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2 Sammanfattning  

Silverraffineringsprocessen är en process för att utvinna rent silver som sker i stora 

tankar. Tankarna är fyllda med elektrolytlösning av silvernitrat där det i varje cell hängs 

6 Doré-anoder i varsin anodpåse. Under raffineringsprocessen bildar de dyrbara 

restprodukterna guld, palladium och platina ett slags slam i anodpåsarna, Outotec Sweden 

AB (Outotec) önskar därav en konstruktion som kan rengöra anodpåsarna och samtidigt 

fånga upp slammet. För att komma fram till en bra lösning börjar arbetet genom förstudier 

av silverraffineringsprocessen samt möten med kunder och ingenjörer från Outotec 

Sweden AB. Därefter bearbetas och presenteras två koncept baserade på 

kravspecifikationen, detta för att tydliggöra målet. En mer detaljerad konstruktion togs 

sedan fram för det koncept som Outotec bedömde bäst uppfyller kravspecifikationen vad 

gäller hållfasthet, robusthet, användarvänlighet och kostnadsbild. 

 

Spänningar och nedböjningar beräknas även för att bekräfta prototypens hållfasthet och 

därmed försäkra att konstruktionen kommer hålla för lasten. För att utveckla prototypen samt 

underlätta produktions- och utvecklingsprocessen genomförs även riskanalys. 

  



 

 

3 Abstract 

The silver refining process is a extracting of pure silver which happen in large tanks filled 

with silver nitrate electrolyte solution. In each tank there are 6 Doré anodes, where they are 

placed in anode bag. During the refining process, the remaining products are gold, palladium 

and platinum which are formed to a kind of sludge in the anode bags. Outotec Sweden AB 

(Outotec) therefore wanted a structure that can clean the anode bags and at the same time save 

the sludge. To get a good solution that needs to start with understanding of the silver refining 

process and meetings with customers and engineers from Outotec Sweden AB. Thereafter, 

two concepts based on the requirements specification are processed and presented, in order to 

clarify the objective. With the help of CAD programs, one concept is then constructed into a 

strong, reasonable and simple prototype. Tensions and deflections are also calculated to 

confirm the model's strength and thus ensure that the design will hold for the load. Risk 

analysis is also carried out to develop the prototype and facilitate the production and 

development process.  
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5 Beteckningar 

  

Symbol Beskrivning  Enhet 

L Längd mm  

B Bredd mm 

H Höjd mm 

D Ytterdiameter mm 

tr Rör tjocklek mm 

Tp plåttjocklek mm 

P Punktlast N 

E Elasticitetsmodul N/m2 

𝛿 Nedböjning/deformation mm  

σ spänning MPa 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

 

Outotec Oyj är ett finskt företag som finns i hela världen, företaget säljer tekniska lösningar 

för företag som jobbar med gruv-, metall-vatten-, energiteknik och anläggningsprojekt. 

Outotec har stor erfarenhet och kunskaper om metaller på grund av samarbetet med 

Outokumpu, Metallgesellschaft AG, Lurgi-Klövkner-Humboldt-Deutz (Deutz AG) och 

Boliden AB. I oktober 2006 separerade Outotec Oyj från sitt moderbolag Outokumpu och 

noterades på Helsingforsbörsen. År 2017 gjorde Outotec Oyj intäkter på €1,139.2 miljoner 

med sina 4100 anställda runt om i världen, varav 150 anställda i Skellefteå. 

 

Inom ädelmetallverket har Outotec en raffineringsprocess för att utvinna rent silver 99,99% 

Ag från råsilveranoder. Råsilveranoder, så kallade Doré-anoder består av ca 95–99% silver, 

resterande del är en blandning av guld, platina, palladium och andra ädelmetaller vilka i detta 

fall definieras som ”orenheter”. Raffineringsprocessen sker i stora tankar, så kallade Moebius-

celler fyllda med elektrolytlösning av silvernitrat (AgNO3), i varje  

Moebius-cell hängs 6 Doré-anoder i varsin anodpåse. Runt om respektive anod finns katoder 

av rostfritt stål, där en elektrisk strömtäthet av ca 1 000 A/m2 initieras. Den initierade 

strömmen gör att silveratomerna i anoderna löses upp i elektrolytlösningen, silveratomerna 

kan därefter passera genom anodpåsen och transporteras mot katoderna där de kristalliseras. 

När silveratomerna släpper från Doré-anoderna bildar de överblivna ”orenheterna” ett slam 

som faller till botten av anodpåsen, slammet kan inte passera genom påsen. På grund av höga 

halterna av ädla metaller i slammet så finns det ett värde i att tvätta ur anodpåsarna och ta 

tillvara slammet för vidare förädling. 

 

  

 

1.2.  Syfte och mål  

 

Syftet med detta examenarbete är att ta fram koncept som tillvaratar värdefulla 

restprodukter från processen för silverraffinering. 
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Målet är att ta fram tvättmaskinskoncept för ädelmetallverk samt hitta en ny och rationell 

lösning för rengöringsprocess av anodpåsar samt ta tillvara det värdefulla slam som samlats i 

påsen under silverraffineringsprocessen. 

 

1.3.  Avgränsningar  

a) Inga produktionsritningar kommer att tas fram i projektet 

b) Ingen ekonomisk kalkylering och utvärdering kommer tas fram i projektet 

c) Produktionsanpassning och produktion beredning kommer inte att utföras  
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2. Teori 

2.1.  Produktutveckling  

Produktutvecklingsprocessen består av sex faser som Ulrich och Eppinger [1] beskriver. De 

sex faserna är: 

• Fas 0, Planering: Planeringen anpassas efter företagsstrategi som inkluderar 

bedömning av teknikutveckling och marknadsmål. Syfte med planeringen är att 

specificera marknads-och affärsmål samt begränsningar för produkten. 

• Fas 1, Konceptutveckling: Konceptutvecklingen definierar kundbehov och kundkrav, 

produktkoncept ska även genereras och utvärderas.  

• Fas 2, Design på systemnivå: Inom design på systemnivå definieras konstruktion och 

indelning av produkten i mindre undergrupper och -komponenter. Resultaten av fasen 

är ritningar, funktionsbeskrivning och ett preliminärt produktionsschema av 

produkten.   

• Fas 3, Detaljdesign: Detaljdesign inkluderar färdig specifikation för detaljer som 

material, geometrier och toleranser på alla komponenter som kan beställas från 

leverantör. Resultatet blir ritningar/modeller av produkten samt produkt- och 

processbeskrivningar för tillverkning och montering 

• Fas 4, Testning och förfining: Testning och förfining innefattar konstruktion och 

utvärdering av flera förproduktionsversioner av produkten. 

• Fas 5, Produktion uppstart: En prototyp tillverkas för att testas i produktionsmiljön. 

Syftet med detta är att hitta eventuella problem och brister hos prototypen. 

 

Fas 0, det vill säga planeringen av produktutvecklingen härstammar från ett tidigare 

examenarbete, på grund av begränsad tid uteblir även fas 4 och 5, fokus kommer därav att 

ligga på fas 1–3. 

Inom fas 1, konceptutveckling, samlas information från kunder, specialist och ingenjör för att 

definiera kund- och marknadsbehovet. Utifrån kund- och marknadsbehovet framställs sedan 

skisser och idéer för konceptet, det vill säga fas 2: design på systemnivå, resultatet av denna 
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fas är en preliminär prototyp av produkten. Under fas 3 utvecklas prototypen med verklig 

skala, material och extrautrustning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Utvecklingsprocessen för produktion enligt Ulrich och Eppinger 
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2.2. Silver raffineringsprocessen 

Rent silver med renhet över 99,99%, kan utvinnas ur råsilver med hjälp av elektricitet   

”elektroraffinering”. I processen används gjutna råsilveranoder, s.k. Doré-anoder som består 

av 95–99% Ag, resterande 1–5% består utav en blandning av guld, palladium och platina 

vilket ses som orenhet. Figur 2 beskriver stegen för att utvinna rent silver.  

I raffineringsprocessen placeras anodskrotet i anodpåsar vilka sedan doppas i 

elektrolytlösning av silvernitrat (AgNO3) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Rengöring av anodpåsar 

I dagsläget rengörs anodpåsarna manuellt. Första steget är att tömma anodpåsarna på slam, 

sedan tvättas insidan av anodpåsarna med hjälp av ett specifikt spolmunstycke. Slammet 

filtreras sedan genom ett Nutschefilter [3], vilket samlar upp slammet, därefter samlas 

slammet ihop och skickas till en guldraffineringsprocess och anodpåsarna kan återbrukas till 

raffineringsprocessen igen. 

Figur 2. Raffineringsprocess av silver [10] 
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 Filtreringsprocess genom Nutschefilter: 

1. Fyllning / Laddning 

Första steget är överföra produkten som består av slam och vätska till filtret.  

2. Filtrering 

Växla mellan över- och undertryck för att separera vätskan från slammet och låta 

vätskan rinna igenom Nutschefiltret. 

3. Förskjutningstvätt 

Rent vatten sprayas försiktigt på det fasta slammet utan att förstöra ytan av 

slammet. 

4. Återuppslamningstvätt 

Om ytterligare upplösning av föroreningar är nödvändigt kan en återuppsamlings-

tvätt utföras om det finns kvar orenheter.  

5. Torkning / Kylning 

Vakuumtorkning, den vanligaste metoden, involverar en vakuumkälla, omröring 

och damm filter. Denna typ av torkning använder vakuum för att sänka 

ångbildningstemperatur vid vilken lösningsmedlet avdunstar, vilket reducerar den 

genomsnittliga torkningstemperaturen. 

6. Urladdning 

Slammet töms ut ur Nutsche-filter för vidare processering. 

 

  

Figur 3.Nutschefiltreringsprocess [3] 
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2.4.  Hållfasthetslära beräkningar: 

Påkänningarna i rör A och B, se figur 23, motsvarar belastningar enligt elementarfallet 

fritt upplagd balk se figur 5, samt konsolbalk se figur 4. Vad gäller deformation, nedböjning 

och spänningar. 

Hållfasthetsberäkningarna utförs med hjälp av en mjukvara för Finita elementmetoden 

(FEM) [4]. 

 

 

Figur 4. Elementfall för konsolbalk [4] 

 

 

Figur 5.  Elementfall för fritt upplagd balk [4] 
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2.5. Kravspecifikationer  

Kravspecifikationen definierar kvalitetskrav kvalitet samt vilka funktioner och 

konstruktionslösningar som produkten ska/bör inneha utifrån kundönskemål. Det är viktigt att 

ha kravspecifikation för att se till att projektet når målen med specifikationerna [5].  

 

Kravspecifikationen utgår från att: 

a) Samla mätdata som är objektiva och numeriska med enheter till exempel kg, kr, m, 

Nm, etc. 

b) Jämföra konkurrenskraftig som sker med hjälp av information förhållandet mellan den 

nya produkten och konkurrenskraftiga produkter är avgörande för att bestämma 

potentialen för framgång på marknaden.  

c) Definiera ideala mål värden genom att överväga dagsläge konkurrens, konkurrentens 

framtida kapacitet och produktens uppdrag och målmarknadssegment. 

d) Reflektera över resultatet och processen 

 

2.6.  Riskanalys 

Riskanalysen identifierar potentiella risker som kan uppkomma under en operation, 

exempelvis farliga kemikalier och rörliga delar i maskiner. Riskanalysen baseras på två 

tabeller, den första visar hur stor sannolikheten är att någon risk händer t.ex. daglig, 

månadsvis etc. se tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer för sannolikhetsgradering 
 

Nummer Upprepning 

5 Vanlig eller daglig 

4 Har hänt eller veckovis 

3 Kan hända eller månadsvis 

2 Inte troligt eller en gång per år 

1 
Praktiskt taget omöjligt eller en gång vart 

tionde år 

Tabell 1. Sannolikhetsgradering [6] 
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Och den andra visar konsekvensbedömningsfaktorer för säkerhet, hälsa och miljö, se tabell 2. 

Konsekvensbedömningsfaktorer 

 

Nummer Säkerhet Hälsa Miljö 

5 Dödsoffer Dödligt Katastrofalt 

4 Handikapp Långsiktigt Allvarligt 

3 Förlorad 

tidskada 

Kortsiktigt Långsiktigt 

2 Medicinsk Tillfälligt Kortsiktigt 

1   Första hjälpen Omedelbart Mindre 

                           Tabell 2. Konsekvensbedömningsfaktorer [6] 
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Resultaten av tabell 1och 2 är matrisen nedan (Allvarlighet - sannolikhet). För att hålla arbetet 

lämpligt och säkert strävar företaget efter att hålla riskerna inom det gröna området. 

 
 

 

  

 

L1-8 

Låg risk, 

hantera med rutinmässiga 

rutiner. 

 

H9 - 18 

Hög risk, 

seniornivå uppmärksamhet 

behövs 

E19 -25 

Extrem risk, 

detaljerad forskning och 

ledningsplanering krävs på 

seniornivåer.  

Risk (Konsekvens kontra sannolikhet) 
A

ll
v
ar

li
g
h
et

 

 

5 15 19 22 24 25 

4 10 14 18 21 23 

3 6 9 13 17 20 

2 3 5 8 12 16 

1 1 2 4 7 11 

 
1 2 3 4 5 

Sannolikhet 

Tabell 3.Nivåer på olika risk [6] 

Tabell 4. Riskanalys matris [6] 
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Nedan är exempel på hur riskanalysen skattas.  

Konceptet hade vassa kanter som kan resultera en allvarlig skaderisk för anställda och leda till 

ett handikapp och lång rehabiliteringstid innan de är i jobb igen. Därför en 

konsekvensbedömning är 4, Conc. i figur 6. Arbetsmomentet tvättning av anodpåse sker 

dagligen vilket ger 3 i sannolikhet, probability i figur 6 nedan. 

 Resultat för konsekvensbedömning som är 4 med sannolikheten 3, ger en risk som är 18 gul. 

 

Konceptet förbättrat genom att designa bort alla skarpa kanter och hörn som minskar båda 

konsekvensbedömning och sannolikheten till 1 som resulterar att risken kommer vara 1 grön. 

 

Figur 6. Exempel från riskanalysen för att förklara hur kan riskanalysen bedömas och läsas [6] 
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3. Metod 

3.1.  Förstudie 

 Silverraffineringsprocessen är grundläggande för hela examensarbetet, det är viktigt att känna 

till hur rent silver utvinns från råsilver och de olika stegen i processen. Rapporten grundas på 

ett tidigare examenarbete [2], vilken förklarar och beskriver produktutvecklings faserna 0–2 

för en tvättmaskin för anodpåsar. I denna rapport kommer fokus istället att ligga på 

detaljdesign fas 3 vilket vidare beskrivs i resultatet nedan. 

 

3.2.  Konceptutveckling 

Utifrån tidigare koncept samt diskussion med specialister på Outotec kom vi fram till några 

rimliga modeller att utgå ifrån. Kraven var att modellerna ska vara enkla- och billiga att 

tillverka samt vara säkra för anodpåsarna, men även för de anställda. Modellerna har 

förbättrats och anpassats utifrån kravspecifikation och kundbehov. 

 

3.3.  Konceptval och kravspecifikationer  

Med hjälp av handledare och specialister inom ädelmetaller [7] kommer 2 koncept att 

redovisas, för att slutligen välja den mest rimliga för företaget att tillverka och sälja. Faktorer 

att tänka på: 

a) Produkten bör vara unik för att konkurrera på marknaden:  

• Prisrimlig som kan konkurrera i olika länder. 

• Enkel och hanterbar för anställda att jobba med. 

• Flyttbar, att rengöringsprocess kan göras var som helst. 

• Utan avancerad utrustning t.ex. El, hydraulik eller automation. 

• Max höjd: 1700 mm. 

b) Tillverkningsmetoder och material som behövs för att tillverka modellen: 

• Enkel att tillverka. 

• Svetsning för att hålla delarna ihop. 

• Undvika håltagning i chassi för behållare och lock för att de ska vara så tätt 

som möjligt. 

• Behållare och lock rostfriplåt, vilket resulterar i stark konstruktion. 

• Materialet i konstruktionen ska vara syrafast, antingen rostfritt stål eller plast 

p.g.a. syra som finns i anodpåsar. 
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c) Vilka länder som är i behov av maskinen: 

• Fokus ligger i Kina och Indien, men det kan säljas till länder som jobbar med 

silver. 

Därefter kommer beslutet tas: 

 (JA) Gå vidare med konceptet och utveckla det.  

(NEJ) Produkten kan inte nå målet. 

Beslutet kommer redovisas och jämföra i tabell 5. 

 

3.4.  Konstruktion  

Skisser och idéer överförs till en konstruktion i en 3D-modell, modellen detaljeringsgrad ökas 

ytterligare och börjar därmed likna en verklig produkt gällande vikt, dimensioner, material 

etc.  

 

3.5.  Testning av anodpåse 

Rengöringsprocessen av en befintlig anodpåse kontrolleras sker enligt följande: 

• Anodpåse fylls med vatten för att undersöka dess täthet. Det är viktigt att försäkra att 

både in- och utsida av påsen blir ren och att all syra avlägsnas. 

• Anodpåse fylls med 2 liter av sand som simulering för slammet, detta för att försäkra 

att förflyttning är hanterbar för anställda (1–2 personer). 

 

  

Figur 7. Anodpåse fyllt med 2 liter sand 
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4. Resultat 

 

4.1. Konceptval 

Under tio veckor har examenarbetet kommit fram till två konceptförslag, vilka kommer att 

redovisas nedan. 

4.1.1. Koncept nr.1 

Det första konceptet är en specifik tvättlåda figur8–10 vilken kan placeras i en 

metalltvättmaskin [8] figur 11. Lådan är konstruerad för att kunna tvätta 6 anodpåsar åt 

gången. Varje anodpåse träs över varsitt spolmunstycke, vilka finns monterade i lådan enligt 

bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.Top vy som visar spolmunsstyck med en anodpåse på 

Figur 9. Botten vy som visar 6 spolmustyck från botten.  

Varje spolmunstyck har en egen vattenkoppling. Se rödmarkerad 

detalj. 

. 
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Lådan placeras i tvättmaskinen vilken kommer att ansluta med vatten, vattnet förs vidare till 

samtliga spolmunstycken vilka därefter spolar av slammet- och rengör anodpåsarna.  

Konceptet avslogs på grund av den stora kostnaden som det skulle innebära att köpa en 

metalltvättmaskin, dessutom är risken stor att andra företag tillverkar samma koncept.  

 

Figur 10.Sektionsvy som visar anodpåse trädd över varsitt 

spolmunstycke. Spolmunstycket är rödmärkta i figuren.  

Figur 11. Metalltvättmaskin. 
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4.1.2. Koncept nr.2 

Det andra konceptet är en stor behållare, L:1560 mm, B:610 mm, H: 600 mm, fastmonterad i 

en vagn, locket till behållaren är en separat del. Behållaren har plats för 6 anodpåsar vilka 

placeras enligt figur 12. Därefter monteras locket på behållaren, locket innehåller 6 

spolmunstycken vilka förs in i respektive anodpåse, på så sätt kan påsarnas insida spolas och 

rengöras på slam. När locket är monterat roteras hela konstruktionen 180°, därefter anslutes 

vattenslang för att slutligen kunna starta rengöringsprocessen. Under rengöringsprocessen 

öppnas en ventil så att maskinen töms på slam och vatten, detta förs sedan vidare till ett 

nutschefilter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 12.Behållare med anodpåsar i deras plats 
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Konceptet gick igenom då denna rengöringsprocess innebär betydligt färre steg än 

traditionella rengöringsprocesser samt det har fyllt kraven som finns i tabell 5. 

Arbetsteg vid rengöring av anodpåsar : 

• Steg 1: Anodpåsar som innehåller slammet, flyttar över i behållaren 

 

     Figur12. Flytta över anodpåsar från cellen till behållare 

 

Figur 13.Tvättmaskin locket 
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• Steg 2: Placera anodpåsar i behållare och bekräfta att den positionerats korrekt  

 

Figur 14. Anodpåsar i deras platser 

 

• Steg 3: Montera locket på behållare och förslutsmed hjälp av förslutningsspännare 

 

Figur 15. Locket montera med behållare  
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• Steg 4: Rotera hela konstruktion 180° manuellt. 

 

Figur 16. Vändning process 

• Steg 5: Ansluta vatten och öppna ventilen för tömning av slam och vatten 

 

Figur 17. Tömning av slammet till nutschefilter   
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4.1.3. Bedömning och beslut: 

Tabell 5 visar sammanfattat jämförelse mellan koncept nummer 1 och 2, och varför har 

koncept nummer 2 blev valt av Outotec: 

 Koncept nr.1 Koncept nr.2 

Består av • Tvättlåda med 6 

spolmunstycken 

• Metalltvättmaskin 

• Behållare 

• Locket med 6 

spolmunstycken 

Material Tvättlådan av polypropen Rostfritt stål 

Innehåller El, automation 

maskiner 

Tvättmaskin innehåller 

elektriska komponenter och 

är ansluten till elnätet samt 

automatiseringsdelar 

Enbart manuell hantering  

flyttbar Nej Ja 

Marknadskonkurrens Nej, eftersom konceptet är 

lätt att kopiera  

Ja, behållare och locket finns 

inte i marknad i dagsläge 

Beslut om fortsättning  Nej Ja 

Tabell 5.  Jämförelse mellan koncept 1 och koncept 2 
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4.2. Konstruktion 

Med hjälp av CAD programmet har det gjorts ett utkast av två fasta delar, locket och 

behållare, detta för att få en uppfattning om hur modellen kommer att se ut. Därefter 

utvärderades konceptet tillsammans med representanter från Outotec Konceptmodellen 

förbättrades utifrån den feedback som gavs, därefter utökades detaljeringsnivå med ventiler, 

lager, handtag och förslutningsspännare, se figur 18. 

Den färdiga konstruktionen sattes sedan samman i en CAD-modell för att undersöka de 

mekaniska rörelserna samt simulera dimension och vikt med syfte att skapa en lätt och 

lämplig maskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Beräkningar  

Hållfasthet beräkningar och FEM-beräkningar har gjort med hjälp av simulator i CAD 

program för att ta fram deformationer och spänningar på utsatta delar. 

a) Röret A som är 1500 mm lång i luckan beräknas som fritt upplagd balk som kommer 

lasta 70 kg ca: 690 N. största spänningen är 29 N/mm2, och största deformation är i 

mitten 1,6 mm. Dimension för röret är D= 42,4 mm, t= 3,2 mm och plåtar har TP=1,5 

mm i tjocklek. 

 

 

Figur 18. Färdig tvättmaskin 
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L 1500 mm 

D 42,4 mm 

tr 3,2 mm 

Tp 1,5 mm 

material rostfritt stål (AISI 304) 
Tabell 6. Material lista för rör A 

 

 

 

 

 

Figur 20. Spänning fritt upplagt rör A 

Figur19. Placering av krafter i rör A 
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b) Spolmunstycket, Rör belastad med en vikt av 12 kg slam som befinner sig i varje påse. 

Största spänningen är 50 N/mm2, och största deformation som är i mitten är 1,7 mm. 

Dimension för röret är (D= 25 mm, t= 1,5 mm). 

 

L 400 mm 

D 25 mm 

tr 1,5 mm 

material rostfritt stål (AISI 304) 
            Tabell 7. Material lista för spolmunstycket (rör B) 

 

 

Figur 19.Deformation i fritt upplagt rör A 
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Figur 21. Spänning i fritt upplagt rörB 

Figur 20. Delen som kraft påverkar i rör B 
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         Figur 22. Deformation i fritt upplagt rör B 

 

4.4.  Konstruktionslösning  

Efter alla steg som har benämnt innan (4.1–4.4), kommer konstruktionen vara redo för 

tillverkning. Tillverkningsritningar genereras ur tillverkningsmodellen. 

Det slutgiltiga valet av material och dimensioner styrs av företaget och dess lagerhållning 

av standardprodukter. 

Ramar placeras på sidorna av behållare och locket för att förstärka dem, samt kant i 

behållare för att locket placeras på. För att undvika håltagning i behållare, har en ram lagts till 

runt den för infästning av förslutningsspännare 

Alla delar är rostfritt stål (AISI 304) eftersom det anodpåsar har rester av syra från 

tidigare steg i raffineringsprocess. Stora och små plåtar skär ut med hjälp av laser som ger 

goda toleranser, sedan svetsas sedan svetsas de samman. 

Figur 24–25 visas locket och behållare i ett detaljerat sätt och visa all delar som kommer 

vara i modellen. 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

Figur 24. Sprängskiss för behållare 

Figur 23. Sprängskiss för locket 
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5. Diskussion och slutsatser  

Från detta arbete erhölls ett koncept som efter vidare bearbetning anses ha potential att kunna 

produceras. Konceptet antas kunna tillverkas med en snabb och kostnadseffektiv 

tillverkningsmetod till följd av dess enkla geometri, och förutom detta står sig konceptet bra 

mot konkurrenter och deras lösningar på tvättmaskiner. Konkurrenternas tvättmaskiner har en 

låg grad av mobilitet, och kräver en relativ lång hanteringstid eftersom processen är alldeles 

för beroende av hur snabbt personalen arbetar. Med det föreslagna konceptet ges möjlighet att 

kunna korta ner hanteringstider samtidigt som det är garanterat att allt slam går till 

Nutschefiltret utan att något går till spillo. 

Då lösningen skulle vara så enkel och billig som möjligt togs beslutet att konceptet inte skulle 

använda sig av motorer eller dylikt. Till följd av detta kommer det underhåll som behöver 

genomföras inte att vara särskilt omfattande. Om det däremot i framtiden skulle vara av 

intresse så finns det möjlighet att undersöka hur lösningen skulle kunna se ut och fungera om 

man skulle försöka automatisera hela processen genom att exempelvis montera en elmotor. 

Tillverkningsritningar har tagits fram för behållaren men tyvärr inte för locket. Anledningen 

till detta är helt enkelt att tiden inte räckte till, samt att en annan ingenjör dessutom hade 

behövt kolla igenom och godkänna ritningen. 

Konceptet visar ett nästintill färdigt konstruktionsarbete och det är inte jättemånga timmar 

som behövs för att kunna ta fram en prototyp som det kan genomföras tester på. Det är viktigt 

att notera att störst fokus med detta examensarbete låg på att konstruera behållaren samt 

locket, och att vagnen kom i andra hand. De bilder som finns på vagnen har som syfte att visa 

hur modellen kan komma att se ut i framtiden. De modeller och idéer som finns att hitta i 

denna rapport kan vara till god användning vid ett framtida arbete med att ta fram en färdig 

modell.  
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L 
1 - 8 

Low risk, manage by routine procedures. 
existing control is between 1-8 

H 
9 - 18 

High risk, senior level attention needed 
existing control is above 8 

E 
19 - 25 

Extreme risk, detailed research and management 
planning required at senior levels. existing 
control is above 18 
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NOTE: All Current Risks ranked above 8 must be reassessed and additional control measures must put into place 

Consequence Rating Factors  
 

Probability Rating Factors  
 

Risk (Consequence vs. Probability) 
  

No Safety Health Environ.   
No Frequency 

 

        5 15 19 22 24 25 

5 Fatality Fatal Catastrophic    5 Common or Daily   4 10 14 18 21 23 

4 Disability Long term  Serious    4 Has happened or Weekly   3 6 9 13 17 20 

3 Lost Time Short term  Long term    3 Could happen or Monthly  2 3 5 8 12 16 

2 Medical Temporary  Short term    2 Not likely or Once per year  1 1 2 4 7 11 

1 First Aid Immediate  Minor    1 Practically impossible or Once in 10 years   1 2 3 4 5 
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

1. Transport/Installation  
      1.1 Mekaniska 
1.1.1 Vassa kanter. Risk för att 

skära sig. 
 4 3 18 Designa bort alla 

skarpa kanter och 
hörn. 

1 1 1 Carl-David  

1.1.2 Transport av 
utrustningen. 

Tung utrustning 
tapprisk, 
klämrisk. 

 4 3 18 Packinstruktion 
skapas. 

4 2 14 Carl-David  

  Lyft av 
utrustningen 
från emballage 
tapprisk. 

 4 3 18 Packinstruktion. 
Spärra av 
riskområdet. 
Kontrollera om 
lyftöron skall 
designas. 
Vikt specificeras på 
underlagen.  
Lyftinstruktion 
skapas.  

1 2 2 Carl-David  

1.1.3 Lyft av 
utrustningen 
på plats och 
passa ihop 
delarna. 

Lyfthjäpmedel 
för att få fram 
utrustningen kan 
saknas. 
Tapprisk om 
lyftet sker på fel 
sätt. Klämrisk. 

 4 3 18 Planera in att 
placera 
utrustningen så att 
exempelvis travers 
kan användas. 
Designa kollit för att 
den alltid skall 
kunna lyftas. Kollin 

1 2 2 Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

som tas fram skall 
vara tillräckligt små 
för att kunna 
transporteras in i 
elektrolyshallen. 
Både för truck och 
travers. 

  Utrustningen 
dras in på plats. 

Bredden är inte för 
stor. 600 mmm. 

3 2 9  3 2 9 Carl-David  

1.1.4 Lyft med 
travers. 

Tapprisker.  4 3 18 Lyftinstruktion tas 
fram. Lyftöron 
designas. Godkänd 
personal för 
traverslyft skall 
användas. 
Riskområdet 
spärras alltid av vid 
lyft. Förs in i 
manualen. 

1 2 2 Carl-David  

1.1.5 Lyft av 
utrustningen 
på plats och 
passa ihop 
delarna. 

Klämrisker.  3 3 13 Installationsanvis-
ning skall tas fram i 
manualen. Designa 
för att installationen 
skall kunna göras 
på ett enkelt sätt. 

3 2 9 Carl-David  

1.1.6 Anslut media. Vattenstänk 
halkrisk.  

 1 2 2 Avstängnings-
ventiler designas in. 

   Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

1.2 Elektriska 
 N.A.            
             

1.3 Termiska  
 N.A.            
             
      1.4  Buller 
 N.A.            
             
       1.5 Vibrationer 
 N.A.            
             
      1.6 Strålning 
 N.A.            
             
       1.7 Farliga ämnen/kemikalier 
 N.A.            
             
     1.8 Ergonomiska risker 
 Redan 

behandlade 
under lyft av 
utrustning. 

           

             
     1.9 Risker i området där utrustningen används 
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

1.9.1 Pågående 
elektrolys kan 
finnas i 
området. 

Stänk av syra.  4 2 14 Elektrolys skall inte 
pågå vid 
installationen. Om 
så sker skall 
stänkskydd och 
anvisning för denna 
användas. 
Skyddglasögon 
skall användas. 
Förs in i manualen. 

1 1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl-David 

 

1.9.2 Skrapverket är 
igång. 

Klämrisk.  2 3 13 Stäng av 
skrapverket. 
Använd lås och 
bryt. 

1 1 1   

             
       1.10 Tryck 
 N.A.            
             
       1.11 Övrigt 
 N.A.            
             

2. Idrifttagning/Drift 
      2.1 Mekaniska 
2.1.1 Påse från cell 

till tvättlåda 
manuellt. 

Risk för tapp av 
påsar. 
Personskador 

Arbetsställning i 
ergonomisk höjd. 
Påsvikt max 10 kg. 

4 4 21 Påsen skall torka till 
viss del. Instruktion 
med tidsangivelse 
för torktid innan lyft. 

4 2 14 Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

stänk p.g.a. 
syra. 

Spärra av 
riskområdet vid 
behov. PPE anges i 
manualen. 

2.1.2 Tvättlåda 
förflyttas från 
cell till 
tvättstation. 

Kan tippa över. 
Klämrisk. 

Lådans tyngdpunkt 
är för låg för att den 
ska tippa över 

3 1 6       

2.1.3 Tvättlåda 
roterar under 
förflyttning från 
cell till 
tvättstation. 

Syrastänk. Finns låsanordning 
för att låsa fast den. 
Rotationen blir inte 
kraftig direkt, utan 
gungande i första 
hand, vilket 
motverkar stänk. 

4 2 14 Instruktion för hur 
utförandet skall gå 
till skapas. 

4 1 10 Carl-David  

2.1.4 Luckan 
stängs/sänks 
ner för att 
påbörja 
tvättning. 

Klämrisk.  2 3 8       

2.1.5 Rotera lådan Luckan är inte 
fastlåst. Allt 
rinner ut. Risk 
för halka och 
stänk. Person 
kan få locket på 
sig. 

 3 3 13 Sätt skylt på lock 
om att låsa fast 
den. 
Skriv in instruktion i 
manual 

3 2 8 Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

2.1.6 Anslut media. Vattenstänk 
halkrisk.  

 1 2 2 Avstängnings-
ventiler designas in. 

   Carl-David  

2.1.7 Tvättprocesse
n startas. 

Kopplingar 
rostar sönder 
eller släpper 
varvid stänk 
sprut. 

 2 3 8 Materialval för 
mindre risk för 
korrosion. 
Provkörning med 
vatten görs vid 
idrifttagningen. 
Lämpligt 
underhållsintervall 
skapas i 
underhålls-
instruktion. Lämplig 
koppling monteras. 
Ögonskölj 
”kloridfri”skall finnas 
i anslutning till 
maskinen. 
Information i 
manualen. 

   Carl-David  

2.1.8 Lyft av lucka Manuellt lyft av 
lucka. Risk för 
att luckan tippar 
åt sidan. 

 3 3 13 Designa om så att 
varje långsida har 
två lyfthandtag för 
manuellt lyft av 
luckan. 

2 1 3   

             
      2.2 Elektriska 
 N.A            
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

             
      2.3 Termiska 
 N.A            
             
     2.4  Buller 
2.4.1 Drift av 

maskinen. 
Buller?     (Konsekvens, 

sannolikhet och 
åtgärd kan inte 
uppskattas förrän vi 
vet om bullret 
överstiger 
acceptabel nivå.) 
 
Buller mäts vid drift 
för att säkerställa 
att inte 80 db 
överskrids.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl-David 

 

             
     2.5 Vibrationer 
 N.A.            
             
     2.6 Strålning 
 N.A.            
             
     2.7 Farliga ämnen/kemikalier 
2.7.1 AgNO3 i 

processen. 50-
Frätande   4 3 18 Instruktion att rätt 

sorts 
1 1 1 Carl-David  



 
Global Form  

EHS Risk Assessment  

  
 

Global / Local ID: Org Code: Local Code: Document Type: Running No: Revision: Sheet of Sheets: 

GF 016     00 10 (13) 

Copying, distribution and exhibition of this document, in particular its disclosure to 3rd parties, and the use or communication of the contents hereof are forbidden unless and only to the extent expressly authorized in 
writing by Outotec. Infringers/Offenders are liable for damages. All rights to this document remain the exclusive intellectual property of Outotec. © 2012 

Document ID: 

 

Uncontrolled copy, check the validity of a printed copy from the Intranet, printed June 7, 2019 

Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

100 g/l i 
processen. 

skyddsglasögon 
alltid skal användas 
i maskinens 
närområde. Cl fri 
ögonskölj skall alltid 
användas vid stänk 
i ögonen. Förs in i 
manualen. Ren-
spolning av insidan 
på tvättmaskinen 
görs direkt efter 
tvättprocessen är 
klar. Maskinen skall 
inte öppnas förrän 
efter en viss tid 
som specas i 
instruktion. 

             
     2.8 Ergonomiska risker 
2.8.1 Tunga 

manuella lyft 
av påsarna i 
backen. 

Nack- och 
ryggskador. 

Arbetsställning i 
ergonomisk höjd. 
Påsvikt max 10 kg. 
Arbetet sker ej 
under lång 
sammanhängande 
tid. 

2 3 8       

             
      2.9 Risker i området där utrustningen används 
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

 Se 
processrisker. 

           

             
      2.10 Tryck 
 N.A.            
             
      2.11 Övrigt 
 N.A.            
             

3. Service/underhåll 
      4.1 Mekaniska 
4.1.1 Korrosionsska

dor 
Slam finns kvar i 
lådan.  

Syran är utspädd. 
Ingen risk. 

2 2 5 Instruktion att spola 
ur låda innan 
underhåll sker. 

2 2 5   

4.1.3 Byte av dysor Risker med 
handhållna 
maskiner för att 
skära bort dysan 

 4 3 18 Ändra design till att 
ha fastskruvade 
dysor så att de 
enkelt kan bytas ut. 

2 2 5 Carl-David  

4.1.4 Demontering/
montering av 
övriga delar på 
utrustningen. 
 

Kläm-, kross-, 
skärskador etc. 

 3 3 13 Planera arbetet. 
Gör en JSA (GF 
017) innan arbetet 
utförs. Förs in i 
manualen. 
Använd alltid 
föreskriven PPE. 

2 2 5 Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

      4.2 Elektriska 
 N.A.            
      4.3 Termiska 
 N.A.            
             
      4.4  Buller 
 Se 2.4.            
             
       4.5 Vibrationer 
 N.A.            
             
       4.6 Strålning 
 N.A.            
             
       4.7 Farliga ämnen/kemikalier 
 Se 2.4            
             
       4.8 Ergonomiska risker 
4.8.1 Tunga lyft. Felaktiga lyft för 

att hjälpmedel 
inte finns 
tillgängliga eller 
för att 
hjälpmedel inte 
används.  
 

 4 3 18 Använd 
lyfthjälpmedel. Utför 
inga tunga lyft utan 
hjälpmedel. Vikter 
på utrustningen 
anges där lyft kan 
behöva utföras. 

2 2 5 Carl-David  
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Activity  Section   Action 
Task No. Potential 

Identified 
Hazard 

Risk Event 
Description 

Existing Control Current Risk Additional Control Final Risk Responsible Executed 
Cons. Prob. Risk Cons. Prob. Risk Signature 

             
       4.9 Risker i området där utrustningen används 
 Se 

processrisker. 
           

             
             
      4.10 Tryck 
 N.A.            
             
      4.11 Övrigt 
 N.A.            
             
             
             

Add more lines as required 
 
 
 

Job Safety Analyses GF 017 are based on above EHS Risk Assessment. 
 


