänning om vinkeln mellan svetståns vinkelräta 

riktning och huvudspänningsriktningen är ±60° 

9. Dimensioneringsvillkor 

Dimensioneringsvillkor beskriver om den aktuella spänningsvidden är 

anpassad för att klara så många cykler som detaljen är avsedd för.  

 ∆𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑓 < ∆𝜎𝑟𝑑 (18) 

10. Total livslängd 

Således kan livslängden bestämmas genom att lösa ut 𝑁𝑡 från 

ovanstående ekvationer. 

 𝑁𝑡 =  
2 ∗ 106

𝑘𝑚
∗  (

𝐹𝐴𝑇 ∗ 𝜑𝑡 ∗ 𝜑𝑚 ∗ 𝜑𝑒

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑚 ∗ 𝛾𝑓
)

𝑚

 (19) 
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2.5 Finita elementmetoden  

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod för att lösa ingenjörsmässiga och 

fysikaliska problem. Problemen är i form av partiella differentialekvationer och löses 

approximativt med hjälp av beräkningsdatorer. (Logan, 2007) 

Sedan datorns intrång i den kommersiella industrin så har FE-metoden växt och 

utvecklingen har lett till att komplexa och stora problem tillsammans med CAD-

program kan lösas och analyseras. Metoden bygger på att lösa många små simpla 

problem för att på så sätt möjliggöra lösandet av ett större komplext problem. 

Metoden kan beskrivas genom att dela in problemet i några steg. Detta beskrivs nedan 

enligt Hutton (2004). 

 

2.5.1 Analys på elementnivå 

Metoden beskrivs med hjälp av att analysera en linjär fjäder under påverkan av 

mekaniska krafter. En linjär fjäder är en mekanisk enhet med möjligheten att endast 

deformeras axiellt (Hutton, 2004). Förskjutningen som uppstår vid kraftpåverkan är 

direkt proportionell mot den pålagda kraften enligt Figur 16. I figur (a) ses noderna 1 

och 2 samt krafterna 𝑓1 och 𝑓2 som verkar på noderna.  

 

Figur 16. (a) Fjäderelement med noder, förskjutning och krafter, (b) kraft-

töjningskurva 

 

Från Figur 16 kan följande samband tas fram genom konventionell 

hållfasthetsberäkning. 

Förskjutningen blir: 

 𝛿 = 𝑢2 − 𝑢1 (20) 

Kraftresultanten, vars k är fjäderkonstanten. 

 𝑓 = 𝑘 ∗ 𝛿 = 𝑘(𝑢2 − 𝑢1) (21) 

Om jämvikt antas,  𝑓1 + 𝑓2 = 0 kan de separata nodkrafterna tecknas enligt: 

 𝑓1 =  −𝑘(𝑢2 − 𝑢1) (22) 

Och: 

 𝑓2 =  𝑘(𝑢2 − 𝑢1) (23) 



19 

 

Ekvationerna ovan kan nu sammanställas på matrisform: 

 [
𝑘 −𝑘

−𝑘 𝑘
] {

𝑢1

𝑢2
} = {

𝑓1

𝑓2
} (24) 

Eller på den form som matrisen mer generellt brukar beskrivas på: 

 [𝐾]{𝑈} = {𝐹} (25) 

Ekvation (24) används för att lösa problem av typen fjäderelement. Vars [K] är 

styvhetsmatrisen. 

2.5.2 Analys på systemnivå 

Nu antas att ett system av mer än ett fjäderelement ingår i systemet som Figur 17 

illusterar.  

Figur 17. Ett system av fjäderelement med nodkrafter och förskjutningar 

Systemet kan lösas genom att applicera jämviktsekvationerna enskilt för varje 

element enligt Figur 18.  

Figur 18. Friläggning av noder 

 

Genom att ställa upp problemet som ovan fås en ekvation på formen [𝐾]{𝑈} = {𝐹} 

för varje element. Vidare sammanställs alla element till en global matris. För 

exemplet ovan blir ekvationen: 

 [

𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2

] {
𝑈1

𝑈2

𝑈3

} = {

𝑓1

𝑓2

𝑓3

} (26) 

Den sammanställda matrisen löses sedan ut, vars styvhetsmatris [𝐾] är symmetrisk. 
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Lägg märke till att exemplet med fjäderelementet visar endast principen för metoden. 

Då andra element, som till exempel skal- eller solidelement används blir 

uträkningarna större på grund av elementens ökande antal frihetsgrader.   

2.5.3  Element 

Elementen i en FE-modell är som beskrivits tidigare de beräkningspunkter (område) 

som gör det möjligt att dela in problemet i små delar. 

2.5.4 Solidelement 

Solida element är ett sammanslaget namn för element som är tredimensionella. 

Elementen finns i många olika typer och kan anpassas till de flesta geometrier. Den 

stora fördelen med solidelement är att elementen kan användas på geometrier som är 

komplexa. Den största nackdelen med denna typ av element är att beräkningstiden 

och den prestanda som krävs för att lösa problemet kan bli väldigt stor.   

Tetraederelement är de element som är det mest använda solidelementet och som kan 

användas i det absolut flesta fall med ofta relativt precisa resultat vid rätt typ av 

meshning
8
. Solidelementet i Figur 19 är ett 10-nodigt paraboliskt

9
 tetraederelement 

och är av den typen som används i denna studie. 

 

 

Figur 19. Paraboliskt tetraederelement 

  

                                                 
8
 När en FE-modell delas in med element. 

9 Med paraboliska element avses att varje nod har 3 frihetsgrader och elementet har således 

möjligheten att ta upp böjande moment.   
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4 Metod 

I detta kapitel så förklaras metodiken för studiens gång. Projektet började med att ett 

problem definieras, detta är beskrivet i avsnitt 1.3. Vidare följde projektet de 

flödeschema som Figur 20 visar.  

Figur 20. Arbetsprocess 

4.1 Konstruktionsmodell 

Konstruktionsmodellen som den ser ut i sitt verkliga utförande, Figur 21. 

Kuggkransen som kan ses omsluta ena gaveln har till uppgift att vrida runt manteln. 

Överförande kraften kommer från en elmotor. Ett vridande moment kommer att 

uppstå från kuggkransen vilken tas hänsyn till i analysen.  Även en så kallad 

manlucka kan ses i Figur 21, det finns 2 stycken manluckor. Anledningen till att 

manluckor finns är för att möjliggöra bl.a. service och inspektioner. 
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Figur 21. Översiktsbild av kulkvarnen, även lagerbock, manlucka och kuggkrans kan 

ses i modellen. 

 

4.1.1 Förenklad modell 

Då konstruktion är stor (dimensionsmässigt) så var en rad förenklingar en 

nödvändighet för att kunna åstadkomma resultat under projekttiden. Förenklingarna 

hade sin grund i att FE-modellen blir stor, med stor menas att det krävs väldigt hög 

prestanda på beräkningsmaskinen för att lösa upp modellen i rimligt små element. 

Även om en beräkningsmaskin med hög prestanda används så kan beräkningstiderna 

bli väldigt långa.  

Alla modifieringar är gjorda i CAD-programmet Autodesk
®
 Inventor

® 
 

 Konstruktionsmodellen modifierades. Gavlarna förenklades, radier ersattes 

med kantiga hörn och hål för skruvförband försummades. Anledningen till att 

dessa antaganden anses vara acceptabla har sin grund i att endast manteln är 

av intresse för analysen och av övriga komponenter är endast styvheten av 

intresse. 

 

 Manteln förenklades, framförallt små detaljer som håltagningen för 

infodringen, hål för fäste av manteln i gavlarna exkluderades. Svetsarna 

analyseras inte som enskilt element då endast den nominella spänningen ska 

tas i beaktning. 
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 Manluckorna har inte tagits med i analysen på grund av den extra geometri 

som uppstår, vilket förorsakar problem med storleken av FE-modellen då 

dessa kräver elementindelning. 

 

 Gummiinfodringen med lyftare har helt försummats, detta då vikten och den 

dämpande effekt som gummit medför är liten i förhållande till den massa som 

laddningen och kvarnen upptar. Även då gummiinfodringen ger ett bra skydd 

mot friktionsnötning mot manteln antas inte spänningarna påverkas nämnvärt. 

 

 Baserat på Morells teorier så modellerades laddningen till en massa som 

formar sig utefter mantelns inneryta. Den modellerade massan har endast i 

syfte att agera som en illustration av den verkliga statiska laddningen. Därför 

är det endast ytarean och tyngdpunktens placering som är av intresse. En 

förenkling av laddningens geometri i syfte att minska beräkningspunkterna 

gjordes. 

Den modellerade massan har en överdriven densitet som är ca 1,5 gånger 

större än den densitet som är baserad på laddningens totala massa. Detta 

antagande är gjort på grund av den dynamik som inte kan fångas upp i en 

statisk analys, detta med syfte att på ett mer verkligt sätt än att endast ha den 

fullt statiska lasten verkandes kompensera för de stötar, tryckvågor och andra 

variabla beteenden som förekommer i kvarnen. Att ökningen just är 50 % är 

baserat på uppskattningar. 

4.2 FE-modell 

FE-analysen av kvarnen bestod primärt i att göra en förenklad statisk analys av 

kvarnen, där förenklingar är av typerna enligt beskrivningarna i ovanstående kapitel. 

Detta gjordes för att upprätta en global spänningsbild och på så sätt kunna identifiera 

de områden som är mest kritiska i form av spänningstoppar- och dalar.  

Beräkningsprogrammet Nastran
®
 användes för samtliga FEM-beräkningar. 

Programmet är kompatibelt med CAD-programmet Autodesk
®
 Inventor

®
.  

4.3 Utmattningsformulering 

Från FEM-modellen kunde den globala spänningsbilden ses. Vidare fokuserades 

spektrumet till ett fåtal punkter.  

För att kunna göra en utmattningsberäkning med nominella spänningsmetoden krävs 

bl.a. att spänningsvidden för beräkningspunkten är känd. För att få fram vidden av 

spänningen så plottades spänningen för aktuell punkt 360 grader runt om manteln. 

Detta ger, under antagandet att manteln har en konstant påverkan av lasten alla 

tänkbara påfrestningar som manteln utsätts för. Således kan spänningsvidden fångas 

upp för en belastningscykel.  

När spänningsvidden är känd blir nästa steg att fastställa vilken förbandsklass som 

kommer att användas för aktuell svets. Detta görs utifrån de aktuella FAT-klasser som 
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finns bl.a. i SSAB (2005), Olsson (2005) och i svenska standarden för utmattning 

enligt Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-9:2005). 

Spänningen som uppstår vinkelrätt mot svetsens längdsriktning är också den spänning 

som kommer att påverkas mest av utmattningslasten, därför är denna 

utmattningsstudie huvudsakligen baserad på spänningarna som verkar vinkelrätt mot 

svetsens längdsriktning.   
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5 Resultat 

I detta avsnitt sammanställs resultaten från den studien som utförts. Avsnittet delas 

huvudsakligen in i en spänningsanalys och utmattningsanalys. 

5.1 Data  

Driftdata för kvarnen i LKAB sammanställs i Tabell 3. 

Tabell 3. Driftdata för kvarnen 

Variabel Benämning Storlek Enhet 

𝐷 Aktiv innerdiameter 3,238 m 

𝐽 Fyllnadsgrad 45 - 

𝑀𝑘 Stålkulornas massa 70000 kg 

ρ𝑜 Densitet olivin 3300 kg/m
3 

ρ𝐻20 Densitet vatten 998 kg/m
3
 

ρ𝑆𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 Densitet stålkulor 7850 kg/m
3
 

V𝑘𝑣𝑎𝑟𝑛  Volym kvarn 34,83 m
3
 

𝑁 Varvtal 17,90 Varv/minut 

𝐶𝑠 Kritisk hastighet 23,52 Varv/minut 

P𝑒  Effekt 690000 W 

T𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 Driftstid 16-18 h/dygn 

% Solid % av solitt material i slurryn efter 

kvarn 

63-65 % 

 

5.1.1  Tå- och axelvinkel 

Axel- och tåvinkeln beräknas med hjälp av ekvationerna (5-7) och presenteras i 

Tabell 4. 

5.1.2 Massa 

Massan som påverkar mantelns insida kan således räknas ut med värden ifrån Tabell 

3. 

 𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 =  𝑉𝐻20 ∗ ρ𝐻20 + 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛 ∗ ρ𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛 (27) 

Och den totala massa ges då av, 

 𝑚𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 +  𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑙𝑜𝑟𝑛 ∗ ρ𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 (28) 
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Antagande enligt (Morell, 1996) att volymen som slurryn tar upp kommer att fylla 

samtliga hålrum som existerar mellan stålkulorna, 𝑉𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑. 

Resultatet presenteras i Tabell 4, och för fullständig uträkning se Bilaga B. 

Tabell 4. Sammanställning av beräknad data 

Variabel Benämning Storlek Enhet 

φ𝑐 Andel av exp. kritiska hastigheten 1,0199 - 

φ Andel av kritiska hastigheten 0,76 - 

θ𝑇 Tåvinkel 210 Grader 

θ𝑆 Axelvinkel 60,5 Grader
 

𝑀𝑣  Vridmoment 368100 Nm 

𝑚𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 Laddningsmassa  86 700 Kg 

𝑉𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 Laddningsvolym 14,8
 

m
3
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5.2 CAD-Modell 

Från de förenklingar som utfördes ser modellen som används i analysen ut enligt 

Figur 22. I bilden är pilar dragna för att illustrera vilka komponenter som avses. På 

höger sida om bilden så heter komponenterna, utloppsgavel och utloppstrumma.  

 

Figur 22. Förenklad CAD-modell av kulkvarnen 

Laddningen som har modellerats visas i Figur 23. Det aktuella globala 

koordinatsystem som används ses på bilden i vänstra hörnet. Laddningens något 

irreguljära geometri beror på förenklingar i avsnitt 4.1.  

 

 

Figur 23. Laddningen verkar på manteln. 

  

Mantel 

 
Gavel 

 
Trumma 
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5.3 FE-analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den FE-analys som genomförts. 

5.3.1 Materialdata  

Tabell 5. Materialdata för kvarnmodell 

Detalj Material Brottgräns 

[MPa] 

Sträckgräns 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 

[MPa] 
Densitet [

𝒌𝒈

𝒎𝟑] 

Mantel S235JRG2 340 215 210000 7850 

Trummor S235JRG2 340 215 210000 7850 

Flänsar S235JRG2 340 215 210000 7850 

Gavlar Gjutstål (SS-

1305) 

450 230 200000 7850 

Modellerad 

massa 

Ospecificerad 

Laddning 

- - 4000 8618 

  

Gjutstålet för gavlarna med beteckningen 1305 benämns i moderna beteckningar med 

EN-10293 eller GS240 

5.3.2 Applicerade krafter 

 Tyngdkraften (gravitationen) applicerades i negativ z-riktning från 

tyngdpunkten av konstruktionen med 9800 mm/s
2
.  

 

 Ett vridmoment applicerades i x-led och angriper runt utloppsgaveln.  

 

Figur 24 visar hur vridmomentet från elmotorn angriper kuggkransinfästningen, Vid 

vänstra lagerbocken har modellen låsts i translationsled i x, y och z och tillåts rotera 

fritt. Vid högra lagerbocken så har modellen endast låsts i y och z-riktning. Detta då 

det antas vara rimligt att en viss förskjutning bör uppstå i horisontellt led från den 

böjning som uppstår. Som bilden visar, ses meshen vara grov vid gavlarna och 

trummorna. Elementsorleken förfinas vid flänsarna och är som finast vid ändarna av 

manteln med en meshstorlek på ca 15-30 mm. Övrig meshstorlek på manteln och 

flänsen är ca 30-50 mm. 
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Figur 24. Manteln med låsta frihetsgrader och pålagda krafter 

 

5.3.3 Modellspecifikationer 

1. Antal element:   410 000 

2. Antal noder:    761 000 

3. Antal frihetsgrader:  2 283 000 

4. Typ av element:  10 nodiga paraboliska tetraeder  
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5.3.4 Resultat från simulering 

En översiktsbild av hur kvarnen beter sig under belastning ses i Figur 25.   

Figur 25. Kvarnens deformation i mm plottad
10

 

Från simulering ses att deformationen är som störst vid den röda streckade linjen i 

mitten i Figur 25.  

För att se hur manteln påverkas av deformationen runt dess periferi (vid rödmarkerad 

linjen i mitten av manteln i Figur 25) plottas resultatet i Figur 26. Grafen illustrerar 

den totala deformationen för aktuell position på manteln med start från 0° i Figur 6 i 

medurs riktning. 

Cirklarna med tillhörande pil representerar positionen på manteln vars deformation 

uppstår. 

 

                                                 
10

 En plot är en illustration av någon form av variation. I detta fall variatonen över deformationen. 
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Figur 26. Total deformation (mm) över mantelns mittsektion  

5.3.5 Spänningsbild 

I Figur 27 är von Mises-spänningen
11

 för kvarnen under belastning plottad. Vid 

tåvinkeln ses spänningstopparna på manteln. 

 

 

Figur 27. Generell spänningsbild över kvarnen, här är von Mises-spänningen (MPa) 

plottad. 

 

                                                 
11

 von Mises-spänningen är en effektivspännig som är vanligt förekommande i FE-analyser.  
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Spänningen som manteln utsätts för beskrivs i kapitel 4.3. I Figur 28 har von Mises-

effektivspänning plottats 360 grader runt manteln med start från 0° i Figur 6 i medurs 

riktning. Det område som grafen avser är vid rödmarkerade linjen i mitten av manteln 

i Figur 25. 

 

Figur 28. von Mises-spänning 360 grader runt mantelns mittsektion. Cirklarna 

illustrera manteln i profil. 

5.3.6 Kritiska punkter 

Från FEM-analysen identifierades 3 kritiska svetsar enligt Figur 29 och Figur 30. 

 

Figur 29. Genomskärning av kvarn. Kritiska svetsar är markerade, spänningen (MPa) 

i x-led (globalt koordinatsystem) är plottad. 
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I Figur 30 ses den svets som går tvärs över manteln. Var den högsta spänningen kan 

ses i centrum av manteln.  

 

Figur 30. Kritisk svets är markerad, spänningen (MPa) i z-riktning (globalt 

koordinatsystem) är plottad. 

5.3.7 Jämförelse mot skaderapport 

Genom att jämföra första huvudspänningarna i Figur 32 mot ultraljudsundersökningen 

som presenterats i Figur 5 och i Figur 31 kan följande noteras.  

Figur 31. Mantelns utbredning vars tjocklek är beskriven i färgkoder (Dekra, 2015) 

Svets 3 

Utloppssida 

Inloppssida 
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Figur 32. Största huvudspänningarna (MPa) visas (utloppssida till höger) 

 Första huvudspänningarna från FEM-analysen är som störst vid mantelns 

utmatningssida. Från Dekra (2015) ses även där att största utbredningen av de 

inneslutna diskonuiteterna befinner sig vid samma områden som de största 

huvudspänningarna.  

 

 Enligt Dekra (2015) kan inte ett konsekvent beteende av inneslutna defekter 

dras till någon specifik svets. Således verkar det som att samtliga 3 svetsar 

(mot flänsen, tvärgående på manteln och runt manteln) som omsluter de grå 

och röda området i Figur 31 påverkar de kritiska områdena.  
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5.4 Utmattningsanalys 

I avsnittet redogörs resultaten av utmattningsanalysen som gjort på de 3 svetsar som 

pekats ut från spänningsanalysen. 

5.4.1 Svets 1 

Svets 1 har enligt Olsson (2005) följande förbandsklass, Figur 33 

 

Figur 33. Förbandsklass för svets nr 1 (Olsson, 2005) 

 

Från ovanstående förbandsklass tillsammans med utmattningsstandardens (SS-

EN 1993-1-9:2005) rekommendation för svets 1 enligt Figur 34 dras slutsatsen 

att förbandsklassen för svets 1 i tvärriktningen är 90 MPa. Spricka indikeras 

vid svetstå.  

 

Figur 34 X-fog med en av ytorna planslipade 

Nominella spänningsvidden i tvärriktningen fås från Figur 39 i Bilaga A och 

presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Data för svets 1 

 

 

 

 

 

 

 

Från ekvation (19) kan den totala livslängden beräknas där koefficienterna i 

ekvationen beräknas enligt avsnitt 2.4.5, samt med erhållna värden från Tabell 6. 

 

Benämning Värde 

Max dragspänning, 𝝈𝒎𝒂𝒙 8 MPa 

Max tryckspänning, 𝝈𝒎𝒊𝒏 – 8 MPa 

Spänningsvidd i tvärriktning, ∆𝝈𝒎𝒂𝒙 16 MPa 

Förbandsklass, FAT 90 MPa 
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𝑁𝑡 =  
2 ∗ 106

𝑘𝑚

∗  (
𝐹𝐴𝑇 ∗ 𝜑𝑡 ∗ 𝜑𝑚 ∗ 𝜑𝑒

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑚 ∗ 𝛾𝑓

)

𝑚

 

=  
2 ∗ 106

1
∗ (

90 ∗ 0,935 ∗ 1 ∗ 1

16 ∗ 1 ∗ 1,1
)

3

= 2,19 ∗ 108 

Från ovanstående ekvation fås att svetsen klarar 2,19x10
8
 belastningscykler. Detta ger 

med en drifttid om 17 timmar per dygn och ett antagande om att kvarnen är i bruk 365 

dagar om året en total livslängd på 32,8 år  

5.4.2 Svets 2 

Svets 2 är en svets av typen i Figur 14. Nominella spänningen måste för denna 

svetstyp modifieras, då geometriska spänningskoncentrationer uppstår intill svetstån. 

Den största dragspänningen i svets 2 tvärriktning fås i nederdelen av manteln, se 

Figur 40 i Bilaga A. I det området plottas spänningen ca 200 mm från svetstån. 

Därefter kan den modifierade nominella spänningen extrapoleras fram. Från Figur 35 

kan ses att maximala nominella dragspänningen är 8,25 MPa.  

 

Figur 35. Nominell spänning intill svets 2 (dragspänning), svetsen befinner sig på ca 

4200 mm från origon. 

 

Den största tryckspänningen i svets 2 tvärriktning fås vid tåvinkeln av manteln, se 

Figur 41 i Bilaga A. 

På samma sätt som för dragspänningen kan den största tryckspänningen extrapoleras 

fram. Ur grafen i Figur 36 läses att största tryckspänningen är -4,5 MPa 
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Figur 36. Nominell spänning intill svets 2 (tryckspänning) 

 

Ur International Welding Institute’s (Hobbacher, 2016) sammanställning av 

förbandsklasser används följande klass, Figur 37 

 

 

Figur 37. Förbandsklass för svets 2 (Hobbacher, 2016), spricka initieras i svetstå vid 

manteln. 

 

Data för svets 2 sammanställs i Tabell 7. 

Tabell 7. Data för svets 2 

 

  

 

 

 

 

 

Spänningsvidden beräknas enligt: 

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 8,5 − (−4,5) = 12,75 𝑀𝑃𝑎 
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Benämning Värde 

Max dragspänning, 𝝈𝒎𝒂𝒙 8,25 MPa 

Max tryckspänning, 𝝈𝒎𝒊𝒏 – 4,5 MPa 

Spänningsvidd i tvärriktning, ∆𝝈𝒎𝒂𝒙 13 MPa 

Förbandsklass, FAT 63 MPa 
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Sålunda kan livslängden bestämmas med samma ekvation som för svets 1: 

𝑁𝑡 =  
2 ∗ 106

1
∗ (

63 ∗ 0,967 ∗ 1 ∗ 1

12,75 ∗ 1 ∗ 1,1
)

3

= 1,64 ∗ 108 

Från ovanstående ekvation fås att svetsen klarar 1,64 x10
8
 belastningscykler. Detta 

ger med en drifttid om 17 timmar per dygn och ett antagande om att kvarnen är i bruk 

365 dagar om året en total livslängd på ca 25 år. 

5.4.3 Svets 3  

Svets 3 avser den svets som går i horisontalled. För att få ut spänningarna som verkar 

på den svetsen i tvärriktningen används de största spänningarna i y- respektive z-led 

enligt Figur 38 

 

 

 

Figur 38. Spänningar i tvärriktningen för svets 3 

 

Genom att utnyttja rekommendationerna enligt 2.4.5, vilket anses acceptabelt i detta 

fall då vinkeln mellan svetsens vinkelräta riktning och spänningens riktning inte 

övergår 45°. Därför används de maximala värdena på 𝜎𝑍 och 𝜎𝑌 för att komma fram 

till spänningsvidden för svets 3. Plottar av spänningsvidd kan ses i Figur 42 i Bilaga 

A 

Svets 3 är av samma typ som svets 1, varför förbandklassen också förblir samma då vi 

använder spänningarna i tvärriktningen. 

 

 

 

 

𝜎𝑌 
𝜎𝑍 
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Tabell 8. Data för svets 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda kan livslängden bestämmas med samma ekvation som för svets 1. 

 

𝑁𝑡 =  
2 ∗ 106

1
∗  (

90 ∗ 0,935 ∗ 1 ∗ 1

11,4 ∗ 1 ∗ 1,1
)

3

= 6,0 ∗ 108 

 

Från ovanstående ekvation fås att svetsen klarar 6,0x10
8
 belastningscykler. Detta ger 

med en drifttid om 17 timmar per dygn och ett antagande om att kvarnen är i bruk 365 

dagar om året en total livslängd på ca 90 år.  

För svets 3 finns en risk att de mest kritiska spänningarna existerar i svetsens 

längdriktning. För att säkerställa att de mest kritiska spänningarna tagits med för svets 

3 så analyseras även spänningarna parallellt med svetsen. Det blir för det mest kritiska 

området samma spänningsvidd som för svets 1 dock med en FAT-klass 100MPa, 

detta leder till en livslängd på 45 år enligt ekvation (19). Vilket ger en kortare 

livslängd än för de spänningsvidder som utnyttjas i tvärriktningen.  

 

 

  

Benämning Värde 

Max dragspänning, 𝝈𝒁,𝒎𝒂𝒙 5 MPa 

Max tryckspänning, 𝝈𝒁,𝒎𝒊𝒏 – 4,8 MPa 

Max dragspänning, 𝝈𝒀,𝒎𝒂𝒙 6,6 MPa 

Max tryckspänning, 𝝈𝒀,𝒎𝒊𝒏 – 0,5 MPa 

Max spänningsvidd, ∆𝝈𝒎𝒂𝒙 11,4MPa 

Förbandsklass, FAT 90 MPa 
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6 Diskussion 

I denna studie har en statisk spänningsanalys utförts på en av kulkvarnarna vid LKAB 

för att bättre förstå hur kvarnen belastas och utmattas. Analysen har baserats på en 

förenklad modell av det dynamiska förloppet som uppstår i en kulkvarn. Modellen 

simulerades i ett FEM-program, vilket gav en global spänningsbild över manteln. 

Resultaten från FE-analysen användes för att utföra utmattningsberäkningar på 

mantelns svetsar samt att jämföra modellen mot den besiktningsrapport av havererad 

manteln som fanns tillgänglig.  

Resultatet från analysen har visat, att för den mest kritiska svetsen så är livslängden 

betydligt kortare än mantelns totala driftstid. Manteln ska dock enligt uppgift från 

LKAB ha restaurerats med omsvetsning av svetsarna som sammanfogar fläns och 

mantel. Årtal på detta är inte känt. Baserat på nämnd osäkerhet är det således svårt att 

säga hur precist resultaten från utmattningsberäkningarna stämmer överens med 

verkligheten. Men att manteln är omsvetsad styrker de utmattningsberäkningar som är 

utförda.  

Den beräknade livslängden har heller inte tagit eventuella driftsstopp i åtanke, vilket 

påverkar resultaten något. Däremot kan resultatet vara missvisande kontra 

verkligheten av fler orsaker som beskrivs i nedanstående del.  

6.1 Felkällor 

Från den analys som utförts kan felkällor antas existera. 

Lastantagande  

 Den dynamik som uppstår i en kulkvarn som inte fångas i den statiska 

analysen har kompenserats för med en ökning av densiteten för 

laddningen. Detta är en kompensation som ger ett mer trovärdigt resultat 

än om endast det verkliga statiska lastfallet skulle tas med, men det går 

inte med säkerhet att bekräfta vilka sorts toppar i spänningsförloppet som 

kvarnen utsätts för utan att validera spänningarna. 

 

 Den last som påverkar kvarnen har i denna analys varit statisk. 

Utgångspunkten för hur laddningen verkar på manteln är baserad på 

Morells princip. Detta är en bra metod, men då antaganden görs, vilka inte 

nödvändigtvis måste stämma överens med aktuell modell kan viss 

tveksamhet till exakthet finnas i principen.   

 

 Lasten i denna modell verkar endast på manteln. Om lasten även skulle 

verka på kulkvarnens gavlar, kan spänningsfördelningen på manteln 

ändras något.  

 

 Den infodring i form av gummi som finns på manteln försummades, detta 

kan marginellt påverka spänningarna på manteln.  
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Utmattning 

Felkällor i form av olika faktorer som påverkar den beräknade livslängden kan 

vara missvisande jämfört med verkligheten. Detta med osäkerhet av den aktuella 

svetsens precision och efterbehandling. Dock har svetsar med ”normala” 

feltoleranser använts vilket också bör vara fallet för kvarnen.  

Begränsningar 

Största begränsningen i denna studie har varit den stora modellen vilket har 

medfört många förenklingar. Funktioner och t.ex. elementstorlekar som i mindre 

modeller skulle vara en självklarhet har tyvärr i denna studie fått förkastas på 

grund av prestandabegränsningar. Även programvalet har inte varit optimalt för 

ändamålet.  

6.2 Rekommendationer på fortsatt arbete 

 Validering av FEM-resultat med hjälp av en trådtöjningsmätning som kan 

utföras, dels runt mantelns generella yta för att kontrollera den nominella 

spänningsbilden från FEM-resultatet. Möjligtvis även enligt SSAB (2005), i 

närheten till svetsar för att kunna bestämma hot spot-spänningen. 

 

 Genom att göra någon typ av metallurgisk analys av den skadade manteln med 

hjälp av till exempel SEM (Svepelektronmikroskop) eller annan metallurgisk 

analys kan en mer ingående analys av materialet utföras. Rimligen tas delar av 

manteln vars de inneslutna defekterna med säkerhet existerar. Genom denna 

analys bör svar kunna ges om vad de inneslutna defekterna beror av.  

 

 En dynamisk analys av förloppet i kulkvarnen skulle på ett helt annat sätt 

fånga de skjuvningar, kollisioner och andra beteenden som uppstår i 

kulkvarnen. Detta är dock en väldigt komplex analys som kräver mycket tid 

och kunskap inom beräkningsområdet.  

 

 Vid eventuella FE-beräkningar rekommenderas utifrån erfarenhet från denna 

studie att använda sig utav ett FEM-program som har de inbyggda funktioner 

som krävs för att utföra en analys av denna typ. Ett exempel är Ansys
® 
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7 Slutsats 

Från studien så kan med antaganden enligt avsnitt 2.4, 4.2 samt 4.1.1 konstateras att 

den mest kritiska svetsen på kulkvarnens mantel har en livslängd på ca 25 år. De 

övriga svetsarna på manteln har en livslängd på 30-45 år.  

Det finns en viss osäkerhet kring livslängdens beräkningar vilka bör valideras för att 

mer precist säkerställa livslängden. Resultatet från denna studie ger en livslängd för 

den mest kritiska svetsen som är ungefär 50 % av den totala driftstiden. 

Trovärdigheten från utmattningsberäkningarna kan dock styrkas med att den mest 

kritiska svetsen har någon gång under sin livstid blivit omsvetsad. 

Defekterna i manteln kan sannolikt ha uppstått på grund av utmattning, vilket kan 

styrkas med utmattningsberäkningar som påvisar att manteln är god för 25 år i den 

kritiska svetsen, och dels med jämförelseanalys av var de verkliga skadorna uppstått i 

förhållande till kritiska svetsar. Detta kan dock inte med säkerhet fastställas utan att 

göra en metallurgisk analys.  
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Spänningsplottar 
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Spänningsplottar från FE-analys 

Spänningsvidd för svets 1 ses i Figur 39. Grafens något märkliga beteende har sitt 

ursprung i att spänningen är plottad för varje element i en cirkelbana. Detta gjordes på 

grund av att Nastran i Inventor inte har en funktion att plotta normalspänningen per 

noder. Plottarna blir på samma sätt för de olika svetsarna.  

  

 

Figur 39. Spänningsvidd i svetsens tvärriktning.  
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Figur 40. Maximal dragspänningen i x-led för svets 2. 

 

 

Figur 41. Maximal tryckspänning i x-led för svets 2. 
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Figur 42. Spänningsvidd för svets 3 i z-riktning. 

 

 

Figur 43. Spänningsvidd för svets 3 i y-riktning. 
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Beräkningar 
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Beräkning av laddningen 

Här redogörs för hur den massa som verkar på manteln tagits fram. 

Alla data tas ur Tabell 3 och beräkningsgången sammanställs nedan. 

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 =  𝑉𝐻20 ∗ ρ𝐻20 + 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛 ∗ ρ𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛 

Totala volymen av kvarnen beräknas med diameterna och aktiva längden. 

𝑉𝑡𝑜𝑡 =  (
3,238

2
)

2

∗ 𝜋 ∗ 4300 = 34,84 𝑚3 

Då fyllnadsgraden är 45% och enligt Morell då 𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔: 

𝑉𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,45 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 15,657 𝑚3 

Den volym som stålkulorna tar upp då tomrummen exkluderas: 

𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 =
𝑚𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟

𝜌𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟
=

70 000

7850
= 8,917 𝑚3 

Nu täcks tomrummets volym upp av slurry, 𝑉𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 𝑉𝑡𝑜𝑚𝑟𝑢𝑚: 

𝑉𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 𝑉𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑉𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 = 15,675 − 8,917 = 6,758 𝑚3 

Då slurryn består till 64% av solider i form av olivin och 36% av vätska i form av 

vatten räknas volymandelarna av slurryn ut. Vidare räknas massan ut med hjälp av 

den kända densiteten för materialet och resultatet blir: 

𝑚𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑚𝑠𝑡å𝑙𝑘𝑢𝑙𝑜𝑟 + 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛 + 𝑚𝐻20 = 70 000 + 14 272 + 2428 = 86 700𝑘𝑔 

Alltså är den totala massan som verkar på manteln med antaganden enligt ovan ca 87 

ton.  


