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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts i samarbete med Rejlers AB 

Skellefteå och Metso i Ersmark. Arbetet är utfört inom inriktningen maskinteknik vid Luleå 

Tekniska Universitet och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utförs som ett avslut på 

högskoleutbildningen med ett syfte att tillämpa och integrera de kunskaper som tillhandahållits 

under utbildningen. 

Simon Åström har stått för 3D-modellering, handberäkningar samt FEM-beräkningar medan 

Dennis Engman stått för 3D-modellering, rapportstruktur och litteraturstudie. Under projektets 

gång har dessa arbetsmoment fördelats mellan båda studenterna vilket resulterat i att båda varit 

delaktiga i samtliga moment. 

Tack till handledare Petter Ershag samt Pontus Johansson och Jonas Rönnholm från Rejlers. 

Ett stort tack ska även tillägnas Erik Fahlgren och Joakim Lundström från Metso i Ersmark. 

Dessa personer har gett arbetsgruppen betydande handledning gällande programvara, 

konstruktion och beräkning. 

Vi vill också säga tack till Sven Berg vid Luleå Tekniska Universitet som varit vår handledare 

gentemot universitetet.  



 

 

Sammanfattning 

Metso Ersmark utvecklar och tillverkar gummiinfodringar till gruvkvarnar. Vid tillverkning av 

dessa gummikonstruktioner används stora formar som placeras i ugnar. Formarna fylls med 

gummi och metalldelar som sedan vulkas ihop under tryck och värme. När vulkningsprocessen 

är klar tas formen ut på ett så kallat utstötarbord. Borden har i uppgift att med hjälp av 

domkrafter trycka ut detaljerna ur formarna samt att placera formarna på en ergonomisk 

arbetshöjd för produktionspersonalen innan och efter vulkningsprocessen. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett konceptförslag på ett bord med lyftanordning 

för att nå det övre etaget i tillverkningsugnen, en låsfunktion av utstötarbordet vid plundring av 

tillverkningsform samt öka slaglängden för utstötarfunktionen. Idag finns bland annat 

utstötarbord 12-54 och 12-39 i Metsos produktion. Dessa har varit inspirationskällor till arbetet 

och en CAD-modell av 12-54 har legat till grund för slutresultatet. 

Konceptet modellerades i Inventor och beräkningar utfördes för att säkerställa hållfastheten. 

Resultatet blev ett bord likt 12-54 men med längre slaglängd på utstötarfunktionen, bredare 

bordsyta för att möjliggöra montering av saxlyft, saxlyft som lyftanordning samt låsning i 

bottenläge för att avlasta saxlyften vid plundring.  

Målet med arbetet uppfylldes till största del, dock utfördes inga beräkningar på bordets 

lyftanordning. Ett koncept på en saxlyft anpassat för bordet ritades upp för ett visuellt resultat 

men övrigt arbete för dess funktion behandlades inte.  



 

 

Abstract 

Metso Ersmark develop and manufacture rubber liners for mining mills. When making these 

rubber liners, large molds are placed in the furnaces. The molds are filled with rubber and metal 

parts which then are vulcanized together under pressure and heat. When the vulcanize process 

is completed, the mold is taken out on a so-called ejection table. The table has the task of 

pushing out the details of the molds using jacks and placing the molds at an ergonomic working 

height for the production staff before and after the vulcanization process. 

 

The aim of this graduation project is to develop a concept on a table with lifting device to reach 

the upper floor of the production furnace, a locking function of the ejection table when pressing 

out the rubber liner and increase the stroke length of the ejector function. Today there is two 

already existing ejection tables in Metso's production that are useful for this project,  12-54 and 

12-39. These have been sources of inspiration for this work and a CAD model of 12-54 has 

been the basis for the final result. 

 

The concept was modeled in Inventor and calculations were performed to ensure the strength. 

The result was a table similar to 12-54 but with a longer stroke on the ejector function, wider 

table surface to enable a scissor lift, scissor lift as a lifting device and locking in the bottom 

position to relieve the scissor lift during loosening of the rubber lining. 

 

The goal in this project was reached, except that calculations was not made for the table 

lifting device. A concept of a scissor lift adapted for the table was drafted for a visual result, 

but detailed job to ensure its function was not made. 
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Beteckningar 

Enhet   Beteckning 

m   Massa 

A   Tvärsnittsarea 

t   Sträcka från nollnivå till respektive dels tyngdpunkt 

t0   Sträcka från nollnivå till tvärsnittets totala tyngdpunkt 

Itp   Tröghetsmoment runt egen tyngdpunkt 

b   Bredd 

h   Höjd 

a   Sträcka från egen tyngdpunkt till tvärsnittets totala tyngdpunkt 

Ix   Tvärsnittets totala tröghetsmoment 

wb   Tvärsnittsmotstånd 

wx   Tvärsnittsmotstånd runt x-axel 

emax   Största kantavstånd 

σb   Böjspänning 

σ   Spänning 

Mb   Böjmoment 

Mmax   Maximalt moment 

Q   Last 

g   Gravitationskonstant 

l   Längd 

F   Kraft 

d   Diameter 

τ   Skjuvspänning 

T   Tvärkraft 

𝜆   Slankhetstal 

Lf   Fri knäcklängd 

imin   Minsta tröghetsradie 

Imin   Minsta tröghetsmoment 

Pk   Knäckkraft  

E   Elasticitetsmodul 

I   Tröghetsmoment 

r   Radie 
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1. INLEDNING 

Denna rapport är en del av ett examensarbete som är utfört i samband med en 

högskoleingenjörsutbildning med inriktning maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet i 

Skellefteå. Arbetet är utfört i samverkan med Petter Ershag och kollegor vid Rejlers AB 

Skellefteå samt Erik Fahlgren och Joakim Lundström från Metso i Ersmark. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Rejlers AB Skellefteå 

Rejlers är ett teknikkonsultbolag som utför projekt globalt inom området energi och teknik. 

Under detta arbete har ingenjör Petter Ershag med kollegor bidragit med handledning. Rejlers 

erbjöd arbetsgruppen kontorsplats, dator samt licens för CAD-program. 

1.1.2 Metso i Ersmark 

Metso i Ersmark är ett företag som inriktar sig mot gummitillverkning, främst mot 

gruvindustrin. Bland annat tillverkar de gummiinfodringar till gruvkvarnar som har i syfte att 

på ett så effektivt sätt som möjligt mala malm. Metso är uppdragsgivare för detta projekt där 

konstruktör Erik Fahlgren och Joakim Lundström förmedlat information om uppdraget samt 

hjälpt arbetsgruppen genom handledning. 

Vid tillverkning av dessa gummi-infodringar vulkas gummi ihop med metall. Detta görs i en 

ugn, även kallad press. I ugnen placeras en tvådelad form som fylls med gummi. Gummit 

bearbetas inuti ugnen i cirka fem timmar innan det är redo att tas ut. Formen är tvådelad, botten 

och lock. Då formen ska tas ut stannar locket kvar inuti ugnen. Bottendelen av formen som 

innehåller den färdigvulkade gummikonstruktionen dras ut på ett utstötarbord med hjälp av en 

krok och kedja. När formen är helt ute och ligger på utstötarbordet används bordets 

utstötarfunktion för att stöta ut gummikonstruktionen från formens bottendel. Travers används 

sedan för att föra vidare gummikonstruktionen och formens bottendel skjuts tillbaka in i ugnen 

för att påbörja ny vulkningsprocess. 

Det finns flera utstötarbord på Metso i Ersmark. Alla dessa har samma huvudfunktion men kan 

skilja gällande storlek och typ av lösning för respektive huvudfunktion. Alla bord är utrustade 

med en krok som med hjälp av en elmotor och kedjedrift kan dra ut och trycka in formen i 

ugnen. Alla bord har en utstötarfunktion som bygger på en rektangulär platta med en 

gängdomkraft i varje hörn, placerad under utstötarbordets bordskiva. Bordskivan har en hålbild 

och där placeras utstötarpinnar innan formen läggs på bordet. Då utstötarfunktionens 

utstötarplatta, som har en likadan hålbild som bordskivan är i nedersta läget ligger 

utstötarpinnarna i nivå med bordskivan. Pinnarna sticker inte upp ovanför bordskivans yta och 

därför kan formen röra sig fram och åter obehindrat. När formen ska plundras på 

gummikonstruktionen trycks dessa pinnar upp med hjälp av gängdomkrafter och träffar hål i 

formen så att den gjutna gummikonstruktionen trycks ut. Alla bord har ett stopp som även 

fungerar som fixering av formen så att formen dels placeras rätt innan plundring och sitter fast 

så att formen inte lyfts när traversen lyfter iväg gummikonstruktionen. 

Utstötarpinnarna har en diameter om 20mm och diametern på hålbildens hål i bordsskiva samt 

utstötarfunktion är 26mm. Detta spel mellan pinnarna och hålen finns för att minska risken för 

fastkilning ifall smuts i form av gummirester hamnar mellan. Utsötarpinnarna placeras olika i 

hålbilden beroende på vilken typ av form och gummikonstruktion som skall behandlas, detta 

spel mellan utstötarpinne och hål underlättar även omplacering av pinnarna. 
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1.1.3 Bakgrund till problem 

Metso i Ersmark vill kunna använda en ugn som är utrustad med två etage. Det vill säga en ugn 

som kan hantera två formar samtidigt. En ugn med två etage är utformad så att det extra etaget 

är placerat ovanför det första etaget. För att kunna dra ut bottendelen tillsammans med 

färdigvulkad gummiprodukt från övre etage krävs att utstötarbordet är på samma höjd som 

öppningen till övre etage. Idag finns inte ett höj- och sänkbart utstötarbord anpassat till den ugn 

som är tänkt att användas och därför är detta ett problem som måste lösas. 

När formens bottendel är utdragen från ugnen och placerad på utsötarbordet skall 

gummikonstruktionen stötas ut med hjälp av bordets utstötarfunktion. Detta skall alltid göras 

när bordet är i sitt lägsta läge, grundläge, det vill säga i höjd med första etage.  

En hålbild är utborrad i bordsskivan och likadant även i formens bottendel. Som sagt fungerar 

bordets utstötarfunktion genom att utstötarpinnar placeras under bordsskivans yta och hissas 

uppåt genom hålbilden med hjälp av domkrafter. När utstötarpinnarna passerat bordets yta och 

bottendelens hålbild kommer gummit börja pressas ut ur formen och då maximal slaglängd för 

pinnarna uppnåtts är gummit utpressat från formen och redo att föras vidare med hjälp av 

travers. Ett problem som finns är att utstötarpinnarnas slaglängd ibland upplevs för kort då 

problem uppstår vid utstötningen av gummit. Pinnarna kan inte bytas ut till längre utan 

modifikation av domkrafterna för då kommer pinnarna sticka upp ovanför bordskivans yta 

vilket skulle göra det omöjligt att dra ut bottendelen på utstötarbordet, från ugnen. En 

modifikation av domkraftssystemet samt en längdändring hos utstötarpinnarna är därför ett 

problem som måste lösas. 

Efter analys av befintliga utstötarbord med en variant av lyftanordning för att kunna köra från 

två etage upptäcks att lyftanordningen tar skada då gummit lyfts vidare med travers. Ibland 

sitter gummit fast något i bottendelen trots att utstötning utförts med hjälp av utstötarpinnar och 

domkraft. Detta tillsammans med att traversen inte vid alla tillfällen är placerad rakt ovanför 

bottendelen gör att utstötarbordet tillsammans med lyftanordning slits i sidled. Detta resulterar 

i skada på lyftanordningen vilket i sin tur kan medföra att bordsskivan, med tiden, kan bli sned. 

1.2 Problemställningar 

1.2.1 Problem 1 

Ta fram en lyftanordning som gör det möjligt för utstötarbordet att ta emot formar från ugnens 

två etage. 

1.2.2 Problem 2 
Öka slaglängden på utstötarfunktionen för att säkerställa att gummikonstruktionen helt lossnar 

från ugnen. 

1.2.3 Problem 3 

Ta fram ett system som fixerar bordet vid plundring för att minska slitage på bord och 

lyftanordning.  
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att göra det möjligt för Metso i Ersmark att i sin produktionsprocess, på 

ett stabilt sätt, kunna använda två etage i deras tillverkningsugnar samt förenkla processen för 

utstötning av gummi ur tillverkningsformarna. Detta kommer generera en tids- och 

kapitalbesparing vid företagets tillverkning. 

1.4 Mål 
Ta fram ett konceptförslag på ett nytt utstötarbord där utgångspunkten är befintliga bord hos 

Metso. Bordet skall vara utrustat med en lyftanordning för att nå övre etage i 

tillverkningsugnen, en låsfunktion vid plundring av tillverkningsform samt ökad slaglängd för 

utstötarfunktionen. Detta skall vara klart 4 juni 2018. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att enbart behandla utvecklingen av: 

 Lyftanordning för bord 

 Låsning av bord i bottenläge 

 Ökning av slaglängd för utstötarfunktionen 

 3D CAD-prototyp, ej verklig fysisk prototyp 
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2. TEORI 

I detta avsnitt behandlas den teori som ligger till grund för arbetet. 

2.1 Beräkningar 
Här beskrivs teorin med avseende på beräkningarna som utförts under arbetets gång. 

2.1.1 Beräkning av spänning i sammansatt tvärsnitt 

Utstötarbordets bordsskiva består av en stålplåt som stöttas upp av balkar i olika led. Längdleds 

sitter kvadratiska och rektangulära rör monterade som utgör den största stabilitetskällan för 

bordet. För att beräkna spänningen i det längsgående tvärsnittet använd en metod från Lönnelid 

och Norberg [1]. En tabell över de delar som ingår i tvärsnittet sätts upp för att beräkna totala 

tvärsnittets tyngdpunktsläge. Area av delarnas tvärsnitt samt sträckan från totala tvärsnittets 

lägsta punkt, nollnivå, till respektive dels tyngdpunkt sätts in i tabellen. Dessa två värden för 

tvärsnittets olika delar multipliceras och produkterna sätts in i respektive kolumn. Summan av 

produkterna sätts lika med produkten av tvärsnittets totala area multiplicerat med tvärsnittets 

tyngdpunkt. Totala tvärsnittets tyngdpunkt kan nu lösas ut. Se exempel i övre tabell, figur 2.1. 

𝐴 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑡 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

𝑡0 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

 

Figur 2.1: Exempel på beräkning av tvärsnittstyngdpunkt och böjmoment, ur Lönnelid och Norberg [1] 
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För att beräkna spänningen enligt denna metod behövs ett w-värde för tvärsnittet och maximalt 

moment som uppkommer då bordet utsätts för en last, i det här fallet en utbredd last. En ny 

tabell sätts upp över tvärsnittets olika delar. I respektive komponents kolumner sätts värden för 

delens böj-tröghetsmoment, area av delens tvärsnitt, avstånd från egen tyngdpunkt till totala 

tvärsnittets tyngdpunkt samt tröghetsmomentet runt totala tvärsnittets tyngdpunkt. Summan av 

respektive dels böjtröghetsmoment och tröghetsmomentet runt totala tvärsnittets tyngdpunkt 

sätts också in vilka i sin tur adderas och ger det totala tvärsnittets tröghetsmoment. Se exempel 

nedre tabell, figur 2.1. 

𝐼𝑡𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑡𝑝 =
𝑏∙ℎ3

12
                                          [1] 

 

𝑎 =  𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

 

𝐴 ∙ 𝑎2 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

Tvärsnittets totala tröghetsmoment = 𝐼𝑥 = ∑(𝐼𝑡𝑝 + A ∙ 𝑎2 )                                                           [2] 

W-värdet beräknas genom att dividera totala tröghetsmomentet för tvärsnittet med största 

kantavstånd. Maximala momentet beräknas enligt lastfall 10, Björk [2]. Se bilaga 1. Nu kan 

spänningen beräknas genom att dividera maximala momentet med w-värdet. 

𝑤𝑏 = 𝑤𝑥 =
𝐼𝑥

𝑒𝑚𝑎𝑥
                                                                                                                              [3] 

Största kantavstånd från tvärsnittets totala tyngdpunkt = 𝑒𝑚𝑎𝑥 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑤𝑏
=

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑤𝑏
=

𝑄∙𝑙

8

𝑤𝑏
                                                                                                                        [4] 

2.1.2 Hålkanttryck 

Hålkanttryck beräknas på låsningen där spänningen är lika med kraften dividerad med 

produkten av diametern på hålet och tjockleken på detaljen [2]. 

𝜎 =
𝐹

𝑑∙𝑏
                                                                                                                                        [5] 

2.1.3 Skjuvning av låscylinder 

Låsningen av bordet består av en cylinder som åker in i öglor för att fixera bordet i höjdled. Då 

en uppåtriktad kraft appliceras på bordet kommer låscylindern att påverkas av en kraft från 

öglorna. Skjuvning beräknas enligt följande formel [2]. 

𝜏 =
𝑇

𝐴
                                                                                                                                                 [6] 

𝑇 = 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐴 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

 

2.1.4 Knäckning av ramens lodräta ben 

För att avgöra om ramens lodräta ben kommer utsättas för knäckkraft undersöks benens 

slankhetstal [1]. Ett slankhetstal under 20 visar att risken för knäckning är obefintlig [2].  

𝜆 =
𝐿𝑓

𝑖𝑚𝑖𝑛
= 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙                                                                                                          [7] 
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𝐿𝑓 = 𝑓𝑟𝑖 𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 

𝑖𝑚𝑖𝑛 = √
𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐴
                                                                                                                                            [8] 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐴 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

2.1.5 Spänning i ramens ben 

I ramens ben kommer tryckspänning uppstå [2]. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
                                                                                                                                           [9] 

F = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐴 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

2.1.6 Knäckning av utstötarpinne 

Utstötarpinnarna kommer påverkas av en kraft vid plundring av form. Den maximala 

belastningen en pinne klarar undersöks genom knäckkraft lastfall 1 Alfredsson, [3]. Se bilaga 

2. 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟ä𝑣𝑠 𝑓ö𝑟 𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑃𝑘 =
𝜋2𝐸𝐼

4𝑙2                                                                              [10] 

𝐸 = 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 

𝐼 =
𝜋𝑟4

4
= 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡                                                                                                             [11] 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 

 

𝑙 = 𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

 

2.2 Finita elementmetoden – FEM 
I boken Kuntjoro beskrivs finita elementmetoden som ett analytiskt verktyg för att avläsa 

resultat vid drift av tekniska system [4]. FEM kan användas för att undersöka spänning, 

förskjutning, temperatur, hastighet i system. Användningsområdena är många och fördelen är 

att en exakt matematisk lösning kan appliceras i tidiga stadier då endast en CAD 3D-modell 

finns tillgänglig. Komplicerade strukturer och modeller med många olika delar kan testas med 

bra resultat.  

Det finns nackdelar med finita elementmetoden och i Kuntjoro [4] nämns det framför allt att 

analytikerns antaganden är det som styr resultatet, resultatet kan inte bli mer exakt än 

antagandena. Men med erfarenhet och stöd från handberäkningar är metoden mångsidig och 

svår att klara sig utan [4]. 

FEM går ut på att komplicerade strukturer delas upp i element med simpel geometri. Elementen 

är oftast triangulära eller kvadratiska och hörnen består av noder. Dessa noder sammanfogar 

elementen och skapar ett nät, på engelska kallat mesh, runt objektet. I varje nod finns 

information om spänning och förskjutning som sedan kan analyseras. Elementstorleken kan 
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varieras för att upptäcka spänningskoncentrationer på utsatta punkter enligt Pontus Johansson, 

ingenjör Rejlers Skellefteå. 

2.3 Litteraturstudie 
Detta arbete består av produktutveckling, även kallat PU, och för att lyckas med arbetet och få 

ett bra resultat krävs en bra metod för detta. I boken Produktutveckling Johannesson, Persson 

och Pettersson [5] beskrivs hur produktutvecklingens olika faser kan se ut inom industrin. I 

detta arbete har inspiration tagits från denna bok och därmed baseras arbetets metod till stor del 

på denna bok. 

2.3.1 Arbetets och produktutvecklingens faser 

I Johannesson, Persson och Pettersson [5] beskrivs en iterativ produktutvecklingsprocess vilket 

innebär att processens olika faser kan upprepas och utföras flertalet gånger. Totalt består 

metoden av 14 faser. Johannesson, Persson och Pettersson [5] anser att de fördelar som fås av 

att utgå från en förutbestämd och systematisk PU-modell är att beslut som berör konstruktionen 

blir väl dokumenterade. De olika faserna är enligt följande: 

 Strategi  Marknadsanalys 

↘ 

 Förstudie  Produktspecifikation  Konceptgenerering  Produktkoncept 

↘ 

 Utvärdering/konceptval  Layoutkonstruktion  Detaljkonstruktion  Prototyp 

↘ 

 Prototypprovning  Produktionsanpassning  Serieversion  Marknadsintroduktion 

 

Produktutvecklingsprojekt kan se väldigt olika ut och därför kan det skilja mellan vilka faser 

som väljs att användas. Enligt Johannesson, Persson och Pettersson [5] handlar de flesta PU-

projekt om rekonstruktion och förbättring av redan befintliga produkter där man utgår från ett 

redan befintligt produktkoncept. I de fall där en befintlig produkt inte finns att utgå från sker 

nyutveckling och då tillämpas samtliga faser i processen. 

2.3.2 Förstudie 

Under ett projekts förstudie bör personer från olika befattningar konsulteras för att samla in 

information från olika håll inom verksamheten. Detta för att ”ta med olika kompetensområden 

så att problemet blir allsidigt belyst” [5]. Arbetsgruppen kan även analysera sig själva för att 

inse de begränsningar som finns gällande kunskap inom arbetsområdet och de resurser som 

finns att nyttja till projektet. 

2.3.3 Marknadsanalys 

Ur Johannesson, Persson och Pettersson framgår det att fasen marknadsanalys främst är tänkt 

för att analysera marknaden för den tänkta produkten [5]. Vad produkten har för 

marknadspotential, kundkategorier, marknadssegment, förväntad försäljningsvolym med mera. 

2.3.4 Produktspecifikation 

I denna fas skall en specifikation av vad som ska åstadkommas vid 

produktframtagningsprocessen formas [5]. Detta för att göra det lättare att finna 

konstruktionslösningar och underlätta konstruktionsarbetet. När det är tydligt specificerat hur 

produkten skall vara utformad är det dessutom enklare att jämföra och utvärdera olika 

lösningsalternativ så att en slutgiltig produktlösning kan tas fram. 

Konstruktionskriterier kan även delas upp i krav och önskemål [5]. Kriterier i form av krav är 

de som alltid måste vara fullständigt uppfyllda medan önskemål är kriterier som inte måste bli 
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uppfyllda men som eftersträvas att bli uppfyllda. Dessa krav och önskemål gör det dessutom 

enklare att, i ett senare skede i PU-arbetet, jämföra olika lösningsalternativ för att göra ett bra 

val av koncept. Då används en viktbestämingsmatris där varje koncepts olika egenskaper radas 

upp bredvid varandra för att tydligt kunna se vilket koncept som uppfyller flest krav respektive 

önskemål och utifrån detta kunna göra ett bra val. 

 

2.3.5 Konceptgenerering 

Vid konceptgenereringen används resultatet av idéarbetet och produktspecifikationen för att ta 

fram ett första koncept. Det beskrivs i Johannesson, Persson och Pettersson [5] att ett 

produktkoncept kan ses som en första ansats till lösning av ett konstruktionsproblem. 

I Johannesson, Persson och Pettersson [5] finns sex punkter som bör finnas med i en första 

ansats till lösning av ett konstruktionsproblem: 

”En överslagsmässig preliminär produkt-layout med utrymmesuppskattningar 

En preliminär kostnadsuppskattning 

Beskrivningar av den tekniska lösningens principer i text, skisser, blockscheman, 

kopplingsscheman och eventuella fysiska modeller med mera 

Beskrivning av lösningens egenskaper i förhållande till produktspecifikationen (gärna i form 

av en utvärderingsmatris) 

Motiv för valet av ingående dellösningar 

Sammanställning av genomförda överslagsberäkningar, analyser och experiment med erhållna 

resultat”. 

I Johannesson, Persson och Pettersson [5] beskrivs också hur ett koncept kan ha olika betydelse 

i olika sammanhang. I industriella sammanhang, exempelvis bilindustrin, används begreppet 

ofta för att beskriva den första fungerande och tillverkade prototyplösningen medan begreppet 

i konstruktionsvetenskaplig mening kan jämföras med en förstudie. 

2.3.6 Konceptutvärdering och konceptval 

I Johannesson, Persson och Pettersson [5] beskrivs de svårigheter som kan finnas vid 

genomförandet av konceptval. När ett beslut ska tas kan en lösnings olika egenskaper göra 

urvalet svårt, även hur personer på olika sätt värderar och tolkar lösningen samt att information 

om lösningsförslag kan saknas vid den tidpunkt då beslutet måste tas. 

I Johannesson, Persson och Pettersson [5] beskrivs olika urvalsmodeller där beslutsmatriser, 

kriterieviktsmetoden och uppdelning i kvantitativa samt kvalitativa lösningar kan användas för 

att underlätta konceptvalet. 

2.3.7 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Efter att ett konceptval är gjort ska den valda konceptlösningen vidareutvecklas [5]. Den ska 

analyseras, utvärderas och omarbetas för att tillslut resultera i en fungerande produkt som 

uppfyller kriterierna i produktspecifikationen. Efter denna fas skall alla delar vara behandlade 

så att en prototyp ska kunna tillverkas. 

I konstruktionsarbetet ingår att dimensionera och välja ut standardkomponenter, konstruera nya 

unika detaljer och välja material till dessa, definiera produktens arkitektur samt beskriva 

produktens layout [5]. 
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3. METOD  

3.1 Arbetets och produktutvecklingens faser 
Detta arbete har en befintlig produkt som utgångspunkt och därför behöver samtliga 14 faser 

som beskrivs i Johannesson, Persson och Pettersson [5] inte beröras. På grund av den 

begränsade tiden för arbetet samt arbetets syfte och mål så har enbart punkterna 

marknadsanalys till detaljkonstruktion känts relevanta och blivit valda att tillämpas. Arbetet 

inleddes med fasen förstudie tätt följt av marknadsanalys för att sedan fortsätta i samma 

ordning som beskrivits i Johannesson, Persson och Pettersson [5]. 

3.1.1 Förstudie 
Arbetet började med en förstudie för att analysera och räta ut alla frågetecken kring 

problemställningen. Ett koncept på ett nytt utstötarbord skulle tas fram men vad exakt 

efterfrågades av Metso? För att få en bra bild av på vilket sätt ett nytt utstötarbord skulle vara 

bättre än de befintliga konsulterades personer från olika befattningar inom Metso. Information 

samlas in om vilka krav som ställs på det nya utstötarbordet för att forma en första 

kravspecifikation som längre fram i PU-processen kommer utmynna i en slutgiltig produkt- och 

kravspecifikation. 

Under förstudien analyserade även arbetsgruppen sig själva och de resurser som fanns att tillgå 

för att kunna känna till de begränsningar som påverkade arbetet. Begränsningar fanns gällande 

tid avlagt för projektet, kunskap inom arbetsområdet och teknik i form av arbetsverktyg. Med 

dessa frågor besvarande kunde arbetets totala omfattning konstateras och vilka avgränsningar 

som kunde bli relevanta att fastlägga. 

Förutom detta utfördes en smygstart av idéarbetet där tankegångar kring hur en lösning på de 

givna problemen skulle kunna se ut. Detta i form av skissning och diskussion med handledare 

på Metso och Rejlers. Innan marknadsanalys gjorde arbetsgruppen en tidsplan för att veta hur 

mycket tid som kan läggas på respektive moment samt för att få en uppfattning om hur gruppen 

låg till tidsmässigt i arbetet. 

3.1.2 Marknadsanalys 
Marknadsanalysen valdes att tillämpas på annat vis än vad som beskrivs i Johannesson, Persson 

och Pettersson då flertalet olika komponenter och produkter skulle behandlas, inte enbart en 

produkt. 

Under marknadsanalysen analyseras marknaden för att se hur många komponenter som fanns 

att köpa respektive vad som måste designas, beräknas och utvecklas av arbetsgruppen. I största 

möjliga utsträckning användes komponenter som kan köpas på marknaden då kostnaden för 

detta blir betydligt lägre än om egna produkter ska designas och tillverkas. Arbetets begränsade 

tid är också en anledning till varför så få komponenter som möjligt designades av 

arbetsgruppen, design och konstruktionsarbete är tidskrävande. 

3.1.3 Produktspecifikation 
En specifikation togs fram under förstudien där de funktionella egenskaperna och beteenden 

som produkten förväntades leverera listades. Efter analys och fortsatt arbete kunde produktens 

syfte ytterligare klargöras vilket påverka produktspecifikationen då fler begränsningar lades 

till. Konstruktionsbeslut som togs under konstruktionsarbetet påverkade också produktens 

specifikation. 

Produkt- och kravspecifikationen har utformats tillsammans med Metso utifrån deras 

grundkrav samt tillsammans med handledare från Rejlers. Även konsultation utfördes med 

erfaren mekaniker och produktionspersonal från Metso. Resultatet från förstudien var också en 

bidragande faktor till att den slutgiltiga specifikationen blev färdigställd. 
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3.1.4 Konceptgenerering 
Resultatet av idéarbetet och produktspecifikationen användes för att ta fram ett första koncept. 

Mycket tid lades på problemlösning då alla komponenter till utstötarbordet skulle passa och 

kunna monteras på en begränsad yta. Ur specifikationen och idéarbetet erhölls information om 

vilka komponenter som kunde tänkas behövas och under konceptgenereringen undersöktes hur 

dessa komponenter behövde se ut för att kunna bli en del av den slutgiltiga sammanställningen.  

Gällande de punkter som enligt Johannesson, Persson och Pettersson [5] bör finnas med i en 

konceptgenerering så användes många av dessa. Bland annat skapades en produkt-layout som 

skissades på papper och i CAD för att få en första tanke kring hur de olika komponenterna 

skulle få plats. I produktspecifikationen fanns inget krav på budget vilket resulterade i att ingen 

kostnadsuppskattning utförts. Däremot formades en beskrivning av den tekniska lösningen i 

form av skisser och CAD-modeller samt överslagsberäkningar, handberäkningar, analyser och 

FEM-beräkningar. 

Johannesson, Persson och Pettersson [5] beskriver hur en konceptbeskrivning inte är tillräckligt 

underlag för att en första funktionsriktig prototyp ska kunna tillverkas. I detta fall skulle inte 

en första funktionsriktig prototyp tas fram och tillverkas i verkligheten och därför behövde inte 

konceptlösningen vidareutvecklas i samma ingående grad som annars behövts. För 

prototyptillverkning krävs detaljer för alla ingående delar vilket i detta fall inte kom att vara 

möjligt på grund av projektets avgränsningar. 

I detta arbete syftar begreppet koncept till förstudie. Detta arbete ska ses som ett koncept som 

kan undersökas, analyseras, vidareutvecklas samt fungera som utgångspunkt vid framtagning 

av ett nytt och färdigtillverkat utstötarbord till Metso i Ersmark. 

3.1.5 Konceptutvärdering och konceptval 
Efter att ett koncept togs fram för de tänkta ingående komponenterna utvärderades de olika 

lösningsalternativen. I detta arbete är det tre problem som behandlats vilket under konceptfasen 

genererade flera lösningsalternativ för respektive problem. Detta innebar att varje 

lösningsförslag analyserats med avsikt att bestämma dess uppfyllnadgrad när det gäller de krav 

och önskemål som nedtecknats i produktspecifikationen. Utifrån detta jämfördes sedan de olika 

lösningsalternativen för att se vilket alternativ som uppfyllt kriterierna i produktspecifikationen 

bäst och därefter togs ett beslut om vilka lösningar som fick komma att bli de slutgiltiga. De 

lösningar som blev utvalda togs vidare för mer detaljerad utveckling. 

I detta arbete analyserades vilken yta, volym och vikt komponenterna har. Ingen maximal 

viktgräns fanns specificerat för utstötarbordet men desto mer vikt bordet har desto större 

lyftkapacitet måste lyftanordningen ha för att kunna lyfta bordet till övre etage. Därför 

eftersträvades komponenter med så liten vikt som möjligt. Utstötarbordet fick heller inte ta upp 

för mycket yta. Bordet som är arbetets utgångspunkt är 1500mm brett och 3325mm långt och 

för att processoperatörernas arbete fortsatt ska fungera smidigt och i samma ordning som 

tidigare fick bordets bredd och längd inte ändras drastiskt. 

Vid konceptvalet fanns även en tanke kring design och om det är möjligt att tillverka. En simpel 

och övergripande analys om tillverkningsmöjligheter för komponenterna utfördes och 

arbetsgruppen frågade sig själva om de har kunskap och möjlighet att designa en sådan produkt 

med de givna resurserna och avgränsningar. Diskussion fördes dessutom med handledare både 

från Rejlers och Metso för att göra en övergripande bedömning om komponenternas hållfasthet. 

Konceptval utfördes i takt med att idéer dök upp och koncept togs fram. Många av de 

konceptval som togs fram var snarlika i sin utformning och dokumenteras därför inte. Mängden 

koncept som togs fram under idéarbete och konceptgenerering var väldigt många, flertalet av 

dessa dömdes ut i ett tidigt skede och därför dokumenteras heller inte dessa. 



19 

 

3.1.6 Konfigurering och detaljkonstruktion 
Den färdiga prototypen togs fram i CAD-programmet Inventor där produktens utseende och 

funktion skapades och utvärderades. I och med Inventor kunde komponenter med enkelhet 

bytas ut och omformas för att sedan testas igen. Att skapa prototyper i CAD är både en stor 

tids- och kapitalbesparing i jämförelse med att behöva rita prototypen på papper för att sedan 

tillverka en verklig modell för att testa dess funktion. 

I konstruktionsfasen utfördes hållfasthetsberäkningar. Arbetsgruppen hade sedan förstudien 

och konceptgenereringen en uppskattning om att komponenterna skulle fungera 

hållfasthetsmässigt men stämde dessa antaganden? Beräkningar utfördes först på papper med 

hjälp av litteratur och den kunskap som erhållits från universitet. Därefter utfördes beräkningar 

med hjälp av CAD-programmet Inventor för att räkna hållfastheten på geometrier som är svåra 

att räkna utan tekniska hjälpmedel. Sökt var spänningen i delarna för att se så den inte överskred 

materialets sträckgräns. Alla handberäkningar kontrollerades med Inventor för att 

säkerhetsställa att inget fel gjorts. 

En FEM-analys i Inventor utfördes i följande steg: 

Bordets olika delar analyserades var för sig för att minska komplexiteten så att antalet noder 

minskades och programmet kunde arbeta snabbare. Randvillkor, det vill säga kraft som 

påverkar modellen och begränsningar för hur delen kan röra sig samt material, applicerades på 

aktuell 3D-modell. Mesh applicerades och modellen analyserades därefter. Ett resultat visades 

och spänningskoncentrationer uppkom. Ett nytt lokalt mesh placerades över 

spänningskoncentrationen och förfinades under upprepade försök för att hitta den maximala 

spänningen. 

Ofta uppstår en spänningskoncentration på endast ett fåtal noder och dessa koncentrationer 

analyseras genom att undersöka spänningen i de närliggande noderna som korsar 

koncentrationen. Dessa små koncentrationer med hög spänning tydde på att geometrin skapade 

ett irrelevant värde på spänningen som kunde approximeras med de närliggande nodernas 

spänning. I de flesta fall berodde dessa på skarpa geometrier, såsom hörn och kanter. 

Då en slutgiltig prototyp kändes nära och många rekonstruktioner och utvärderingar utförts 

utvärderades prototypen en sista gång. 

4 RESULTAT 

4.1 Materialval 
Konstruktionsstål S355 har valts att användas till utstötarbordets alla delar. Material är ett 

mycket vanligt konstruktionsstål och dess sträckgräns ligger på 355MPa. Materialets densitet 

är 7850kg/m3 [6]. 

4.2 Metod resultat 

4.2.1 Resultat Förstudie 

Ett uppstartsmöte tillsammans med arbetsgruppen och handledare från Metso var det som 

inledde förstudien. Mötet ägde rum på Metso för att ha möjlighet att gå ut i fabriken och se 

befintliga utstötarbord vilket är en bra inspirationskälla till det nya bord som ska tas fram. I 

möteslokalen beskrev Metso de befintliga utstötarbordens syfte, funktion, utseende, teknik 

samt vad det nya eftersökta utstötarbordet har för krav. För att ta till sig denna information på 

ett bra sätt fick arbetsgruppen en rundtur i Metsos fabrik där produktionsprocessen förklarades 

samt vilken uppgift utstötarborden har i tillverkningsprocessen. Arbetsgruppen fick veta att det 

idag finns två bord, bord 12-54 och 12-39, som kan fungera som de huvudsakliga 

inspirationskällorna till det nya bord som ska tas fram. Se figur 4.2.1 och 4.2.2. 
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Figur 4.2.1: Utstötarbord 12-54 

 

 

Figur 4.2.2: Utstötarbord 12-39 
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Bord 12-54 är ett väl fungerande utstötarbord utan anmärkningsvärda brister förutom att det 

saknar en lyftanordning som krävs för att hantera tillverkningsformar från övre etage. Bord 12-

39 är ett bord med många brister. Enligt en erfaren och rutinerad mekaniker vid Metsos fabrik 

är bord 12-39 ett ”missfoster” vilket bland annat grundar sig i dålig underhållsmässighet. 

Många delar är fastsvetsade och ska en bakomliggande komponent, eller fastsvetsad del, bytas 

krävs vinkelslip eller gasskärare för att få lös dessa. Sedan måste dessa delar svetsas ihop igen 

när underhållsarbetet är färdigt. Det positiva med bord 12-39 är att det har en lyftanordning i 

form av en saxlyft. Saxlyften har i princip helt rätt storlek och utformning för att fungera till ett 

nytt utstötarbord. De problem som finns är att den har för låg kapacitet och att den är instabil i 

sidled. Saxlyften är dessutom monterad åt fel håll enligt Metsos mekaniker. I vissa fall då en 

form ska dras ut på utstötarbordet kan bordets ena sida, sidan som inte är fast inspänd, stegra 

vilket utgör en risk för att bordet kan tippa. 

Efter det första uppstartsmötet kunde arbetsgruppen konstatera att bord 12-54 är ett väldigt bra 

bord som ska utgöra grunden till det nya utstötarbordet. Bord 12-39 har alldeles för många 

brister men dess saxlyft som lyftanordning är i princip perfekt för ett nytt utstötarbord förutom 

att lyften måste monteras åt andra hållet samt dimensioneras upp för att klara mer vikt. Denna 

saxlyft är specialtillverkad av företaget Komab Industriteknik i Skellefteå som även tillverkat 

resterande delar av bord 12-39. Detta företag kontaktades för att få mer information och 

förhoppningsvis ritningar och CAD-modeller på saxlyften. Detta för att göra en tidsbesparing 

och underlätta konstruktionen av lyftanordningen till det nya utstötarbordet, mer informationen 

om samtalet med Komab fås i 4.2.2 Resultat – Marknadsanalys. 

Övriga lösningsalternativ gällande lyftanordning uteslöts inte av arbetsgruppen trots att saxlyft 

verkade vara en beprövad och väl fungerande metod. Internetsökningar utfördes för att se 

utbudet av lyftanordningar men flera av dessa avfärdades då de krävde utrymme ovanför 

utstötarbordets bordsskiva samt under golvnivå. Det begränsade utrymmet för lyftanordningen 

är på grund av att det ligger en källare under fabrikens golv vilket medför att ingen åverkan får 

göras i golvet. Utrymmet ovanför utstötarbordets bordsskiva får heller inte nyttjas då detta 

skulle medföra problem när tillverkningsformen ska dras in och ut från ugnen. En lyftanordning 

som sticker upp ovanför bordsskivans yta skulle helt enkelt vara i vägen och förhindra formen 

att kunna dras ut på bordet. Mer information om alternativa lösningar för lyftanordning fås i 

4.2.2 Resultat – Marknadsanalys. 

För att få mer information kring hur Metsos personal upplevde de befintliga bordens funktion 

konsulterades processoperatörer samt den erfarna mekanikern. Förutom informationen om att 

bord 12-54 i princip fungerade felfritt och att bord 12-39 var dåligt, förutom dess lyftanordning, 

så fick arbetsgruppen se hur Metsos små utstötarbord ser ut. De små utstötarborden var också 

utrustade med en lyftanordning i form av en saxlyft. Dessa saxlyftar var färdiga lyftbord, enligt 

figur 4.2.3 och 4.2.4, köpta från Edmo Lift AB samt Marco AB. Att använda dessa lyftbord 

som tillhör företagens grundsortiment var inte en möjlig lösning till lyftanordning då platsbrist 

råder under bordet, i höjdled. Ett sådant lyftbord skulle i så fall kräva montering under 

utstötarbordets utstötarfunktion och med utstötarbord 12-54 som utgångspunkt är detta en 

omöjlighet då utstötarfunktionen sträcker sig hela vägen från golvnivå ända upp till 

bordsskivan. Detta skulle i sådana fall kräva en extrem ombyggnation av utstötarfunktionen 

vilket inte är aktuellt och därför ses saxborden inte som en lösning. 

 



22 

 

                                    

Figur 4.2.3: Lyftbord från Edmo Lift AB 

                                     

Den mest givande och intressanta informationen kring de små utstötarborden var dess låsning. 

Denna låsning fungerar genom att två svarvade axlar sitter monterade längs bordens långsidor. 

Axlarna kan skjutas fram och åter med hjälp av hydraulcylindrar. Axlarna är utformade så att 

de har grövre dimension på två ställen och resterande en tunnare dimension. När borden sänks 

maximalt åker axlarnas smala dimension ner i öppna låsöglor. För att nu låsa borden skjuter 

hydraulcylindrarna fram axlarna så att de grövre dimensionerna av axlarna ligger i de öppna 

öglorna. Nu kan bordet inte lyftas då axlarnas grövre dimension inte går upp i de öppna öglorna. 

Denna låsningstyp har varit en viktig inspirationskälla vid framtagandet av låsfunktion till det 

nya utstötarbordet. I figur 4.2.4 syns dessa låsöglor samt hydraulcylinder med tillhörande 

länkage. Den svarvade axeln ligger inuti rambalken och syns därför ej. 

Ytterligare något som konstaterades under förstudien var att utstötarfunktionen som tidigare 

varit fixerad i golvet kommer behöva följa med bordet upp då en lyftanordning monteras. Detta 

på grund av svårigheten för utstötarpinnarna att träffa precis rätt i bordsskivans hålbild när 

utstötarbordet sedan ska sänkas ned igen. Lösningar för att få utstötarpinnarna att träffa rätt i 

hålbilden och därmed möjliggöra att utstötarfunktionen får stå kvar på golvet diskuterades men 

ingen fungerande lösning kunde hittas. Därför fokuserade arbetsgruppen på en lösning för att 

fästa utstötarfunktionen i bordsskivan. 

För att öka utstötarfunktionens slaglängd från 165 mm till 200 mm krävs en längdförändring 

av utstötarpinnarna med 35 mm. Handledare från Metso berättade att utstötarpinnarna med en 

längd av 165 mm har haft en bra hållbarhet. Vid förlängning av pinnarna med 35 mm måste 

hållbarheten undersökas vilket gjorts med Eulers knäckningsfall. 

Under förstudien konstaterades även att den ökade slaglängden kommer att kräva 

ombyggnation av närliggande komponenter. Då de flesta komponenter i utstötarbordet påverkar 

varandra kan en ändring av en komponent medföra att fler ändringar krävs på ytterligare 

komponenter. Beroende på vilken lyftanordning och låsningstyp som blir vald till att användas 

i utstötarbordet, varierar den mängd komponenter som kan behöva förändras i och med den 

ökade slaglängden. 

Under förstudien konstaterades även att arbetsgruppen ska använda sig utav CAD-programmet 

Inventor då befintliga ritningar och CAD-modeller som erhålls av Metso är av Inventors filtyp. 

Handledning kring beräkning och CAD-simulering kommer Rejlers bidra med till största del 

och även där finns personal som tidigare arbetat i Inventor. En tidsplan för arbetet formades av 

arbetsgruppen vilket presenteras i bilaga 3. 

Figur 4.2.4: Lyftbord från Edmo 

Lift AB, monterat på Metsos små 

utstötarbord 
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4.2.2 Resultat – Marknadsanalys 

Under marknadsanalysen kontaktades konstruktionsföretaget Komab Industriteknik i 

Skellefteå för att få mer information om den saxlyft som de tillverkat till Metsos utstötarbord 

12-39. Tillverkningsritningar och CAD-modeller efterfrågades då saxlyften hade möjlighet att 

appliceras på ett nytt utstötarbord med enbart några få förändringar. Det fanns ingen möjlighet 

till att få ritningar och CAD-modeller från Komab. 

Efter samtalet med Komab Industriteknik kontaktades andra företag på marknaden som 

konstruerar saxlyftar, dessa var Edmo Lift AB i Härnösand samt Marco AB i Ängelholm. Båda 

av dessa företag har tillverkat och sålt lyftbord till Metsos fabrik men dessa lyftbord har tillhört 

företagens standardsortiment och inte varit specialtillverkade. Arbetsgruppen frågade företagen 

om möjligheten till att få en offert på en saxlyft liknande den Komab tillverkat till Metso och 

till svar fick arbetsgruppen att detta var möjligt. Dock informerades arbetsgruppen om att en 

sådan offert med tillhörande ritningar och CAD-modeller kan ta upp till sex månader att ta 

fram, samt att företagen gärna ville säkra en framtida affär för att utföra detta. Då tiden för 

arbetet är begränsad till tio veckor är en sådan väntetid orimlig för arbetsgruppen och därför 

valdes annan lösning. 

Under samtalet med Sven Dahlberg på Edmo Lift AB fick arbetsgruppen rekommendationen 

att inte lägga tid på att försöka konstruera en sådan saxlyft själva. Istället fick arbetsgruppen 

tips om att enbart göra en visuell modell av saxlyft utan beräkningsunderlag. Det är beräkning 

och den exakta formgivningen av en sådan saxlyft som tar tid och detta skulle enligt Sven ta 

betydligt längre tid än den avsatta tiden för projektet. 

Enligt figur 4.2.2.1 syns hur det inte finns något stöd mellan saxbenen då utstötarfunktionen tar 

upp utrymmet där emellan. Detta gör, enligt Sven Dahlberg, att en sådan saxlyft blir mycket 

ostabil i sidled. Denna vetskap medförde en förståelse varför saxlyften på utstötarbord 12-39 

är så ostabil i sidled och kräver uppdimensionering. Sven informerade även arbetsgruppen om 

att saxlyftar kräver CE-märkning. 

 

Figur 4.2.2.1: Bild på utrymme mellan saxben. 
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Under marknadsanalysen upptäcktes dessutom lyftanordningarna teleskopisk- samt standard 

gängdomkraft, lyftanordning i form av kuggstång samt teleskopisk hydrauldomkraft. Se figur 

4.2.2.2. 

  

Figur 4.2.2.2: Bild på de olika domkraftstyperna som undersöktes under förstudien 

 

Gällande teleskopisk gängdomkraft kontaktades företaget Mekanex i Sollentuna som är 

återförsäljare av Fren Enzfelder`s produkter. Detta för att få mer information om deras produkt. 

En teleskopisk gängdomkraft tar betydligt mindre plats än en saxlyft då det räcker med att 

placera en sådan i varje hörn av bordet. Mekanex förklarade att en domkraft klarar en last på 

upp till 300 000 N vilket är långt över det krav som ställs på lyftanordningen till det tänkta 

utstötarbordet. Som arbetsgruppen förutspått under förstudien klarar inte den teleskopiska 

gängdomkraften belastningar i sidled. Mekanex förklarade hur stöd- och glidskenor kan 

monteras för att motverka krafterna i sidled och därmed göra användandet av dessa domkrafter 

möjligt. Dock konstaterades att dessa glidskenor skulle kräva plats ovanför utstötarbordets 

bordsskiva vilket inte är tillåtet och därför valdes annan lösning. 

Marknaden för olika låsningstyper undersöktes där resultatet blev inspiration i form av olika 

typer av klaffar och låskolvar. En typ av klaff är den som visas i figur 4.2.2.3 där ett föremål 

lätt kan passera åt ena hållet genom att skjuta klaffen åt sidan och därefter blir fastlåst. För att 

sedan ta lös föremålet krävs att klaffen skjuts åt sidan manuellt. 

 

 

Figur 4.2.2.3: Exempel på klaff. Bild från Jula AB:s produktsortiment. 
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En annan typ av låsning som fanns på marknaden är en låskolv vilket till vardags återfinns på 

vissa dörrtyper. Där skjuts en låskolv manuellt åt sidan och föremålet som har låsöglan monterat 

är då fastlåst. Se figur 4.2.2.4. Denna typ av låsning påminner om den som fanns på några av 

Metsos små utstötarbord. 

 

Figur 4.2.2.4: Exempel på låsning med ögla och kolv. Bild från Kramp AB:s produktsortiment. 

4.2.3 Resultat – Produktspecifikation 

Befintliga bordet 12-54 på Metso har fungerat felfritt sedan det sattes i bruk och är därför 

grunden till projektet. Bordets grundegenskaper ska kvarstå efter ändring av befintliga 

funktioner samt att nya funktioner ska anpassas till styrande mått på det bordet. Inspiration har 

även tagits från bord 12-39 men detta bord är i sitt grundutförande inte lika komplett och 

välfungerande som bord 12-54. 

Utstötarbordets bordsyta ska vara placerad 800 mm över marken, bottenläge, vid plundring av 

formen. Då övre etage används ska bordsytan höjas till 1850 mm. Bord 12-54 har en bredd på 

1500 mm som ska försöka hållas men om breddning krävs för att lyftanordning ska få plats är 

detta tillåtet. Bordet ska rymma samma hålbild som bord 12-54. Längden på bordet, 3325 mm, 

är inget styrande mått men bör inte förändras drastiskt. 

I nedre etage hanteras de största formarna och i det övre etaget hanteras mindre formar. Kravet 

på vad bordet ska klara av i last är därför satt till 20 ton i bottenläge och 10 ton vid övre etage. 

Detta ger i sin tur att lyftanordningen behöver klara 10 ton på hela sitt arbetsområde (800-1850 

mm).  

Plundring av formarna kommer ske i bottenläget vilket innebär att utstötarfunktionen endast 

används vid bottenläget. När bordet ligger i bottenläget ska det förankras i marken för att slippa 

brytande krafter som traversen kan orsaka vid plundring, detta kan annars ge skador på 

bordskiva och lyftanordning. Utstötarpinnarna har idag en slaglängd på 165 mm men bör vara 

minst 200 mm på den nya konstruktionen för att med marginal kunna trycka ut gummit ur 

formarna. Kraften som utstötarfunktionen har idag på bord 12-54 är 80 ton fördelad på fyra 

domkrafter, det vill säga 20 ton per domkraft. Inga mätningar har utförts för att se om 80 ton 

krävs eller om det är överdimensionerat men som jämförelse har bord 12-39 40 ton fördelat på 

åtta domkrafter, det vill säga 5 ton per domkraft, vilket är dimensionerat i underkant och har 

därmed resulterat i driftstörningar.  

Se fullständig kravspecifikation bilaga 4. 
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4.2.4 Resultat – Konceptgenerering 

Koncept togs fram var för sig gällande lyftanordning, ökad slaglängd och låsning. För varje 

område genererades koncept med önskan om att passa i den slutliga sammanställningen av 

utstötarbordet. Inte alla delar, men de flesta, skissades först på papper. De flesta av skisserna 

utfördes snabbt och utan noggrannhet med syfte att förmedla ett designförslag till övriga 

gruppmedlemmar eller handledare. Då en noggrannare skiss både enklare och snabbare kan tas 

fram i Inventor än på papper valdes denna metod, vilket resulterade i att många av 

papperskisserna slängdes. Några av dessa skisser finns dock kvar och återfinns i figur 4.2.4.1-

4.2.4.7. 

 

Figur 4.2.4.1: Grov designskiss på infästning för domkraft till utstötarplatta 

 

Figur 4.2.4.2: Ytterligare en grov designskiss på infästning för domkraft till utstötarplatta 
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Figur 4.2.4.3: Grov designskiss på placering av domkraftsfäste för utstötarplatta. 

 

Figur 4.2.4.4: Designförslag på plåt som kan bockas till en hörnförstärkning för ramkonstruktion 
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Figur 4.2.4.5: Koncept för ram samt låsning av bord. 

 

Figur 4.2.4.6: Grov skiss på förslag av låsningssystem. 

 

Figur 4.2.4.7: Två olika förslag på ramsystem, sett ovanifrån. 

De skisser som inte gjordes på papper skapades i Inventor. En komponent med avancerad 

geometri går snabbare att forma i Inventor än på papper och därför gjordes vissa grovskisser på 

dator istället. När grovskisser i Inventor var framtaget omarbetades och vidareutvecklades 

dessa till att bli färdiga fungerande koncept, därför finns inte bilder på dessa grovskisser att 

visa. 
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4.2.5 Resultat - Konceptutvärdering och konceptval 

Då grova skisser tagits fram på komponenter måste de som antas bäst lämpade för ändamålet 

väljas ut. Koncepten konstruerades i Inventor och placerades i en sammanställning, 

assemblering, med övriga komponenter till utstötarbordet. Inledningsvis resulterade detta i att 

komponenter inte passade och nya koncept fick tas fram för ett eller flera av de olika 

problemområdena. Med tiden minskade felen och komponenterna passade bättre. Slutligen 

kunde ett färdigt koncept på utstötarbordet presenteras. 

4.2.6 Resultat - Konfigurering och detaljkonstruktion 

Nedan visas bilder på det slutgiltiga konceptet som är framtaget i Inventor. Först en bild av 

bordet i sin helhet och sedan detaljbilder på de olika delar som konstruerats. 

4.2.6.1 Utstötarbord 

Slutliga designen på bordet i sin helhet bestående av bordsskiva, ut- och indragningsfunktion 

av tillverkningsform, utstötarfunktion, ram för utstötarfunktion, låsning och saxlyft. Motorer, 

vinkelväxlar, rullager på bordsskiva samt klaffar för att hålla formen på plats vid plundring 

finns också med i konceptet. 

 

Figur 4.2.6.1.1: Färdigt koncept av utstötarbord 
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4.2.6.2 Saxlyft 

Det färdiga konceptet på saxlyften uppritat för att visa vart på bordet den kan monteras. 

Saxlyften är vänd åt motsatt håll jämfört med bord 12-39 för att motverka att bordet ska tippa 

mot ugnen om formen sitter fast när den ska dras ut. Ingen hydraulcylinder med tillhörande 

hydraulik finns. Skenor är monterade uppe och nere för att saxlyftens hjul ska rulla lätt och 

rakt. Den övre skenan svetsas fast och den nedre skenan bultas i golvet vid montering. Den 

fasta sidan av saxen till vänster i figur 4.2.6.2.1 består av två fästen som saxbenen kan rotera 

kring. Det övre fästet svetsas fast och det nedre fästet bultas i golvet vid montering.  

 

Figur 4.2.6.2.1: Bild på färdigt koncept av saxlyft 

Nedan syns detaljbild på saxlyftens nedre rörliga del med fokus på hjul och skena. Liknande 

lösning för saxlyftens övre rörliga del konstruerades. 

 

 

Figur 4.2.6.2.2: Detaljbild på färdigt koncept av saxlyftens rörliga del 
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För att ge mer utrymme för saxen flyttades domkrafterna in under utstötarplattan för att inte 

sticka ut på sidorna. Efter flytten av domkrafterna togs tidigare infästning som satt i hörnen av 

utstötarplattan bort och de yttre balkarna förlängdes för att göra utstötarplattan rektangulär. 

Axlarna mellan domkrafterna förkortades för att domkrafterna inte ska sticka ut på kortsidorna. 

 

 

Figur 4.2.6.2.3: Bild på färdigt koncept av utstötarfunktion för att möjliggöra plats för saxlyft 

4.2.6.3 Längre slaglängd 

Nedan visas bild på domkraftsmodellen BDL 66 monterad istället för tidigare BDL 86. BDL 

66 har mindre domkraftshus vilket skapar plats så slaglängden ökar för utstötarfunktionen. 

Infästning för domkraft i utstötarplatta sitter nära utstötarplattans yta för att sänka 

utstötarplattans höjd. Detta för att erhålla en ytterligare ökning av slaglängden. Samma lösning 

för infästning av domkraft i ramstruktur för alla fyra domkrafter och dessa bultas fast i den 

gröna ramen med tillhörande triangelförstärkning. 

 

Figur 4.2.6.3.1: Bild på färdigt koncept för ram, domkraft och utstötarplatta 
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4.2.6.4 Låsning 

Låsningen som skapades består av tre öglor, en som är svetsad i bordet och två som är svetsade 

på en platta som i sin tur är bultad i golvet. Då bordet är i sitt nedersta läge kommer de tre 

öglornas hål ligga i linje med varandra och hydraulcylinderns kolv kan pressas igenom och 

fixera bordet. Denna låsning finns i utstötarbordets alla fyra hörn. Ingen hydraulik till 

hydraulcylindern finns med i konceptet. 

 

 

Figur 4.2.6.4.1: Bild på färdigt koncept av utstötarbordets låsning i golv 
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4.2.6.5 Ram och förstärkningsplåt 

Den gröna ramen, balkkonstruktionen, konstruerades för att utstötarfunktionen ska följa med 

upp och ner vid höjning och sänkning av bordet. 

 

Figur 4.2.6.5.1: Bild på färdigt koncept av ram 
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Ramen fästs i bordskivan med bultar som ska sitta i hålen på det gröna kvadratiska röret. Detta 

för att lätt kunna montera isär bordsskivan från utstötarfunktionen vid underhåll. Se figur 

4.2.6.5.2. En förstärkning i form av en bockad plåt gjordes för att stabilisera ramen ytterligare 

samt för att domkrafterna ska ha en plan yta att stå på. Denna förstärkning svetsas fast i ramen. 

Se figur 4.2.6.5.3. 

 

 

Figur 4.2.6.5.2: Bild på färdigt koncept av raminfästning 

 

Figur 4.2.6.5.3: Bild på färdigt koncept av förstärkningsplåt till ram 
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4.2.6.6 Bordsskiva 

Efter flytt av domkrafter in mot mitten för ökat utrymme krävdes fortfarande mer utrymme för 

att kunna montera saxlyften. Bordet breddades med 100 mm på vardera sida genom att ett extra 

kvadratiskt rör placerades på vardera sida utanför de befintliga rören. Bordskivans plåt 

breddades till samma bredd. Lösningen ger även bordet en stabilare konstruktion. 

 

Figur 4.2.6.6.1: Bild på färdigt koncept av breddad bordssida 

4.2.6.7 Vinkelväxel- och motorfäste 

Eftersom en ram för utstötarfunktionen konstruerades och att domkraftsystemet för 

utstötarfunktionen omplacerades var nya fästen för motorn och vinkelväxlarna tvungna att tas 

fram. Nytt motorfäste på vardera sida om motorn konstruerades och dessa bultas fast i ramen. 

Vinkelväxlarnas infästningar fick också nytt utförande för att kunna monteras på ramens 

kvadratiska rör. Dessa svetsas fast i de fyrkantiga rören och bultas i vinkelväxlarna. 

 

 

Figur 4.2.6.7.1: Bild på färdigt koncept av vinkelväxel- och motorfäste  
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4.2.6.8 Summering av - Konfigurering och detaljkonstruktion 

Här presenteras en summering och jämförelse av de konstruerade delarna med de två tidigare 

bordens befintliga komponenter. Detta för att tydliggöra vad projektgruppen nyskapat, använt 

från befintliga bord och förbättrat från befintliga lösningar. I figur 4.2.6.8.1 och figur 4.2.6.8.2 

visas de idag befintliga utstötarbordet hos Metso i Ersmark. Dessa två bord har fungerat som 

inspirationskälla och varit utgångspunkt till det bord som skapats i detta arbete. Resultatet av 

det nya bordet återspeglas i figur 4.2.6.8.3. I tabell 4.2.6.8.1 visas en jämförelse mellan de olika 

bordens funktioner.  

 

Figur 4.2.6.8.1: Bord 12-39 

 

 

Figur 4.2.6.8.2: Bord 12-54 

 

Figur 4.2.6.8.3: Nya bordet 
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Tabell 4.2.6.8.1: Tabell över bordens olika komponenter och funktion 

Komponent/Funktion Bord 12-39 Bord 12-54 Nya bordet 

Saxlyft Fungerande saxlyft 

med behov av 

förbättring för att 

fungera på ett bra sätt. 

Ingen saxlyft, 

monterad fast i 

backen. 

Endast koncept för 

visuellt resultat av 

saxlyft. 

Slaglängd 200 mm vilket räcker 

för smidig plundring 

av gummi från form. 

165 mm vilket inte 

räcker till och 

medför problem vid 

plundring. 

200 mm likt bord 

12-39 vars 

slaglängd är 

tillräcklig. 

Låsning Ingen låsning trots att 

saxlyft är monterad. 

Resulterat i 

deformerat bord efter 

ett antal år i bruk. 

Då saxlyft ej finns 

behövs ingen 

låsning. Förankrad i 

golvet. 

Låsning för att 

fixera bordet vid 

plundring för att 

minimera risk för 

skador på rörliga 

komponenter, i 

huvudsak saxlyft. 

Ram och 

förstärkningsplåt 

Ram som är svetsad 

på plats vilket medför 

dålig 

underhållsmässighet 

då denna måste kapas 

för att kunna byta 

monterade domkrafter 

och drivning till 

dessa. 

Då bordet inte är 

höj- och sänkbart 

behövs ingen ram. 

Domkraftsystemet 

är förankrat i golvet  

Ram som är bultad 

i fästen i 

bordsskivan för att 

underlätta 

underhåll på 

domkrafter och 

drivning samt 

förenkla 

montering. 

Förstärkningsplåt 

som förstärker 

ramen och ger 

domkrafterna 

bättre infästning då 

alla domkrafternas 

bulthål kan 

användas vid 

montering. 

Bordsskiva Deformerad 

bordsskiva efter år av 

användning och 

hålbild för 

utstötarpinnar som 

inte matchar alla de 

formar som kan 

användas till bordets 

ugn/press. 

Fullt fungerande 

bordsskiva med 

hålbild som 

matchar de formar 

som används till 

bordets ugn/press. 

Fullt fungerande 

bordsskiva med 

hålbild likt bord 

12-54 som matchar 

de formar som 

används till bordets 

ugn/press.Breddad 

bordsskiva för att 

möjliggöra 

montage av saxlyft. 
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Vinkelväxel- och 

motorfäste 

Stabila fästen för 

motor och 

vinkelväxlar. 

Stabila fästen för 

motor och 

vinkelväxlar. 

Likt bord 12-54 

men andra 

montagelösningar 

som passar på 

ramen. 

 

 

 

 

 

4.3 Handberäkningar 
Handberäkningarna tillhör fasen konfigurering och detaljkonstruktion i PU-arbetet och utfördes 

för att jämföra och säkerställa att resultatet från FEM-beräkningarna är rimliga. 

Handberäkningarna har i övrigt inte applicerats på arbetet så dessa finns under bilaga 3. 

 

  



39 

 

4.4 FEM-beräkningar 
Här presenteras resultaten från FEM-analysen som utförts i Inventor på utstötarbordets olika 

delar. FEM-beräkningarna tillhör fasen konfigurering och detaljkonstruktion i PU-arbetet men 

har på grund av sin omfattning fått en egen rubrik. 

4.4.1 Bordskiva 
Bordskiva med tillhörande balkar blir belastad med 20 ton, cirka 20 000 N. Vid användning av 

Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal spänning av 185 MPa. Denna 

spänningskoncentration uppstår på vänster sida av bordet där långsida balk går ihop med 

kortsida balk. Se figur 4.4.1.1. Efter ytterligare analys med andra storlekar på mesh i det område 

där den första spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga spänningspiken hittas. 

Den uppgick till 237,6 MPa och befann sig i samma punkt. Se tabell 4.4.1.1 och figur 4.4.1.2. 

 

Figur 4.4.1.1: Maximal spänning vid standard mesh. 

 

Tabell 4.4.1.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt  

100 178,8 V-sida, sammanfogning 

mellan balkar 

50 185 V-sida, sammanfogning 

mellan balkar 

25 202,4 V-sida, sammanfogning 

mellan balkar 

12,5 181 V-sida, sammanfogning 

mellan balkar 

6,25 237,6 V-sida, sammanfogning 

mellan balkar 
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Den maximala spänningen ligger under materialets sträckgräns och medför då ingen risk för 

hållfastheten hos bordsskivan. Maxspänningen uppkommer vid en punkt där geometrin skapar 

en spänningspik, så den relativt höga spänningen i punkten är inget som övriga bordets delar 

utsätts för. Se figur 4.4.1.2. 

 

Figur 4.4.1.2: Resultat från probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats 
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4.4.2 Ramfäste 

De fyra fästen som håller ramen och utstötarfunktionen fast i bordsskivan belastas med 1170 

kg, cirka 11700 N nedåt. Vid användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls 

en maximal spänning av 1,483 MPa. Denna spänningskoncentration uppstår på sidan av fästet 

på övre sidan, se rödmarkerade områden figur 4.4.2.1. Efter ytterligare analys med andra 

storlekar på mesh i det område där spänningskoncentrationen kunde den verkliga 

spänningspiken hittas. Den uppgick till 5,528 MPa och befann sig i samma punkt. Se tabell 

4.4.2.1 och figur 4.4.2.2. 

 

Figur 4.4.2.1: Maximal spänning uppstår vid rödmarkerade områden. 

 

Tabell 4.4.2.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt 

100 1,19 Sida fäste, övre sida  

50 1,249 Sida fäste, övre sida 

25 1,292 Sida fäste, övre sida 

12,5 1,601 Sida fäste, övre sida 

6,25 2,389 Sida fäste, övre sida 

3,125 3,666 Sida fäste, övre sida 

3,125/2 5,528 Sida fäste, övre sida 
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Simuleringen visar på en mycket låg spänningen som inte påverkar bordets hållfasthet. Se figur 

4.4.2.2. 

 

Figur 4.4.2.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där ramstrukturen fästs i bordsskivan, 

hittades den maximala spänningen. 
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4.4.3 Ram 

De fyra balkarna som skall hålla bordsskivan uppe när det befinner sig i lägsta läget belastas 

med 21475 kg, cirka 214750 N nedåt vilket motsvarar tillverkningsformen samt bordsskivans 

vikt. Utstötarbordets lyftanordning tar lite av lasten men detta har valts att försummas. Vid 

användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal spänning av 51,04 

MPa. Denna spänningskoncentration uppstår i de övre infästningshålet, se rödmarkerade 

områden figur 4.4.3.1. Efter ytterligare analys med andra storlekar på mesh i det område där 

spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga spänningspiken hittas. Den uppgick till 

184,6 MPa och befann sig i en annan punkt, längst ned på en av balkarna. Se tabell 4.4.3.1 och 

figur 4.4.3.2. 

 

 

Figur 4.4.3.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. 

 

Tabell 4.4.3.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt 

100 168,6 Övre fästhål 

50 50,86 Övre fästhål 

25 50,86 Övre fästhål 

12,5 53,23 Övre fästhål, annan balk 

6,25 63,48 Övre fästhål, annan balk 

3,125 70,79 Längst ned på balk, yttersida 

1,5625 184,6 Längst ned på balk, yttersida 
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Den maximala spänningen ligger under materialets sträckgräns och medför då ingen risk för 

hållfastheten hos ramen. Maxspänningen uppkommer vid en punkt där geometrin skapar en 

spänningspik, liknande maxspänningar uppkommer i alla ramens ben. Den relativt höga 

spänningen i punkten är inget som övriga ramkomponenter utsätts för. Se figur 4.4.3.2. 

 

 

Figur 4.4.3.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.4 Låsöra 

De fyra låsöronen som skall hålla bordet i sitt nedersta läge då tillverkningsformen ska plundras 

måste klara kraften som traversen lyfter ur gummit med. Ifall gummit skulle sitta hårt i formen 

så att hela formen och bordet försöker lyftas har traversen en kapacitet på 6 ton, cirka 60 000 

N vilket dessa fyra låsöron måste klara av. Beroende på om traversen lyckas lyfta rakt upp eller 

åt sidan så kan dessa 60 000 N i princip hamna på ett låsöra och därför simuleras detta 

extremfall. Vid användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal 

spänning av 188,7 MPa. Denna spänningskoncentration uppstår på insidan av låsöglan. Se 

rödmarkerat område i figur 4.4.4.1. Efter ytterligare analys med andra storlekar på mesh i det 

område där spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga spänningspiken hittas. Den 

uppgick till 416,8 MPa och befann sig i samma punkt. Se tabell 4.4.4.1 och figur 4.4.4.2. 

 

 

Figur 4.4.4.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. Låsörat påverkas av en last 

nedåt som utgörs av låscylinderns kolv som håller emot då bordet dras uppåt av travers. 
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Tabell 4.4.4.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt 

100 168,6 Insida låsögla 

50 196,8 Insida låsögla 

25 181,2 Insida låsögla 

12,5 222,9 Insida låsögla 

6,25 227,4 Insida låsögla 

3,125 265,9 Insida låsögla 

3,125/2 416,8 Insida låsögla 

 

För att säkerhetsställa att denna maximalspänning är en singularitet som enbart uppstår i en 

punkt av geometrin utförs en probe-analys. Resultatet av denna syns nedan och visar att 416,8 

MPa är en spänningsspik som uppstår på grund av geometrins utseende. I övriga materialet är 

spänningen lägre. Se figur 4.4.4.2. 

 

 

Figur 4.4.4.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.5 Kolv låscylinder 

Vid varje låsöra skall en kolv föras in för att fixera bordet mot golvet. Då tillverkningsformen 

ska plundras måste denna kolv klara kraften som traversen lyfter ur gummit med. Om gummit 

skulle sitta hårt i formen så att hela formen och bordet försöker lyftas har traversen en kapacitet 

på 6 ton, cirka 60 000 N vilket dessa fyra kolvar måste klara av. Beroende på om traversen 

lyckas lyfta rakt upp eller åt sidan så kan dessa 60 000 N i princip hamna på en av kolvarna. 

Kolvarna utsätts enbart för skjuvning och eftersom kolven är cirkulär samt att stödpunkterna, 

det vill säga golvfästet och låsörat, sitter på ett kort avstånd från varandra krävs en enorm kraft 

för att skjuvning ska ske. Därför utsätts enbart sprinten för 3 ton, cirka 30 000 N i denna 

simulering. Vid användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal 

spänning av 80,83 MPa. Denna spänningskoncentration uppstår där golvfästet och låsöglan 

möts och har sin övergång. Se rödmarkerat område i figur 4.4.5.1. Efter ytterligare analys med 

andra storlekar på mesh i det område där spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga 

spänningspiken hittas. Den uppgick till 194,5 MPa och befann sig i samma punkt. Se tabell 

4.4.5.1 och figur 4.4.5.2. 

 

 

Figur 4.4.5.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. Låscylinderns kolv påverkas av 

en last uppåt som uppstår då kolven är fixerad i marken medan låsörat dras uppåt av travers. 
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Tabell 4.4.5.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning Spänningspunkt 

100 47,09 Övergång golvfäste/låsöra 

50 39,48 Övergång golvfäste/låsöra 

25 70,72 Övergång golvfäste/låsöra 

12,5 72,36 Övergång golvfäste/låsöra 

6,25 111 Övergång golvfäste/låsöra 

3,125 147,6 Övergång golvfäste/låsöra 

3,125/2 194,5 Övergång golvfäste/låsöra 

 

Den maximala spänningen ligger under materialets sträckgräns och medför då ingen risk för 

hållfastheten hos kolven. Maxspänningen uppkommer vid en punkt där geometrin skapar en 

spänningspik, så den relativt höga spänningen i punkten är inget som övriga kolven påverkas 

av. Se figur 4.4.5.2. 

 

 

Figur 4.4.5.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.6 Golvfäste 

Varje golvfäste har en kolv som låser fästet med utstötarbordet. Då tillverkningsformen ska 

plundras måste detta golvfäste klara kraften som traversen lyfter ur gummit med. Vid denna 

simulering ser uppställningen likadan ut som för kolven, se 4.4.5 Kolv låscylinder. En kraft av 

3 ton, cirka 30 000 N appliceras på kolven som sitter monterad igenom golvfästet medan 

golvfästet är fixerat. För att kunna se resultatet av simulering har denna kolv gjorts osynlig. Vid 

användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal spänning av 75,73 

MPa. Denna spänningskoncentration uppstår på insidan av golvfästets ena ögla, se rödmarkerat 

område i figur 4.4.6.1. Efter ytterligare analys med andra storlekar på mesh i det område där 

spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga spänningspiken hittas. Den uppgick till 

76,98 MPa och befann sig i samma punkt. Se tabell 4.4.6.1 och figur 4.4.6.2. 

 

Figur 4.4.6.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. Golvfästet påverkas av en last 

uppåt då låskolven samt låsörat dras uppåt av travers. 
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Tabell 4.4.6.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm): Maximal spänning (MPa): Spänningspunkt: 

100 76,98 Insida ögla 

50 75,73 Insida ögla 

25 74,94 Insida ögla 

12,5 66,87 Insida ögla 

6,25 64,92 Insida ögla 

3,125 66,76 Insida ögla 

3,125/2 69,48 Insida ögla 

 

Den maximala spänningen ligger under materialets sträckgräns och medför då ingen risk för 

hållfastheten hos golvfästet. Se figur 4.4.6.2. 

 

Figur 4.4.6.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.7 Motorfäste 

Motorfästet som håller motorn till utstötarfunktionens domkrafter skall klara motorns vikt 250 

kg, cirka 2500 N samt motorns vridmoment på 1 ∙ 106 Nmm. Vid användning av Inventors 

rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal spänning av 64,35 MPa. Denna 

spänningskoncentration uppstod i nedre del av motorfästet. Se figur 4.4.7.1. Efter ytterligare 

analys med andra storlekar på mesh i det område där den första spänningskoncentrationen 

hittades kunde den verkliga spänningspiken hittas. Den uppgick till 119,2 MPa och befann sig 

i samma punkt. Se tabell 4.4.7.1 och figur 4.4.7.2. Liknande resultat uppstod på det andra, 

spegelvända, motorfästet efter simulering med samma indata. 

 

Figur 4.4.7.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. Motorfästet påverkas av 

motorns vridmoment samt en last nedåt av motorns tyngd. 
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Tabell 4.4.7.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm): Maximal spänning (MPa): Spänningspunkt: 

50 62,23 Nedre del, vänster sida 

25 70,22 Ovansida, höger sida 

12,5 75,75 Översta infästningshål 

6,25 86,79 Nedre del, höger sida 

3,125 85,93 Nedre del, höger sida 

3,125/2 119,2 Nedre del, höger sida 

 

Den maximala spänningen ligger under materialets sträckgräns och medför då ingen risk för 

hållfastheten hos motorfästet. Se figur 4.4.7.2. 

 

Figur 4.4.7.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.8 Vinkelväxel fäste 

Vinkelväxlarna väger 39,5 kg, cirka 395 N och därför måste fästet för vinkelväxeln klara denna 

kraft. Vid denna simulering avrundades kraften till 400 N. Vid användning av Inventors 

rekommenderade mesh-storlek erhölls en maximal spänning av 10,52 MPa. Denna 

spänningskoncentration uppstår i de övre infästningshålet, se figur 4.4.8.1. Efter ytterligare 

analys med andra storlekar på mesh i det område där spänningskoncentrationen hittades kunde 

den verkliga spänningspiken hittas. Den uppgick till 28,86 MPa och befann sig i en annan 

punkt. Längst ned på en av balkarna. Se tabell 4.4.8.1 och figur 4.4.8.2. 

 

 

Figur 4.4.8.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek. 

  



54 

 

Tabell 4.4.8.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm): Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt 

50 7,826 Svetsad infästning, kant 

25 11,32 Svetsad infästning, kant 

12,5 10,99 Svetsad infästning, kant 

6,25 9,918 Svetsad infästning, kant 

3,125 13,74 Svetsad infästning, kant 

3,125/2 28,86 Svetsad infästning, kant 

 

Spänningen på vinkelväxelfästet visade sig vara låg och påverkar inte hållfastheten på detaljen. 

Se figur 4.4.8.2. 

 

Figur 4.4.8.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.9 Utstötarplatta 

Utstötarplattan är delen som utstötarpinnarna sitter fast i och som trycks uppåt så att 

utstöttarpinnarna i sin tur kan trycka ut gummit. Maximal kraft som utstötardomkrafterna kan 

trycka är 60 ton, cirka 60 000 N och därför simuleras utstötarplattan och dess infästning för att 

se om den klarar denna kraft. Vid användning av Inventors rekommenderade mesh-storlek 

erhölls en maximal spänning av 179 MPa. Denna spänningskoncentration uppstår på kanten av 

ena infästningen till en utstötardomkraft, se figur 4.4.9.1. Efter ytterligare analys med andra 

storlekar på mesh i det område där spänningskoncentrationen hittades kunde den verkliga 

spänningspiken hittas. Den uppgick till 427,8 MPa och befann sig på en likadan komponent 

placerad på motsatt sida, längs kortsidan. Se tabell 4.4.9.1 och figur 4.4.9.2. 

 

 

Figur 4.4.9.1: Maximal spänning vid användandet av standard mesh-storlek då bordet påverkas av en 

utbredd last. 

Tabell 4.4.9.1: Spänning vid olika mesh-storlekar 

Mesh-storlek (mm) Maximal spänning (MPa) Spänningspunkt 

50 177,4 Vänster sida 

25 177,6 Vänster sida 

12,5 184,6 Höger sida 

6,25 209,3 Höger sida 

3,125 260,4 Höger sida 

3,125/2 427,8 Höger sida 
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För att säkerhetsställa att denna maximalspänning är en singularitet som enbart uppstår i en 

punkt av geometrin utförs en Probe-analys. Resultatet av denna syns nedan och visar att 427,8 

MPa är en spänningsspik som uppstår på grund av geometrins utseende. I övriga materialet är 

spänningen lägre. Se figur 4.4.9.2. 

 

Figur 4.4.9.2: Resultatet av probe-analys som utfördes i området där maximal spänning hittats. 
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4.4.10 Utstötarpinne 

Efter handberäkning av knäckkraft på de förlängda utstötarpinnarna analyserades en pinne i en 

FEM-simulering där knäckkraften applicerades. Nedre änden fixerades och kraften på 101739 

N applicerades på andra änden. Spänningen blev mycket jämt fördelad över hela ytan och blev 

maximalt 350,7 MPa vilket styrker knäckningsberäkningen, då 350,7 MPa ligger mycket nära 

materialets sträckgräns på 355 MPa. Se figur 4.4.10.1. Knäckkraften på 101739 N, vilket 

motsvarar en last på cirka 10 ton, kommer aldrig att uppstå då kraften från utstötarfunktionen 

på 60 ton fördelas på flera pinnar vid plundring av form, så risken att utstötarpinnarna ska 

knäckas är mycket liten. Utstötarfunktionens 60 ton är också en väl tilltagen kraft som sällan 

utnyttjas till fullo.  

 

 

Figur 4.4.10.1: Bild på simulering av utstötarpinne 
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Den maximala spänningen vid en mesh-storlek på 1mm uppkom till 562,9 MPa. 

Spänningskoncentrationen uppkom i nedre kanten och geometrin är orsaken till detta. Se figur 

4.4.10.2. 

 

Figur 4.4.10.2: Bild på spänningskoncentration vid 1mm mesh-storlek. 
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5. SLUTSATS 

Alla krav och mål med arbetet färdigställdes förutom lyftanordningen som endast blev ett 

visuellt koncept anpassat för bordet där övrigt arbete för funktionen inte behandlades. Då 

mycket fokus lades på undersökning kring saxlyften blev tiden lidande och i efterhand hade det 

varit till arbetsgruppens fördel om information angående CE-märkning, svårigheter kring 

konstruktionen samt omfattningen av att specialbygga en saxlyft framgått tydligare. Nu är fallet 

inte så och en utredning angående problemen vid framställning av en specialanpassad saxlyft 

är utförd. Slutsatsen av detta är att konstruktioner som ska CE-märkas kräver mycket kunskap 

och erfarenhet för att tillverkas. 

Under FEM-beräkningarna upptäcktes spänningspikar på flera av bordets delar. Dessa pikar 

var alla på geometrier med skarpa hörn. Efter konsultation med Pontus Johansson medarbetare 

på Rejlers AB visade sig dessa pikar vara vanligt förekommande för just skarpa geometrier. 

Efter mätning av spänning runt spänningspikarna visade sig pikarna vara singulariteter och kan 

approximeras med närliggande spänningsvärden. En slutsats av hand- och FEM-beräkningarna 

som utförts är att alla komponenter som ändrats eller tagits fram kommer att hålla för den tänkta 

belastningen. 

Ytterligare en slutsats av detta arbete är svårigheten med att utföra ett utvecklingsarbete av 

någon annans tidigare konstruktion. Arbetet utgick ifrån bord 12-54 som tidigare konstruerats 

av okänd konstruktör i Inventor och när dessa CAD-filer öppnades fanns flertalet fel bland 

filerna. Dessa fel krävde arbete för att åtgärdas vilket tog tid från projektet men åtgärderna var 

nödvändiga för vidare arbete så följdfel inte skulle uppstå. Svårigheten med detta är att veta 

kvalitén på underlaget samt att veta om det är bäst att börja om från början och rita om alla 

delar eller använda sig av befintliga delar och arbeta utifrån dem. 

Detta projekt har resulterat i ett koncept till ett utstötarbord som Metso i Ersmark i framtiden 

kan dra nytta av och använda som inspirationskälla till framtida bord. Bordet har en löstagbar 

ramkonstruktion som bidrar till en bra underhållsmässighet på så sätt att bordets delar lätt kan 

demonteras och bytas ut. Med bordets låsfunktion kommer bordet att stå pall mot hårt slitage 

och bordet kommer inte deformeras. Ombyggnationen av utstötarplatta samt domkraftssystem 

kommer möjliggöra enklare utstötning av gummi ur form då domkrafterna har längre slaglängd 

än tidigare.  

6. DISKUSSION 

6.1 Saxlyft som lyftanordning 
Bord 12-39:s saxlyft var ostabil, krävde underhåll allt för ofta samt hade en 

underhållsmässighet som inte var bra. Efter muntligt samtal med Erik Fahlgren kunde 

konstateras att saxlyften även krävde en hjälpande lyftcylinder för att orka lyfta bordet från 

lägsta läget. Arbetsgruppen tillsammans med handledare från Metso var enade om att en saxlyft 

till det nya utstötarbordet skulle kräva förbättringar, i form av förstärkning för att klara krafter 

i sidled bättre samt nya dimensioner för att orka lyftet utan hjälpande lyftcylinder. 

Då Komab Industriteknik inte hade möjlighet att dela med sig av ritningar och CAD-modeller 

på saxlyften övervägdes huruvida en offert från en saxlyftstillverkare skulle beställas. Dock 

visade det även sig detta bli ett problem då Sven Dahlberg ansåg att en sådan offert skulle ta 

betydligt längre än tio veckor att ta fram. Att designa en egen saxlyft var i detta läge enda 

möjliga alternativet men detta rekommenderade Sven Dahlberg arbetsgruppen att inte göra. 

Jens Berg som är platschef vid Rejlers i Skellefteå berättade sin tanke om problemet. Han ansåg, 

som arbetsgruppen, handledarna och Sven på Edmo Lift AB, att ett nyskapande av en saxlyft 

utan de gamla ritningarna och CAD-modellerna skulle vara otroligt tidskrävande och svårt. Han 



60 

 

höll med om Svens förklaring om att CE-märkning krävs på saxlyftar vilket är svårt att uppnå 

vid egen design. Samt att tillverkningskostnaden kan bli betydligt dyrare än att köpa en färdig 

saxlyft från en saxlyftstillverkare. 

Efter detta kunde arbetsgruppen konstatera att ingen offert fanns att tillgå och tidsbristen skulle 

göra det svårt att konstruera en saxlyft själv. Detta samtidigt som arbetsgruppen ska lyckas 

uppfylla de krav och önskemål som i övrigt ställs på utstötarbordet. Lyftanordningen 

resulterade därför i en simpel modell av en saxlyft utan beräkningsunderlag men som ger en 

ungefärlig bild av hur en färdigkonstruerad och beräknad saxlyft skulle kunna se ut. 

6.2 Låsning av utstötarbord 
Ett krav i arbetet var att bordet skulle vara låsbart i lägsta läget, nedre etage. Detta för att minska 

slitage på bordets lyftanordning. Under idéarbetet uppstod flertalet idéer i arbetsgruppen och 

en undersökning av den befintliga marknaden för låsanordningar gav ytterligare tankar kring 

hur en sådan låsning skulle kunna se ut. Idéer fanns om att tillämpa någon typ av klaff eller kil. 

Dessa skulle fungera genom att använda ett ramsystem där en ram är fäst runt bordsskivan och 

en ram fäst i golvet. När bordet ska låsas var tanken att dessa ramar läggs intill varandra och 

därefter låses ihop med hjälp av klaff eller kil. 

Med ett sådant ramsystem där ramen byggs runt bordskivan skulle denna ram dessutom stärka 

upp bordskivan. Hos Metso har det hänt att vissa utstötarbord fått sina bordsskivor krökta i och 

med den dagliga användningen vid produktion, därför kändes ett sådant ramsystem lämpligt då 

det dels skulle fungera som låsfunktion men samtidigt förstärka upp bordskivan. Efter 

presentation av detta lösningsförslag för handledarna på Metso och diskussion med 

produktionspersonal och chefer konstaterades att ett sådant ramsystem skulle ta upp för mycket 

plats i sidled. Detta eftersom att lösningsförslaget skulle kräva en breddning av bordet på 30cm 

på vardera sida. Detta för att rymma en saxlyft på vardera sida om ramen då saxlyft var det 

valda alternativet för lyftanordning. I den första framtagna kravspecifikationen stod inte 

nedtecknat någon maximal bredd på utstötarbordet men efter möten och diskussion med Metsos 

personal uppdaterades specifikationen och breddning av bordet fick uppgå till maximalt 10cm 

på vardera sida av bordet. 

En ändring i specifikationen gjorde att nya lösningar behövde tas fram. Metso har idag enstaka 

bord med låsning och dessa analyserades efter beskedet. Där upptäckte arbetsgruppen en 

låsning som också byggde på ett ramsystem men som använde en typ av kolvlåsning istället för 

klaff och kil som tidigare undersökts. Denna lösning kändes stabil och efter diskussion med en 

erfaren mekaniker på Metso fick arbetsgruppen veta att inga märkvärda reparationer eller 

underhåll har utförts på denna typ av låsning. Valet av låsningslösning resulterade därför i en 

sådan lösning, dock placerades låsningsfunktionen under bordet sammansvetsat med 

utstötarfunktionen. Istället för att använda en lång stång som låskolv på vardera sida och endast 

en hydraulcylinder per sida, valdes en hydraulcylinder med endast kolv för varje låsögla. Den 

befintliga låsningen som analyserades hade som sagt en lång stång som var svarvad till olika 

tjocklekar längsmed geometrin och en kraftig hydraulcylinder som gjorde det möjligt att sätta 

kolven i två låsöglor samtidigt. Varför vi inte valde denna lösning beror på att 

underhållsmässigheten blir bättre med fyra separata hydraulcylindrar med kolv. En stor lång 

axel är besvärlig att byta samt montera då den går inuti ramen, därav blir det dessutom svårt att 

identifiera nedslitningar och andra skador som kan uppstå på axeln. Att hitta någon som 

tillverkar en sådan axel blir också svårt. Det är en lång axel som skall svarvas vilket många 

företag inte har möjlighet till, därför är konkurrensen mellan dessa företag låg vilket leder till 

ökad tillverkningskostnad och produktpris. Två extra hydraulcylindrar är billigare än kostnaden 

för att tillverka två svarvade låsaxlar. 



61 

 

6.3 Ökad slaglängd - utstötarpinnar 
Slaglängden på utstötarpinnarna ökas från 165mm till 200mm med önskemål på 250mm. Det 

kan kännas som en lätt sak att konstruera men så var inte fallet. Utstötarpinnarna kan inte enbart 

bytas ut till längre. Domkraftssystemet som lyfter upp utstötarpinnarna, i bordet som arbetet 

utgår från, är konstruerat efter en pinnlängd av 165mm. Då domkraftsystemet är maximalt 

nedsänkt ligger utstötarpinnarna precis så att de inte sticker upp ovanför bordsytan. Skulle 

pinnarna sticka upp ovanför bordsytan skulle formar inte kunna dras på och av från bordet. Att 

enbart byta ut utstötarpinnarna till längre skulle dessutom inte ge någon ökad slaglängd då det 

enbart skulle flytta utstötarpinnarnas arbetsområde. 

Hela utstötarfunktionen med domkrafter och pinnar ska användas från utgångsbordet men för 

att öka slaglängden krävs en kombination av ökad pinnlängd och ombyggnation av 

domkraftssystemet för utstötarpinnarna. Domkraftssystemets maximala slaglängd är samma 

som utstötarpinnarnas slaglängd och därför krävs en ändring i domkrafterna för att öka 

slaglängden på pinnarna. 

De domkrafter som sitter monterade på utgångsbordet är fyra stycken av modell BDL 86 och 

klarar 20T vardera. Det kan konstateras att dessa domkrafter är kraftigt överdimensionerade i 

förhållande till vad de måste klara att lyfta och kan därför bytas ut till den mindre modellen 

BDL66 som vid montering av längre gängstång ger ökad slaglängd. BDL66 och BDL86 är 

väldigt lika till utseendet och det kommer därför inte krävas några större ingrepp för att byta 

till modellen BDL66. BDL66 är som en miniatyr av BDL86 och enda skillnaden i 

monteringssynpunkt blir att avståndet minskas mellan bulthålen vid infästningarna. 

Plattan som håller i utstötarpinnarna var anpassad för den tidigare slaglängden och därför 

behövdes modifikation göras. Plattan stötte bland annat emot bordskivans balkar och därför 

flyttades domkrafternas infästning in mot plattans centrum för att lösa problemet. Efter 

förflyttningen av infästningen krävdes att domkrafternas övre infästning omkonstruerades. 

Detta för att infästningen tidigare var fäst på en balk i bordsskivan, men som vid omplaceringen 

inte fanns kvar på ett avstånd som gjorde detta möjligt. 

Tidigare har utstötarbordet varit fixerat i backen och därför har även utstötarfunktionen varit 

fast i golvet. I detta fall då utstötarbordet ska bli lyftbart undersöktes om utstötarfunktionen 

fortfarande kan vara fixerad i golvet då utstötning enbart sker i bottenläget. Första tanken var 

att det vore en onödig vikt att lyfta för lyftanordning ifall utstötarfunktionen skulle sitta fast i 

bordet och följa med vid varje lyft. Dock upptäcktes ganska direkt svårigheten med att fixera 

utstötarfunktionen på golvet då bordskivan ska kunna lyftas. Problemet var att då bordskivan 

ska sänkas ned är det svårt att träffa i hålbilden som finns i bordskivan och tillverkningsformen. 

Plattan som håller utsötarpinnarna är utformad på ett sätt så att pinnarna enkelt ska kunna bytas 

och detta medföra att pinnarna har ett glapp då de sitter i utstötarplattan, detta gör det svårt för 

pinnarna att träffa precis rätt i hålbilden vid nedsänkning av bordet. 

Diskussion om detta problem hölls tillsammans med handledare på Metso och Rejlers vilket 

resulterade i ett beslut om att hela utstötarfunktionen måste följa med bordet upp vid varje lyft. 

Det blev lite av en dominoeffekt då konstruktionsbeslutet resulterade i att övriga komponenter 

också behövde omkonstrueras. 

6.4 Ny programvara 
Vid de första mötena med Metso och Rejlers diskuterades vilken programvara som skulle 

användas under arbetet. Arbetsgruppen har sedan universitetstiden erfarenhet av Solid Works 

vilket Rejlers också arbetade med, samtidigt som Metso arbetade med Inventor. Metso hade 

alla ritningar och CAD-modeller i Inventors filformat och detta gjorde valet svårt. Det finns 

möjlighet att konvertera filer från Inventor så att de går att använda i Solid Works men risken 
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finns att viktiga förhållanden och detaljer i filerna försvinner. Att lära sig ett nytt CAD-program 

tar tid men samtidigt är det en bra erfarenhet för arbetsgruppen. Då Metso använder sig av 

Inventor skulle dessutom mer hjälp gällande CAD kunna fås av dessa handledare. De kan 

dessutom lättare förklara samt visa tankar bakom vissa konstruktionsbeslut som gjorts. Efter en 

överläggning med samtliga parter valdes att arbetet skulle utföras i Inventor. Inventor är 

förhållandevis likt Solid Works och med några timmar med programvarans introduktion kunde 

arbetsgruppen de mest grundläggande programfunktionerna. 

Trots att de olika CAD-programmen är lika finns det fortfarande många funktioner som inte är 

det. Flertalet gånger har arbetsgruppen tagit hjälp av Jonas Rönnholm från Rejlers som tidigare 

jobbat i Inventor. Då FEM-arbetet skulle utföras i Inventor krävdes dock mycket hjälp då denna 

del av Inventor inte alls är lik Solid Works programvara för FEM. 

För att underlätta CAD-arbetet fick arbetsgruppen, efter en tid in i projektet, möjlighet att 

använda 3D-möss tack vare Rejlers. Konstruktionsarbetet blev därefter mycket smidigare än 

tidigare. 

6.5 Konstruktionsutmaningar 
Från projektets början har den största utmaningen varit att få plats med alla komponenter på 

utstötarbordet och samtidigt arbeta inom kravspecifikationens ramar. En orsak till platsbristen 

är det betonggolv som utstötarbordet ska stå på. Det går inte att modifiera då det finns en källare 

under golvet som omöjliggör sänkning av golvet för att skapa plats. Eftersom bordet inte får 

överstiga 800mm vid bottenläge var en ökning av slaglängden på utstötarfunktionen en 

utmaning då bord 12-54 är konstruerat på ett utrymmeseffektivt sätt, vilket innebar att 

platsbristen var ett faktum redan från början. För att öka slaglängden var övriga komponenter 

tvungna att modifieras för att skapa plats. Dessa modifieringar gav svårigheter då komponenter 

krockade med varandra. Komponenterna fick ritas om och dessa ändringar i sin tur fick 

ytterligare konsekvenser när det gällde utrymme. På detta vis fortsatte arbetet och nya skisser 

och lösningar flödade vilket resulterade i att mer tid förbrukades än planerat. Tillslut kom vi 

fram till ett koncept där mindre domkrafter användes som skapade tillräckligt mycket plats för 

att samtliga komponenter skulle fungera ihop. 

7. VIDARE ARBETE 

Det färdiga konceptet ska levereras till konstruktionsavdelningen på Metso i Ersmark för att ge 

dem vårt förslag på det nya utstötarbordet. Ett nytt bord är planerat att tillverkas, men exakt när 

är ovisst. Konceptet behöver finjusteras och många delar måste läggas till för att bordet ska 

vara möjligt att tillverka. Förhoppningsvis ser Metso potential i vårt arbete och kan använda 

våra lösningar för att skapa ett väl fungerande utstötarbord som kan ersätta bord 12-39.  
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BILAGA 1 – LASTFALL 10 [2] 
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BILAGA 2 – KNÄCKKRAFT LASTFALL 1 [3] 
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BILAGA 3 – HANDBERÄKNINGAR 

3.1 Spänningsberäkning av bordsskivans tvärsnitt 
 

Beräkning av tyngdpunktsläge. 

 

Figur 3.1.1: Bild på tvärsnitt av bordskiva 

 

Tabell 3.1.1: Data för tvärsnittets olika delar 

Del 1 2 3 4 5 6 7 8 Hela 

A 

mm2 

16900 3550 3550 1710 1690 1710 3550 3550 36210 

t 

mm 

180 125 125 125 60 125 125 125 t0 

A∙t 

mm3 

3042000 443750 443750 213750 101400 213750 443750 443750 36210* t0 

 

 

Löser ut 𝑡0: 

3042000 + 443750 + 443750 + 213750 + 101400 + 21375 + 443750 + 443750 = 36210 ∙ 𝑡0 

5345900 = 36210 ∙ 𝑡0 

𝑡0 =
5345900

36210
= 147,636 𝑚𝑚 
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Beräkning av tröghetsmoment. 

Tabell 3.1.2: Data för beräkning av tröghetsmoment 

 

Tvärsnittets totala tröghetsmoment 𝐼𝑥 = ∑(𝐼𝑡𝑝 + A ∙ 𝑎2 ) 

1,7716 ∙ 107 + 6,5590 ∙ 106 + 6,5590 ∙ 106 + 2,0587 ∙ 106 + 3,1881 ∙ 106 + 2,0587 ∙ 106

+ 6,5590 ∙ 106 + 6,5590 ∙ 106 = 𝐼𝑥 

𝐼𝑥 = 5,1258 ∙ 107 𝑚𝑚4 

Största kantavstånd från tvärsnittets totala tyngdpunkt 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 147,636 𝑚𝑚 

𝑤𝑏 = 𝑤𝑥 =
𝐼𝑥

𝑒𝑚𝑎𝑥
=

5,1258 ∙ 107

147,636
= 347190 𝑚𝑚3 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑤𝑏
=

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑤𝑏
=

𝑄∙𝑙

8

𝑤𝑏
=

20000∙9,806∙1690

8

347190
= 119,33 𝑀𝑃𝑎 

  

Del 1 2 3 4 5 6 7 8 

Itp 

 mm4 

140833 4740000 4740000 2020000 3040000 2020000 4740000 4740000 

A 

 mm2 

16900 3550 3550 1710 1690 1710 3550 3550 

a  

mm 

32,364 22,636 22,636 22,636 87,636 22,636 22,636 22,636 

A∙a2 

mm4 

1,770∙107 1,819∙106 1,819∙106 38707,6 148105 38707,6 1,819∙106 1,819∙106 

Itp+A∙a2 

mm4 

1,7716∙107 6,5590∙106 6,5590∙106 2,0587∙106 3,1881∙106 2,05871∙106 6,5590∙106 6,5590∙106 
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3.2 Hålkanttryck 

 

 

𝑑 = 25 𝑚𝑚 

𝑡1 = 35 𝑚𝑚 

𝑡2 = 30 𝑚𝑚 

 

Låsöra 𝜎1 =
𝐹

𝑑∙𝑡1
=

6000∙9,806

25∙35
= 67,2411 𝑀𝑃𝑎 

Golvfäste 𝜎2 =
𝐹

𝑑∙𝑡2
=

6000∙9,806

25∙30
= 78,448 𝑀𝑃𝑎 

 

 

3.3 Skjuvning i låscylinder 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

6000 ∙ 9,806

𝜋 ∙ 12,52
= 119,86 𝑀𝑃𝑎 
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3.4 Knäckning av bordsben 

 

Vid extremfall, all egentyngd samt tyngd från tillverkningsform på ett ben. Från Inventor fås 

massan av bordet med tillhörande motor 

𝑚 = 1474,415 𝑘𝑔 ≈ 1474 𝑘𝑔 

  

Från kravspecifikation ska bordet klara av en last på 20 ton. 

Total kraft vid extremfall på bordsbenet blir då 

𝐹 = (1474 + 20000) ∙ 9,806 = 210574 𝑁 

Slankhetstal  

𝜆 =
𝐿𝑓

𝑖𝑚𝑖𝑛
 

där  

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 = 408 ∙ 104 𝑚𝑚4 

𝐴 = 2900 𝑚𝑚2 

 

𝑖𝑚𝑖𝑛 = √
𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐴
= √

408 ∙ 104

2900
= 37,5086 𝑚𝑚 

Vid Euler fall 4 

𝐿𝑓 = 0,5 ∙ 𝐿 

där  

𝐿 = 583 𝑚𝑚 

𝐿𝑓 = 0,5 ∙ 583 = 291,5 𝑚𝑚 

𝜆 =
𝐿𝑓

𝑖𝑚𝑖𝑛
=

291,5

37,5086
= 7,77155 

 

𝜆 < 20 𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟 𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 
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3.5 Tryckspännig i bordsben 

 

F = 210574 𝑁 

𝐴 = 2900 𝑚𝑚2 

𝜎 =
210574

2900
= 72,6117 𝑀𝑃𝑎 

 

 

3.6 Knäckkraft utstötarpinne 200 mm 

 

𝐼 =
𝜋𝑎4

4
=

𝜋 ∙ 104

4
= 2500 ∙ 𝜋 = 7853,98 𝑚𝑚4 

 

𝑃𝑘 =
𝜋2𝐸𝐼

4𝑙2
=

𝜋2210 ∙ 103 ∙ 2500 ∙ 𝜋

4 ∙ 2002
= 101739 𝑁 
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BILAGA 4 - TIDSPLAN 
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BILAGA 5 – KRAVSPECIFIKATION 
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