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Abstract 

The project ”Design solution in the end stripper system for the Grate, to define the impact of the thermal 

properties” is about the design solution in the end stripping system that has been suggested to keep the clearance 

between the Grate conveyor and the tip of the end stripper more constant. In order to investigate the reason 

behind the varying clearance, the idea was to make measurements on different parameters in the system. Due to 

some difficulties in getting the measurement equipment in to the system without affecting the production, the 

measurements could not be done during the project time.  

For this project, much time where spent on collecting information and drawings, as well as interviewing 

employees at LKAB that has experience of working with the end stripping system, or in other way is familiar 

with the problem the system has caused. The collected information and drawings have formed the basis for a 

CAD model of the end stripping system, as well as a set of requirements that the new solution must meet. The 

design solution suggested in this work to define the impact of the thermal properties on the steering rod and thus 

the clearance, is an extension of the cooling duct and the heat insulation as well as a relocation of the attachment 

between the end stripper plate and the steering rod. 

The extension of the cooling duct resulted in an additional 500 millimetres of the steering rod, being cooled. 

After some minor changes in the upper part of the steering rod, could the heat insulation be extended by 553 

millimetres. The efforts to move the attachment between the end stripping plate and the steering rod resulted in a 

decreased factor for the change in clearance, from 4,2 to 2,2. The extension of the cooling duct and the heat 

insulation was validated by inserting the new steering rod in the model for the system. To validate the durability 

of the components after the modifications, a FEM (Finite Element Method)-analyses was performed with 

Nastran as solver.  



  



Sammanfattning 

Projektarbetet ”konstruktionslösningar i ändavstrykarsystemet till Graten för att avgränsa det termiska 

egenskapernas inverkan” handlar om konstruktionslösningar i ändavstrykarsystemet som föreslagits för att hålla 

spelet mellan Grate-band och ändavstrykarspets mer konstant. För att undersöka vad som orsakar det varierande 

spelet var tanken att göra mätningar på olika parametrar i systemet. På grund av svårigheter i att få dit 

mätutrustningen utan att påverka produktionen kunde mätningarna inte göras under projekttidens gång.  

En stor del av arbetet har bestått i att samla information och ritningsunderlag, samt intervjua personer inom 

LKAB som arbetat med ändavstrykarna eller på annat sätt kommit i kontakt med de problem som de orsakat. Det 

insamlade materialet och ritningarna har sedan legat till grund för en CAD-modell på ändavstrykarsystemet, där 

de nya lösningarna har testats fram, samt en kravspecifikation som de nya lösningarna måste uppfylla. De 

konstruktionslösningar som föreslås i detta arbete för att kunna avgränsa de termiska egenskapernas inverkan på 

styrstången och därmed också spelet, är en förlängning av kylkanalen och värmeisoleringen samt en flytt av 

infästningen mellan grundplåt och styrstång.  

Förlängningen av kylkanalen resulterade i att ytterligare 500 millimeter av styrstången blev kyld. Efter några 

mindre förändringar i styrstångens överdel kunde värmeisoleringen förlängas med 553 millimeter. Arbetet med 

att flytta infästningen mellan styrstången och grundplåten resulterade i att faktorn på utslaget vid spetsen 

minskade från 4,2 till 2,2. Förlängningen av kylkanalen och värmeisoleringen validerades genom att sätta in den 

nya styrstången i modellen för systemet. För att validera hållbarheten på komponenterna efter förändringarna 

gjordes en FEM (Finita Elementmetoden)-analys med Nastran som lösare. 
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1 Introduktion 

Denna rapport beskriver det arbete som har genomförts för LKAB på ändavstrykarna till Graten i Kiruna 

kulsinterverk 4(KK4), som en del i ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik med 

inriktningen konstruktion. Examensarbetet ingår som ett obligatoriskt moment för en civilingenjörsexamen och 

skall motsvara 20 veckors heltidsarbete, där studenten skall visa färdigheter i att tillämpa teori och metoder för 

att lösa problem med relevans för den valda inriktningen. 

1.1 LKAB:s historia 

Den 18 december 1890 hölls ett styrelsemöte som blev starten för Luossavaara Kiirunavaara aktiebolag. Bolaget 

har sedan dess varit en viktig aktör i svensk exportindustri och industriell utveckling och har under samma tid 

varit en pålitlig leverantör och samarbetspartner till den europeiska stålindustrin. En avgörande faktor för detta 

framgångskoncept är de effektiva transporterna från gruvorna långt upp i norra Sverige, till kunderna ute i 

Europa. Nästan två år innan LKAB grundades anlände det första malmtåget från Malmberget i Gällivare till 

Svartön i Luleå. 14 år senare var LKAB:s hela gruvverksamhet länkad via järnväg till den globala marknaden, 

med hamnar i Luleå och Narvik. [1] 

LKAB har från början strävat efter att ligga i framkant av utvecklingen för att möta behovet hos stålindustrin och 

redan år 1954 byggdes det första pelletsverket i Malmberget. LKAB är idag en högteknologisk koncern med 

storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. Sett till mängden ton järnmalm LKAB levererar, 

är bolaget inte så stort, men på grund av att företaget är en världsledande aktör på förädling och den näst största 

producenten i världen på pellets, och att LKAB har kompletterat sin produktportfölj med olika industrimineraler 

är det en tillförlitlig resurs i ständig utveckling. [1] 

1.2 LKAB:s förädling 

LKAB:s förädlingsprocess resulterar i en rad olika produkter som håller världsklass. På grund av LKAB:s 

satsning på kvalitetsarbete genom hela kedjan och den mycket fina råvaran är detta möjligt. Järnmalmspelletsen 

som tas fram anses till och med vara bäst i klassen. Förädlingsprocessen tar vid när malmen har fraktats upp från 

gruvan och består av sovring, anrikning och pelletisering.[2] I sovringen sorteras malmen från gråberget med 

hjälp av magnetseparatorer. Malmen krossas sedan för att få rätt storlek. Sovringsprocessen höjer järninnehållet i 

malmen från cirka 45 % till 62 % [3]. 

Malmen går därefter vidare till anrikningen där den finfördelas ytterligare för att möjliggöra avskiljning av 

orenheter. Finfördelningen sker med hjälp av kvarnar som krossar malmen med olika metoder beroende på 

kvarn. Malmen magnetsepareras sedan med vattentillsättning för att avskilja orenheter. Den krossade malmen 

som efter vattentillsättning benämns slurry, renas sedan från fosfor med en metod som kallas flotation. Efter 

malning och separering görs olika tillsättningar i slurryn, som nu har en järnhalt på ca 68 %, för att pelletsen 

skall få det rätta kemiska egenskaperna. Den färdiga slurryn pumpas antingen till pelletsverket där den filtreras 

eller så filtreras den i anrikningen och transporteras som slig till pelletsverket. [4] 

I pelletsverket tillverkas först så kallade råkulor. Dessa transporteras till pelletsmaskiner där de torkas, förvärms, 

bränns och slutligen kyls ned. I Kiruna och Svappavaara sker torkningen och förvärmningen på ett band 

bestående av legerade stålplattor som kallas Grate. Bränningen sker i en stor roterande ugn som kallas Kiln och 

avkylningen sker i en roterande kylare. [5] Pelletsen stryks av Grate-bandet till Kiln med hjälp av en 

ändavstrykare. 

1.3 Ändavstrykarna 

När pelletsen når ändavstrykaren har de passerat Gratens fyra zoner där de torkats och förvärmts till en 

temperatur kring 1000°C. Ändavstrykarens uppgift är att stryka pelletsen av bandet till slasen (en slags lutande 

plåt) som tar dem vidare till Kiln. Ändavstrykarens övre del består av sju stycken grundplåtar med tillhörande 

strykarspetsar. De två grundplåtarna som ligger mot Grate-bandets kanter på A- och B sida är smalare än det 

övriga fem mitten plåtarna. I varje grundplåt är en cirka åtta meter lång reglerbar styrstång ansluten vars uppgift 

är att styra spelet mellan strykarspets och Grate-band. I mittenplåtarna är två nedhållarkedjor fastspänd på var sin 

sida om styrstångens infästning och i kantplåtarna sitter det en nedhållarkedja monterad på sidan som är inåt 

bandet om styrstången. Nedhållarkedjorna total vikt är uppåt ett ton och deras uppgift är att hålla ner 
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grundplåtarna så att det inte reser sig för lätt, samt att förhindra Grate-plattorna från att slå runt. Spelet mellan 

strykarspets och Grate-band ställs in i kallt tillstånd till 2 mm. 

Tanken är att spelet skall ligga konstant på 2 mm även under drift men av någon okänd anledning varierar spelet 

och spillet med det, se Bilaga 4.12 Montageanpassning. Spelet kan ställas in under drift men i och med att det 

varierar är det svårt att hitta den rätta inställningen. Om inställningen görs när styrstången är längre än den 

brukar på grund av en förändrad värmebild, resulterar det i att ändavstrykarspetsen tar i bandet och slipas ned när 

styrstången drar ihop sig igen. Om inställningen istället görs när styrstången av någon anledning är kortare än 

vanligt kan det resultera i att spelet blir för stort och pellets börjar ta sig under avstrykarna när stången förlängs, 

vilket i värsta fall kan leda till att verket måste stoppas för att stängerna skall kunna kylas ned. 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ändavstrykarna i KK4, för att se vad det är som inte fungerar 

som det ska, se på möjliga förbättringar samt att ta fram lämpligt underlag så att dessa möjliga förbättringar går 

att implementera.  

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att ta fram konstruktionslösningar i ändavstrykarsystemet för att begränsa det 

termiska egenskapernas inverkan på spelet samt att försöka fastställa vilka parametrar som påverkar spelet och 

styrstångens längd. Det områden som kommer att behandlas är:  

 Analys av nuvarande system 

 Är systemet optimalt konstruerat 

 Mätningsförberedelser 

 Kylkanalens längd 

 Värmeisolering 

1.6 Omfattning och avgränsningar 

Examensarbete för civilingenjörer är på 30 högskolepoäng, motsvarande 20 veckors heltidsarbete. För att arbetet 

skall godkännas krävs en skriftlig rapport som är godkänd av examinatorn och publicerad på LTU:s databas. 

Vidare skall arbetet presenteras och försvaras muntligt vid ett av det fyra tillfällena som ges under året på LTU.  

Temperaturen i ändavstrykaren är okänd och temperaturen varierarar från ändavstrykaren ner till golvet. 

Beroende på hur höga temperaturerna är i ändavstrykaren blir sammansättningen och det termiska egenskaperna 

i stålet av allt större vikt. För att detta skall gå att ta hänsyn till krävs det specifika materialdata tabeller men 

typen av stål i ändavstrykaren är också okänd. Eftersom att styrstångens övre del är okyld är det dessutom svårt 

att säga hur värmen fördelar sig i hela stången och därför tas inte temperaturens inverkan med i 

hållfasthetsberäkningarna. De FEM-beräkningar som görs för att validera hållbarheten vid eventuella 

förändringar görs utan temperaturens påverkan där spänningarna före och efter jämförs. Detta innebär att större 

modifieringar måste undvikas och att spänningarna efter modifikationen inte får vara högre än det var innan 

förändringen. 

1.7 Tidigare arbeten 

Ändavstrykarna har under åren genomgått modifieringar där det har funnits potential för möjliga förbättringar av 

funktionen. En av de senaste förändringarna ledde till att kylluftskanalen i styrstången förlängdes neråt för att 

kylluft och liknande anordningar skulle kunna anslutas utanför Grate-väggen. Denna förändring innebar att det 

anslutande luftslangarna inte längre utsattes för det glödande pelletsregnet, samt att miljön för 

anslutningsslangarna till kylkanalerna blev skonsammare. Förändringen gjorde också att det blev enklare att 

kontrollera slitaget på kylluftsslangarna och att styrstängerna hade kylluft. En annan mera betydande förändring 

för projektet ”Konstruktionslösningar i ändavstrykarsystemet till Graten för att avgränsa det termiska 

egenskapernas inverkan” gjordes för ca 4 år sedan. Det huvudsakliga målet i det projektet var att minska risken 

för att avslitna Grate-plattor fastnar under ändavstrykarna. Andra modifikationer som gjordes i samband med det 

var att förbättra avstrykningen mot Grate-bandet genom att flytta punkten där ändavstrykarspetsen möter Grate-

bandet, samt att förbättra nedhållarkedjans funktion. Projektet ledde till att avstrykarbalken flyttades några 

centimeter bort från Grate-bandet och någon centimeter uppåt och att nedhållarkedjan hängdes fast i 

grundplåtarna istället för ett länksystem som var fäst i avstrykarbalken. Det nya utförandet designades först med 
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en fjäderlösning för att säkerställa att avstrykaren inte reste sig för lätt. Fjäderlösningen togs senare bort då det 

ansågs att nedhållarkedjornas egenvikt var så pass stor att fjädern var meningslös. Den förändrade vinkeln mot 

Grate-bandet gjordes för att förbättra avstrykningen, men det ledde också till att passningen mot sidoavstrykaren 

blev mindre optimal då ändavstrykarspetsen fick en annan öppnings bana.  

Flytten av avstrykarbalken och den förenklade monteringen för nedhållarkedjan har möjliggjort en helt annan 

designrymd. Innan projektet var utrymmet under avstrykaren väldigt begränsat men i och med den har utrymmet 

under avstrykaren ökat och konstruktionen har blivit enklare.    
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2 Teori 

En förhöjd temperatur innebär för många typer av stål, en ökad volym och en minskad densitet. Detta beteende 

är orsaken till examensarbetet beskrivet i den här rapporten. Styrstängernas längd varierar på grund av det 

termiska egenskaperna och spelet mellan ändavstrykarspets och Grate-band varierar med det.  

2.1 Termoelastiskt material 

När en solid absorberar energi i form av värme stiger temperaturen på den och dimensionerna ökar. Om soliden 

har en temperatur gradient kan energin fördela sig jämnt i materialet, från varmare till kallare områden, ända tills 

den slutligen smälter. Termisk expansion, värmeledningsförmåga och värmekapacitet är termiska egenskaper 

som ofta måste tas i beaktande när det kommer till konstruktioner där temperaturen varierar. [6] 

I ett material som hettas upp sker en temperatur ökning, vilket visar på att energi har absorberats. Denna 

egenskap kallas värmekapacitet och beskriver ett materials förmåga att absorbera värme från omgivningen mätt i 

mängden energi som krävs för att öka temperaturen ett enhetssteg. Den matematiska formeln för värmekapacitet 

𝐶 beskrivs av ekvation (1) nedan  

𝐶 =  
𝑑𝑄

𝐷𝑇
            (1) 

där 𝑑𝑄 är energing som krävs för att öka temperaturen ett enhetssteg 𝑑𝑇. En vanligen enhetsbeteckning för 

värmekapacitet är [J/mol-K] men ibland används specifik värme som är värmekapaciteten uttryckt per 

massenhet med enheten [J/KG-K]. [6] 

Värmeöverföring innebär att värme transporteras från ett varmare till ett kallare område i en substans. 

Egenskapen som beskriver ett materials förmåga att överföra värme kallas värmeledningsförmåga, vars relation 

till värmeöverföringen beskrivs i ekvation (2) 

𝑞 =  −𝑘 ∙ (
𝑑𝑇

𝑑𝑥
)           (2) 

där K beskriver värmeledningsförmågan. 𝑞 står för värmeflödet per tids och area enhet (arean vinkelrät mot 

flödet), 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 är temperaturgradienten för det värmeöverförande mediet. Ekvation 2 gäller enbart för 

jämviktsflöden, det vill säga när värmeflödet inte längre ändrar sig med tiden. Minustecknet i ekvationen visar 

att värmeflödet går från varmt till kallt. [6] 

Det flesta solider som värms upp expanderar emedan det drar ihop sig när det svalnar. Solidens förändring 

beroende på temperaturen kan uttryckas enligt  

Δ𝑙

𝑙0
= 𝛼𝑙 ∙ Δ𝑇           (3) 

där 
Δ𝑙

𝑙0
 står för skillnaden i längd, före och efter uppvärmning delat med den ursprungliga längden. 𝛼𝑙 är den 

linjära termiska expansionskoefficienten och Δ𝑇 står för skillnaden i temperaturen. [6] 

En fri kropp som utsätts för temperaturändringar känner av inre spänningar på grund av temperaturgradienten.  

Eftersom att materialet inte värms upp jämnt blir det temperaturskillnader. Det innebär att områden i materialet 

vill expandera olika mycket varpå dessa spänningar uppstår. Om temperaturgradienten inte tas hänsyn till, 

materialet är isotropiskt och kroppen ligger fri, uppstår inga spänningar i materialet. Om kroppen är begränsad 

att röra sig i någon riktning uppstår termiska spänningar som beskrivs av följande ekvation 

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝛼𝑙 ∙ Δ𝑇           (4) 

Där 𝜎 är spänningen och 𝐸 är elasticitets-modulen. [6] 

En kropp som belastas samtidigt som den värms, utsätts för både mekanisk deformation och termisk expansion. 

Det konstitutiva sambandet för ett linjärt termoelastisk material kan för detta fall skrivas 

𝜖 =  𝜖𝑚𝑒𝑘 + 𝜖𝑡𝑒𝑟𝑚 =
σ

E
+ 𝛼 ∙ Δ𝑇         (5) 

om töjningarna är små, där 𝜖 är den totala längdskillnaden. [6] 



 

5 

 

2.2 Mätmetoder 

Termoelement är det mest vanliga instrument som förekommer vid temperaturmätningar. Denna består av två 

elektriska ledare gjorda i två olika material som är sammankopplade i minst en punkt. Sammankopplingen kan 

ske på olika sätt så länge den elektriska ledningsförmågan behålls. När sammankopplingen i termoelementet 

utsätts för en temperaturskillnad uppstår det en spänning i kretsen, en spänning som är direkt relaterad till 

temperaturskillnaden. I Figur 1 nedan syns en av det vanligaste termoelementkretsarna för temperaturmätningar 

med två sammankopplingar i två olika temperaturer 𝑇1 och 𝑇2. 

 

Figur 1 En vanlig termoelementkrets (Figur baserad på [7]) 

Termoelementet mäter den elektriska potentialen 𝑒𝑚𝑓1 som uppstår i kretsen när 𝑇1 är skild från 𝑇2. Storleken på 

den elektriska potentialen beror på det två olika temperaturerna och det två olika typerna av metall som används. 

I elektriska ledare som utsätts för temperaturändringar kommer temperaturgradienten ge upphov till ett flöde av 

både elektricitet och termisk energi. Detta beteende är starkt beroende av det fria elektronerna i metallerna och 

därför är det ingen tillfällighet att elektriska ledare generellt sett också är bra på att leda värme. Elektronernas 

karakteristiska rörelse i en krets bestående av två olika metaller ger upphov till en användbar relation mellan 

temperatur och emf (Elektromotorisk spänning). Det finns tre olika typer av beteende som kan uppstå i en 

termoelementkrets. Seebeck effekt, Peltier effekt och Thompson effekt men om kretsen inte belastas uppstår 

enbart Seebeck effekten. [7] 

2.2.1 Seebeck effekt 

Seebeck effekten uppstår i en osluten krets där det inte går någon ström igenom som på grund av det olika 

temperaturerna får en potential skillnad, se Figur 1. Sambandet mellan sammankopplingarna i det olika 

temperaturerna kan skrivas 

𝛼𝐴𝐵 = [
𝜕(𝑒𝑚𝑓)

𝜕𝑇
]

𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡
           (6) 

Där A och B är det två olika materialen i termoelementet. 𝛼𝐴𝐵 är Seebecks koefficient och denna beskriver 

förändringen i voltskillnaden för material A och B med avseende på temperaturen. [7] 

2.2.2 Peltier effekt 

Peltier effekten bygger på att ett motstånd värms upp när en ström passerar igenom den, se Figur 2. Tillskillnad 

från Seebeck effekten där temperaturskillnaden alstrar en potential skillnad, tillförs en potentialskillnad i denna 

krets.   

 

Figur 2 Peltier krets (Figur baserad på [7]) 

Potentialskillnaden alstrar en ström som tvingas igenom motståndet. Oavsett storleken på strömmen som går 

igenom det två ledarna är energin som måste tas bort för att hålla temperaturen i motståndet konstant, densamma 
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som 𝐼𝑅2. I länken mellan det två ledarna är dock energin som måste tas bort, för att hålla temperaturen konstant i 

denna, annorlunda och denna skillnad beror på Peltier effekten. När strömmen passerar igenom kopplingen 

mellan ledarna värms den upp. Denna termodynamiska lagring av energi är reversibel vilket den inte är för den 

process där motståndet värms upp. Peltier värmen är den värme som måste tas bort i förhållande till 𝐼𝑅2 för att 

hålla temperaturen i kopplingen mellan ledarna konstant och denna energi är proportionell mot strömmen i 

kretsen. Den värme som måste tas bort 𝑄𝑝𝑖 för att hålla temperaturen konstant är 

𝑄𝑝𝑖 = 𝜋𝐴𝐵 ∙ 𝐼           (7) 

där 𝜋𝐴𝐵  är peltier koefficienten. [7] 

2.2.3 Thomson effekt 

Ett tredje fenomen som kan uppstå i en termoelement krets är Thomson effekten. Betrakta kretsen i Figur 3. En 

yttre spänningskälla tvingar en ström genom ledaren, vars ändar är placerade i olika temperaturer och därmed 

också är påverkad av en temperaturgradient.  I Figuren är 𝑞1 energiflödet i ledaren som orsakas av 

temperaturgradienten och 𝑞2 är den värme som måste föras bort för att hålla temperaturen konstant i ledaren 

 

Figur 3 Thomson krets (Figur baserad på [7]) 

I likhet med Peltier effekten måste återigen energin differensen som skiljer sig från motståndet i ledaren 𝐼𝑅2 tas 

bort för att håll temperaturen konstant. Energin som måste tas bort för att hålla en konstant temperatur kan med 

Thomson koefficienten 𝜎 skrivas  

𝑄𝜎 = σ ∙ 𝐼 ∙ (𝑇1 − 𝑇2)         (8) 

I en termoelement krets kan alla dessa tre effekter bidra till den totala potentialskillnaden i kretsen. [7]  
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3 Metod 

Arbetsprocessen i detta projekt har grundat sig på tidigare projektarbeten som har följt upplägget i ”Product 

Design and Development” av Ullrich och Eppinger [8]. Det första två faserna ”projektplan och förberedelser” 

och ”definiera problemet” i Gantt-schemat har koppling till bokens arbetsprocess. Upplägget har sedan fått 

anpassats till detta projektarbete. Arbetet har inte varit så uppdelat som det var tänkt från början och som Gant-

schemat visar på. I och med att kunskapen och erfarenheten har funnits hos personer som jobbat med 

avstrykarsystemet, har mycket tid gått åt till att få tag i dessa och planera in möten. Detta har lett till en del 

väntetid, tid som har ägnats åt att gå igenom ritningar och liknande för att kunna rita upp en CAD-modell på 

avstrykarsystemet. 

3.1 Projektplan 

För att så tidigt som möjligt få grepp om vad det är som skall göras i projektet och för att alla inblandade parter 

skulle vara överens om vad som skulle göras i projektet, gjordes en projektplan. Projektplanen består av ett 

Gantt-schema och ett Stage-gate dokument, se Bilaga 2 och Bilaga 3. Dessa beskriver vad som skall göras, när 

det skall göras och vad som skall levereras när det olika momenten är klara. 

3.1.1 Gant-schema 

Gant-schemat visar det olika momenten som skall genomföras i projektet, när det startas och när det skal vara 

avslutade. Det innehåller även viktiga datum som underhållsstoppet på KK4. Schemat är endast ett preliminärt 

upplägg på examensarbetet som kan förändras över tiden. Ett exempel på det är ”kylkanalens längd” och 

”värmeisolering” som var det sista som skulle göras i projektet. Efter ett samtal med handledaren på LKAB kom 

det på tal att eventuellt göra förlängningen av kylkanalen och värmeisoleringen till underhållsstopet. Det innebar 

att det två momenten var tvungen att flyttas fram till det första som gjordes efter att kravspecifikationen var 

skriven i tidsplaneringen för att hinna få fram resultat innan underhållsstopet. En annan förändring som gjordes 

var att momentet ”Vatten som kylmedium” ströks eftersom att det inte gick att säkerställa om kylluften i 

systemet räckte till eller inte. 

3.1.2 Stage-gate  

Stage-gate dokumentet beskriver vad som skall göras i det olika momenten som finns med i Gant-schemat. För 

varje moment finns det en gate som säger vad som skall ha levererats för att momentet skall kunna anses som 

avklarat. Både Gantt-schemat och Stage-gate dokumentet kontrollerades av handledare på LKAB och 

examinator på LTU för att säkerställa att examensarbetet skulle ta upp det som LKAB sökte svar på, samt för att 

säkerställa att arbetet håller en tillräckligt hög nivå för att ingå i en civilingenjörsexamen. 

3.2 Definiera problemet 

Till en början kan det verka lite konstigt att det uppstår så stora problem i ändavstrykarsystemet, på grund utav 

den termiska expansionen som det gör. När produktionstemperaturen har kommit upp i normala förhållanden 

efter ett stopp, borde det flesta påverkande faktorer hamna i jämnvikt och spelet borde kunna ställas in till 2 mm, 

men av okända anledningar håller det sig inte konstant. För att ta reda på vart svårigheterna uppstår genomfördes 

en analys av det nuvarande systemet och ett antal intervjuer med personer som jobbat med avstrykarsystemet. 

Informationen bearbetades och sammanställdes i en kravspecifikation, se avsnitt ”4.2.3 kravspecifikation” Tabell 

1, som de nya lösningarna måste uppfylla för att kunna genomföras. 

3.2.1 Analys av nuvarande system 

Ändavstrykarna är väldigt svåra att komma åt ute i verket. Dels går det bara att se dem nerifrån golvet och dels 

sitter det cirka åtta meter upp i luften där det regnar glödande pellets. Därför gjordes en CAD-modell på det 

nuvarande avstrykarsystemet för att kunna analysera det samt för att lättare kunna testa fram nya lösningar. Det 

ritningar som fanns tillgängliga på systemet samlades in och undersöktes, se Bilaga 4,1- 4,12. På grundplåten 

gick det inte att få tag i någon ritning men en CAD-modell fanns tillgänglig på denna och även på 

komponenterna i Grate-bandet. Dessa togs in som STEP-filer i den egna modellen. Efter en genomgång av 

ritningarna, och underlaget till modellen togs ett beslut att göra om CAD-modellen för att säkerställa att den 

enbart var baserad på det senaste ritningarna, då det fanns många olika revisioner på dem. 
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3.2.2 Intervjuer och förberedelser 

Genom samtal med personer som har haft med avstrykarsystemet att göra formades en mera övergripande 

förståelse för avstrykarna och dess funktioner. För att forma en djupare förståelse för systemet och för att 

säkerställa att alla kritiska detaljer kring ändavstrykarna skulle komma fram, stämdes intervjuer med personer 

som jobbat med avstrykarna och problemen det orsakat. Inför intervjuerna förbereddes ett frågedokument, kring 

detaljer där det rådde osäkerheter eller där någonting behövde bekräftas, som skulle fungera som bas vid 

intervjun. Frågorna vid intervjuerna varierade litegrann beroende på vem det var som intervjuades men var i stort 

sett detsamma.  Efter samtycke från den intervjuade personen spelades samtalet in för att säkerställa att ingen 

kritisk information gick förlorad. 

3.2.3 Kravspecifikation 

När analysen av det nuvarande systemet och intervjuerna var genomförda kunde kravspecifikationen för 

systemet ställas. I och med att det finns två olika typer av grundplåtar med olika utföranden, fem mittenplåtar 

och två kantplåtar gäller inte alla kraven kantplåtarna då dessa inte klarar av den nya kravspecifikationen utan 

modifikationer. Kravspecifikationen visar ändå detaljer som är bra att tänka på och som måste tas hänsyn till vid 

en ny design av dessa. För att säkerställa att det inte var något viktigt krav som hade missats eller att det var 

något onödigt krav som tagits med i kravspecifikationen skickades den på granskning hos handledaren.  

3.3 Mätningsförberedelser 

Mycket är okänt kring ändavstrykarens ingående parametrar och därför hade det varit bra om en del av 

parametrarnas värden mäts upp och loggas som till exempel värmens spridning längs ändavstrykaren, 

temperaturen och flödet på den ingående luften i ändavstrykaren, och liknande för att få vissa indikationer på hur 

systemet beter sig och vad som kan ha gått fel när spelet blir för stort. Dessa mätningar bör också göras för att 

undersöka vilka parametrar i systemet som håller sig konstanta och vilka som varierar. Spelet mellan 

ändavstrykarspets och Grate-band är en parameter som är av betydelse eftersom att den blir direkt påverkad när 

det händer något i systemet men på grund av den höga temperaturen och mängden pellets som går över den, kan 

detta bli svårt att mäta. Efter en bakgrundsundersökning identifierades några parametrar som var okända men 

bedömdes vara viktiga att känna till för att det som orsakar problemet med det varierande spelet skulle kunna 

identifieras. Det parametrar som bedömdes vara viktiga att känna till var: 

 Temperaturen i det halvslutna rummet för ändavstrykarna (rumstemperatur) på olika höjder i rummet 

 Temperaturen i ändavstrykaren på olika punkter så högt upp som möjligt 

 Flödet på den luft som kyler ändavstrykaren 

 Temperaturen på den luft som kyler ändavstrykaren 

 Töjningen på olika höjder i styrstången och så högt upp som möjligt 

Temperaturen i rummet är viktig att känna till för att kunna skaffa lämplig utrustning för de temperaturer som 

råder kring ändavstrykaren men även för att se om temperaturen i rummet varierar. Om det går att komma åt 

styrstängerna under drift går denna temperatur att få ett ungefärligt värde på med en värmekamera, men på grund 

av pelletsregnet kan detta bli bekymmersamt att mäta under drift. Det enda alternativet kan vara att skanna 

temperaturen just efter att Grate-bandet stannat.  

Temperaturmätningarna på dragstängerna kan göras med termoelement där mätdelen klarar uppåt 1000 c° för typ 

K som är den vanligaste typen av termoelement. Beroende på hur högt upp på styrstången som mätningarna är 

möjliga att göra, måste en lämplig isolering på kabeln väljas, då temperaturen ökar när avståndet till 

ändavstrykaren minskar. Mätningarna kompliceras också av dragstängernas längd, svåråtkomlighet och det 

glödande pelletsregnet. Om dataloggern är placerad nere på golvet måste kablarna ha en längd på närmare nio 

meter. Om den skall placeras högre upp måste mest troligt hål göras i Grate-väggen så att loggern kan placeras 

på utsidan då denna blir dyr om den skall klara höga temperaturer. 

För att säkerställa att problemet i ändavstrykarna inte beror på variationer i kylluften, bör luftflödet och 

temperaturen på luften loggas. Om det enbart är temperaturgivare på dragstängerna går det inte att säga att en 

förhöjd temperatur i dem beror på variationer i kylluften på grund av att det finns ett oundvikligt spill som också 

påverkar temperaturen i dragstängerna. Tanken med töjningsgivarna är att det skall ge ett mått på hur mycket 

styrstången förlängs vid en förhöjd temperatur. Denna förlängning går att bestämma teoretiskt men i och med det 

varierande temperaturerna från golvet upp till ändavstrykaren, den varierande temperaturen genom tvärsnittet 
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från den varma utsidan till den kylda insidan, blir det svårt att få rätt värde för temperaturen till ekvation (3) som 

gäller när jämviktsläget är uppnått. 

Det flesta av det ovannämnda mätningarna kräver att stängerna tas ner för att det skall gå att montera 

mätutrustningen på dem. Därför blev det svårt att få dit utrustningen innan underhållstoppet i april. Ett beslut 

togs tillsammans med LKAB att i mån om tid att försöka få dit utrustningen till detta stop för att mäta 

temperaturen i dragstängerna. På grund av att det beställda termoelement kablarna inte blev tillgängliga innan 

underhållstoppet tog slut, kunde inte mätningarna göras under projekttiden 

3.4 Kylkanalens längd och värmeisolering 

Som tidigare nämnts skulle detta vara ett av det sista momenten som genomfördes i examensarbetet, men i och 

med underhållsstoppet blev det flyttat. Efter att en djupare förståelse hade formats för systemet slogs momentet 

”kylkanalens längd” och ”värmeisolering” ihop då styrstången är värmeisolerad redan i grundutförandet. Fokus i 

detta moment är att försöka förlänga kylkanalen och värmeisoleringen så långt det är möjligt utan att gå utanför 

kravspecifikationens ramar. Det innebär att förlängningen inte får ta i avstrykarbalken när grundplåten är i öppet 

läge och att en Grate-platta som fastnat i utfällt läge fortfarande kan ta sig igenom, för mer begränsningar se 

kravspecifikation Tabell 1. Detta moment kräver olika lösningar för kantplåtarna och mitten plåtarna eftersom att 

det har olika begränsningar och utföranden.  

Underökningar gjordes på varför hatten till styrstången hade den form som den hade, se Bilaga 4.3 styrstång, 

tvärsnitt A-A, då den enligt det egna bedömningarna inte verkade vara optimalt konstruerad för sin uppgift. 

Anledningen till hattens design uppdagas aldrig men troligtvis var det enligt egna bedömningar en kvarleva från 

det tidigare systemet när avstrykarbalken låg närmare Grate-bandet och det fria utrymmet under ändavstrykarna 

var mindre. Eftersom att flytten av avstrykarbalken gett andra förutsättningar för systemet, designades den om 

för att klara sin uppgift bättre, se kravspecifikationen Tabell 1. 

Genom att parameterisera styrstången så att kylkanalen och värmesioleringen kan förlängas utan att påverka den 

totala längden gick det enklare att testa olika längder på kylkanalen i den egna modellen, se Bilaga 4. Eftersom 

att det eventuellt skulle bytas en styrstång och att den i sådana fall skulle vara kopplad till en av mittenplåtarna, 

undersöktes det först. Första delen i momentet var att kontrollera hur mycket kylkanalen och värmeisolering 

kunde förlängas utan att göra några andra förändring i systemet. I den andra delen gjordes några lättare 

modifieringar på hatten för att kunna maximera förlängningarna så mycket som möjligt utan att påverka 

systemet. På kantplåtarna gick det inte att förlänga kanalen särskilt långt innan den tog i nedhållarkedjans 

fästarm. Trots att det inte höll sig innanför ramarna på kravspecifikationen undersöktes ändå hur mycket den 

tänkta förlängningen på mittenplåtens styrstång skulle påverka det fria utrymmet mellan Grate-band och 

kantplåtens fästarm. Skillnaden i avstånd mättes upp i modellen för olika förbestämda avstånd. Avstånden 

plottades sedan i Matlab för att få en visuell överblick över skillnaden. 

Två koncept togs fram på den nya styrstången, där skillnaden i koncepten enbart handlade om hur mycket 

förändringar som det fanns tid att göra till underhållsstoppet. Ett möte hölls sedan med berörda personer på 

LKAB där koncepten presenterades och modellen visades upp. Efter diskussioner kring modellen kom det fram 

att en parameter som fanns med i kravspecifikationen inte påverkade mittenplåtarna och styrstängerna som var 

fäst i dem. Styrstången kunde utan denna parameters påverkan förlängas ytterligare. Då styrstången i modellen 

var parameteriserad gick det att testa fram en ny längd under mötet. 

3.5 Är systemet optimalt konstruerat 

I detta moment är det styrstångens infästning mot grundplåten som ligger i fokus. Tanken är att försöka flytta 

infästningen närmare ändavstrykarens spets för att minska hävarmens påverkan på utslaget. Eftersom att 

momentet ”Kylkanalens längd och värmeisolering” blev gjord innan detta moment, är det möjligt att 

lösningsförslagen som tas fram i det här momentet inte är kompatibla med lösningarna från det tidigare 

momentet. Om det är väldigt små detaljer som gör att de inte är kompatibla, kommer de att modifieras för att 

passa ihop även om det innebär att infästning inte kan flyttas riktigt lika långt fram mot spetsen. När infästning 

flyttas närmare spetsen förändras hävarmen och det innebär att en förändring på styrstången ger ett mindre utslag 

vid spetsen på ändavstrykaren, men det innebär också att den nedåtriktade kraften på styrstången som 

nedhållarkedjan ger upphov till förändras. 
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Detta koncept gäller endast för mittenplåtarna vars styrstänger går längs länkplattorna som inte har någon 

öppningsfunktion. Kantplåtarna har en annan utformning där styrstången är placerad så att den överlappar 

länkplatan och den uppfällningsbara Grate-plattan, se Figur 6. Eftersom att kantplåtarnas nedhållarkedjor redan 

begränsar rörelsen på dessa är det svårt att flytta infästningen närmare spetsen utan att påverka Grate-plattans 

öppningsbara funktion ännu mer. Det är naturligtvis möjligt att centrera nedhållarkedjan med Grate-plattan och 

styrstången med länkplattan för kantplåten och på så sätt ge mera utrymme för designen, men i och med att det 

enbart är en nedhållarkedja på denna, hade det gett upphov till en ännu större snedbelastning på grundplåten och 

hur detta påverkar kantplåten finns det inte tid att undersöka.  

För att ta reda på vilka förhållanden som rådde mellan grundplåtens infästning mot avstrykarbalken, infästningen 

till styrstången, nedhållarkedjornas infästningar och spetsen på grundplåten, togs den sammanslagna CAD-filen 

på grundplåt och spets in i ett separat fönster i CAD-programmet NX där den placerades i horisontalläge. 

Förhållandena mellan det olika infästningarna mättes sedan upp med NX inbyggda funktionerna och 

antecknades. Grundplåten analyserades sedan i den fullständiga modellen på systemet för att se hur 

möjligheterna till förflyttning av infästningen till styrstången såg ut. Infästningens förflyttning innebär också att 

andra detaljer måste modifieras, vilket kan komma att förändra spänningarna i grundplåten. Eftersom att 

temperaturerna runt i kring grundplåten och styrstången är okänd, görs FEM-analyserna med spänningarna i det 

ursprungliga systemet som riktvärde.  

FEM-analyserna görs på en förenklad variant av systemet där en mittenplåt med tillhörande styrstång undersöks. 

Analyserna görs på tre olika fall, originalsystemet, ett där styrstången är utbytt till den föreslagen i ”4.3 

Förlängning av kylkanalen och värmeisolering” och ett där styrstångens infästning mot grundplåten har ändrats 

med den nya styrstången.  Ett första fall görs med programmets egna inställningar för meshstorleken. Resultatet 

på denna analyseras för att se var det största spänningskoncentrationer finns. Meshen förfinas sedan i dessa 

områden för att se vart spänningen konvergerar mot det sanna värdet. 

I Figur 4 kan upplägget på simuleringen ses. Figuren är tagen från modellen på original systemet men upplägget 

är det samma för det tre olika fallen som simuleras. Eftersom att styrstången är kring åtta meter lång togs endast 

styrstångens infästning mot grundplåten med i figuren. 

 
Figur 4 Upplägg på simuleringen 

Fäststångens undersida ligger an mot avstrykarbalken och är i simuleringen låst med en ”Fixed constraint”, som 

låser undersidornas alla frihetsgrader. Denna ses i Figur 4 med blå färg. Kopplingen mellan styrstång och 
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grundplåt är ihopkopplad med ”1D Connectors” för att kraften från grundplåten skall kunna överföras till 

styrstången utan att låsa rotationen. Samma sak gäller för kopplingen mellan fäststången och grundplåten. Den 

gula färgen i figuren symboliserar en ”Surface-to-Surface-Gluing” som låser avstrykarspetsen mot grundplåten. I 

verkligheten hålls denna på plats av bultar men i och med att bulthålen i modellen inte var helt centrerade fästes 

ytorna mot varandra istället för kommandot ”Bolt connection”. Det röda pilarna symboliserar kraften på 30 000 

N som är applicerad i nedhållarkedjans infästning med en vinkel som motsvarar Grate-bandets lutning. 

Kopplingen till styrstångens övre och nedre del är även den fäst med en ”Surface-to-Surface-Gluing” i modellen. 

Kopplingarna bultas sedan ihop med ”Bolt connection”. Slutligen fixerades den nedersta delen av stångens noder 

med en ”Fixed Constraint” som låser alla frihetsgrader för dessa noder. Den orangea konen ovanför infästningen 

visar det område där meshen har förfinats. 
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4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten från modellbyggandet, mätningarna och det undersökningar 

som har utförts i CAD-modellen. En sammanställning av intervjuerna och en bearbetning av den information 

som har samlats in under projektets gång kan ses nedan, samt en mer detaljerad beskrivning av 

ändavstrykarsystemet och problemen som kan uppstå i detta. 

4.1 Definiera problemet 

I detta avsnitt presenteras resultaten från ”Analys av nuvarande system”, ”Intervjuer och förberedelser” och 

”Kravspecifikation”. Gaten för att denna del i projektet skall kunna anses som avklarad är en CAD-modell på det 

nuvarande systemet och en kravspecifikation.  

4.1.1 Analys av det nuvarande systemet 

I Figur 5 nedan kan den övre delen av modellen för det nuvarande systemet ses. För hela modellen, se Bilaga 4. 

Den bortersta radens Grate-plattor mot B-sidan, vänster sida i figuren, är uppfällda för att visa deras möjliga 

rörelse. 

 

Figur 5 Modell för avstrykarsystemet 

I modellen syns det fem identiska grundplåtarna i mitten och det två mindre kantplåtarna på A och B-sida. 

Ändavstrykarna sitter ihop med avstrykarbalken via en fäststång som sitter fastsvetsad i balken. Till varje 

grundplåt är en styrstång kopplad för att spelet skall kunna justeras. Det tre blocken som ligger på 

avstrykarbalken i Figur 5 är slasblocken som skall stödja upp slasen. Slasen syns inte i modellen men dennes 

uppgift är att föra pelletsen vidare till kiln. Under kantplåten på A sidan syns lite av fästarmen till 

nedhållarkedjan. Nederdelen på dessa och slitdelen av nedhållarkedjorna kan också ses i Figur 6 
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Figur 6 Modell för avstrykningen 

I Figur 6 ovan ses det sju dragstängerna lägst ned i bild. Avståndet mellan A och B sidans styrstänger till mitten 

stängerna är mindre än avståndet mellan mitten stängerna. Nederdelen till nedhållarkedjornas fästarm syns under 

kanten på Grate-bandet. Som synes i figuren är det två fästarmar på mitten plåtarna och en på kantplåtarna. 

Dessa sitter monterade på den sida av styrstången som är inåt bandet. På mittenplåtarna är fästarmarna 

monterade symmetriskt kring styrstången där nedhållarkedjans fästarm kan löpa fritt utan att ta i styrstången. I 

Figur 7 och Figur 8 nedan syns kantplåten på B-sidan i öppet och stängt läge. Grate-bandet har i det figurerna 

förenklats.  

 
Figur 7 Avstrykaren i stängt läge 

 
Figur 8 Avstrykaren i öppet läge 

Den fria linjen i figurerna, visar det utrymme som en fastnad Grate-platta i öppet läge kräver. Infästningen till 

nedhållarkedjans fästarm på kantplåten sitter närmare infästningen till styrstången, se Figur 6, än vad det gör för 

mitten plåtarna. Det innebär att fästarmen tar i styrstången på kantplåten när avstrykaren fälls upp, se Figur 8. 

4.1.2 Intervjuer och förberedelser 

Det direkta resultatet från ”intervjuer och förberedelser” är kravspecifikationen som kan ses i avsnittet 4.1.3 

nedan. Denna säger dock enbart vad det nya lösningarna skall klara av och inte vad som orsakar problemen. För 



 

15 

 

att belysa dessa görs en kortare redogörelse kring ändavstrykarsystemet baserat på sammanfattningen av 

intervjuerna och all den informations som har införskaffats under förstudiens gång.  

Grate-bandet går igenom fyra zoner som torkar och förvärmer pelletsen upp till cirka 1000 grader innan det når 

slasen och slutligen kiln. Slasen stöds upp av slasblock som är fäst i avstrykarbalken. Slasblockens form gör att 

ett lager pellets fastnar och bildar ett termiskt skydd neråt mot grundplåtar och styrstänger, från den varma 

pelletsbädden. Bädden på Grate-bandet är kring 20 centimeter och skyddar denna från den största delen av 

värmen. Det har hänt att skrot har fastnat någonstans längs bandet och skrapat en fåra i bädden. Grate-plattorna 

längs fåran har på grund av detta värmts upp och blivit röda. Vid slasen sitter ändavstrykarna och på sidorna av 

Grate-bandet vid ändavstrykarna, sitter sidoavstrykarna. Ändavstrykaren består av sju grundplåtar som skrapar 

av det cirka sex meter breda bandet. Mitten strykarna har en bredd på cirkaa 80 centimeter. på grund av 

ojämnheter i avstrykarspetsen, bandet och den långa sträckan en spetts täcker kan ena kanten hålla två millimeter 

spel emedan den på andra ställen längs spetsen har betydligt mer, se Figur 9.

 

Figur 9 Bild på en av mittenplåtarnas passning mot Grate-bandet (Bild från arkivet i det tidigare projektet) 

Under drift ställs spelet in genom att först dra ner spetsen i bandet. Detta ger upphov till vibrationer i stången. 

Sedan höjs den upp igen genom att skruva på inställningsmuttern en viss sträcka. Inställningarna görs av 

mekanikerna när det börjar spilla för mycket, vilket det gör då och då.  

Det ökade spillet kan bero på många saker. Bandet körs under en lång tid dag som natt och därför kan det bli 

slaggbildningar på bandet som kan slita på strykarspetsen. Slaggbildning kan också inträffa på avstrykarspetsen 

vilket leder till att pelletsen kan få det svårare att ta sig över och istället trycks under spetsen. När det blir ett 

stopp stannar Grate-bandet och temperaturen sjunker. Detta kan leda till att styrstången drar ihop sig så att 

spetsen trycker mot bandet. När verket startas upp sliter Grate-bandet ner spetsen tills styrstången har värmts upp 

och spetsen lämnat bandet.  En annan komponent som kan påverkas av den ändrade värmebilden är 

drivningsaxeln till Grate-bandet som är utsatt för stora böjspänningar. På grund av värmebildningen kan vissa 

variationer fås i hur axeln beter sig som i sin tur påverkar hela Grate-bandet och hur denna ligger an mot 

ändavstrykaren. 

En stor osäkerhet som råder kring ändavstrykarsystemet är kylningen. När spelet ökar lyfts styrstången upp, 

tillslut tappar den kontakten med sensorn som är riktad mot styrstångens nedersta del och denna börjar larma. 

Detta är dock den enda återkopplingen som fås från systemet. Om det ökade spelet beror på ett avbrott i 

kylningen eller något annat är oklart. Fläkten som styr kylluften ses i kontrollrummets styrsystem men endast 

som en etta och en nolla, det vill säga om den är avslagen eller påslagen. Luften som går till ändavstrykanas 

kylning går också till sidoavstrykarnas kylning. Luften som kyler avstrykarna tas in utifrån vilket innebär att 

variationer i utomhustemperaturen kan påverka kylningen men exakt hur mycket är okänt. Försök med att koppla 

in extra kylluft i styrstängerna har utförts men detta har in avhjälpt problemet.   

Om luften inte räcker till som kylmedium finns vatten som ett alternativt kylmedium att undersöka, och det har 

också funnits vattenkylda system tidigare i den varma processen som med tiden har bytts ut mot luftkylda 

system. Troligtvis är det en orsak av det problem som vattnet kan skapa i den varma processen om kyltankarna 

börjar läcka, men om luften inte klarar av att kyla stängerna tillräckligt är det ändå ett alternativ. Denna 
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förändring skulle dock ställa högre krav på underhållet eftersom att konsekvensen av en sönderrostad vattentank 

i den varma processen förmodligen orsakar större problem än en lufttank som går sönder. 

4.1.3 Kravspecifikation 

I Tabell 1 nedan syns kravspecifikationen som ligger till grund för de förändringar som görs. 

Kravspecifikationen är ställd för hela systemet och därför är vissa av kraven inte applicerbara i samtliga fall. 

Kravspecifikationen är uppdelad i fem kolumner där den första kolumnen anger funktionen. Den andra 

kolumnen anger om det är ett önskemål eller ett krav. Kraven är sådana funktioner som måste fås med. 

Önskemålen är sådant som är bra att få med men som inte prioriteras. Den tredje kolumnen anger kravvärdet, det 

värde som måste uppnås för att iden skall godkännas. Den fjärde kolumnen anger idealvärdet, det värde som 

önskas uppnå men som inte är kritiskt. I den femte kolumnen står eventuella kommentaren skrivna om dessa 

anses vara nödvändiga. 

Tabell 1 Kravspecifikation 

Funktion Krav/ 

önskemål 

Minsta tillåtna 

värde 

Idealvärde Kommentar 

Spelet mellan 

ändavstrykarspets och Grate-

band är justerbart 

Krav Ja   

Ändavstrykaren går att höja 

upp manuellt 

Krav 85 ° 90 ° Riktvärdet är 90° 

men det är inte helt 

kritiskt att det 

uppnås 

Ändavstrykaren ska kunna 

resa på sig om det kommer en 

felvänd platta eller något 

annat som sitter fast i bandet 

Krav Ja   

Ändavstrykaren ska inte resa 

på sig för lätt 

Krav Ja   

Spelet mellan 

ändavstrykarspets och Grate-

band skall vara mindre 

känsligt för störningar 

Krav Ja   

Om en Grate-platta kommer 

felvänd får inte hela 

avstrykningen påverkas 

Krav Ja   

En Grate-platta skall kunna ta 

sig igenom om den kommer 

felvänd 

krav 20.8 cm (nuvarande 

minsta avstånd 

mellan Grate-band 

och styrstång för en 

platta som går 

igenom) 

21.2 cm 

(maximala 

utslaget på 

en Grate-

platta) 

Kravvärdet gäller 

för mitten plåtarna. 

Kant plåtarna har 

betydligt mindre 

eftersom att 

nedhållarkedjan 

begränsar 

Styrstången får inte hindra 

nedhållarkedjan 

Krav Ja   

Styrstången får inte ta i 

ändavstrykarbalken  

Krav Ja   

Grate-plattorna får inte slå 

runt för fort efter avstrykaren 

Krav Ja   

Styrstången måste tåla slitage 

från kulregnet 

Krav Ja   

Området mellan hatten och 

isoleringen i stången måste 

hållas fri från kulor och damm 

Krav ja   

Ändavstrykarna har en bättre 

passning mot sidoavstrykaren 

Önskemål  Ja  
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Kravet ”En Grate-platta skal kunna ta sig igenom om den kommer felvänd” är ett exempel på ett krav som inte 

gäller hela systemet. Kravet är som specifikationen säger i kommentaren endast för mitten plåtarna. 

Kantplåtarnas originalutförande medger ett utrymme på ungefär hälften av det som kravspecifikationen tillåter, 

då nedhållarkedjans fästarm tar i Grate-bandet. 

4.2 Mätningsförberedelser och utförande 

Dataloggern som erhölls från automationsavdelning på LKAB hade 18 kanaler och därför fick töjningsgivarna 

prioriteras bort då temperaturmätningarna bedömdes kräva minst 5 mätpunkter på 3 olika styrstänger för att ge 

ett tillförlitligt resultat. Tanken med töjningsgivarna var att det skulle ge den riktiga förlängningen i just den 

punkten men förlängningen går att som sagt räkna fram teoretiskt med en viss felmarginal genom värdena från 

temperaturmätningarna om inte stängerna mot förmodan deformeras plastiskt.  

För att få en temperaturmätning som kan representerar temperaturen i alla stänger, utan att behöva gör mätningar 

på samtliga är det lämpligt att mäta temperaturen i styrstång fyra (mittenstången) och styrstång ett (kantstång) 

och stång två eller tre. Eftersom att systemet är symmetriskt borde den andra sidan hålla samma temperaturer. 

Om den modifierade stången, se avsnitt ”3.4 Kylkanalens längd och värmeisolering” finns på plats innan 

mätningarna görs bör denna ersätta stång två eller tre och den bör i sådana fall vara den tredje stången som 

mätningarna görs på. Om denna stång fås med i mätningarna går det att direkt säga om förlängningen av 

kylkanalen gjorde någon skillnad. 

Efter ett studiebesök till Graten och avstrykarna med en värmekamera som även den erhållits från 

automationsavdelning hittades en lämplig plats att placera dataloggern på som inte översteg 50 grader (maximal 

temperatur för loggern). Mätningar i konstruktörens modell från styrstängerna till denna plats gav ett riktvärde 

på ca 96 meter termoelementkabel för att göra mätningar i tre stänger med fem punkter vardera. Värmekameran 

klarade temperaturer upp till 370 grader och därför kunde inte den exakta temperaturen, som kablarna var 

tvungen att klara, under avstrykaren mätas. Efter en diskussion med handledaren gjordes en bedömning på att det 

inte borde överstiga 704 grader.  

I styrstången hade det varit bra att placerades tre mätpunkter på den okylda stången, en i början, en i slutet och 

en i mitten för att kunna approximera en exponentiell temperaturkurva till dessa. Det två sista punkterna valdes 

att placeras i mitten och nära slutet på den isolerade delen av stången. Eftersom att det bara är två punkter blir 

denna kurva en linjär approximation men då det är en bit ifrån det varmaste området bedömdes det ändå ge ett 

tillräckligt gott resultat.  

4.3 Kylkanalens längd och värmeisolering 

Två koncept på förlängningen av styrstången till mittenplåtarna togs fram till mötet med LKAB, se Figur 10 och 

Figur 11 nedan. De som skiljer koncepten åt är ändringen på hatten som syns i Figur 11 koncept 2. 
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Figur 10 Koncept 1 

 
Figur 11 Koncept 2 

Avstrykarspetsens avstånd till Grate-bandet är i båda figurerna inställd till 190 mm som ger det minsta avståndet 

mellan Grate-band och styrstång. I koncept 1 har kylkanalen förlängts upp till den fria linjen som har ett avstånd 

på 21,2 cm från Grate-bandet. Efter detta börjar styrstången avlägsna sig från linjen. Koncept 1, se Figur 10, 

resulterar i en förlängning på 33 cm för både kylkanal och värmeisoleringen. Genom att minska diametern på 

överdelen av hatten till 123,3 mm från 150 mm och att vinkla kanten på hatten så att den motsvarar lutningen på 

den blåa linjen, kan kylkanalen förlängas med ytterligare sju cm, se Figur 11.  Spelet mellan hatt och isolerings 

minskades med 13,5 mm för att kulorna som är neråt tio mm i diameter skall få det svårare att ta sig in. Den 

totala längden på hatten har minskats med 50 mm för att isoleringen skall kunna förlängas. Dessa förändringar 

innebär att kylkanalen kan förlängas med 40 cm och isoleringen med 46,3 cm för koncept 2.  

Om avstrykarsystemet inte skall påverkas hade det endast varit möjligt att förlänga kylkanalen i styrstängerna till 

kantplåtarna med lite mer än fyra centimeter på grund av att det krockar med fästarmen till nedhållarkedjan. I 

Figur 12 och Figur 13 nedan syns två grafer som visar hur avståndet mellan Grate-band och fästarmen för 

kantplåten påverkas av koncept 2 för mittenplåten. 

 
Figur 12 Avstånd mellan Grate-band och fäst arm 

 
Figur 13 Skillnad före och efter modifikation 

I Figur 13 syns förändringens påverkan på systemet. Modifikationen på styrstången skulle innebära att spelet 

minskas med ca 17 mm.  

Efter presentationen av koncepten på mötet, diskussioner kring avstrykarsystemet och genomgången av 

modellen bestämdes en ny design baserad på koncept 2. Utseendet på den nya designen kan ses i Figur 14. I den 
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nya designen är det främst hatten som har förändrats. I övrigt är designen densamma förutom längderna på den 

isolerade delen och längden på kylkanalen. För ritningen på originalstången och fullständig ritning på den nya 

styrstången, se Bilaga 4.3 och Bilaga 4.13. 

 

Figur 14 Ritning på hatten i den nya designen. Måtten är angivna i [mm] 

Skillnaden på det nya konceptet och koncept 2 är en ytterligare förlängning på kylkanalen och den isolerade 

delen, vilket ger en total förlängning på kylkanalen med 500 mm och på den isolerade delen med 553 mm. 

Skillnaden i längder beror på att avståndet mellan hattens översta del och den isolerade delens översta del har 

minskats. I och med att den isolerade delen av kylkanalen kom högre upp och bedömdes ligga i linjen för 

kulregnet och att plåten runt den ligger på en millimeter fick hatten en ny funktion. Kanten på hatten drogs ut så 

att den kom utanför den översta delen av isoleringskanalen och till denna lades en ”kjol” som följer styrstången 

250 mm neråt och skyddar den mot slitaget som uppstår av kulregnet, se Figur 14. Denna förändring skyddar 

inte enbart mot slitaget utan ser även effektivt till att kulor inte kommer in och täpper igen kylluftens utblås. 

Utblåset har också förändrats. Där det tidigare var ett hål på 20 mm siter det nu tre hål på 14 mm jämnt fördelat 

runt stången, för att sprida luften längs hela diametern och skydda den bättre mot damm. Det tre hålen har en 

utloppsarea som är ca 150 mm^2 större än det enskilda hålet på 20 mm i diameter.  

För att se hur den nya hålbilden påverkade hållfastheten togs två figurer från momentet ”4.4 Är systemet 

optimalt konstruerat” innan infästningen flyttades, med stången utan förändringar och stången med förändringar. 

I Figur 15 och Figur 16 kan förändringens påverkan på hållfastheten ses.  
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Figur 15 FEM-analys utan modifiering 

 
Figur 16 FEM-analys efter modifiering 

I figurerna syns ingen större skillnad i spänningar eller hur spänningarna fördelar sig. Den utbredda spänningen i 

båda figurerna ligger på ca 15 Mpa medan det just kring hålen stiger till ca 20 Mpa. 

4.4 Är systemet optimalt konstruerat 

Resultatet från denna del i projektet är ett koncept på en möjlig förbättring i avstrykarsystemet eftersom att 

ritningen på grundplåten inte har funnits tillgänglig har arbetet utgått från en modell som erhölls på grundplåten. 

Modellen togs in som en STEP-fil i NX där den ritades av för att möjliggöra enklare förändringar på den vid flytt 

av infästningen. Detta gjordes för att filer som tas in i STEP och det flesta andra neutrala format blir ”döda 

geometrier”, vilket innebär att det inte går att komma åt historieträdet. I NX finns applikationen ”syncronuos 

modelling” som möjliggör operationer på ytor och liknande. Dock är det inte lika smidigt att jobba med det 

jämfört med om modellen är gjord från grunden och har ett historieträd. Dessutom är det för det mesta ineffektivt 

att jobba med ”synchonuos modelling”, enligt egna erfarenheter, om det är större förändringar som görs i den 

underliggande geometrin. I Figur 17 syns den sammanslagna CAD-filen på ändavstrykarspetsen och den avritade 

grundplåten.  

 
Figur 17 Ändavstrykaren med uppmätta värden för infästningar och spets 

Figuren visar måtten mellan det olika infästningarna och spetsen i dess originalutförande. Måttet 202,8 mm är till 

styrstångens infästning och måttet 339,4 mm refererar till nedhållarkedjans infästning. Den totala längden mellan 

rotationspunkten och spetsen är 856,9 mm. Dessa förhållanden innebär att en förändring i styrstången ger en 

faktor på ca 4,2 ute i spetsen vilket betyder att spetsen rör sig 4,2 mm om styrstången förlängs med 1 mm. 
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Skillnaden i längd mellan styrstångens infästning och nedhållarkedjans infästning gör att den nedåtriktade 

kraften från kedjornas egenvikt och tyngder får en faktor på ca 1,7 med hävarmens inverkan. Om vikterna och 

kedjans egenvikt ger en total vikt på 3 ton blir den nedåtriktade kraften cirka 30 000 N. med hävarmens inverkan 

blir den nedåtriktade kraften på styrstången ca 49 000 N. Efter undersökningen i den fullständiga modellen 

identifierades en lämplig förflyttning av infästningen till styrstången. Denna undersökning visade också att den 

nya styrstången inte påverkade möjligheten till förflyttning av infästningen dess mer, då den oisolerade delen av 

stången nästan hindrade rörelsen samtidigt på grund av den vinklade hatten som håller ungefärligt samma vinkel 

som Grate-bandet. I Figur 18 kan ändavstrykaren med flyttad infästning ses.   

 
Figur 18 Ändavstrykaren med flyttad infästning 

Infästningen till styrstången har flyttats från 202,8 mm till 384,8 mm vilket ger att en förändring i stången får en 

faktor 2,2 vid spetsen. Det innebär en minskning på nästan 50 %, dessvärre innebär detta också att den 

nedåtriktade kraften på styrstången minskar. I originalsystemet låg faktorn på cirka 1,7 vid styrstången och i det 

nya ligger faktorn på cirka 1,1. För att behålla den nedåtriktade kraften på styrstången på cirka 49 000 N från 

originalsystemet måste kraften på 30000 N från nedhållarkedjorna öka till cirka 57000 N på grund av det nya 

förhållandet mellan hävarmarna. Den nya infästningspunkten ger att den totala faktorn på den applicerade 

kraften i original systemet blir cirka 1,9. Den flyttade infästning innebar att det blev problem med bultarna i det 

olika infästningarna vid montering då dessa kommer i vägen för varandra vid montering, se Figur 18. Avstånden 

mellan infästningarna är på gränsen för den bultlängd som krävs men i och med att nedhållarkedjorna inte heller 

är centrerade till Grate-plattorna, enligt modellen och det underlag som den grundar sig på (Figur 6), flyttades 

infästningarna utåt kanten på grundplåten, se Figur 19 och Figur 20. 

 
Figur 19 Grundplåt med flyttade infästningar 

 
Figur 20 Grundplåt i originalutförande 

Innan infästningspunkten till styrstången flyttades var måtten från centrumlinjen till fästpunkterna för 

nedhållarkedjorna 138 mm och 275 mm (Figur 20). Efter flytten på 75 mm var avståndet 213 mm och 350 mm. I 

och med flytten av nedhållarkedjans infästning var infästningen till avstrykarspetsen tvungen att flyttas. Denna 
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syns i Figur 20 med måttet 75 mm och i Figur 19 efter flytten med måttet 87 mm. Denna modifikation innebar 

att även infästningen på spetsen var tvungen att flyttas se Figur 21 och Figur 22. 

 
Figur 21 Original placeringen på infästningen 

 
Figur 22 Flyttad infästning 

Infästningen har flyttas 75. 5 mm som figurerna visar, för att matcha infästningen på grundplåten. Ritningen på 

grundplåten finns inte tillgänglig och därför görs inga andra förändringar på spetsen eller optimeringar för att 

passa den nya infästningen. Den del av geometrin som måttet 56 mm i Figur 22 syftar till hade behövt flyttas så 

att den låg ovanför hållet som i Figur 21 för att likna det tidigare utförandet. Inskärningen för den i grundplåten 

måste i sådana fall också flyttas men eftersom att ritningsunderlaget inte finns tillgängligt görs inte detta. Den 

första FEM-simuleringen som gjordes på systemet med flyttad infästning visade lite för höga spänningar i 

grundplåten och därför lades en förstärkning till som kan ses i Figur 19 med måttet 192 mm. 

I Figur 23 kan resultatet från FEM-simuleringen på det ursprungliga systemet ses. Längst till vänster i figuren 

syns en färgskala som visar vilka spänningar som råder i grundplåten och överdelen av styrstången. 

Spänningarna i styrstången avtog sakta med höjden på styrstången bortsett från bultinfästningen och det noder 

som fixerats där området ovanför visade en spänning som var något högre. I figuren visas deformationen med en 

skala på 2 % av modellens storlek, för att det skall synas bättre. Den egentliga deformationen översteg aldrig en 

millimeter i stången och cirka två millimeter i avstrykarens spets. 

 
Figur 23 FEM-simulering på ursprungligt system 

Spänningarna i grundplåten är generellt sett ganska låga bortsett från några lokala spänningskoncentrationer. 

Dessa följde dock samma beteende som Figur 24, hög spänning i kärnan för att snabbt avta utåt kanterna i 

området. Färgskalan visar på spänningar i plåten runt 40 Mpa just ovanför infästningen som avtar utåt kanten på 

grundplåten. Det största spänningarna i simuleringen uppstod i närheten av styrstångens infästning i grundplåten, 
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detta område kan ses i Figur 4 där det orangea konerna visar vart meshen förfinats. I Figur 24 och Figur 25 kan 

det största spänningskoncentrationen från FEM-simuleringen på systemet utan förändringar ses. Figurerna är 

från samma område i modellen, det som skiljer dem åt är en storleken på meshen är mindre i Figur 25.  

 
Figur 24 Största spänningskoncentration 

 
Figur 25 Största spänningskoncentration med finare mesh 

Den maximala spänningen som erhölls i området var 78 MPa vilket också var den högsta spänningen i modellen. 

En liten bit ifrån detta område sjunker spänningen till cirka 20 MPa. Eftersom att elementen är stora blir 

spänningsfördelningen något ojämn. Ett element i Figur 24 har en spänningen på cirka 55 MPa medan nästa 

element som gränsar till det första ligger på 78 MPa. Kort sagt kan detta förklaras med att spänningen i 

elementen kopplas samman mellan noderna. Om alla noder i elementet ligger i samma spänningsområde fås den 

teoretiska spänningen ut men om en av noderna ligger i ett område med lägre spänning kommer även den att tas 

med i elementets spänning och den totala spänningen blir något lägre i elementet. Elementens storlek påverkar 

också meshens möjlighet att följa den underliggande geometrin som synes i Figur 24 och Figur 25. Båda 

mesherna är från samma område på en ”Edge blend” Med fem millimeter i radie. I Figur 24 ser denna kantig ut 

medan den i Figur 25 har en väldigt mjuk radieövergång och detta påverkar också hur spänningarna blir i 

elementen. För att se vilken spänning som egentligen rådde i ”Edge blenden” gjordes en manuell förfining i detta 

område där elementen fyrdubblades tills skillnaden inte var större än 1 MPa i området efter varje lösning. En 

sista kontroll gjordes sedan med en dubbling av elementen. I Figur 25 Har den maximala spänningen ökat till 

117 MPa medan spänningen sjunker till det tidigare värdet på cirka 20 MPa utanför det kritiska området. 

Spänningsfördelningen är dock mycket tydligare och övergångarna mjukare. Eftersom att temperaturerna inte är 

kända i ändavstrykarsystemet blir 117 MPa riktvärdet för simuleringen med den flyttade infästningen. För att 

säkerställa att modifikationerna i styrstången inte påverkade grundplåten i någon större utsträckning gjordes en 

simulering med den innan infästningen flyttades. Detta gjorde som väntat ingen större skillnad då den enda 

egentliga skillnaden med den nya styrstången är en förändrad styvhet i den. Deformationerna i stången är 

dessutom små varpå det inte blir någon större vinkeländring på den resulterande kraften upp i grundplåten. 

Resultatet från den simuleringen visade lite skillnader i spänningarna vid den största spänningskoncentrationen 

men efter att meshen förfinats i området landade den maximala spänningen på 117 MPa även där. 

I Figur 26 kan FEM-simuleringen med den flyttade infästningen ses.  
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Figur 26 FEM-simulering med flyttad infästning 

Vid jämförelse av Figur 23 och Figur 26 ses den maximala spänningen i grundplåten minska med cirka 10 MPa. 

Den utbredda spänningen ligger på kring 40 MPa i båda fallen men i Figur 26 är det ett större område som 

innefattas på grund av att belastningen på själva grundplåten är högre. Figur 26 visas med en förfinad mesh i det 

område som hade högst spänningskoncentration. Förfinandet av meshen gick till på samma sätt som för det 

ursprungliga systemet. 

I intervjuerna framkom det att ändavstrykarbalken var överdimensionerad för att den skulle sitta där den satt 

även när något gick fel. För att säkerställa att förändringarna med den flyttade infästningen inte skulle påverka 

spänningarna i fäststången och detta förhållande alltför mycket undersöktes spänningarna i fäststången före och 

efter förändringen, se Figur 27 och Figur 28 

 
Figur 27 Fäststången från orginalsystemet 

 
Figur 28 Fäststången med den flyttade infästningen 

Båda modellerna är med en meshstorlek på fem millimetern. I orginalsystemet låg den maximala spänningen på 

35 MPa där ett maxima uppstod mellan botten plåten och örat i det ljusgröna området. Efter flytten av 

infästningen steg spänningen till 41 MPa och maximat uppstod i kanten på den lutade plåten under rundstången. 

Den utbredda spänningen är ungefär samma i båda fallen. 
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5. Diskussion 

Temperaturen i pelletsbädden är känd och ligger kring 1000 c°, dock hur mycket som går igenom den termiska 

skyddsbädden som slasblockens utformning ger upphov till är okänd. Hur mycket det uppvärmda Grate-bandet 

och väggen som slasen går ner efter påverkar styrstången är också okänt. Detsamma gäller för 

rumstemperaturen, kylluftens temperatur samt luftflödet i kanalerna. Därför blir det svårt att säga hur stor 

skillnad förlängningen av kylkanalen och värmeisoleringen kommer göra för spelet innan dessa parametrar är 

kända.  

En stor osäkerhet som finns i ändavstrykarsystemet är just kylluften. I de undersökningar som genomförts har det 

framkommit att luften tas in utifrån. Fläkten som styr detta ses i kontrollrummets system som en 1 eller en 0, 

vilket förmodligen innebär att fläkten kör på ett fast varvtal. Det innebär också att temperaturen utomhus 

påverkar kylluften, men eftersom att kanalerna till kylluften går inne i verket och löper längs den varma Graten 

till en större slags tank, är det svårt att säga hur mycket det påverkar. Från tanken går sedan kylluften till både 

sidoavstrykarna och ändavstrykarna. Enligt de uppgifter som fåtts verkar det som att det går mera luft till 

sidoavstrykarna. Det innebär att störningar i sidoavstrykarna kan få en kännbar påverkan på kylluften till 

ändavstrykarna. Om ena av sidoavstrykarnas kanaler täpps till, kan det förändra flödet till resten av avstrykarna. 

Eftersom att tanken är att spelet skall hållas mer konstant räcker det inte bara med att hålla stängerna kylda. De 

måste också hålla en konstant temperatur. Det spelar ingen roll om den genomsnittliga temperaturen ligger på 30 

eller 50 grader eftersom att spelet går att ställa in, men om temperaturen i stången pendlar mellan 30 och 50 

grader kan det bli problem med ett för stort eller ett för litet spel.  

Om det är så att kylsystemet orkar med och att det är störningar i kylluften som orsakar problemen kommer 

förändringarna med den förlängda kylkanalen och värmeisoleringen inte påverka slutresultatet. Under normal 

drift borde det dock ge en positiv effekt då ytterligare 50 cm av stången kyls, vilket borde innebära att stången 

förlängs mindre från kallt tillstånd till drifttemperatur. Detta stöds också av ekvation (3) i teori avsnittet som 

innebär att en minskad temperatur före och efter också ger en mindre förlängning. Den förlängda 

värmeisoleringen borde också bidra till att hålla temperaturen i stången lägre och mer konstant då den skyddar 

kanalen från det glödande pelletsregnet och skärmar av strålningsvärmen från den varma väggen mot Kiln och 

det varma Grate-bandet på motsatta sidan. Förutom att skydda mot strålningsvärmen påverkar den 

värmeledningsförmågan beskrivet i ekvation (2). Isoleringen har en betydligt lägre värmeledningsförmåga än 

vad stål har, vilket innebär att den värme som kommer i kontakt med den inte har lika lätt att ta sig igenom 

jämfört med stål. Om temperaturen runt isoleringen ligger på 300 grader, är temperaturen som tar sig igenom till 

kylkanalen mest troligt lägre, antag 250 grader. För kylningen av styrstången är detta positivt då det är en mindre 

temperaturskillnad som skall uppehållas. Förutom detta borde isoleringen också ge positiva effekter vid en 

tillfällig störning i kylluften då det tar längre tid för temperaturen i styrstången att stiga.  

Oavsett om det är störningar i kylluften eller något annat som orsakar problemen i ändavstrykarsystemet, borde 

den flyttade infästningen påverka systemet positivt. Innan flytten gjorde hävarmens inverkan att styrstångens 

beteende fick en faktor på cirka 4,2 ute vid spetsen. Efter flytten hamnade denna faktor på cirka 2,2 vilket 

innebär att utslaget ute vid spetsen nästan har halverats. Dessvärre innebär denna flytt också att belastningen på 

styrstången minskar. Enligt kravspecifikationen får inte avstrykarna resa på sig för lätt och därför ökades 

krafterna i FEM-simuleringen på den flyttade infästningen så att det skulle motsvara den nedåtriktade kraften i 

orginalsystemet. Efter förstärkningarna som gjordes i plåten blev spänningarna mindre jämfört med 

orginalsystemet. Hur den ökade kraften och den förändrade hävarmen påverkar avstrykarbalken undersöks dock 

inte i detta examensarbete. Den förändrade hävarmen ger också upphov till en längre väg för styrstången att gå 

när grundplåten fälls upp. Det innebär att styrstången måste förlängas nertill för att den inte skall slå i den dubbla 

U-balken som begränsar rörelsen nertill, se Bilaga 4. 

Simuleringsmodellen som genomförts på systemet har inte tagit hänsyn till svetsarnas inverkan på hållfastheten. 

Området i styrstången som enligt ritningarna skall svetsas mot kopplingen har i modellen fästs med ”Surface-to-

Surface-Gluing” kommandot. Detta innebär att spänningarna i dessa områden förmodligen blir lägre i modellen 

än vad det blir i verkligheten. Då spänningarna i originalsystemet är jämfört med spänningarna i det modifierade 

systemet med samma upplägg på simuleringen och att det i just dessa områden inte var någon större skillnad i 

spänning bedömdes inte förändringarna påverka hållfastheten nämnvärt i dessa områden.  

FEM-analyserna som genomförts i detta arbete har haft spänningarna i originalsystemet som riktvärde. 

Simuleringen på den flyttade infästningen gav en spänning på 107 MPa, vilket ger en marginal på 10 MPa till 
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riktvärdet. Den utbredda spänningen var ungefär den samma i båda fallen, men området var betydligt större med 

den flyttade infästningen, vilket verkar troligt då den belastande kraften på plåten nästan fördubblats. Det 

utbredda spänningarna och det maximala spänningarna kom också närmare spetsen på ändavstrykaren vilket kan 

påverka det egentliga resultaten eftersom att den termiska skyddsbädden minskar något närmare spetsen. 

Spänningen för plåten med den flyttade infästningen har blivit mindre, men den termiska skyddsbädden har 

också minskat vilket borde leda till en högre temperatur i stålet. Detta kan leda till högre spänningar i den 

modifierade plåten jämfört med originalplåten på grund av den skilda värmfördelningen, men exakt hur värmen 

påverkar grundplåten ur hållfasthetssynpunkt ligger utanför ramarna för detta examensarbete.  

Momentet med ”vatten som kylmedium” genomfördes inte under detta projektarbete eftersom att mätningarna på 

temperaturen inte var möjligt att genomföra under projekttiden. Utan dessa mätningar var det svårt att säga om 

luften verkligen inte räckte till för att kyla stängerna. Enligt intervjuerna som genomfördes framkom det att det 

har funnits vattenkylda system, men att dessa med tiden byttes ut mot luftkylning. Att ha vatten som kylmedium 

på varma ställen i processen skulle ställa större krav på underhållet eftersom att problem det skulle kunna orsaka 

blir större. Om vattnet börjar läcka på det varma Grate-plattorna, kan hållfastheten i dem påverkas. När spelet 

har blivit för stort har driften ibland spolat vatten på styrstängerna, detta har gett en omedelbar verkan men det 

har också i vissa fall lett till att stängerna med tiden har böjt sig. Vatten som kylmedium är förmodligen mer 

effektivt än luft som kylmedium, men på grund av det problem vattnet kan orsaka i den varma processen, om det 

går sönder, är det troligtvis inte värt att byta till vatten förrän det är säkerställt att luften inte räcker till.   

Kravspecifikationen är ställd för hela systemet, både för kantplåtarna och mittenplåtarna. Från början var det 

också tänkt att ta fram olika koncept för dessa för att se hur dessa kan förbättras sett till spelet. Koncepten med 

mittenplåtarna tog dock längre tid än det från början var tänkt. Att genomföra samma koncept för kantplåtarna 

bedömdes också ta längre tid att genomföra eftersom att styrstången låg i vägen för nedhållarkedjan och på så vis 

hindrade öppningsfunktionen. Det innebar att infästningen hade behövt flyttas för att koncepten för dessa skulle 

kunna genomföras och för att det skulle kunna uppfylla kravspecifikationen. Efter intervjuerna och samtal med 

handledaren kom de också fram att det inte var samma problem med kantplåtarna och därför prioriterades de bort 

för att koncepten på mitten plåtarna skulle kunna bli mera genomarbetade.   
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6. Slutsats 

Det konstruktionslösningar som föreslogs i ändavstrykarsystemet för att begränsa det termiska egenskapernas 

inverka på spelet mellan Grate-band och ändavstrykarspets, var en förlängning av den befintliga kylkanalen och 

värmeisoleringen samt att flytta styrstångens infästning mot grundplåten för att minska faktorn på utslaget som 

hävarmen ger upphov till.  

Styrstången är i sitt nuvarande utförande okyld de sista 738 millimetrarna mot infästning, men enligt de 

undersökningar som genomförts i den skapade CAD-modellen för ändavstrykarsystemet bör det vara möjligt att 

förlänga kylkanalen ända upp till infästningen. För att inte försvåra monteringen alltför mycket föreslås en 

förlängning på 500 millimeter av kylkanalen vilket lämnar 238 millimeter av stången okyld. Modifikationerna 

som gjordes i hatten på styrstången för att den skulle fylla sin funktion bättre, möjliggjorde en förlängning på 

värmeisoleringen med ytterligare 53 millimeter vilket resulterar i total förlängning på 553 millimeter för 

värmeisoleringen. Förlängningen av kylkanalen gjorde att den tunna plåten på 1 mm som täcker 

värmeisoleringen hamnade i vinkel för kulregnet. Hatten till styrstången fick därför en ny funktion. Tidigare såg 

denna till att utblåset till kylluften hölls fri från damm och pelletskulor. Genom att förlänga hatten ner längs 

sidorna på styrstången kunde den också skydda den tunna plåten runt värmeisoleringen från kulregnets slitage. 

Eftersom att ritningen på grundplåten inte fanns tillgänglig blir förslaget med den flyttade infästningen ett 

koncept på en möjlig förbättring i framtiden då förändringana som görs blir relativt modellen på den avritade 

grundplåten. Om förslaget med den förlängda kylkanalen inte räcker till för att hålla spelet tillräckligt konstant, 

är rekommendationerna att ta fram ritningsunderlag på grundplåten så att konceptet med den flyttade 

infästningen kan genomföras.  Flytten av infästningen mellan grundplåt och styrstång resulterade i att faktorn på 

utslaget minskade från 4,2 till 2,2. Den förändrade hävarmen ledde till att trycket på styrstången minskade. 

Eftersom avstrykaren enligt kravspecifikationen inte får resa sig för lätt var kraften på plåten tvungen att ökas 

med en faktor på 1,9 för att hålla samma tryck på styrstången före och efter flytten. För att inte spänningarna i 

grundplåten med den flyttade infästningen skulle överstiga spänningarna innan flytten, fick plåten förstärkas. 

Spänningen i plåten innan flytten hamnade på 117 MPa och spänningen efter flytten landade på 106 MPa, vilket 

uppfyllde kriterierna som ställdes för att flytten skulle anses vara möjlig. Eftersom att temperaturens inverkan på 

hållfastheten inte togs med i beräkningarna var spänningarna i det ursprungliga systemet riktvärdet. 
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7. Framtida arbeten 

Målet med detta examensarbete var förutom konstruktionslösningarna beskrivna i slutsatsen att fastslå vad det är 

som orsakar problemet med det varierande spelet, relaterat till det termiska egenskaperna i stålet. På grund av de 

planerade mätningarna på temperaturerna inte kunde genomföras under projekttidens gång, är de bakomliggande 

orsakerna i skrivandets stund okänd. 

För att kunna ge ett svar på vad det är som orsakar problemen i ändavstrykarsystemet bör mätningarna på 

temperaturerna i styrstängerna och rummet genomföras. Även temperaturen och flödet på kylluften bör mätas 

och loggas för att säkerställa att problemen inte beror på störningar i kylluften. Optimalt sett mäts och loggas alla 

dessa parametrar samtidigt. Händer det något i systemet går det att återkoppla till detta och jämföra det med 

processrelaterade data för att se vad det är som påverkar ändavstrykarsystemet och spelet. Mätningarna bör även 

ske tillsammans med en av det modifierade stängerna föreslagen i ”4.3 Kylkanalens längd och värmeisolering” 

för att validera den tänkta förbättringen som förändringen bör kunna bidra med. Görs detta bör det finnas 

tillräckligt med beslutsmaterial för att bestämma om det är värt att byta ut alla stänger.  

Konceptet på den flyttade infästningen visar att det är möjligt att flytta infästningen utan att göra allt för stora 

ingrepp. Eftersom att ritningsunderlaget inte fanns tillgängligt och temperaturerna vid ändavstrykarna var 

okända, gjordes inga optimerade anpassningar i varken grundplåten eller det förändringar det ledde till i 

ändavstrykarspetsen. För att kunna genomföra konceptet med den flyttade infästningen behöver modellen på 

grundplåten valideras eller ritningsunderlaget tas fram. Vidare bör också temperaturerna kring ändavstrykarna 

mätas, detta för att hållfasthetsanalysen skall kunna göras utan att vara relativt spänningarna i det tidigare 

systemet. När grundplåtens geometri och temperaturerna kring ändavstrykarna är bestämda kan det 

förändringarna som behöver göras för att infästningen skall gå att flytta, optimeras.    
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Bilaga 1 Projektbeskrivning  
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Bilaga 2 Gant-schema 
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Bilaga 3 Stage-gate 
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Bilaga 4 Hela modellen  
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Bilaga 4.1 Sammanställning ritning 1 av 2 
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Bilaga 4.2 sammanställning ritning 2 av 2 
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Bilaga 4.3 Styrstång 
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Bilaga 4.4 Tätning styrstång 
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Bilaga 4.5 Ändavstrykarbalk 
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Bilaga 4.6 Övre slasblock 
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Bilaga 4.7 Fäststång för ändavstrykare, sida 
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Bilaga 4.8 Fäststång för ändavstrykare, mitt 
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Bilaga 4.9 Fästarm för nedhållarkedja 

 



 

44 

 

Bilaga 4.10 Kedjelänk, övre 
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Bilaga 4.11 Dubbel u-balk 
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Bilaga 4.12 Montageanpassning 
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Bilaga 4.13 Ny ritning på styrstången 

 


