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Sammanfattning 

Nättraby Verktygs AB i Ronneby konstruerar och producerar balpressar vars 

funktion är att pressa samman kartong, plast eller liknande material till 

kompakta balar. Dessa balar medför underlättad hantering av material som 

kan återvinnas för företag. Balpressarna används främst inom 

verksamhetsområden med stor åtgång av återvinningsbart material, 

exempelvis livsmedelsaffärer. 

 

Problemställningen vid detta examensarbete är att i en äldre version av en 

balpress har sprickbildning på pressplattan upptäckts efter en viss tids 

användning. Huvuduppgiften för detta examensarbete har därför varit att 

utföra hållfasthetsanalyser på pressplattorna för tre olika balpressar i deras 

sortiment. Denna rapport beskriver momenten samt arbetsgången för att 

genomföra dessa analyser och beskriver utförligt metoderna som använts. 

  

Hållfasthetsanalyserna är uppdelade i två delar, en statisk FEM-analys och en 

utmattningsanalys av konstruktionen. I den första delen av 

rapporten genomförs en FEM-analys på den gamla varianten av pressplattan 

för att se om analysen påvisar samma kritiska områden som företaget 

upptäckt. Resultatet visade att spänningen var högre i dessa områden än i 

övriga konstruktionen men under sträckgränsen för materialet. Därför 

beskriver nästa del av rapporten utförandet av en utmattningsanalys av 

pressplattan. Denna analys består av en svetsanalys för de svetsförband som 

finns i de kritiska områdena. Som metod vid svetsanalysen har “hot spot-

metoden” använts vilken ger en uppskattning av hur många lastcykler dessa 

svetsförband kan belastas innan sprickbildning sker. Därefter har samma 

analyser genomförts på den nuvarande pressplattan och en pressplatta för en 

kommande modell. 

 

I sista delen av rapporten tas ett koncept av en möjlig framtida pressplatta 

fram där fokus ligger på minskad vikt, minskat antalet detaljer samt ökad 

hållfasthet. Det framtagna konceptet analyseras på samma sätt som de tidigare 

tre pressplattorna för att verifiera om detta koncept har ökad hållfasthet och 

livslängd. 

 

Nyckelord:  

Balpress, Pressplatta, Hållfasthet, FEM-analys, Utmattning, Svetsutvärdering, 

Hot spot-metoden, Optimering. 
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Abstract 

Nättraby Verktygs AB in Ronneby design and produce balers whose function 

is to compress cardboard, plastic or similar materials into compact bales. 

These bales ease the handling of recyclable materials for companies. Balers 

are primarily used in sectors with large consumption of recyclable materials, 

such as grocery stores. 

 

The problem concerned in this thesis is that in an older version of a baler, 

cracks occurred on the plate that compresses the material after a certain time 

of use. The main task of this thesis has been to perform stress analysis on the 

platen for three different balers in their range. This report describes the steps 

and procedures to conduct these analyzes and in detail describes the methods 

used. 

 

The strength analyzes are divided into two parts, a static FEM analysis and a 

fatigue analysis of the construction. In the first part of the thesis a finite 

element analysis on the old version of the platen is conducted to see if the 

analysis identifies the same critical areas as the company has discovered. The 

result showed that the stresses in these areas were higher than in the rest of the 

structure, but below the yield stress of the material. Therefore, the next part of 

the thesis describes the performance of a fatigue analysis of the platen. This 

analysis consists of a weld analysis of the welded joints that are to be found in 

the critical areas. The method used for the welding analysis is the "hot spot" 

method which gives an estimation of how many load cycles these welded 

joints can be subjected to before cracks occur. Subsequently, the same 

analyzes were conducted on the current platen and on a platen for a future 

model of a baler. 

 

In the final part of the thesis a concept of a possible future platen are 

developed where focus is to reduce the weight, reduce the number of parts 

used and increase the strength. The presented concept is analyzed in the same 

manner as the previous three platens to verify if this concept has increased 

strength and durability. 

 

Keywords:  

Baler, Platen, Strength, Finite element analysis, Fatigue, Weld Evaluation, 

Hot spot method, Optimization. 
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Förord 
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Verktygs AB i Ronneby under tidsperioden januari-maj 2013. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare och handledare på Nättraby 

Verktygs AB, VD Magnus Eriksson, för möjligheten att genomföra detta 

examensarbete och stödet vi fått under arbetets gång. Vi är tacksamma för den 

öppenhet som företaget har visat mot oss studenter vad gäller information och 

frågor om produkterna, produktionen samt verksamheten. 

 

Vi vill också tacka Cefur i Ronneby kommun som hjälpt till att förmedla 

Nättraby Verktygs AB:s önskan om examensarbete till oss studenter. Cefur 

var starkt bidragande till att vi kom i kontakt med företaget och vid ett första 

möte med Nättraby Verktygs AB gav de oss studenter ett stort stöd för att 

skapa ett bra avtal inför examensarbetet. Dessutom har de visat stor 

givmildhet genom att erbjuda oss möjligheten att använda deras lokaler då 

kontorsplats på företaget saknades.  

 

Vi är också ytterst tacksamma för all hjälp och det stöd som vi fått av Mats 

Walter, Stefan Sjödahl, Jan-Anders Månsson samt Johan Wall på Blekinge 

Tekniska Högskola. Framförallt vill vi tacka vår handledare på skolan, Tekn. 

Dr. Mats Walter, som har gett oss mycket feedback under arbetets gång vilket 

har varit till stor hjälp. 

 

 

Christian Ahlqvist 

Tobias Hedlund 

  



7 



8 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ............................................................................. 4 

Abstract ........................................................................................... 5 

Förord ............................................................................................. 6 

Innehållsförteckning ...................................................................... 8 

Notationer ..................................................................................... 11 

1. Introduktion .......................................................................... 15 

1.1 Företags- och produktfakta ............................................................. 15 
1.1.1 NP80 ............................................................................................... 16 

1.1.2 NP80-II ........................................................................................... 17 
1.1.3 NP100 ............................................................................................. 18 

1.1.4 NP100-II ......................................................................................... 19 
1.2 Problemformulering ........................................................................ 20 
1.3 Syfte ................................................................................................ 21 

2. Statisk analys av pressplattorna med FE-metoden ........... 23 

2.1 Avlägsnande av icke-relevanta detaljer .......................................... 23 
2.2 Benämning av detaljerna i pressplattorna ....................................... 24 
2.3 Beskrivning av förförandet vid analyserna ..................................... 25 

2.4 Randvillkor på modellerna ............................................................. 27 
2.5 Lastfall som analyseras ................................................................... 28 

2.5.1 Jämnt utbrett tryck .......................................................................... 28 
2.5.2 Utbredd last med olika lastkurvor ................................................... 30 

2.6 Optimering av analyserna ............................................................... 30 

2.6.1 Införande av mittnod i elementen ................................................... 30 
2.6.2 Införande av förfiningspunkter i elementnätet ............................... 31 

2.7 Verifiering av modellerna ............................................................... 32 

2.7.1 Verifiering av mittersta pressprofilen ............................................. 33 

2.7.2 Verifiering av bommarna ................................................................ 35 
2.7.3 Jämförelse med FEM-modellen ...................................................... 36 

2.8 Slutsats ............................................................................................ 37 

3. Utmattningsanalys av pressplattorna ................................. 39 

3.1 Kritiska områden i konstruktionen ................................................. 41 
3.2 Livslängdsberäkning för svetsförband ............................................ 42 

3.2.1 Spänningskoncentration vid svetsförband ...................................... 43 

3.2.2 Metoder för fastställande av spänningsvidd för svetsförband ........ 45 



9 

3.2.2.1 Utvärdering med hot spot-metoden ......................................... 46 

3.2.3 Fastställande av spänningsvidd för svetsförbanden i modellerna ... 50 
3.2.3.1 Svetsförband i NP80 och NP80-II .......................................... 50 
3.2.3.2 Svetsförband i NP100-II ......................................................... 52 

3.3 Slutsats ............................................................................................ 54 

4. Resultat .................................................................................. 57 

4.1 Resultat från de statiska FEM-analyserna ....................................... 57 
4.1.1 NP80 ............................................................................................... 58 

4.1.2 NP80-II ........................................................................................... 60 

4.1.3 NP100-II ......................................................................................... 61 

4.2 Resultat från svetsförbandens utmattningsanalys ........................... 62 
4.2.1 NP80 ............................................................................................... 63 

4.2.2 NP80-II ........................................................................................... 64 
4.2.3 NP100-II ......................................................................................... 65 

5. Optimering av pressplattan i NP100-II .............................. 67 

5.1 Förbättringar av konstruktionen ...................................................... 67 
5.1.1 Bom  ................................................................................................. 68 

5.1.2 Pressprofil ....................................................................................... 70 
5.1.3 Förstärkning .................................................................................... 72 

5.1.4 Infästning ........................................................................................ 75 
5.2 Utvärdering av konceptet ................................................................ 76 

5.2.1 Statisk FEM-analys av konceptet .................................................... 77 
5.2.2 Utmattningsanalys av tidigare kritiskt svetsförband ....................... 80 

5.3 Jämförelse mellan konceptet och den nuvarande pressplattan ....... 81 

6. Sammanfattning och diskussion .......................................... 83 

7. Referenser .............................................................................. 84 

7.1 Tryckta referenser ........................................................................... 84 
7.2 E-referenser ..................................................................................... 84 

7.3 Övriga referenser ............................................................................ 85 

Bilaga 1 Integralberäkningar för de utbredda lasterna .......... 87 

NP80 och NP80-II ....................................................................................... 87 
Absolutvärde av en rät linje .................................................................... 87 
Parabol .................................................................................................... 90 

NP100-II ...................................................................................................... 95 
Absolutvärde av en rät linje .................................................................... 95 

Parabol .................................................................................................... 97 

Bilaga 2 Bilder på resultaten från FEM-analyserna .............. 103 



10 

Bilaga 3 Svetsförbandens spänningsgrafer samt beräkning av 

hot spot-spänning ....................................................................... 111 

NP80 ......................................................................................................... 111 
Grafer .................................................................................................... 112 
Beräkningar ........................................................................................... 115 

NP80-II ..................................................................................................... 118 

Grafer .................................................................................................... 119 
Beräkningar ........................................................................................... 122 

NP100-II ................................................................................................... 125 

Grafer .................................................................................................... 126 

Beräkningar ........................................................................................... 128 
NP100-II (optimerad) ............................................................................... 130 

Grafer .................................................................................................... 131 
Beräkningar ........................................................................................... 133 

Bilaga 4 Beräkningar för svetsförbandens förväntade livslängd

 ...................................................................................................... 135 

NP80 ......................................................................................................... 135 

NP80-II ..................................................................................................... 137 
NP100-II ................................................................................................... 139 

NP100-II (optimerad) ............................................................................... 141 

Bilaga 5 Ritningar till den förbättrade pressplattan .............. 143 

 



11 

Notationer 

A Area 

C Förbandsklass för svetsförband 

dB Enhet på ljudvolym (decibel) 

e Avstånd i höjdled från ett tvärsnitts tyngdpunkt till dess yta 

F Kraft 

f(r) Funktion av variabeln r 

f(s) Funktion av variabeln s 

f(t) Storleksfaktor 

I Tröghetsmoment 

Kt Spänningskoncentrationsfaktor 

m Lutning på Wöhlerkurva 

Mb Böjmoment 

N Enhet för kraft (Newton) 

N Livslängd 

N0 Konstant (      cykler) 

p Tryck 

Pa Enhet för tryck (Pascal) 

Q Jämnt fördelad last 

ReH Övre sträckgräns för stål 

Rm Brottgräns 

t Tjocklek 

tapp Fiktiv tjocklek 

tref Referenstjocklek 

W Effekt 

Wb Böjmotstånd 

σ Spänning 
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σb Böjspänning 

σgeo Geometrisk spänning 

σhs Hot spot-spänning 

σr Spänningsvidd 

 

 

Indexeringar 

A Variabel för startpunkt vid integralberäkningar 

a Konstant 

B Variabel för slutpunkt vid integralberäkningar 

B Bredd 

c Konstant 

H Djup 

h Höjd 

L Längd 

r Lägeskoordinat i X-led i Autodesk Multiphysics 

s Lägeskoordinat i Y-led i Autodesk Multiphysics 

X Lägeskoordinat 

x Variabel 

Y Lägeskoordinat 

Z Lägeskoordinat 

 

 

Förkortningar 

2D Tvådimensionellt 

3D Tredimensionellt 

CAD Datorstödd design 

FEM Finita elementmetoden 

HEB Europeisk bredflänsprofil B 
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KTH Kungliga tekniska högskolan 

NP Nättrabypressen 

NVA Nättraby Verktygs AB 

SSAB Svenskt stål AB 
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1. Introduktion 

1.1 Företags- och produktfakta 

Nättraby Verktygs AB (NVA) grundades 1964 och har sedan mitten av 60-

talet tillverkat balpressar av olika modeller. Fram till idag har tusentals 

maskiner levererats till kunder runt om i världen och många av de som är 30 

till 40 år gamla fungerar än idag [12]. Nättrabypressen (NP) utvecklas 

ständigt vilket sker i nära samarbete med användarna för att göra produkten så 

optimal som möjligt och för att göra den användarvänlig. Balpressarna är 

konstruerade så att vem som helst ska kunna använda dem enkelt och effektivt 

[13]. 

 

NVA förser sina kunder med balpressar efter behov och de erbjuder ett antal 

olika modeller med varierande kapacitet och storlekar. Exempel på modeller 

är NP40, NP60, NP80 och NP100 där högre siffra innebär större balpress. 

Dessa balpressar används i olika verksamheter för att pressa samman kartong, 

plast eller liknande material till mer hanterbara balar för effektivare logistik 

som möjliggör återvinning (volymen kan minskas med upp till 90 %). För att 

minska den interna hanteringen av material placeras balpressen så nära källan 

till det pressbara materialet som möjligt, detta medför ett krav på att 

balpressen ska ha små dimensioner, vara tyst och säker vid drift. Samtliga 

balpressar i NVAs sortiment drivs med skruvdrift och producerar därför inget 

avfall eller läckage av hydraulolja. Den unika konstruktionen med skruvdrift 

ger en maskin med små yttermått, hög prestanda och god ergonomi. Dessutom 

kan ett tryck behållas på balen under en längre tid utan att någon energi krävs. 

För alla modellerna startar pressningen automatiskt då luckan stängs och de 

har även automatisk urtippning av den färdigpressade balen [14]. 
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1.1.1 NP80 

Detta är den bäst säljande balpressen i NVAs sortiment med mer än 10 000 

sålda exemplar. Den är tillverkad sedan mitten av sextiotalet och finns idag 

spridd över hela världen. Den senaste versionen av NP80 har en totalhöjd 

under två meter, större inkastlucka, högre presstryck och ger en balvikt på 

125-200 kg [9]. 

 

 
 

Figur 1.1. NP80 [9]. 

 

Tabell 1.1. Produktspecifikation för NP80 [9]. 

 

Presstyp Presskraft 

kN 
Motor 

kW 

NP80 180 4,0 

 
Vikt 

kg 
Djup 

mm 
Inkastöppning 

Bredd*Höjd (mm) 

685 845 1100*550 

 
Balstorlek 

Läng*Bredd*Höjd (mm) 
Balvikt 

kg 
Ljudvolym 

dB 

1100*650*600-800 125-200 62 
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1.1.2 NP80-II 

Uppföljaren till den populära NP80 med tekniska lösningar som ytterligare 

effektiviserar och förenklar arbetet vid maskinen. Den nya versionen har blivit 

lite mindre till måtten och pressplattan har fått ett nytt utseende. Totalhöjden 

är fortfarande under två meter och maskinen pressar balar med en vikt på 160-

210 kg [10]. 

 

 
 

Figur 1.2. NP80-II [10]. 

 

Tabell 1.2. Produktspecifikation för NP80-II [10]. 

 

Presstyp Presskraft 

kN 
Motor 

kW 

NP80-II 180 4,0 

 
Vikt 

kg 
Djup 

mm 
Inkastöppning 

Bredd*Höjd (mm) 

740 836 1100*550 

 
Balstorlek 

Läng*Bredd*Höjd (mm) 
Balvikt 

kg 
Ljudvolym 

dB 

1100*650*700-800 160-210 62 
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1.1.3 NP100 

Denna balpress är till för att hantera stora volymer på ett enkelt och effektivt 

sätt. Modellen har stor inkastöppning, högt presstryck och ger en balvikt på 

250-350 kg [11]. 

 

 
 

Figur 1.3. NP100 [11]. 

 

Tabell 1.3. Produktspecifikation för NP100 [11]. 

 

Presstyp Presskraft 

kN 
Motor 

kW 

NP100 180 5,5 

 
Vikt 

kg 
Djup 

mm 
Inkastöppning 

Bredd*Höjd (mm) 

1100 1005 1440*610 

 

Balstorlek 

Läng*Bredd*Höjd (mm) 
Balvikt 

kg 
Ljudvolym 

dB 

1510*800*600-850 250-350 72 
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1.1.4 NP100-II 

En kommande uppföljare till den största modellen i sortimentet. Med en ny 

typ av drivning får balpressen en presskraft som är dubbelt så stor som för den 

föregående modellen, vilket leder till enkel hantering av stora volymer. 

Vikten på balarna som NP100-II producerar är ungefär [CENSUR] vilket 

medför att materialet inte behöver genomgå ompressning i annan maskin 

innan återvinning. 

 

 
 

Figur 1.4. CAD-modell av NP100-II. 

 

Tabell 1.4. Produktspecifikation för NP100-II. 

 

Presstyp Presskraft 

kN 
Motor 

kW 

NP100-II 360 [CENSUR] 

 
Vikt 

kg 
Djup 

mm 
Inkastöppning 

Bredd*Höjd (mm) 

[CENSUR] [CENSUR] [CENSUR] 

 
Balstorlek 

Läng*Bredd*Höjd (mm) 
Balvikt 

kg 
Ljudvolym 

dB 

[CENSUR] [CENSUR] [CENSUR] 



   

1
Magnus Eriksson, VD för Nättraby Verktygs AB, personlig kontakt den 22 

januari 2013. 
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1.2 Problemformulering 

Den gamla modellen av NP80 visade sig ha vissa svagheter i konstruktionen 

gällande pressplattan. Detta upptäcktes av Nättraby Verktygs AB vid 

genomförande av service på maskinerna. Problemet var att efter en lång tids 

användning med tusentals presscykler började sprickbildning uppstå på de 

bärande delarna i pressplattan. Enligt M. Eriksson
1
 uppstod detta framförallt 

där man hade svetsat fast förstärkningsplåtarna på baksidan av pressplattan 

samt vid övergången mellan den mittersta pressprofilen och bommen (se 

Figur 1.5.). 

 

 
 

Figur 1.5. De kritiska punkterna på gamla modellen av pressplattan i NP80 

markerade med gula streck. 

 

För att kringgå problemet med den gamla pressplattan konstruerade NVA en 

ny version, NP80-II. I den nya modellen fick framförallt pressplattan ett nytt 

utseende med ett antal nytänkande konstruktioner som skulle förhindra att 

sprickbildning uppstår på samma ställen som i NP80. Tester genomfördes av 

NVA med två fullastade maskiner, en med pressplattan från den gamla NP80-

maskinen och en med den nykonstruerade pressplattan som används i NP80-

II-maskinen. Efter cirka [CENSUR] presscykler med maximal belastning på 

maskinerna visade det sig att sprickbildning började uppstå på pressplattan 

som satt i NP80-maskinen. Den nykonstruerade pressplattan uppvisade då 

inga tendenser till att ha samma problem. Den nykonstruerade pressplattan 

används än idag dagligen av NVA för att pressa kartonger. Då den nya 

versionen av pressplattan är relativt ny (januari 2010) har den däremot inte 
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varit i bruk på marknaden tillräckligt länge för att fullständigt bevisa om 

förbättringarna har löst problemet. 

 

Vid kontakt mellan NVA och kunder har det framkommit att kunderna 

efterfrågar en balpress som kunde pressa materialet till en färdig balvikt på 

över 400 kilogram. Detta för att slippa ett mellanled i återvinningen som krävs 

idag då man först skickar balarna för ompressning i en större maskin och 

sedan skickar dem till återvinning. Med en balpress som kan pressa balar med 

en vikt på minst 400 kilogram kan balarna skickas direkt till återvinning. För 

att bemöta kundernas önskan har NVA konstruerat en ny modell av deras 

största balpress, NP100-II. Den nya modellen har en ny drivning av 

spindlarna vilket gör att presskraften har ökat signifikant. Detta innebär att 

belastningen på balpressens konstruktion ökar, inte minst på pressplattan, och 

därmed ställs högre krav på hållfastheten i maskinens delar. 

 

1.3 Syfte 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Nättraby Verktygs AB i 

Ronneby. Syftet är att analysera och verifiera problemen med den gamla 

pressplattan i NP80, analysera den nya pressplattan i NP80-II samt analysera 

den nykonstruerade pressplattan som ska användas i NP100-II. Detta görs 

genom att skapa datormodeller och utföra beräkningar med data från 

modellerna för att sedan i första led påvisa samma kritiska punkter som NVA 

har bekräftat på gamla pressplattan i NP80. Därefter analyseras den nya 

versionen av pressplattan utifrån samma tillvägagångssätt och med samma 

beräkningsförförande för att förutspå om liknande problem kommer uppstå 

och i så fall när. För att analysera hållfastheten på pressplattan i NP100-II 

kommer även den att analyseras med tidigare framarbetat tillvägagångssätt. 

Dessutom kommer optimering av denna pressplatta att genomföras genom att 

ta fram ett nytt koncept som löser eventuella svaga/kritiska punkter i 

konstruktionen. 
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2. Statisk analys av pressplattorna med 

FE-metoden 

För att möjliggöra och underlätta genomförandet av hållfasthetsanalyserna på 

pressplattorna har NVA delat med sig av CAD-filer på de olika detaljerna 

som bygger upp deras pressplattor. Detaljerna har därefter importerats till 

Autodesk Inventor och satts samman med villkor för att skapa en modell som 

överrensstämmer med ritningarna. Materialet som används i konstruktionen 

på pressplattorna för samtliga av NVAs produkter är av typen ”Domex 355 

MC”, ett stål tillverkat av SSAB. Domex 355 är ett varmvalsat, höghållfast 

kallformningsstål som används till kallformade och svetsade detaljer i 

exempelvis kranar och entreprenadmaskiner där stora krav ställs på 

minimerad vikt, ökad lastkapacitet och hög säkerhet. Materialet har en 

sträckgräns (ReH) på 355 MPa och en brottgräns (Rm) på 430-550 MPa [16]. 

När FEM-analyserna för de olika pressplattorna genomförs i datormiljö 

kommer sträckgränsen för materialet användas som övre gräns i skalan för 

resultaten vilket gör att de enkelt kan jämföras med varandra utan att vara 

missvisande. 

 

I produktionen använder man för närvarande främst svetsar för att 

sammanfoga detaljerna i pressplattorna. Svetsmaterialet som används heter 

GB-74 och tillverkas av Grytgöls Bruk. Sträckgränsen för detta material är 

440 MPa och brottgränsen är 550 MPa [8]. Som ett resultat av att 

sträckgränsen för svetsmaterialet är högre än den lägsta brottgränsen för 

konstruktionsmaterialet kommer inga svetsar läggas in vid FEM-analyserna. 

Svetsförbanden kommer däremot att beräknas separat (se avsnitt 3, 

”Utmattningsanalys av pressplattorna”).  

 

 

2.1 Avlägsnande av icke-relevanta detaljer 

Innan analyserna av pressplattorna utförs i FEM-programvaran görs en 

genomgång av dem för att se om det finns detaljer som inte kommer ha någon 

inverkan på resultatet för analyserna. De detaljer som inte har någon inverkan 

avlägsnas från CAD-modellerna för att minska storleken på modellerna samt 

för att minska datorprestandan som behövs för att utföra analyserna. För de 

aktuella pressplattorna är exempel på sådana detaljer små plattjärn som inte 

ökar hållfastheten i konstruktionen (e i Figur 2.1) och små hål på 
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pressprofilerna (a i Figur 2.1). Att avlägsna icke-relevanta detaljer kan också 

innebära att elementnätet för analyserna blir bättre strukturerat och därmed 

minskas beräkningstiden för datorn. I Figur 2.1 visas de detaljer, a till e, som 

har avlägsnats på NP80 samt NP80-II och i Figur 2.2 visas hur en pressplatta 

ser ut när detaljer har avlägsnats samt då symmetri har utnyttjats. Vid 

analyserna av NP100-II har liknande detaljer avlägsnats och enbart bärande 

delar i konstruktionen är bevarade från den ursprungliga modellen. 

 

  
 

Figur 2.1. Avlägsnade delar för pressplattan (observera att bilden visar 

NP80-II, men likvärdiga delar har avlägsnats från NP80). 

 

 

2.2 Benämning av detaljerna i pressplattorna 

I resterande del av rapporten kommer ett antal olika termer användas för de 

olika detaljerna i pressplattornas konstruktion. För att läsaren av denna 

rapport ska förstå och enkelt kunna följa arbetsgången i de olika stegen 

kommer här en genomgång av termerna som används för de olika detaljerna. 

Figur 2.2 visar en numrering av de olika delarna som finns i pressplattorna 

och Tabell 2.1 namnger varje del. Benämningen av delarna är identisk för de 

tre olika modellerna, däremot kan antalet och utförandet på dem variera. 

 

a 

b 

c 

d 

d 

e 

a 
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Figur 2.2. Halva NP80s pressplatta med numrering av detaljerna. 

 

Tabell 2.1. Benämning av detaljerna i pressplattorna. 

 

Nummer Benämning 

1 Förstärkningsplåt bak 

2 Förstärkning mellan bommarna 

3 Bom 

4 Pressprofil 

5 Förstärkningsplåt fram 

6 Gaffelöra 

 

 

2.3 Beskrivning av förförandet vid analyserna 

Till analyserna av de olika pressplattorna används programmet Autodesk 

Simulation Multiphysics [18]. Eftersom pressförloppet för balpressarna sker 

med relativt långsam hastighet och då tiden mellan pressförloppen är relativt 

lång varierar också lasterna långsamt. Detta innebär att lastfallen kan ses som 

statiska och därför genomförs en statisk FEM-analys av pressplattorna. Då 

pressplattorna är symmetriska görs ett snitt i mitten av pressplattorna och 

endast den ena halvan analyseras i programmet (se Figur 2.3). Utnyttjandet av 

symmetri görs för att minska modellens storlek vilket underlättar beräkningen 

för datorn. De olika delarna i pressplattorna tilldelas elementkategorin ”brick” 

vilket innebär att modellen byggs upp av solidelement, materialdata för 

Domex 355 MC matas in i programmet och materialet sätts till isotropt. Att 

ett material är isotropt innebär att materialet har samma egenskaper i hela 

volymen oberoende av riktningen. Randvillkor sätts därefter på “gaffelörat” 

 

5 

1 

2 

3 

6 

4 
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samt ytorna som är i symmetriplanet. Därefter appliceras lasterna på 

pressplattorna. Lasterna som användes i analyserna motsvarar maxtrycket som 

maskinerna kan pressa med [7].  

 

 
 

Figur 2.3. Halva NP80s pressplatta efter utnyttjande av symmetri. 

 

Slutligen genereras ett elementnät innan simulationerna genomförs. Till den 

första omgången av analyser (de tre pressplattorna analyseras med samma 

inställningar) skapas ett nät med de förinställda inställningarna i programmet 

vilket ger ett elementnät som procentuellt sett (utifrån detaljerna de tillhör) 

har element som är lika stora över hela pressplattan (se Figur 2.4). Elementen 

i detta nät är av typen rätblock och tetraeder vilka innehåller 8 samt 4 noder 

per element. [18] 
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Figur 2.4. Elementnät med standardinställningar, NP80. 

 

2.4 Randvillkor på modellerna 

Randvillkoret på “gaffelörat”, den del som sammanbinder pressplattan med 

spindeln, låses i all riktningar och rotationer vilket innebär att den blir helt låst 

och kan inte röra sig alls. Detta motsvarar inte riktigt hur gaffelörat beter sig i 

verkligenheten då det finns ett litet spel som den kan röra sig med i X-led, Y-

led samt Z-led tack vare att kulskruven som den är fäst i uppträder elastiskt. 

En mer korrekt infästning hade varit att räkna fram en fjäderkonstant och 

placera tre fiktiva fjädrar vid infästningen av gaffelörat, en i X-led, en i Y-led 

samt en i Z-led, vilket hade tillåtit en liten rörelse av densamma. I analyserna 

valdes dock att ha en helt låst infästning då området runt omkring gaffelörat 

inte är av lika stort intresse i analysen. Det område som är intressant är i 

mitten av pressplattan där sprickbildningen tidigare har uppstått. Därmed kan 

den approximationen göras eftersom området som undersöks ligger på stort 

avstånd från randvillkoret. 

 

I symmetriplanet som delat pressplattan på mitten ska låsningar också införas. 

I programmet finns det en funktion där man väljer den låsningstyp man vill ha 

då man använt symmetri, kallad “X-, Y-, eller Z-symmetri” beroende på hur 

man lagt sitt symmetriplan. I detta fall har pressplattorna delats i XZ-planet 

vilket gör att “Y-symmetri” ska användas. Man väljer de ytor som är i kontakt 
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med symmetriplanet och funktionen gör att dessa ytor inte kan lämna planet. 

Detta medför att randvillkoret blir identiskt med det material som egentligen 

skulle varit där. [18] 

 

 

2.5 Lastfall som analyseras 

Produktbladen för balpressarna ger information om maskinernas maximala 

presskraft. Denna presskraft kommer att verka på materialet som pressas 

samman under pressförloppet för att ge en mer kompakt volym. Det innebär 

även att materialet som blir sammanpressat verkar med en lika stor kraft på 

pressplattan. För att ge ett resultat som speglar verkligheten har olika lastfall 

använts i analyserna och en genomgång av dessa följer nedan. 

 

 

2.5.1 Jämnt utbrett tryck 

En första approximation för hur krafterna från det sammanpressade materialet 

påverkar de olika pressplattorna är att ersätta dem med ett jämnt utbrett tryck 

på hela undersidan av pressplattorna. I broschyrerna för NP80 och NP80-II 

finns informationen att dessa balpressar trycker pressplattan nedåt med 180 

kN kraft (se Tabell 1.1 och 1.2). Därmed kommer dessa pressplattor påverkas 

av lika stor kraft. Detta medför att i analysen av dessa två pressplattor har ett 

tryck på 0,31 MPa applicerats i negativ Z-led på de delar som kommer i 

kontakt med det sammanpressade materialet under pressförloppet. Nedan 

följer beräkningen av hur trycket för NP80 och NP80-II har beräknats. Arean i 

beräkningen är den projicerade arean från pressprofilerna (Figur 2.5 ger en 

förklarande bild) vilken är hämtad från Autodesk Inventor med hjälp av 

verktyget ”area-mätverktyg”; 
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Figur 2.5. Jämförelse mellan pressprofilerna till vänster och deras 

projicerade form till höger. Notera att endast tre av fem pressprofiler är med 

i bilderna då de två yttersta ser likadana ut på andra sidan. Vid beräkning av 

trycket för NP80 och NP80-II innefattas alla fem. 

 

Tryck ges av följande formel enligt [2]; 

 

  
 

 
 (2:1)               

 

Vilket i detta fall ger  

 

  
         

                                         

 

Tack vare att NP100-II har en ny drivning av spindlarna ökar, som sagt, 

presstrycket markant. Vid optimala förhållanden ger NP100-II en maximal 

presskraft som är den dubbla jämfört med NP80-II, alltså 360 kN. Som ett 

resultat av NP100-IIs större dimensioner blir också pressplattan i denna 

modell större. Detta leder till att NP100-II har fem pressprofiler med en större 

bredd och djup än de som sitter i NP80-II. Nedan följer beräkningen av hur 

trycket för NP100-II har beräknats. Arean i beräkningen är återigen den 

projicerade arean från pressprofilerna (se Figur 2.5 för förklaring) vilken är 

hämtad från Autodesk Inventor med hjälp av verktyget ”area-mätverktyg”; 

 

Enligt Formel 2:1 blir trycket 
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2.5.2 Utbredd last med olika lastkurvor 

Att sätta ett jämnt utbrett tryck under hela pressplattan speglar troligen inte 

helt det verkliga fallet. Vid inlastning av kartonger och annat material som ska 

pressas samman kommer fördelningen av materialet inte bli jämn över hela 

ytan. På vissa ställen hamnar mer material än på andra vilket innebär att 

pressplattan får större påkänning av kraften vid just de områdena. För att 

simulera detta har funktionen för utbrett tryck använts i Autodesk 

Multiphysics där man anger en funktion för hur lastkurvan ska se ut. 

Funktionerna som använts för lastkurvorna i analyserna är exponentiell (ex. 

  ) och absolutbelopp (ex.    ) av variabeln vilket ger en last som är noll vid 

kanterna med ett max i mitten av pressplattan eller tvärtom. För att beräkna 

exakt hur funktionerna som motsvarar krafterna från pressplattorna (180 kN 

och 360 kN) ska se ut används integralberäkning då arean under lastkurvan 

som pressprofilerna täcker multiplicerat med bredden på pressprofilerna ska 

vara lika med presskraften (se Bilaga 1 för fullständiga beräkningar samt 

bilder på lastkurvorna). 

 

 

2.6 Optimering av analyserna 

Standardinställningarna i programmet ger en grov bild av hur spänningar och 

deformationer varierar över strukturerna samt av vilken storlek de är. För att 

få ett mer exakt resultat som konvergerar med det verkliga fallet bör vissa 

justeringar av FEM-modellerna genomföras. Dessa justeringar kan 

exempelvis vara att ändra randvillkoren så de stämmer mer överrens med 

verkligheten, använda sig av andra inställningar för elementen i elementnätet 

eller skapa ett finare elementnät. Nedan följer en genomgång av de 

optimeringar som gjorts vid analyserna av pressplattorna. 

 

 

2.6.1 Införande av mittnod i elementen 

Den första ändringen som görs är att inkludera mittnoder på varje element i 

elementnätet. Detta innebär att rätblocken får 20 noder per element istället för 

8 och tetraederna får 10 istället för 4. Det ökade antalet noder i elementnätet 

medför fler punkter för vilka deformation och spänning beräknas och därmed 

ett mer exakt resultat. Att införa mittnoder på elementen ger framförallt ett 

mer tillförlitligt resultat av deformationen på konstruktionen då ett relativt 
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grovt elementnät används, vilket är fallet i analyserna med 

standardinställningar (se Figur 2.3). [18] 

 

 

2.6.2 Införande av förfiningspunkter i elementnätet 

För att öka precisionen på resultatet av spänningarna ytterligare krävs ett 

finare elementnät som innehåller fler element.  Efter att ha genomfört analyser 

med de förinställda inställningarna i programmet undersöks modellen med 

verktyget “probe”, ett verktyg som visar aktuellt resultat i en nod, för att hitta 

områden med höga spänningar. Vid dessa intressanta områden läggs punkter 

in, så kallade “refinement points”, kring vilka ett finare elementnät skapas 

inför nästa omgång av analyser. Detta görs för att få ett resultat med högre 

noggrannhet. Varje sådan förfiningspunkt skapar en sfär runt sig för vilken 

man matar in radien samt önskad elementstorlek. Allt material som innesluts 

av denna sfär får ett elementnät med den angivna elementstorleken. Storleken 

på sfärerna vid analyserna sätts till 10 mm i radie och med en elementstorlek 

på 1 mm inom dessa sfärer, övriga delar i elementnätet för konstruktionen 

behåller däremot sin storlek. Figur 2.6 visar två sådana punkter vid 

övergången mellan bom och pressprofil. Fler element i strukturen innebär att 

fördelarna med införande av mittnoder nästan försvinner och precisionen på 

resultatet ökas inte nämnvärt med det valet aktiverat. Däremot innebär ökat 

antal noder och element längre beräkningstid för programmet och därför 

inaktiveras mittnoderna vid denna ändring. Vidare ändras kontaktytan mellan 

detaljerna i programmet för att möjliggöra individuella elementstorlekar på 

dem. Det finns två typer av kontakter att välja mellan antingen “Coarse 

bonded to fine mesh” eller “Fine bonded to coarse mesh”. Eftersom det 

förekommer böjning mellan kontaktytorna med olika elementstorlek skall 

“Coarse bonded to fine mesh” användas. Denna inställning gör att noderna i 

det finare elementnätet kan röra sig oberoende av noderna i det grövre 

elementnätet så att samma krökningsradie skapas för de olika 

elementstorlekarna, övergången mellan det grövre och finare elementnätet 

(mellan två detaljer) får då bättre utformning och resultatet blir mer 

tillförlitligt. [18]. 
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Figur 2.6. Förfiningspunkter i elementnätet med radie 10 mm och 

elementstorlek 1 mm. 

 

En fullständig genomgång av resultaten från analyserna återfinns i avsnitt 4.1. 

 

 

2.7 Verifiering av modellerna 

Det krävs någon form av verifikation av resultaten från analyserna ovan för 

att säkerställa att de är pålitliga och modellerna är korrekt uppbyggda. Först 

då kan resultaten användas med en säkerhet av att de visar ett korrekt värde. 

Vid dessa fall görs verifikationen genom att utföra beräkningar för hand. 

Dessa handberäkningar görs med en förenkling av det verkliga fallet för att 

kunna få uppskattade resultat som sedan kan jämföras med resultaten från 

modellerna. På så sätt upptäcks om skillnaden är stor, vilket innebär att något 

förmodligen är fel i modellerna, eller om resultaten överrensstämmer väl.  

 

Vid verifikationsberäkningarna för NP80s pressplatta har två 

verifikationsberäkningar gjorts; en på den mittersta pressprofilen och en på 

den ena bommen. Nedan följer en kort genomgång om hur dessa har gjorts. 

 

Ur ”Formler och tabeller för mekanisk konstruktion” [1] har följande formel 

hämtats för böjspänningen i ett tvärsnitt av en balk; 
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 (2:2) 

 

där 

 

   
 

 
  (2:3) 

 

   är böjmomentet som verkar på balken,   är balkens böjmotstånd, I är 

tröghetsmomentet på tvärsnittet och e är avståndet i höjdled från tvärsnittets 

tyngdpunkt ut till ytan på balken. Vid beräkningarna har tvärsnittets 

tröghetsmoment och tyngdpunkt hämtats ur Autodesk Inventor med 

mätfunktionen ”Region properties” . Tabell 2.3 redovisar tvärsnittens värden 

på I, e samt höjden (h) på tvärsnittet. 

 

Tabell 2.3. Tvärsnittens egenskaper. 

 

NP80 Pressprofil Bom 

I                             

e                     

h                

 

I [1] finns det ett antal olika elementarfall som beskriver hur moment och 

nedböjning anges med förbestämda formler. Två av dessa fall stämmer väl 

överrens med de som ska verifieras och därför är formlerna tillämpbara vid 

dessa beräkningar. 

 

2.7.1 Verifiering av mittersta pressprofilen 

Elementarfall tre i [1] visar en balk som är fast inspänd i ena änden och fri i 

den andra med en jämnt fördelad last  , se Figur 2.7. Detta stämmer väl 

överrens med hur pressprofilerna belastas. De är fast inspända i bommen, fria 

i andra änden och har en jämnt fördelad last utefter längden. Endast den 

mittersta pressprofilen i analyserna är helt opåverkad från förstärkningar samt 

ligger på ett stort avstånd från infästningarna i modellerna vilket gör att 

verifikationsberäkningarna utförs på framsidan av denna. 
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Figur 2.7. Elementarfall tre i ”Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion” vilket används vid verifieringsberäkningen för den mittersta 

pressprofilen. 

 

Ur elementarfallet ges maximalt böjmoment av följande formel: 

 

   
   

 
 där   är den jämnt fördelade lasten (2:4) 

 

NP80 har fem pressprofiler som tar upp lasten på 180 kN vilket medför att   i 

detta fall är 36 kN. Men det är bara en del av lasten som tas upp av materialet 

på pressprofilen som sticker utanför bommen och ligger fritt vilket innebär att 

lasten måste delas upp utefter hela pressprofilens längd och därefter 

multipliceras med längden som ligger fritt på framsidan av bommen; 

 

  
  

   
                   

 

Med detta värde på   insatt i Formel 2:4 beräknas följande maximala 

böjmoment fram: 

 

   
               

 
           

 

Böjmomentet används sedan i Formel 2:2 tillsammans med Formel 2:3 för att 

beräkna de maximala böjspänningarna i pressprofilens tvärsnitt. Då 

tyngdpunkten för detta tvärsnitt ej ligger i mitten blir det två olika beräkningar 

för spänningen som uppstår på grund av momentet: 
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Se Figur 2.7 för jämförande resultat från FEM-modellen. 

 

 

2.7.2 Verifiering av bommarna 

Elementarfall 24 i [1] visar en balk som är fast inspänd i bägge ändarna med 

en jämnt fördelad last   utefter längden, se Figur 2.8. Detta stämmer väl 

överrens med hur bommarna i pressplattan belastas. De är fast inspända i 

spindlarna och har en jämnt fördelad last utefter längden.  

 

 
 

Figur 2.8. Elementarfall 24 i ”Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion” vilket används vid verifieringsberäkningen för bommarna. 

 

Ur elementarfallet ges maximalt böjmoment av följande formel: 

 

   
   

  
 där   är den jämnt fördelade lasten (2:5) 

 

NP80 har två bommar som tar upp lasten på 180 kN vilket medför att   i detta 

fall är 90 kN. Med detta värde på   insatt i Formel 2:5 beräknas följande 

maximala böjmoment fram: 
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Böjmomentet används sedan i Formel 2:2 tillsammans med Formel 2:3 för att 

beräkna de maximala böjspänningarna i bommens tvärsnitt. Eftersom 

bommen är symmetrisk ligger tyngdpunkten i mitten och därmed blir det bara 

en beräkning: 

 

    
           

         
            

 

 

2.7.3 Jämförelse med FEM-modellen 

Resultaten för spänningarna som beräknats med hjälp av elementarfallen för 

hand kan nu jämföras med spänningarna som återfinns vid samma område i 

FEM-modellen.  Dessa områden är ovansidan av mitten på bommen (1) samt 

ovan- (3) och undersidan (2) av den mittersta pressprofilen intill den främre 

bommen, se Figur 2.9.  

 

 
 

Figur 2.9. Områden (1-3) som har verifierats med handberäkningarna.  

 

Figur 2.10 visar skärmklipp från Autodesk Multiphysics med spänningarna 

som återfinns på samma områden i FEM-modellerna som för de områden 

verifikationsberäkningarna har genomförts (1-3 i Figur 2.9). 

 

 

1 

2 3 
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Figur 2.10. Resultat från NP80s FEM-modell i MPa. Undersidan av 

pressprofilen (t.v., område 2 i Figur 2.9 ), ovansidan av pressprofilen (i 

mitten, område 3 i Figur 2.9) och ovansidan av bommen (t.h., område 1 i 

Figur 2.9).  

 

Värdena i Figur 2.10, vilka kommer från FEM-modellen för NP80, stämmer 

bra överrens med resultaten som handberäkningarna ger. Viss variation av 

resultaten beror på de förenklingar som gjorts vid handberäkningarna. Detta 

innebär att resultaten är trovärdiga och kan användas. 

 

 

2.8 Slutsats 

De statiska FEM-analyserna av pressplattorna genomfördes som ett första steg 

för att få någon form av utgångspunkt vid fastställandet av orsak till 

sprickbildningen som uppstod i NP80. Med hjälp av analyserna upptäcktes 

kritiska områden i konstruktionerna vilka kommer utvärderas i senare avsnitt. 

Resultat från analyserna av pressplattorna visar att det finns områden där 

spänningarna överstiger sträckgränsen för materialet. Dessa områden är vid 

infästningen av gaffelörat samt vid svetsen mellan bommen och den mittersta 

pressprofilen för NP80 och NP80-II . För NP100-II är det också vid 

infästningen av gaffelörat samt vid innerradien av bommen vid gaffelörat, se 

Figur 4.2 punkt 4. De höga spänningarna vid infästningen av gaffelörat för 

samtliga analyserade fall beror på att gaffelörat är helt inspänt. Att spänningen 

är hög mellan bommen och den mittersta pressprofilen i NP80 och NP80-II 

beror på att det är en skarp övergång mellan de två detaljerna samt att den 

mittersta pressprofilen inte har någon förstärkning som förhindrar uppböjning 

av den. Då denna pressprofil kan böjas mer än övriga pressprofiler och 

därmed får högre spänningar kommer fenomenet utmattning att studeras för 
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detta område. Bommen och den mittersta pressprofilen är dessutom 

sammanfogade med hjälp av en svets och därför kommer en svetsanalys att 

göras för att uppskatta hur lång den förväntade livslängd kommer vara för 

svetsförbandet. Att spänningen är hög i området vid inneradien av bommen 

för pressplattan på NP100-II beror på att förstärkningen av samtliga 

pressplattor förflyttar stor del av kraften under pressförloppet till ovansidan av 

bommen och bockningen av bommen vill rätas ut vilket medför att 

spänningen i radien blir hög. I avsnitt 5 kommer detta område med höga 

spänningar vara ett av områdena som skall förbättras. Resterande delar av 

pressplattorna har inga spänningar som överstiger materialets sträckgräns och 

därmed kommer pressplattorna hålla för ett statiskt tryck på 0,31 MPa för 

NP80 och NP80-II samt 0,35 MPa för NP100-II (motsvarande 180 kN och 

360 kN) utan att plastisk deformation uppstår. För fullständig genomgång av 

resultaten från FEM-analyserna se avsnitt 4. 
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3. Utmattningsanalys av pressplattorna 

Utmattning är ett fenomen som uppstår på grund av stora 

spänningskoncentrationer i materialet vilket beror på små defekter på 

mesonivå. Dessa defekter gör att materialet inte blir homogent och isotropt 

utan istället heterogent och anisotropt vilket leder till att materialegenskaperna 

inte är likvärdiga i alla riktningar i materialet. Sådana defekter kan vara porer, 

repor, radier, svetsar m.m. i materialet. Vid belastning av materialet blir 

spänningen kring denna defekt väldigt hög och plastiskt deformation av 

materialet sker lokalt, se Figur 3.1. Detta kan leda till att små sprickor i 

materialet uppstår som efter upprepade belastningar sprider sig i materialet. 

Dessa sprickor leder tillslut till brott om belastningen sker återkommande och 

tillräckligt många gånger trots att spänningarna i övriga materialet kan vara 

långt under den statiska brottgränsen [5] [3].  

 

Utmattningsbrott sker alltså i tre faser och enligt [4] är de; 

 

1. Initieringsskedet. Den tid det tar innan en mikroskopisk spricka 

uppstår i materialet. 

2. Propageringsskedet . Den tid då sprickan växer med antalet lastcykler. 

3. Restbrott. Slutligt brott orsakat av att sprickan vuxit så stor att 

kvarvarande material ej kan bära lasterna. 

 

 
 

Figur 3.1. Lokal spänningsökning vid por från Dahlberg & Ekberg (2003). 

Mörkare områden innebär högre spänning.  

 

Utmattningsbrott är det vanligaste brottet (80-90% av alla brott som inträffar i 

maskiner och konstruktioner är utmattningsbrott) men trots det sker oftast 

dimensionering mot flytning av materialet istället för mot utmattning [5]. 
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Figur 3.2 visar en spricka som har uppkommit på ovansidan av bommen i en 

gammal modell av NP80. Bilden är fotograferad av servicepersonal på 

uppdrag åt NVA ute hos en kund som upptäckt sprickan i sin maskin och 

därefter ringt in för att anmäla felet.  

 

 
 

Figur 3.2. Utmattningsbrott på ovansidan av bommen i en gammal modell av 

NP80. 

 

Detta är ett tydligt exempel på ett utmattningsbrott som uppkommit efter 

upprepade belastningscykler med spänningar som ligger under sträckgränsen 

för materialet. Spänningen på ovansidan av bommen har vid tidigare 

genomförda FEM-analyser visat sig ligga kring 200 MPa vilket är ungefär 

100 MPa under sträckgränsen för Domex 355 MC. Men på grund av defekter 

i materialet har denna spänning lett till att en spricka initierats i bommen efter 

flera tiotusentals presscykler. Vid fortsatt belastning växer sprickan samt 

sprider sig genom konstruktionen som den gjort i Figur 3.2. De tre hålen som 

finns på bommen i bilden har gjorts i efterhand för att försöka hindra 

spridningen av sprickan och de har därför inte orsakat själva sprickan. 

 

 



41 

3.1 Kritiska områden i konstruktionen 

Efter närmare betraktelse av pressplattans konstruktion i NP80 framkommer 

det att väldigt många svetsförband användes för att sammanbinda de olika 

delarna i denna gamla modell. Svetsar är, som nämnts tidigare, en slags 

“defekt” i materialet kring vilka spänningskoncentrationer fås. Dessa 

spänningskoncentrationer beror dels på att man i övergången mellan 

grundmaterialet och svetsgodset får mikrosprickor tack vare kallflytning men 

även på grund av att det strax under ytan i denna övergång kan finnas icke-

metalliska inneslutningar. Dessa inneslutningar är “slagg” som inte hinner 

flyta upp till ytan under svetsningen och därmed “fryser fast” i materialet då 

det blir avkylt [5].  

 

Sprickorna som uppstod i pressplattan på den gamla modellen av NP80 beror 

mest troligt på belastning av svetsförbanden i konstruktionen då det var vid de 

områdena som sprickbildningen uppstod. Vid en första betraktning av 

pressplattan på NP80-II kan man se att det fortfarande är ett stort antal 

svetsförband som binder samman de olika delarna. Man kan därför anta att 

minst ett av de kritiska områdena som fanns i pressplattan för NP80 

fortfarande finns kvar efter gjorda förbättringar. Detta område är det som 

återfinns vid den mittersta pressprofilens svetsar eftersom ingen förstärkning 

av detta område har införts (se Figur 3.3). 

 

 
 

Figur 3.3. Kritiskt område på NP80-modellen (t.h.) som finns kvar på NP80-

II-modellen (t.v.). Området som visas är där den mittersta pressprofilen 

sammanbinds med den främre bommen.  

 

Ett annat kritiskt område som fanns i NP80s pressplatta var mellan de två 

förstärkningsplattorna på baksidan av pressplattan. Vid uppgradering till 
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NP80-II gjorde man som sagt ett antal förändringar på pressplattans 

konstruktion. En av dessa var att bommens fläns bockades för att 

förstärkningsplattorna skulle ha större yta mot bommen istället för att ansluta 

kant mot kant vid svetsningen. Dessutom ersattes de två små 

förstärkningsplåtarna med en stor. Figur 3.4 visar en jämförelse av 

förstärkningen av NP80 till vänster och NP80-II till höger. En jämförelse av 

svetsförbanden kring detta område kommer att genomföras för att se om och i 

så fall hur mycket dessa förbättringar har hjälpt till att öka svetsförbandens 

livslängd. 

 

 
 

Figur 3.4. Jämförelse mellan förstärkningen på baksidan av pressplattan 

innan (t.v.) och efter (t. h.) uppgradering av NP80 till NP80-II. 

 

 

3.2 Livslängdsberäkning för svetsförband 

Enligt ”Svetsutvärdering med FEM” [4] ges livslängden på ett svetsförband 

av följande formel; 

 

      
 

  
 
 

 (3:1) 

 

där:  

 N är antalet lastcykler som svetsförbandet kan belastas med innan 

utmattning sker. 

 N0 är 2*10
6
 stycken lastcykler. 

 C är den karakteristiska utmattningshållfastheten för svetsförbandet 

(även kallad förbandsklassen). 

    är skillnaden mellan maximal spänning och minimal spänning i 

svetsförbandet (          , även kallat spänningsvidden). 
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 m är lutningen på Wöhlerkurvan (utmattningskurvan) för det aktuella 

svetsförbandet. 

 

Enligt ”Plåthandboken” [6] är lutningen på Wöhlerkurvan för svetsförband 3 

(m = 3) medans den för osvetsat material är 5 (m = 5). Den karakteristiska 

utmattningshållfastheten för svetsförbandet finns att hämta i tabeller där ett 

antal olika svetsförband redovisas. I denna rapport har “Recommendations for 

fatigue design of welded joints and components” [17] använts för att 

bestämma förbandsklassen för det analyserade svetsförbandet. Därmed 

återstår det en obekant i Formel 3:1 innan förväntad livslängd kan beräknas, 

och det är spänningsvidden (  ) vid det analyserade svetsförbandet. I fallet 

med pressplattorna på NP-maskinerna går spänningsvidden från obelastad då 

maskinerna står oanvända ner till maxbelastning då materialet pressas 

samman. Detta innebär att        och      kan bestämmas ur FEM-

modellerna. Viktigt att tänka på är att en svets har betydligt större 

anvisningsverkan för spänningar vinkelrätt mot svetsen än längs med svetsen 

vilket innebär att spänningar vinkelrätt mot svetsen är mer allvarliga. 

Vanligtvis utvärderas FEM-modeller utifrån effektivspänningen (von Mises), 

men vid utvärdering i eller vid en svets ska istället normalspänningar 

vinkelrätt mot svetsen eller skjuvspänningar parallellt med svetsen tas fram 

[4]. 

 

 

3.2.1 Spänningskoncentration vid svetsförband 

Att fastställa spänningsvidden vid det aktuella svetsförbandet kan vid första 

anblick tyckas enkelt. FEM-programvarorna har vanligtvis ett verktyg för att 

läsa av spänningen i en viss nod i elementnätet och därför kan det tyckas att 

det rimligtvis går att använda det verktyget för att fastställa      vilket 

därmed ger spänningsvidden vid svetsförbandet. Figur 3.5 visar hur 

spänningen varierar vid svetsförbandet (blåare färg innebär lägre spänning 

och rödare färg innebär högre spänning). 
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Figur 3.5. Svetsförband i FEM-miljö. 

 

Betraktas området kring svetsen noggrannare framkommer det att då svetsar 

modelleras med FE-metoden blir det en väldigt skarp övergång mellan 

svetsmaterialet och de andra detaljerna. En sådan skarp övergång existerar 

inte i verkligheten utan vid varje övergång finns alltid en liten radie, men i 

FEM-program kan modeller skapas med skarpa övergångar utan radie. Vid 

studerande av vad radiens storlek har för inverkan på spänningen med hjälp 

av en formelsamling som anger formfaktorn    vid spänningskoncentrationer 

upptäcks att om radien går mot värdet noll går    mot oändligheten (se Figur 

3.6).    multipliceras därefter med den nominella spänningen, vilket är 

spänningen i ett tvärsnitt på ett avstånd som är långt från punkten där kraften 

verkar, för att ge spänningen i radieövergången. Detta innebär även att 

spänningen i radieövergången kommer gå mot oändligheten. En sådan 

spänning är alltså en fiktiv spänning som med finare elementnät i FEM-

modellen kommer att ge ett resultat på spänningen som går mot oändligheten.  
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Figur 3.6. Formfaktorn    vid dragning eller tryck av plattstång i övergång 

med radie från Björk (2007) [1]. Formfaktorn går mot oändligheten då 

radiens värde går mot noll. 

 

 

3.2.2 Metoder för fastställande av spänningsvidd för 

svetsförband 

”Svetsutvärdering med FEM” [4] beskriver tre olika metoder för att 

bestämma spänningsvidden    till Formel 3:1 och de är; metoden med 

nominella spänningar, hot spot-metoden samt effective notch-metoden. 

Metoderna har olika för- och nackdelar samt individuella krav som måste vara 

uppfyllda för att kunna användas. 

 

Metoden med nominella spänningar är den mest frekvent använda metoden 

idag vid utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner. Det är en 

relativt enkel beräkningsgång för att räkna fram spänningarna och 

förbandsklasser för nominella spänningar finns i stor utsträckning i 

handböcker. Metoden kräver att följande är uppfyllt enligt [4]; 

 

 De nominella spänningarna är väl definierade och störs inte av alltför 

många makrogeometriska faktorer (exempelvis närliggande svetsar). 
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 Förbandstypen och belastningen stämmer väl överrens med någon av 

de framtagna förbandsklasserna i handböckerna. 

 Konstruktionen har inga defekter som är större än vad 

förbandsklassen är avsedd för. 

 

Hot spot-metoden är en relativt ny metod som är lämplig att använda då 

spänningarna är orienterade vinkelrätt mot svetstån och sprickan förväntas 

uppstå vid svetstån på käl- och stumsvetsar. Med svetstå menas kanten på 

svetsen. Enligt [4] är metoden ett bra alternativ då t.ex.; 

 

 Det inte finns några klart definierade nominella spänningar. 

 Det aktuella förbandet är inte jämförbart med någon av 

förbandsklasserna för nominella spänningar i handböckerna. 

 Finita elementmetoden används för att beräkna spänningarna. 

 

Effective notch-metoden är relativt obeprövad och används då sprickan 

förväntas uppstå i svetsroten eller svetstån (med svetsrot menas roten på 

svetsen, längst in i svetsen).  Liksom för hot spot-metoden bör spänningarna 

vara orienterade vinkelrätt mot svetsens längdriktning. Enligt [4] kan metoden 

användas i följande fall; 

 

 Om sprickan förväntas uppstå i svetsroten. 

 Varken hot spot-metoden eller metoden med nominella spänningar går 

att använda av någon anledning. 

 

 

3.2.2.1 Utvärdering med hot spot-metoden 

I denna rapport kommer hot spot-metoden att användas vid 

utmattningsanalyserna av svetsförbanden på pressplattorna. Valet föll på 

denna metod då sprickorna förväntas uppstå i svetstån på kälsvetsarna och 

spänningarna beräknas med finita elementmetoden. Dessutom är avståndet 

mellan svetsarna för litet för att använda metoden med nominella spänningar 

då svetsförbanden mellan pressprofil och bom analyseras. Svetsarna i det 

området påverkar varandras resultat. 

 

En ”hot spot” definieras som en kritisk punkt i strukturen där en 

utmattningsspricka förväntas växa. Normalt ligger denna hot spot-punkt i en 

svetsad konstruktion vid svetstån. Hot spot-metoden baseras på geometriska 

spänningar i det analyserade området som utvärderas. De geometriska 
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spänningarna (    ) inkluderar alla spänningsförhöjande effekter förutom den 

olinjära spänningstopp som orsakas av svetsen geometri. Dessa spänningar är 

linjärt fördelade över plåttjockleken och kan delas upp i två komponenter: 

membranspänningar (    och böjspänningar (  ), se Figur 3.7. 

Membranspänningen är medelspänningen över plåttjockleken och 

böjspänningen är halva skillnaden mellan spänningarna på över och 

undersidan av plåten vid böjning. Man bör dock observera att hot spot-

spänningen inte är en verklig spänning utan en fiktiv spänning [4]. 

 

 
 

Figur 3.7. Den geometriska spänningen över tjockleken i en plåt från 

Eriksson et al. (2002) [4]. 

 

Om man jämför den geometriska spänningen med den nominella spänningen i 

samma område kring en svets är den geometriska spänningen ofta större då 

flera spänningsförhöjande faktorer inkluderas. Däremot är de lika med 

varandra på ett stort avstånd från lokala strukturförändringar (svetsar etc.). 

Den geometriska spänningen kan, i motsats till den nominella spänningen, 

oftast inte bestämmas med endast handberäkningar utan man bör använda sig 

av FE-metoden när man fastställer den. Hot spot-metoden är därför mer 

tidskrävande än metoden med nominella spänningar då en FEM-modell av det 

analyserade området måste skapas. Men metoden har fördelarna att fall där 

det inte finns någon klart definierad nominell spänning ändå kan analyseras 

och mycket färre Wöhlerkurvor (förbandsklasser) krävs vid utvärderingen. I 

princip kan samma Wöhlerkurva användas för utvärderingar av alla förband 

med kälsvetsar som inte är efterbehandlade eller har stora måttavvikelser, 

oavsett geometrin på förbandet. Detta tack vare att den geometriska 

spänningen tar hänsyn till förbandets geometri [4].   

 

Betraktas området precis intill svetstån finner man som sagt att 

spänningsfördelningen över plåttjockleken vanligen är olinjär tack vare 

svetsens lokala geometri i punkten. Området där spänningen påverkas av 

svetsens geometri beräknas ligga inom en radie av ungefär 0,3 * t till 0,4 * t 
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från svetstån, där t är plåttjockleken. Då den geometriska spänningen inte 

inkluderar den olinjära spänningstoppen är det viktigt att skilja toppen från 

den totala spänningen vid framtagande av hot spot-spänningen (   ). Detta 

görs enklast genom att extrapolera (uppskatta) spänningarna in mot svetstån 

från lämpliga extrapolationspunkter. För en linjär extrapolation 

rekommenderas 0,4 * t samt 1,0 * t som läge på extrapolationspunkterna från 

svetstån, se Figur 3.8. Formel 3:2 kan användas för att beräkna hot spot-

spänningen från spänningsvärdena i extrapolationspunkterna [4]. 

 

                            (3:2) 

där    är ytspänningen x mm från svetstån. 

 

 
 

Figur 3.8. Hot spot-spänningen vid linjär extrapolation från Eriksson et al. 

(2002) [4]. 

 

I fall då spänningen varierar starkt olinjärt in mot svetstån rekommenderas en 

kvadratisk extrapolation av spänningarna istället. Extrapolationspunkternas 

läge väljs vid detta fall till 0,4 * t, 0,9 * t samt 1,4 * t från svetstån, där t är 

plåttjockleken. Hot spot-spänningen beräknas då ur följande formel, enligt 

[4]: 

 

                                       (3:3) 

där    är ytspänningen x mm från svetstån. 

 

Undantagsfall från Formel 3:2 och 3:3 är då svetsen ligger mot kanten på en 

plåt och plåtens tjocklek inte är relevant som utgångspunkt för läget på 
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extrapolationspunkterna. Vid ett sådant fall baseras utvärderingsmetoden på 

en fiktiv tjocklek, tapp, som definieras enligt Formel 3:4 [4]. 

 

                     (3:4) 

 

Figur 3.9 visar en bild av ett undantagsfall med förklaring av B, L och H. 

 

 
  

Figur 3.9. Ett undantagsfall då Formel 3:2 samt 3:3 inte är aktuella, 

längsgående anslutning mot plåtkant. T.v. svetsförbandet med ställe där 

sprickan förväntas uppstå markerat, t.h. FEM-modell över samma 

svetsförband med förklaring av B, L och H från Eriksson et al. (2002) [4]. 

 

De två extrapolationspunkterna väljs vid dessa fall som 0,15 * tapp och 0,3 * 

tapp vilka ersätter extrapolationspunkterna i Formel 3:2 som visas i Formel 3:5 

[4].  

 

                                   (3:5) 

 

Hänsyn måste också tas till så kallade storlekseffekter genom att multiplicera 

förbandsklassen med storleksfaktorn f(t) som definieras enligt Formel 3:6 [4]. 

 

      
    

    
 
    

 där      är 25 mm.  (3:6) 

 

Hot spot-metoden kräver att noggrannheten på spänningarna i 

extrapolationspunkterna är tillräcklig, vilket innebär att det krävs ett tätt 

elementnät i närheten av svetstån. Elementnätet ska vara så tätt att ett ännu 

tätare nät inte ger allt för stor variation av spänningsvärdena i området mellan 

extrapolationspunkterna. Elementtypen som ska bygga upp elementnätet bör 

väljas till 8-nodiga skalelement eller 20-nodiga solidelement och övergången 

till ett tätt elementnät bör ske gradvis. Den spänning som sedan ska studeras 
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vid hot spot-beräkningen är spänningskomponenten vinkelrätt mot svetsens 

längdriktning, men även den andra spänningskomponenten, parallellt med 

svetsen, bör kontrolleras för att se så den inte är hög. Om så är fallet bör den 

utvärderas med nominella spänningar [4]. 

 

 

3.2.3 Fastställande av spänningsvidd för svetsförbanden i 

modellerna 

För att fastställa spänningsvidderna med hot spot-metoden i programmet läggs 

det in en svets som simulera den verkliga sammanbindningen mellan 

detaljerna i det analyserade området. De områden som analyseras är de 

tidigare nämnda kritiska områdena på pressplattorna, se avsnitt 3.1. Runt 

dessa kritiska områden skapas ett tätare och finare elementnät för att 

tillräckligt stor noggrannhet på spänningarna i extrapolationspunkterna ska 

erhållas. Den elementstorlek som används i det finare området i modellerna 

som rapporten syftar på är 1 mm. I området kring svetsen som analyseras 

väljs sedan, som tidigare nämnts (i avsnitt 3.2.2.1), punkter utmed 

elementnätet vilka skapar en linje in mot svetstån som visas i Figur 3.10 samt 

Figur 3.11. Spänningarna i programmet har tidigare visats enligt von mises 

effektivspänning men då hot spot-metoden undersöker spänningen längs linjer 

i X-, Y- och Z-led behöver spänningarna som verkar i dessa ledder visas. I 

resultatdelen i programmet kan inställningar göras för att visa spänningarna 

som finns i X-X, Y-Y och Z-Z (X-, Y- och Z-led). I avsnitt 2 där 

pressplattorna analyserades statiskt användes det fem olika lastkurvor för att 

simulera att materialet som pressas samman inte alltid sprids ut helt jämnt 

över pressprofilerna. För analyserna av svetsförbanden kommer dock bara ett 

av lastfallen att användas. Det lastfall som används är det med ett jämnt 

utbrett tryck på alla pressprofilerna, detta lastfall används för att det är 

lastfallet som bäst representerar hur pressplattan belastas under användning 

utav de fem olika lastkurvorna. 

 

 

3.2.3.1 Svetsförband i NP80 och NP80-II 

Svetsförbanden som återfinns vid de kritiska områdena i NP80 och NP80-II 

har i princip likvärdigt utseende. Därför är genomgången som följer giltig för 

båda modellerna. I bilderna nedanför visas de linjer som använts då hot spot-

spänningen har fastställts. För linjerna 1,2 och 3 skall, enligt dessa modeller, 

alternativet X-X väljas och för linjerna 4,5,6 och 7 skall alternativet Y-Y 
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väljas vid undersökning av spänningarna vinkelrätt mot svetstån. För linje 8 

krävs det att ett nytt koordinatsystem införs så att en av koordinataxlarna 

löper parallellt med linje 8. För de här fallen blev det Z-axeln i det nya 

koordinatsystemet och därmed skall alternativet Z-Z väljas. 

 

 
 

Figur 3.10. De sex olika linjerna utefter vilka hot spot-spänningen i svetsen 

mellan pressprofil och bom har fastställts i modellerna för NP80 och NP80-II 

(4 mm a-mått). 

 

 
 

Figur 3.11. De två olika linjerna utefter vilka hot spot-spänningen i svetsen 

mellan bakre förstärkningsplåt och bom har fastställts i modellerna för 

NP80(vänster) och NP80-II(höger) (3,5 mm a-mått). 

 

Därefter används en funktion i programmet som plottar värdet för varje given 

punkt vilket innebär att en graf med de valda punkterna skapas. Denna graf 

visar i detta fall spänningen för punkterna utefter grafens Y-axel och läget för 

punkterna utefter grafens X-axel, se Bilaga 3 för bilder över de olika linjernas 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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grafer. Utifrån graferna kan hot spot-spänningen erhållas med Formel 3:2 när 

linjerna 1,2,3 samt 8 undersöks på pressprofilen samt förstärkningsplåten och 

Formel 3:5 när linjerna 4-7 undersöks på bommen och förstärkningsplåten. Ett 

undantag är då linje 7 undersöks på NP80-II, vid detta fall skall Formel 3:2 

användas. Anledning till att man måste använda olika formler är för att längs 

med bommen ligger svetsen mot kanten på en plåt och plåtens tjocklek är inte 

relevant som utgångspunkt för extrapolationspunkterna, se avsnitt 3.2.2.1. Vid 

dessa analyser används två olika samband beroende på vilken linje som 

undersöks. Längs linjerna 1,2,3 och 8 används 0,4 * t samt 1,0 * t, där t är 6 

millimeter, vilket gör att extrapolationspunkterna ligger på avståndet 2,4 samt 

6 millimeter från svetsen. Längs linjerna 4,5,6 och 7 används 0,15 * tapp och 

0,3 * tapp, där tapp är 54 millimeter, vilket gör att extrapolationspunkterna 

ligger på avståndet 8,1 samt 16,2 millimeter från svetsen. Med 

lägeskoordinaterna för extrapolationspunkterna kan man med hjälp av 

graferna undersöka vad spänningen i dess punkter är. Vidare ger insättning i 

Formel 3:2 respektive 3:5 värdet på hot spot-spänningen. Med hjälp av den 

framtagna hot spot-spänningen kan den förväntade livslängden för 

svetsförbandet beräknas med Formel 3:1. 

 

 

3.2.3.2 Svetsförband i NP100-II 

I Figur 3.12 visas de linjer som använts då hot spot-spänningen har fastställts 

för svetsförbandet i NP100-II vid det tidigare kritiska området i NP80 och 

NP80-II. Svetsförbandet mellan förstärkningsplåten och bommen undersöks 

inte på grund av att hot spot-spänningen i detta område blev låg vid analysen 

av NP80-II. Då förstärkningsplåtarna ser liknande ut för NP100-II kommer 

även hot spot-spänningen vara låg för denna modell. Vid undersökning av 

spänningarna vinkelrätt mot svetstån utmed linjerna 1,2 och 3 skall, enligt 

denna modell, alternativet Z-Z väljas. 
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Figur 3.12. De sex olika linjerna utefter vilka hot spot-spänningen i svetsen 

mellan pressprofil och bom har fastställts i modellen för NP100-II (7 mm a-

mått). 

 

Bockningen som finns på bommen i NP100-II har tagits bort vid 

genomförandet av analysen då programmet inte kunde lösa beräkningarna. 

Detta beror troligtvis på att det läggs in ytterst lite svetsmaterial i utrymmet 

under bockningen, se Figur 3.13. Istället har bommen modifierats så att den 

liknar bommen för NP80 och NP80-II. Detta medför att böjmotståndet för 

bommen minskar vilket leder till att spänningarna blir högre och den 

förväntade livslängden för svetsförbandet blir kortare än om bommen hade 

varit bockad. Därmed kommer resultatet från analyserna vara något 

underskattat. 

 

 
 

Figur 3.13. Jämförelse mellan svetsförbandet i modifierad modell (t.v.) och 

ursprunglig modell (t.h.). 
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Då pressprofilerna har samma tjocklek som tidigare blir avståndet där 

extrapolationspunkterna ligger samma, vilket är 2,6 samt 6 millimeter från 

svetsen då linje 1, 2 och 3 studeras. Då även tapp för bommen har samma 

värde (54 mm) som tidigare ligger extrapolationspunkterna på avståndet 8,1 

och 16,2 millimeter från svetsen då linje 4, 5 och 6 studeras. Med hjälp av 

extrapolationspunkterna gäller samma som för NP80 och NP80-II att man ur 

graferna över spänningsvariationen längsmed linjerna kan avläsa värden på 

spänningarna i dessa punkter. Med Formel 3:2 samt 3:5 erhålls hot spot-

spänningen och med denna spänning kan den förväntade livslängden för 

svetsförbandet beräknas. Se avsnitt 4.2 för genomgång av resultaten från 

samtliga svetsförbandens förväntade livslängd. 

 

 

3.3 Slutsats 

Resultaten från utmattningsanalyserna för svetsförbanden och deras 

livslängder i NP80s pressplatta verifierar den livslängd som NVA fick vid 

genomförande av praktiska tester med deras maskin (omkring [CENSUR] 

cykler). Främst då livslängden för svetsförbandet mellan den mittersta 

pressprofilen och den främre bommen (den undre linjen längs med bommen) 

jämförs med ovan framtestade siffra. Den beräknade förväntade livslängden 

för detta svetsförband är ungefär [CENSUR] cykler innan sprickbildning 

förväntas uppstå. 

 

Då resultaten för svetsförbandens livslängd jämförs mellan NP80 och NP80-II 

visar det sig att den senare har längre livslängd i alla de analyserade områdena 

med undantag för den undre linjen längs med bommen. Detta betyder att de 

förändringar som gjorts på pressplattan för NP80-II har inneburit en längre 

livslängd för svetsförbandet mellan förstärkningsplåten på baksidan och 

bommen. Det finns två anledningar till detta. Den första är att mellanrummet 

som tidigare fanns mellan de två förstärkningsplåtarna på baksidan har 

försvunnit vid införandet av en stor förstärkningsplåt. Det innebär att den 

kritiska punkt som analyserats har flyttats längre bort från mitten av 

pressplattan, där spänningen är hög, till ett område med lägre spänning. Den 

andra anledningen är bockningen av bommens ovansida som dels gjort att 

svetsens dimensioner och anläggningsyta på detaljerna ökat samtidigt som 

den inneburit ökat böjmotstånd för bommen vilket minskar spänningen i 

densamma. Dock finns det ett område kvar där livslängden inte har förbättrats 

utan till och med försämrats, det är för den undre linjen längs med bommen 

(svetsförbandet mellan den mittersta pressprofilen och den främre bommen). 
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Däremot bör försiktighet tas till att säga att NP80-II är sämre i detta område 

då det ”bara” skiljer ungefär 4000 cykler mellan de olika modellerna. En 

minskning av hot spot-spänningen med bara ett fåtal megapascal kan innebära 

att livslängden ökar med tusentals cykler vilket gör att hänsyn bör tas till en 

viss felmarginal i resultaten. Resultaten ger i stället en fingervisning av vad 

den förväntade livslängden för svetsförbanden är. Däremot kan slutsatsen dras 

att området fortfarande är ett kritiskt område i konstruktionen där någon form 

av förbättring är nödvändig för att säkerställa att ingen sprickbildning uppstår 

som i pressplattan på NP80 efter relativt kort tid. Området har den klart lägsta 

livslängden för både NP80 och NP80-II. För NP80-II kommer detta område 

att klara [CENSUR] belastningscykler med ett utbrett tryck motsvarande den 

maximala presskraften (0,3051 MPa). För att realisera den siffran något kan 

en beräkning göras av hur många år pressplattan kommer hålla för en 

genomsnittlig storanvändare av NVAs produkter. Uppskattningsvis pressar en 

storanvändare en bal per dag och en färdigställd bal innebär ungefär 30 

presscykler. Av dessa presscykler är ungefär 10 till 15 av dem med maximalt 

tryck vilket innebär maximal belastning på pressplattan. Balpressen används 

sju dagar i veckan och under 50 veckor per år, det innebär att den utför 5250 

cykler per år (15*7*50) vilket medför att pressplattan på NP80-II kommer ha 

en livslängd på ungefär [CENSUR] år innan sprickbildning uppstår vid detta 

kritiska svetsförband. 

 

För NP100-IIs pressplatta undersöktes återigen svetsförbandet mellan den 

mittersta pressprofilen och den främre bommen då detta område visat sig vara 

kritiskt i tidigare modeller. Resultatet från analysen visar att förstärkningen 

som går längs med hela bommen och därmed håller ner samtliga pressprofiler 

har ökat den förväntade livslängden för svetsförbandet med ungefär en faktor 

två då linjerna på pressprofilen studeras. Även när linjerna på bommen 

studeras har den förväntade livslängden ökat. Detta trots att bommen 

modifierats innan analysen vilket innebar att böjmotståndet för bommen 

minskade. Att livslängden trots det har ökat beror på att bommen har ökad 

godstjocklek (4 mm mer än NP80 och NP80-II) vilket ger ett ökat 

böjmotstånd och därmed lägre spänningar även om presstrycket nu är det 

dubbla. Den lägsta förväntade livslängden är ungefär [CENSUR] cykler vilket 

innebär att livslängden för svetsförbandet har ökat med cirka 50 %. Notera 

dock att denna lägsta livslängd är tagen i underkant med tanke på att 

modifikationerna av bommen har inneburit minskat böjmotstånd och därmed 

högre spänningar i densamma. För den ursprungliga konstruktionen kommer 

livslängden vara något längre. 
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För samtliga modeller visade analyserna av svetsarnas förväntade livslängd att 

svetsförbandet mellan den mittersta pressprofilen och den främre bommen har 

den kortaste livslängden. Det kan tyckas konstigt att en spricka kan initieras 

och sedan växa vid ett svetsförband som utsätts för tryckspänningar när dessa 

spänningar borde innebära att sprickan sluts. T. Höglund, professor emeritus i 

stålbyggnad vid KTH, skriver i sin artikel ”Utmattning av 

aluminiumkonstruktioner enligt Eurokod 9” att utmattning till och med kan 

ske vid varierande tryckspänningar för svetsförband. Detta tack vare 

egenspänningar som uppstår i den värmepåverkade zonen intill svetsen under 

svetsning [15]. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt ges en sammanställning av resultaten från de statiska FEM-

analyserna samt utmattningsanalyserna av svetsförbanden för de tre olika 

pressplattorna. 

 

 

4.1 Resultat från de statiska FEM-analyserna 

Totalt gjordes det sju olika analyser för NP80, NP80-II samt NP100-II där 

antingen lasterna eller elementstorleken varierade mellan de olika analyserna. 

För samtliga analyser blir spänningen i gaffelörat (infästningen) orimligt hög 

vilket beror på att randvillkoret är låst i alla riktningar och rotationer. Område 

runt gaffelörat är dock inte av lika stort intresse i analyserna och kommer inte 

påverka övriga resultat i mitten av pressplattan när spänningarna i det området 

studeras. Det först fallet med jämnt utbrett tryck och med 

standardinställningar på elementnätet användes för att finna de kritiska 

punkterna kring vilka ett lokalt finare elementnät genererades. Vissa 

spänningar kommer därför att variera kraftigt jämfört med de andra fallen. 

Nedan följer en redogörelse för resultaten av de olika modellerna där de sju 

lastfallen finns redovisade. För bilder på samtliga resultat se Bilaga 2. 

 

Samtliga bilder som visar resultat från FEM-analyser har samma inställningar 

på resultatskalan för att kunna ge en rättvis jämförelse. När det är spänningar 

som redovisas i bilderna har skalan ställts in att visa från 0 MPa (blå) till 355 

MPa (röd) vilket är sträckgränsen för materialet. Figur 4.1 visar denna skala 

och hur färgerna varierar med spänningen. 
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Figur 4.1. Resultatskala som använts vid redovisning av samtliga resultat 

från FEM-analyserna då spänningen undersökts.  

 

 

4.1.1 NP80 

Resultaten för pressplattan i NP80 visar att det finns höga spänningar i en del 

områden för de olika analyserade fallen. Områdena är i övergången mellan 

pressprofilerna och bommen (både på framsidan(1) och baksidan(2) beroende 

på det aktuella lastfallet), radien i bommen(3), ytterkanten på bommen(4) 

samt där den bakre(5) och främre(6) förstärkningsplåten är svetsad. I Figur 

4.2 är dessa punkter markerade. Spänningarna varierar i dessa punkter mellan 

de olika fallen och Tabell 4.1 redovisar resultatet för dem vid de olika 

lastfallen. Vissa av spänningarna i punkterna är orimligt höga vilket beror på 

så kallade fiktiva spänningar, dessa spänningar existerar däremot inte i 

verkligheten (förklaring till dessa fiktiva spänningar återfinns i avsnitt 3.2.1). 
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Figur 4.2. Punkter där spänningen var hög vid analyserna av NP80 samt 

NP80-II.  

 

Tabell 4.1. Spänningen i kritiska punkter för NP80. 

 

 Övergång 

pressprofil/bom 
(punkt 1 och 2) 

Radien i 

bommen 

(punkt 3) 

Förstärkningsplåt 

(punkt 5 och 6) 

Ovansidan 

bom, kant 

(punkt 4) 

Standard 

elementnät 
192 MPa 150 MPa 154 MPa 206 MPa 

Mittnod 405 MPa 230 MPa 453 MPa 241 Mpa 

Förfinat 

elementnät 
1031 MPa 138 MPa 478 MPa 218 MPa 

Linjärt 

tryck kant 
653 MPa 248 MPa 932 MPa - 

Linjärt 

tryck mitt 
1284 MPa 213 MPa 1432 MPa 264 MPa 

Paraboliskt 

tryck kant 
693 MPa 227 MPa 3124 MPa - 

Paraboliskt 

tryck mitt 
1149 MPa 177 MPa 1334 MPa 272 MPa 
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4.1.2 NP80-II 

Resultaten för pressplattan i NP80-II visar att det finns höga spänningar i en 

del områden för de olika analyserade fallen, man ser dock att det är färre 

områden än för NP80. Områdena med höga spänningar är i övergången 

mellan pressprofilerna och bommen (både på framsidan(1) och baksidan(2) 

beroende på aktuella lastfallet) samt radien i bommen(3). Figur 4.2 visar var 

dessa områden återfinns och Tabell 4.2 redovisar spänningen för dessa 

punkter vid de olika lastfallen. Om bilderna i Bilaga 2 studeras kan det ses att 

spänningen vid övergången av förstärkningsplatta och bom på baksidan (5) 

har minska rejält jämfört med föregående modell. Detta beror på att svetsytan 

mellan bommen och förstärkningsplåten har förflyttats längre upp på grund av 

bockningen av bommen. På motstående sida i ytterkanten av bommen (4) där 

det tidigare var hög spänning har den nu minskat, detta på grund av att 

utseendet av förstärkningen mellan bommarna har ändrats samt att 

bockningen av bommen har gjort att den fått något större böjmotstånd. 

 

Tabell 4.2. Spänningen i kritiska punkter för NP80-II. 

 

 Övergång 

pressprofil/bom 

(punkt 1 och 2) 

Radien i bommen 

(punkt 3) 

Standard 

elementnät 
238 MPa 146 MPa 

Mittnod 429 MPa 238 MPa 

Förfinat 

elementnät 
695 MPa 125 MPa 

Linjärt 

tryck kant 
786 MPa 195 MPa 

Linjärt 

tryck mitt 
1044 MPa 160 MPa 

Paraboliskt 

tryck kant 
665 MPa 237 MPa 

Paraboliskt 

tryck mitt 
1276 MPa 198 MPa 
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4.1.3 NP100-II 

FEM-analyserna på pressplattan som sitter i NP100-II visar att det finns fyra 

områden där spänningen är hög under belastning. Dessa områden är; radien på 

insidan av den främre bommen (1), radieövergången på ovansidan av 

bommarna (2), området kring hålen på förstärkningsplåten (3) samt radien på 

insidan av den främre bommen nära infästningen av gaffelörat (4). I Figur 4.3 

visas i vilka punkter som mätningar av spänningar gjorts och Tabell 4.3 

redovisar resultatet. Vid jämförande av analyserna mellan de tre modellerna 

av pressplattor (NP80, NP80-II och NP100-II) framkommer det att tidigare 

kritiskt område vid övergången mellan pressprofiler och bom inte finns kvar 

på NP100-II-modellen. Detta till en följd av förstärkningsplåtarna som håller 

ner samtliga pressprofiler på både fram- och baksida av bommarna samt 

bockningen av nederkanten på bommen. Däremot har den ökade presskraften 

inneburit att spänningen i radien på bommen (punkt 1 och 4) blivit stor tack 

vare att förstärkningen av samtliga pressplattor förflyttar stor del av kraften 

under pressförloppet till ovansidan av bommarna. Bockningarna på ovansidan 

av bommarna där förstärkningsplåtarna fästs vill då rätas ut vilket medför att 

spänningen i radien blir hög. Området kring hålen, punkt 3, har höga 

spänningar i de analyserade fallen på grund av att hålen ger upphov till en 

spänningskoncentration. Dessa höga spänningar i samband med att det är lite 

material mellan hålen samt mellan yttersta hålet och kanten på 

förstärkningsplåten gör detta till ett kritiskt område. 

 

 
 

Figur 4.3. Punkter där spänningen var hög vid analyserna av NP100-II.  
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Tabell 4.3. Spänningen i kritiska punkter för NP100-II. 

 

 

Radien i 

bommen 
(punkt 1) 

Radien 

ovansida 

bom 

 (punkt 2) 

Kring hålen 
(punkt 3) 

Radien i 

bommen, 

vid 

gaffelörat 

(punkt 4) 

Standard 

elementnät 
129 MPa 171 MPa 219 MPa 350 MPa 

Mittnod 170 MPa 191 MPa 160 MPa 451 Mpa 

Förfinat 

elementnät 
162 MPa 193 MPa 181 MPa 428 MPa 

Linjärt 

tryck kant 
110 MPa 185 MPa 179 MPa 444 MPa 

Linjärt 

tryck mitt 
200 MPa 145 MPa 180 MPa 388 MPa 

Paraboliskt 

tryck kant 
91 MPa 195 MPa 181 MPa 476 MPa 

Paraboliskt 

tryck mitt 
194 MPa 160 MPa 204 MPa 406 MPa 

 

 

 

4.2 Resultat från svetsförbandens utmattningsanalys 

Vid utmattningsanalyserna av svetsförbanden granskades de två mest kritiska 

områdena för pressplattorna i NP80 och NP80-II som dels hittades med hjälp 

av tidigare genomförda FEM-analyser, men också genom att granska 

konstruktionen på pressplattorna. Totalt innebär det åtta olika linjer (se Figur 

3.9 samt 3.10) för vilka hot spot-spänning fastställdes som ligger till grund för 

den förväntade livslängden. Resultaten för de två kritiska svetsförbanden i 

pressplattorna kan delas in i fyra delar: 

 

1. Svetsen mellan mittersta pressprofil och främre bom där livslängd till 

brott vid pressprofilen analyseras (linje 1 till 3). 

2. Svetsen mellan mittersta pressprofil och främre bom där livslängd till 

brott vid bommen analyseras (linje 4 till 5). 

3. Svetsen mellan bakre bom och bakre förstärkningsplåt där livslängd 

till brott vid bommen analyseras (linje 7). 
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4. Svetsen mellan bakre bom och bakre förstärkningsplåt där livslängd 

till brott vid förstärkningsplåten analyseras (linje 8). 

 

Anledningen till att flera linjer är förknippade till samma område är för att 

spänningen varierar stort beroende på vilket område kring svetsen som 

studeras. Vid dessa analyser valdes det att fastställa tre olika hot spot-

spänningar för svetsen mellan den mittersta pressprofilen och den främre 

bommen, en vid varje ytterkant och en i mitten. För svetsen mellan den bakre 

bommen och den bakre förstärkningsplåten fastställdes enbart den högsta hot 

spot-spänningen. 

 

Nedan följer en redogörelse av resultaten för de olika modellerna där de åtta 

linjerna finns redovisade. För fullständig genomgång av beräkningar samt 

spänningsgrafer för de olika linjerna se Bilaga 3 och 4. 

 

 

4.2.1 NP80 

Resultaten på hot spot-spänning samt förväntad livslängd för de två kritiska 

svetsförbanden i NP80s pressplatta är redovisade i Tabell 4.4. Från tabellen 

kan följande fastställas om den kortaste förväntade livslängden på 

svetsförbanden;  

 

 Del 1: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i mitten på 

svetsen.  

 Del 2: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen.  

 Del 3: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen. 

 Del 4: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen. 

 

Sprickbildningen och sedan brott kan därmed först förväntas uppstå på 

bommarna vid bägge de kritiska svetsförbanden. 
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Tabell 4.4. Hot spot-spänning och livslängd för linjerna i NP80s pressplatta 

med utbrett tryck. För fullständiga beräkningar se Bilaga 3 samt Bilaga 4. 

 

Linje Hot spot-spänning Livslängd 

1 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

2 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

3 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

4 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

5 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

6 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

7 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

8 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

 

 

4.2.2 NP80-II 

I Tabell 4.5 redovisas resultaten på hot spot-spänning samt förväntad 

livslängd för de två kritiska svetsförbanden i NP80-IIs. Tabellen ger följande 

kortast förväntade livslängd på svetsförbanden;  

 

 Del 1: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i mitten på 

svetsen.  

 Del 2: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen.  

 Del 3: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen. 

 Del 4: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen. 

 

Sprickbildningen och sedan brott kan därmed först förväntas uppstå på 

bommarna vid bägge de kritiska svetsförbanden. Däremot har livslängden för 

svetsen mellan den bakre bommen och den bakre förstärkningsplåten ökat 

avsevärt till en följd av de förändringar som genomförts på den nya 

pressplattan. 
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Tabell 4.5. Hot spot-spänning och livslängd för linjerna i NP80-IIs 

pressplatta med utbrett tryck. För fullständiga beräkningar se Bilaga 3 och 

Bilaga 4. 

 

Linje Hot spot-spänning Livslängd 

1 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

2 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

3 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

4 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

5 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

6 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

7 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

8 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

 

4.2.3 NP100-II 

Resultaten på hot spot-spänning samt förväntad livslängd för det kritiska 

svetsförbandet i NP100-IIs pressplatta är redovisade i Tabell 4.6. Från 

tabellen kan följande fastställas om den kortaste förväntade livslängden på 

svetsförbandet;  

 

 Del 1: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i mitten på 

svetsen.  

 Del 2: Ungefär [CENSUR] cykler och sprickan uppstår i nederkanten 

av svetsen.  

 

Sprickbildningen och sedan brott kan därmed först förväntas uppstå på 

bommen vid det kritiska svetsförbandet. Vid jämförelse med de två tidigare 

analyserade modellerna är däremot den kortaste livslängden totalt sett höjd 

med cirka 50 %. Detta trots att vissa förenklingar av modellen är gjorda och 

därmed är resultatet på livslängden i underkant. Med detta kan det fastslås att 

konstruktionen är bättre än hos föregående modeller. 
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Tabell 4.6. Hot spot-spänning och livslängd för linjerna i NP100-IIs 

pressplatta med utbrett tryck. För fullständiga beräkningar se Bilaga 3 och 

Bilaga 4. 

 

Linje Hot spot-spänning Livslängd 

1 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

2 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

3 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

4 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

5 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

6 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 
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5. Optimering av pressplattan i NP100-II 

Efter FEM-analysen och svetsanalysen av pressplattan som återfinns i NP100-

II framkom det att det finns utrymme för optimering av denna pressplatta. Att 

valet föll på pressplattan i NP100-II och inte den som sitter i NP80-II är för att 

det är den nya, kommande modellen som ska ut i produktion och senare ut på 

marknaden för försäljning. Därför har det inte genomförts några tester på 

maskinen ännu utan en prototyp har tagits fram och inväntar i skrivande stund 

testkörning. Dessutom har NP80-II visat sig fungera ute på marknaden på ett 

sätt som tillfredsställer NVA. Det känns därför mer relevant att utföra 

optimering på den nya modellen och på så sätt försäkra att den håller för det 

ökade presstrycket och har en lång livslängd.  Enligt avsnitt 4.1.3 finns det 

fyra områden med höga spänningar och dessa områden behöver förbättras för 

att på så sätt minska spänningarna. För att försöka minska spänningarna i 

dessa områden kommer ett koncept av en möjlig framtida pressplatta att tas 

fram. Under framtagning av denna pressplatta kommer fokus ligga på att öka 

böjmotståndet, minska vikten och att minska antalet detaljer i pressplattan. 

Anledningen till att vi väljer att fokusera på dessa tre kategorier är för att ett 

ökat böjmotstånd kommer leda till lägre spänningar som resulterar i längre 

livslängd. Minskad vikt och färre detaljer kommer innebära mindre 

materialåtgång för att tillverka pressplattan vilket kan leda till att företaget (i 

detta fall NVA) tjänar mer pengar på grund av minskade 

tillverkningskostnader. 

 

 

5.1 Förbättringar av konstruktionen 

Pressplattan i NP100-II byggs upp av delar som grovt kan delas in i fyra olika 

kategorier; bom, förstärkning, pressprofil samt infästning till spindlarna och 

övriga maskinen. Vid undersökning av eventuella förbättringar som kan göras 

på konstruktionen har varje kategori undersökts för sig och idéer på 

förbättringar har brainstormats fram. För två av dessa kategorier (förstärkning 

och infästning) styrs utformningen av valen inom de andra två kategorierna 

(bom och pressprofil). Därför kommer förslag på förbättringar först ges till de 

två styrande kategorierna, bom och pressprofil. Förslagen utvärderas och 

grupperas efter mest lämplig för att på så sätt minska ner antalet idéer och 

utesluta några av dem. Vid utvärderingen är det följande kriterier som har 

använts; förbättrat böjmotstånd, minskad material användning, minskad vikt, 

enkel att tillverka samt färre delar. Efter val av det mest lämpliga alternativet 
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på bom och pressprofil redovisas förslag på förbättringar i de andra två 

kategorierna, förstärkning och infästning. Utformningen på dessa har till viss 

del styrts av de utvalda bommarna och pressprofilerna. Därefter utvärderas 

även dessa förslag med ovan nämnda kriterier.   

 

 

5.1.1 Bom 

Under pressförloppet utsätts pressprofilerna för ett tryck, detta tryck sprids 

vidare till bommen vilken har som uppgift att ta upp trycket och sprida det 

vidare i maskinen. Bommen behöver därför ha ett bra böjmotstånd för att 

motverka deformation samt ha låg vikt och den bör vara enkel att tillverka. 

Möjlighet till enkel sammanfogning (svetsning, bultning, etc.) av 

pressprofiler, förstärkning och gaffelöra med bommen är optimalt. Tabell 5.1 

redovisar de idéer på balkar som uppkom efter genomförd brainstorming med 

genomgång av fördelar respektive nackdelar för var och ett av dem. Tvärsnitt 

ett är det nuvarande tvärsnittet för bommarna som sitter i pressplattan på 

NP100-II och det är en referens som de andra tvärsnitten jämförs med.  

 

Tabell 5.1. Idéer till förbättringar av kategorin ”bom” med fördelar och 

nackdelar för varje tänkt tvärsnitt. 

 

Nr. Tvärsnitt Fördelar Nackdelar 

1 

 

Referens 

Högt böjmotstånd. 

Bockning ger svetsyta. 

Egentillverkad. 

Referens 

Förstärkning krävs. 

Två delar. 

2 

 

Egentillverkning möjlig. 

Färre bockningar. 

 

Förstärkning krävs. 

Två delar. 

 

3 

 

”Inbyggd” förstärkning. 

Färre delar. 

Egentillverkning möjlig. 

Bockning styr bredd. 

Skarp övergång till 

pressprofilerna. 
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4 

 

”Inbyggd” förstärkning. 

Färre delar. 

Egentillverkning möjlig. 

Ingen skarp övergång. 

Fler bockningar. 

Bockning styr bredd. 

Svår lagerhantering. 

5 

 

Möjlig att beställa. 

Färre delar. 

Inget ”mellanrum”. 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

6 

 

Färre delar. 

Inget ”mellanrum”. 

Ursprung från lagervara. 

 

Omarbetning krävs. 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

Svår bockning. 

7 

 

”Inbyggd” förstärkning. 

Möjlig att beställa. 

Färre delar. 

 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

8 

 ”Inbyggd” infästning. 

Möjlig att beställa. 

Färre delar. 

Inget ”mellanrum”. 

 

Smal profil. 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

9 

 

Färre delar. 

Möjlig att beställa. 

Inget ”mellanrum”. 

 

 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

10 

 

Färre delar. 

Möjlig att beställa. 

 

Svårt att fästa detaljer i. 

Ytbehandling kan krävas 

(Rost?). 

 

Utifrån fördelarna och nackdelarna för tvärsnitten ovan görs en första 

eliminering för att minska ned antalet idéer. Dessutom vägs det också in att 

bommen ska vara enkel att tillverka (och möjlig), att monteringsarbetet av 

pressplattan inte ska försvåras av förändringarna och att det leder till en 

förbättring av hållfastheten. Eftersom ett par tvärsnitt är liknande varandra 

elimineras det av dem som har sämre hållfasthet (ex. av tvärsnitt fem och nio 

elimineras nio). De kvarvarande tvärsnitten genomgår därefter en jämförelse 

mellan storheterna böjmotstånd, area och vikt av en eller två bommar med 

samma längd som den nuvarande bommen har. Dessa storheter har hämtats 

med hjälp av Autodesk Inventor och är redovisade i Tabell 5.2. 
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Tabell 5.2. Jämförelse av kvarvarande tvärsnitts böjmotstånd, area och vikt 

vid full längd. Likvärdiga mått som för den nuvarande bommen har använts 

vid beräkningarna.  

 

Nr. 
Böjmotstånd 

(cm
4
) 

Area 

(cm
2
) 

Vikt 

(kg) 

1 2*1 045,06 2*34,85 2*39,12 

3 1 205,42 44,43 49,87 

4 1 315,77 50,12 56,26 

5 2 492 54,25 60,90 

7 627,65 35,52 39,87 

8 250 30 33,68 

 

Kraven som förbättringarna skulle uppfylla var att pressplattan skulle ha 

bibehållen eller ökad hållfasthet med lägre materialåtgång (och därmed lägre 

vikt) samt färre delar i konstruktionen. Av alternativen till bommens 

konstruktion som är kvar och redovisas i Tabell 5.2 sticker ett av dem ut ur 

mängden. Det är tvärsnitt fem, en HEB-balk (HE 160 B), som har större 

böjmotstånd än de nuvarande bommarna tillsammans och dessutom med en 

lägre totalvikt. Denna balk beställs av leverantör, som även erbjuder den i ett 

material likvärdigt ”Domex 355 MC”. Det innebär att balken är 

färdigtillverkad vid leverans och ingen bockning krävs för att få den 

slutgiltiga formen som fallet är med den nuvarande bommen. Antalet delar 

minskas också med detta val från två till en bom. Därmed väljs denna balk 

som alternativ till bommen i konceptet.   

 

 

5.1.2 Pressprofil 

Pressprofilernas uppgift är att krossa och pressa samman kartongerna som 

lastas in i balpressen. Då dessa ska föra över kraften från materialet som 

pressas samman till bommen är det önskvärt att dessa har ett stort 

böjmotstånd för att minska behovet av kraftiga förstärkningar som håller dem 
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på plats. Högre böjmotstånd innebär även att böjspänningarna i 

pressprofilerna minskar vilket är önskvärt (se Formel 2:2). De krav som en 

optimal pressprofil uppfyller är; lätt att tillverka, krossar kartonger lätt och 

trycker ut luften i materialet, den har högt böjmotstånd så mindre förstärkning 

är nödvändig och materialåtgången vid tillverkning är liten. Tabell 5.3 visar 

förslag på möjliga lösningar där tvärsnitt ett är den nuvarande pressprofilen i 

konstruktionen.   

 

Tabell 5.3. Idéer till förbättringar av kategorin ”pressprofil” med fördelar 

och nackdelar för varje tänkt tvärsnitt.   

 

Nr. Tvärsnitt Fördelar Nackdelar 

1 
 

Referens 

Egentillverkad. 

Skarpa kanter krossar 

kartongerna. 

Referens 

V-form ger sneda 

krafter. 

2  

Egentillverkad. 

Inga sneda krafter. 

 

Fler bockningar. 

Krossar kartonger sämre. 

3  

Egentillverkad. 

Fler skarpa kanter. 

Platå i mitten (fästyta). 

Fler bockningar. 

Mer komplicerad att 

tillverka. 

Sneda krafter. 

4 

 

Egentillverkad. 

Färre bockningar. 

Inga sneda krafter. 

Fler delar (eller bredare). 

5  

Utskärning ur plåt. 

 

Inga skarpa kanter.  

Omdesign av andra 

funktioner (nedhållare av 

bal). 

 

För tvärsnitten av pressprofilerna elimineras endast den sista av idéerna då 

denna utformning av pressprofilen innebär förändringar av övriga 

konstruktioner så som bandningen och urtippning av färdig bal. 

Böjmotståndet för detta tvärsnitt kommer dessutom vara lägre än 

böjmotståndet för den nuvarande pressprofilen i pressplattan då en rak plåt 

böjs lättare än en plåt som är bockad. Tabell 5.4 redovisar en jämförelse 
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mellan de kvarvarande tvärsnittens böjmotstånd, area och vikt på en 

pressprofil med samma längd som den nuvarande har. 

 

Tabell 5.4. Jämförelse av kvarvarande tvärsnitts böjmotstånd, area och vikt 

vid full längd. Likvärdiga mått som för den nuvarande pressprofilen har 

använts vid beräkningarna. 

 

Nr. 
Böjmotstånd 

(cm
4
) 

Area 

(cm
2
) 

Vikt 

(kg) 

1 52,45 24,13 14,87 

2 83,82 25,85 15,93 

3 61,04 26,75 16,49 

4 25,38 10,82 6,67 

 

Från tabellen ovan syns det att den nuvarande pressprofilen har ett relativt 

högt böjmotstånd. Det är dock ett tvärsnitt som har ett väsentligt högre värde 

på böjmotståndet och det är tvärsnitt två, en liknande pressprofil men med 

mer kantig form. Därför kommer detta alternativ att användas i den 

förbättrade konstruktionen trots att vikten ökar med nästen ett kilogram. 

 

 

5.1.3 Förstärkning 

Eftersom pressprofilerna sticker ut så pass mycket från bommen krävs någon 

form av förstärkning för att uppböjningen av dem inte ska bli för stor under 

pressförloppet. Stor uppböjning av dem innebär att böjspänningarna i 

pressprofilerna blir höga vilket påverkar svetsförbandens livslängd. De 

föregående FEM-analyserna av pressplattorna som återfinns i NP80 och 

NP80-II visade att förstärkning av enbart ett antal pressprofiler på varje sida 

av bommen inte var tillräcklig. För NP100-II, med dubbel presskraft och 

större pressprofiler, blir det därför extra viktigt att se till så varje pressprofil 

hålls ned av en förstärkning. I Tabell 5.5 redovisas de idéer som uppkom 

under brainstorming på hur denna förstärkning av pressprofilerna kan se ut 

utifrån tidigare gjorda val av form på bom samt pressprofil. För vissa av 

idéerna krävs det ett större antal av förstärkningarna medans det för andra kan 
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lösas likt den nuvarande förstärkningen i ett stycke. Likt tidigare är den 

nuvarande lösningen tvärsnitt nummer ett. 

 

Tabell 5.5. Idéer till förbättringar av kategorin ”förstärkning” med fördelar 

och nackdelar för varje tänkt tvärsnitt (notera att de visas från sidan). 

Tvärsnitt fyra och fem är heltäckande, dvs. de förstärker på bägge sidorna av 

bommen. För övriga tvärsnitt krävs minst en på varje sida.  

 

Nr. Tvärsnitt Fördelar Nackdelar 

1 

 

Referens 

Fungerar som en stång. 

Enkel form. 

Heltäckande. 

Referens 

Montering kräver 

mätning. 

2 

 

Enkel montering. 

Större möjlig svetsyta. 

Heltäckande. 

 

Kritisk punkt i 

bockningen. 

Större materialåtgång. 

3 

 

Större möjlig svetsyta. 

Heltäckande. 

Enkel montering. 

Kritiska punkter i 

bockningarna. 

Större materialåtgång. 

 

4 
 

Heltäckande. 

Enbart en detalj. 

Enkel montering. 

Större möjlig svetsyta. 

 

Montering i bom krävs. 

Kritiska punkter i 

bockningarna. 

Större materialåtgång. 

5 
 

Förstärker bägge sidorna. 

 

Mycket material. 

Längre tillverkningstid. 

6 

 

Rörprofil medför enkel 

tillverkning. 

Deformeras lätt i 

höjdled. 

Större antal krävs. 

Svårare montering. 

7 

 

Stort böjmotstånd. 

Enkel tillverkning. 

Större antal krävs. 

Svårare montering. 
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8 

 

Stort böjmotstånd. 

Enkel tillverkning. 

Större antal krävs. 

Svårare montering. 

 

Utifrån de fördelar och nackdelar som de olika förstärkningarna har 

elimineras de som innebär allt för stora omkonstruktioner av övriga 

pressplattan. För likvärdiga förstärkningar har, likt tidigare, den sämre av dem 

eliminerats. De kvarvarande alternativen har därefter jämförts utifrån antal 

som krävs för att upprätthålla samma förstärkning som i den nuvarande 

pressplattan samt vikten på en färdig förstärkning. Detta redovisas i Tabell 

5.6. Förstärkning sju och åtta har två värden på vikten till följd av att valet av 

pressprofil innebär två olika sätt för hur den kan monteras, upp och ner eller 

som den nuvarande pressprofilen. Det innebär två olika höjder på nämnda 

förstärkningar om de ska kunna placeras i mittpunkten på pressprofilerna 

vilket eftersträvas. 

 

Tabell 5.6. Jämförelse av kvarvarande tvärsnitts antal och slutlig vikt för en 

enskild förstärkning. Likvärdiga mått som för den nuvarande pressprofilen 

har använts vid beräkningarna, däremot har tjockleken på de stående 

förstärkningarna (7 och 8) dubblats (10mm). 

 

Nr. Antal 
Vikt 

(kg) 

1 2 10.44 

3 2 18,15 

7 10 2,41 (3,06) 

8 10 1,45 (2,11) 

 

Från tabellen ovan kan det utläsas att två tvärsnitt har låg vikt i jämförelse 

med de andra tvärsnitten. Dessa två tvärsnitt är nummer ett och åtta. Tvärsnitt 

nummer ett är det nuvarande tvärsnittet för försträkningsplåten i NP100-II och 

tvärsnitt åtta är ett nytt framtaget tvärsnitt för förstärkningsplåten. Tvärsnittet 

som väljs i den förbättrade konstruktionen är tvärsnitt nummer åtta dels på 

grund av att det är nyframtaget men också då en platta stående på högkant inte 

böjs lika lätt. 
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5.1.4 Infästning 

Infästningen är den del som sammanbinder pressplattan med den övriga 

konstruktionen i balpressen. Det innebär också att all belastning som utförs på 

pressplattan ska ledas genom dessa och vidare ut i maskinens övriga delar 

vilket därmed gör att stora krav på hållfastheten ställs för denna detalj. Ett 

brott vid infästningen får förödande konsekvenser för maskinens funktion. 

Tabell 5.7 redovisar förslag till möjliga infästningar utifrån tidigare val av 

bom där den nuvarande infästningen är nummer ett. 

 

Tabell 5.7. Idéer till förbättringar av kategorin ”infästning” med fördelar och 

nackdelar för varje tänkt tvärsnitt. Samtliga tvärsnitt är betraktade ovanifrån.   

 

Nr. Tvärsnitt Fördelar Nackdelar 

1 
 

Referens 

Enkel tillverkning. 

Enkel montering. 

Referens 

Kräver distanser vid 

montering. 

Hål i konstruktionen. 

2 
 

Enkel montering. 

Möjliggör enkel 

isärtagning.  

Två delar. 

Hål i konstruktionen.  

Kräver bultar vid 

montering. 

3 
 

En solid. 

 

Svårt att göra ”skåran”. 

 

Då endast tre olika infästningstyper har tagits fram jämförs alla i Tabell 5.8 

nedan. I tabellen betyder t.ex. 2(+6) att infästningen består av två detaljer plus 

sex stycken bultar Infästningarna jämförs utifrån hur många delar som 

infästningen består av, den volymen som infästningen har och vilken vikt som 

denna volym motsvarar. Antalet delar och vikten för infästningen är de 

kriterier som infästningstypen väljs utifrån. 
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Tabell 5.8. Jämförelse av infästningarnas antal delar, volym och vikt. 

Likvärdiga mått som för det nuvarande gaffelörat har använts vid 

beräkningarna, däremot har tjockleken för de nya infästningarna ökats från 

30 till 35 mm.  

 

Nr. Antal 
Vikt 

(kg) 

1 2 (+6) 6,74 

2 4 (+10) 4,12 

3 2 4,35 

 

Vid jämförelse mellan de olika alternativen till infästningar framkommer det 

att vikten för de två nykonstruerade infästningarna är betydligt lägre än för det 

nuvarande. Anledningen till detta är dels för att en utskärning av material 

gjorts på de nya idéerna, men också för att det nuvarande gaffelörat sticker ut 

en längre bit från distanserna för att undvika kanttryck. För alternativ två och 

tre krävs inte detta längre utan de kan göras mer kompakta vilket minskar 

vikten. Den infästning som kommer användas i den förbättrade 

konstruktionen är nummer tre. Valet föll på denna infästning eftersom den har 

minst delar och inte kräver några bultar för att monteras så som alternativ två 

gör. Dessutom tillverkas delen i ett stycke vilket innebär större säkerhet på 

hållfastheten och färre delar som måste passas samman. 

 

 

5.2 Utvärdering av konceptet 

Det framtagna konceptet består av nyframtagna delar till var och en av de fyra 

huvudkategorierna bom, pressprofil, förstärkning och infästning vilket nämnts 

tidigare. Bommen i det framtagna konceptet är en HEB-balk, denna balk är 

färdigtillverkad och beställs från leverantör utifrån standardmått. Enligt Tabell 

5.2 ökar böjmotståndet samtidigt som vikten minskar med detta val av bom. 

Pressprofilerna som används har en mer kantig form än de nuvarande. Precis 

som de nuvarande pressprofilerna tillverkas de av NVA med samma metoder 

och plåttjocklek som idag och enligt Tabell 5.4 innebär formändringen att 

böjmotståndet blir större men också att vikten ökar något. Förstärkningen som 

används är en solid platta stående på högkant, denna platta böjs inte lika lätt 
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som den nuvarande förstärkningen gör och enligt Tabell 5.6 minskar vikten 

med denna lösning. Den valda infästningen mellan bom och övrig 

konstruktion påminner om den nuvarande infästningen med undantag att en 

skåra har gjorts för att anpassa infästningen till valet av bom. Denna 

infästning tillverkar NVA själva och den svetsas fast i bommen vid 

montering. Enligt Tabell 5.8 minskar vikten med denna infästning. Figur 5.1 

visar en sammanfogad CAD-modell av det slutgiltiga konceptet. 

 

 
 

Figur 5.1. Konceptbild på en förbättrad konstruktion av pressplattan i 

NP100-II.  

 

 

5.2.1 Statisk FEM-analys av konceptet 

För att kontroller att förändringarna har inneburit bibehållen eller till och med 

förbättrad hållfasthet av pressplattan genomförs en FEM-analys av konceptet. 

Precis som i föregående analyser görs ett snitt i mitten av pressplattan då den 

fortfarande är symmetrisk. För att ge en rättvis jämförelse mellan detta 

koncept och den nuvarande pressprofilen har samma inställningar av FEM-

analyserna använts. Däremot har enbart alternativet med mittnod använts av 

de sju tidigare genomförda analyserna då detta alternativ har visat sig ge ett 

noggrant resultat av var spänningarna är höga i analyserna och hur 

deformationen blir. Figur 5.2 visar en bild på elementnätet. 
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Figur 5.2. Elementnätet på konceptets konstruktion vid FEM-analysen. 

 

Randvillkoren och lasten (jämnt utbrett tryck) för pressplattan appliceras på 

samma sätt som i avsnitt 2.4 och 2.5 för att en jämförelse med NP100-II skall 

vara möjlig. Resultatet från analysen visar att den valda typen av förstärkning 

inte kommer att fungera på ett tillfredställande sätt. Som man ser i Figur 5.3 

är spänningarna mellan bommen och pressprofilerna hög vilket är samma 

område där det har uppstått problem innan. Dessutom är spänningen på 

bommen hög mellan de två förstärkningarna närmast infästningen. Detta beror 

till viss del på att infästningen är fast inspänd men även att förstärkningen är 

fastsvetsad direkt på bommen. 

 

 
 

Figur 5.3. Spänningsfördelning över konceptets konstruktion vid analys med 

presskraften 360 kN. 
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Då det kritiska området mellan bom och pressprofil fortfarande finns kvar kan 

följande slutsats dras; förstärkningen håller inte ner pressprofilerna tillräckligt 

bra. Detta beror förmodligen på att denna typ av förstärkning bara håller ner 

pressprofilerna i mitten och inte ute i kanterna, de kan då böjas i kanterna utan 

inverkan från förstärkningen och spänningen invid bommen blir hög. För att 

åtgärda dessa två problem väljs en ny förstärkning från Tabell 5.6 och enligt 

tabellen är förstärkning nummer sju den näst bästa. Då den förstärker på 

samma sätt som den valda förstärkningen kommer samma problem att uppstå 

och istället väljs tredje bästa förstärkningen vilken är den nuvarande i NP100-

II. Figur 5.4 visar en sammanfogad CAD-modell med förändrad förstärkning. 

 

 
 

Figur 5.4. Konceptet med förändrad förstärkning av pressprofilerna. 

 

En analys med samma inställningar som tidigare utförs på det nya konceptet 

och bilder på resultatet från denna visas i Figur 5.5 och 5.6. 

 

 
 

Figur 5.5. Spänningsfördelning över den modifierade konstruktionen. 
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Figur 5.6. Spänningsfördelning över konstruktionen med genomskinlig främre 

förstärkning av pressprofilerna för att åskådliggöra bommen. 

 

I Figur 5.5 och 5.6 syns det att området med hög spänning vid infästningen 

finns kvar även efter att förstärkningen har ändrats men det syns också att 

området har blivit mindre än tidigare. Anledningen till att det fortfarande 

finns kvar är då området ligger nära infästningen som är låst i alla riktningar 

och rotationer vilket innebär att resultatet inte är helt pålitligt. Området där 

pressprofilerna binder samman med bommen har däremot fått lägre spänning 

med det nya valet av förstärkning vilket innebär att bytet av förstärkningen 

har gett god effekt. 

 

 

5.2.2 Utmattningsanalys av tidigare kritiskt svetsförband 

Trots de förändringar som gjordes på pressplattan i NP100-II för att undvika 

utmattningsbrott och öka livslängden på svetsförbanden var det samma 

svetsförband mellan bom och pressprofil som klarade lägst antal cykler. 

Svetsförband mellan bom och pressprofil har därför analyserats för det 

framtagna konceptet och resultatet kommer jämföras med samma 

svetsförband för NP100-II. De linjer utmed svetsen som studeras är samma 

som för NP100-II, se Figur 3.12. Resultaten från livslängdsberäkningarna 

visas i Tabell 5.9. Utifrån tabellen blir den lägsta livslängden [CENSUR] 

cykler innan sprickbildning uppstår och det sker utmed linje 6 i Figur 3.12, 

alltså kan en spricka först förväntas uppstå på bommen. 
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Tabell 5.9. Hot spot-spänning och livslängd för linjerna i det framtagna 

konceptet av NP100-IIs pressplatta med utbrett tryck. För fullständiga 

beräkningar se Bilaga 3 och Bilaga 4. 

 

Linje Hot spot-spänning Livslängd 

1 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

2 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

3 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

4 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

5 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

6 [CENSUR] MPa [CENSUR] cykler 

 

 

5.3 Jämförelse mellan konceptet och den nuvarande 

pressplattan 

Resultaten från utvärderingarna av det nya konceptet visar att förändringarna 

som är gjorda har förbättrat hållfastheten och livslängden på pressplattan i 

jämförelse med den nuvarande. Kvar att undersöka är om dessa förändringar 

också har uppfyllt de krav som ställdes inför arbetet med framtagning av en 

optimerad pressplatta för NP100-II. Kraven var att böjmotståndet skulle ökas, 

antalet delar i konstruktionen skulle minskas och den totala vikten på 

pressplattan skulle minskas. Tabell 5.10 redovisar en jämförelse mellan den 

nuvarande pressplattan och det slutgiltiga konceptet utifrån dessa krav. 
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Tabell 5.10. Jämförelse av nuvarande pressplatta och det nyframtagna 

konceptet utifrån ställda krav och resultat. 

 

 Nuvarande Slutliga konceptet 

Antal delar 12 st 9 st 

Total vikt 200 kg 168 kg 

Största förskjutning av: 

Pressprofil 

Bom 

 

4,3 mm 3,3 mm 

2,4 mm 2,2 mm 

Högsta spänning på: 

Pressprofil 

 

Bom 

Förstärkning 

 

53 MPa (ovansidan) 

198 MPa (undersidan) 

46 MPa (ovansidan) 

64 MPa (undersidan) 

172 MPa (ovansidan) 154 MPa (ovansidan) 

181 MPa (vid hål) 83 MPa 

Kortaste livslängd från 

svetsanalysen 
[CENSUR] cykler [CENSUR] cykler 

 

Som tabellen ovan visar har kraven uppfyllts med genomförda förbättringar i 

det nya konceptet. Förskjutningen av delarna har minskat till följd av att 

böjmotståndet för hela konstruktionen har ökat. Spänningarna har minskat, 

om än marginellt, vilket innebär att hållfastheten har ökat. Antalet delar i 

konstruktionen har minskat och även den totala vikten. Det innebär inte bara 

att det nya konceptet har förbättrat hållfastheten och förlängt livslängden på 

pressplattan i NP100-II utan också minskat materialåtgången vid produktion. 

Minskad materialåtgång innebär minskad materialkostnad totalt för 

pressplattan och köp av bom med standardprofil innebär sänkt 

produktionskostnad för NVA. 
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6. Sammanfattning och diskussion 

Problemet som NVA presenterade som problemställning till detta 

examensarbete har i denna rapport verifierats med de beräkningar och 

analyser som genomförts. Detta gäller modellen NP80 där det kunde göras en 

jämförelse av data mellan ett verkligt test och analyserna genomförda i 

programvaran på datorn. För NP80-II samt NP100-II har inga tester 

genomförts av NVA och därmed kunde inte resultaten från analyserna av 

dessa jämföras med någon siffra från ett praktiskt test. Då samma metoder och 

utförande har använts vid analyserna av samtliga modeller kan resultaten 

däremot anses vara pålitliga för dessa två modeller.  

 

Med tanke på omfattningen av detta examensarbete gavs det inte utrymme att 

gå på djupet inom varje del i arbetet. Vid vidare studier inom detta ämne finns 

det vissa områden som lämnar utrymme för fördjupning vilket medför att ett 

resultat med större noggrannhet kan erhållas. Ett sådant område är 

infästningen vid FEM-analyserna som kan ses över och eventuellt ändras så 

viss fjädrande effekt läggs in. Ett annat kan vara att använda alla tre 

metoderna vid svetsutvärderingen och därmed få flera resultat som kan 

jämföras vilket ringar in den förväntade livslängden på svetsförbanden.  

 

Det nya konceptet av pressplattan i NP100-II som togs fram visar sig ha bättre 

hållfasthet och därmed längre livslängd än den nuvarande pressplattan. Om 

detta koncept ska tas vidare och senare användas kommersiellt bör dock 

praktiska tester med prototyper genomföras för att verifiera resultaten från 

FEM-analyserna. 
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Bilaga 1 Integralberäkningar för de 

utbredda lasterna 

Vid dessa integralberäkningar har integralområdet (pressprofilernas position) 

hämtats med hjälp av mätverktyget i Autodesk Inventor. Eftersom 

pressplattorna är symmetriskt uppbyggda har enbart halva pressplattorna 

använts i beräkningarna och därefter har resultatet från integralberäkningarna 

multiplicerats med två.  

 

 

NP80 och NP80-II 

På grund av orienteringen för koordinatsystemet i dessa två modeller kommer 

Y-axeln att motsvara bredden på pressplattorna (vid betraktning framifrån). 

Det innebär att vid beräkningarna för de bägge modellerna används 

beteckningen från Autodesk Multiphysics för variabeln i Y-led. 

 

  

Absolutvärde av en rät linje 

Funktionen har följande utseende: 

 

                   (B1:1) 

 

där a är en konstant och s är variabeln som motsvarar Y-koordinaten 

(koordinaten för pressplattans längd). 

 

Arean under kurvan ges då av följande integral (absolutbeloppet ignoreras då 

inga negativa tal är med i beräkningen): 

 

       
 

 
   

  

 
 
 

 

       (B1:2) 

 

där A och B är Y-koordinater för start- och slutpunkt. 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:2 blir arean som de två täcker: 
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Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:2 ger det följande: 

 

         
       

       
    

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                       
 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:2 vilket ger: 

 

         
      

 
    

  

 
 
 

      

    
       

 
   

 

                       
 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                             
 

                      
 

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  

 

                                           
 

 Resultatet ska motsvara trycket på 180 kN: 

 

                          
       

             
           

 

Med värdet på a insatt i Ekvation B1:1 får funktionen följande utseende: 
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Detta ger en utbredd last med störst kraft ute i kanterna på pressplattan som 

minskar ju närmre mitten man kommer (se Figur B1.1). 

 

 
 

Figur B1.1. Lastkurvan                         , maximalt tryck i 

kanten på pressplattan.  

 

För att kraften ska vara störst i mitten på pressplattan måste kurvan vändas 

samt förskjutas med konstanten c så villkoret att kraften ska vara noll i kanten 

på pressplattan uppfylls. Det ger följande ekvation: 

 

                              då         (B1:3) 

 

Detta ger: 

 

                               
 

                           
 

Sätts värdet på c in i Ekvation B1:3 får funktionen följande utseende: 

 

                                  

 

Se Figur B1.2 för grafen av kurvan. 
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Figur B1.2. Lastkurvan                                 , 

maximalt tryck i mitten på pressplattan.  

 

 

Parabol 

Funktionen har följande utseende: 

 

                  (B1:4) 

 

där a är en konstant och s är variabeln som motsvarar Y-koordinaten 

(koordinaten för pressplattans längd). 

 

Arean under kurvan ges då av följande integral: 

 

        
 

 
   

  

 
 
 

 

      (B1:5) 

 

där A och B är Y-koordinater för start- och slutpunkt. 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:5 blir arean som de två täcker: 
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Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:5 ger det följande: 

 

          
       

       
    

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                        

 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:5 vilket ger: 

 

          
      

 
    

  

 
 
 

      

    
       

 
   

 

                     

 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                             
 

                       

 

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  

 

                                          
 

 Resultatet ska motsvara trycket på 180 kN: 

 

                       
      

           
             

 

Med värdet på a insatt i Ekvation B1:4 får funktionen följande utseende: 

 

                           

 

Detta ger en utbredd last med störst kraft ute i kanterna på pressplattan som 

minskar ju närmre mitten man kommer (se Figur B1.3). 
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Figur B1.3. Lastkurvan                         , maximalt tryck i 

kanten på pressplattan.  

 

För att kraften ska vara störst i mitten och noll i kanterna på pressplattan 

måste kurvan vändas samt förskjutas med konstanten c, vilket gör att 

funktionen får följande utseende: 

 

                     (B1:6) 

 

Arean under kurvan ges då istället av följande integral: 

 

           
 

 
  

     

 
     

 

 

      (B1:7) 

 

där A och B är y-koordinater för start- och slutpunkt. 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:7 blir arean som de två täcker: 
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Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:7 ger det följande: 

 

             
       

       
   

     

 
     

       

       

  

 

    
           

 
             

           

 
              

 

                                     

 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:7 vilket ger: 

 

             
      

 
   

     

 
     

 

      

  

 

   
          

 
            

 

                                 

 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                                  

                                    

 

                                  

 

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  

 

                                      

 

                                  
 

 Resultatet ska motsvara trycket på 180 kN: 
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Med värdet på a insatt i Ekvation B1:6 får funktionen följande utseende: 

 

                                               
 

och följande villkor ska uppfyllas: 

 

            
 

Detta ger: 

 

                                                  
 

                              
 

                          
 

  
      

      
         

 

Vilket ger att: 

 

  
                    

            
 

                         

            
              

 

Med värdet på a och c insatt i Ekvation B1:6 får funktionen följande utseende: 

 

                                    

 

Se Figur B1.4 för grafen av kurvan. 
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Figur B1.4. Lastkurvan                                   , 

maximalt tryck i mitten på pressplattan.  

 

 

NP100-II 

I CAD-modellen för NP100-II har orienteringen på koordinatsystemets axlar 

ändrats i jämförelse med modellerna för NP80 och NP80-II. Vilket medför att 

X-axeln istället kommer motsvara bredden på pressplattan (vid betraktning 

framifrån). Det innebär att vid beräkningarna för denna modell används 

beteckningen från Autodesk Multiphysics för variabeln i X-led. 

 

 

Absolutvärde av en rät linje 

Funktionen har följande utseende: 

 

                   (B1:8) 

 

där a är en konstant och r är variabeln som motsvarar X-koordinaten 

(koordinaten för pressplattans längd). 

 

Arean under kurvan ges då av följande integral (absolutbeloppet ignoreras då 

inga negativa tal är med i beräkningen): 

 

       
 

 
   

  

 
 
 

 

       (B1:9) 
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där A och B är X-koordinater för start- och slutpunkt. 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:9 blir arean som de två täcker: 

 

         
       

       
     

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                     

 

Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:9 ger det följande: 

 

         
       

       
    

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                    

 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:9 vilket ger: 

 

         
       

 
    

  

 
 
 

       

    
        

 
   

 

                   

 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                                      

  

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  

 

                                     
 

 Resultatet ska motsvara trycket på 360 kN: 
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Med värdet på a insatt i Ekvation B1:8 får funktionen följande utseende: 

 

                           

 

Detta ger en utbredd last med störst kraft ute i kanterna på pressplattan som 

minskar ju närmre mitten man kommer (se Figur B1.1 för lastkurvans 

utformning). 

 

För att kraften ska vara störst i mitten på pressplattan måste kurvan vändas 

samt förskjutas med konstanten c så villkoret att kraften ska vara noll i kanten 

på pressplattan uppfylls. Det ger följande ekvation: 

 

                               då           (B1:10) 

 

Vilket ger: 

 

                                    
 

                              
 

Sätts värdet på c in i Ekvation B1:10 får funktionen följande utseende: 

 

                                   

 

Se Figur B1.2 för lastkurvans utformning. 

 

 

Parabol 

Funktionen har följande utseende: 

 

                  (B1:11) 

 

där a är en konstant och r är variabeln som i vårt fall motsvarar X-koordinaten 

(koordinaten för pressplattans längd). 

 

Arean under kurvan ges då av följande integral: 

 

        
 

 
   

  

 
 
 

 

      (B1:12) 
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där A och B är X-koordinater för start- och slutpunkt. 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:12 blir arean som de två täcker: 

 

          
       

       
     

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                      

 

Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:12 ger det följande: 

 

          
       

       
    

  

 
 
       

       

    
        

 
 

        

 
   

 

                        

 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:12 vilket ger: 

 

          
       

 
    

  

 
 
 

       

    
        

 
   

 

                     

 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                           
 

                       

 

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  
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Resultatet ska motsvara trycket på 360 kN: 

 

                      
      

          
             

 

Med värdet på a insatt i Ekvation B1:11 får funktionen följande utseende: 

 

                           

 

Detta ger en utbredd last med störst kraft ute i kanterna på pressplattan som 

minskar ju närmre mitten man kommer (se Figur B1.3 för lastkurvans 

utformning). 

 

För att kraften ska vara störst i mitten och noll i kanterna på pressplattan 

måste kurvan vändas samt förskjutas med konstanten c, vilket gör att 

funktionen får följande utseende: 

 

                     (B1:13) 

 

Arean under kurvan ges då istället av följande integral: 

 

           
 

 
  

     

 
     

 

 

      (B1:14) 

 

Genom att sätta in start- och slutpunkt för den ena av de yttersta 

pressprofilerna i Ekvation B1:14 blir arean som de två täcker: 

 

             
       

       
    

     

 
     

       

       

  

 

    
           

 
             

           

 
              

 

                                    

 

Vid insättning av start- och slutpunkt för en av den nästkommande 

pressprofilen i Ekvation B1:14 ger det följande: 

 

             
       

       
   

     

 
     

       

       

  



100 

 

    
           

 
             

           

 
              

 

                                     

 

Slutligen sätts start- och slutpunkt in för den mittersta pressprofilen i Ekvation 

B1:14 vilket ger: 

 

             
       

 
   

     

 
     

 

       

  

 

   
           

 
             

 

                                  

 

Totalt blir arean under kurvan som pressprofilerna täcker: 

 

                                                 

                                     

 

                                   

 

vilket är längs med randen på pressplattan (2D). För att få med hela 

pressplattan (3D) måste resultatet multipliceras med djupet på pressprofilerna:  

 

                                   

 

                                  
 

Resultatet ska motsvara trycket på 360 kN: 
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Med värdet på a insatt i Ekvation B1:13 får funktionen följande utseende: 

 

                                             
 

och följande villkor ska uppfyllas: 

 

              
 

Vilket ger: 

 

                                                  
   
 

                               
 

                           
 

  
      

     
        

 

Vilket ger att: 

 

  
                     

           
 

                         

           
             

  

Med värdet på a och c insatt i Ekvation B1:13 får funktionen följande 

utseende: 

 

                                  

 

Se Figur B1.4 för lastkurvans utformning. 
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Bilaga 2 Bilder på resultaten från FEM-

analyserna 

Tabell B2.1 Jämnt utbrett tryck, standardinställningar på elementnätet. 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.2 Jämnt utbrett tryck, standardinställningar med mittnod. 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.3 Jämnt utbrett tryck, förfinat elementnät. 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.4 Lastkurvan           , förfinat elementnät. 

(Lastkurvan är            för NP100-II) 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.5 Lastkurvan              , förfinat elementnät. 

(Lastkurvan är               för NP100-II) 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.6 Lastkurvan          , förfinat elementnät. 

(Lastkurvan är          , för NP100-II) 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Tabell B2.7 Lastkurvan             , förfinat elementnät. 

(Lastkurvan är             , för NP100-II) 

 

Modell Bild 

NP80 

 

NP80-II 

 

NP100-II 
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Bilaga 3 Svetsförbandens spänningsgrafer 

samt beräkning av hot spot-spänning 

I följande avsnitt visas samtliga grafer över spänningarna intill svetsförbanden 

som använts i analyserna vid fastställande av hot spot-spänningen samt en 

genomgång av hur beräkningarna har genomförts. 

 

 

NP80 

 
 

Figur B3.1. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan mittersta pressprofilen och främre bommen i NP80. 

 

 
 

 Figur B3.2. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan bakre förstärkningsplattan och bommen i NP80.   

 

1 

2 

3 

6 

4 5 

7 

8 
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Grafer 

Tabell B3.1. Spänningskurvor utmed linje 1,2 och 3 i Figur B3.1. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

1 

 

2 

 

3 
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Tabell B3.2. Spänningskurvor utmed linje 4,5 och 6 i Figur B3.1. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

4 

 

5 

 

6 

 
 

 

 

 



114 

Tabell B3.3. Spänningskurvor utmed linje 7 och 8 i Figur B3.2. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

7 

 

8 
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Beräkningar 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:2 när linjerna 1,2,3 och 8 på 

pressprofilen samt förstärkningsplåten betraktas:  

 

Formel 3:2;                             

    

Tjockleken (t) för pressprofilerna och förstärkningsplåten är 6 mm. 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

 
                       

                     
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

 
                        

                     
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

 
                      

                    
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 
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Linjen längs bakre förstärkningsplatta (linje 8): 

 

 
                      

                    
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:5 när linjerna 4,5,6 och 7 på 

bommen samt förstärkningsplåten betraktas. 

 

Formel 3:5;                                    

 

där                         enligt Formel 3:4.  

    

 
       
       
        

   

 

vilket innebär att           . 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

 
                           

                           
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                             
 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  
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Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                             
 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 

 

 
                           

                           
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Linjen längs bakre bommen (linje 7): 

 

 
                           

                           
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 
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NP80-II 

 
 

Figur B3.3. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan mittersta pressprofilen och främre bommen i NP80-II.  

 

 
 

 Figur B3.4. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan bakre förstärkningsplattan och bommen i NP80-II.   

7 

8 
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Grafer 

Tabell B3.4. Spänningskurvor utmed linje 1,2 och 3 i Figur B3.3. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

1 

 

2 

 

3 
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Tabell B3.5. Spänningskurvor utmed linje 4,5 och 6 i Figur B3.3. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

4 

 

5 

 

6 
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Tabell B3.6. Spänningskurvor utmed linje 7 och 8 i Figur B3.4. 

 

Linje Spänningskurva 

7 

 

8 
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Beräkningar 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:2 när linjerna 1,2,3,7 och 8 

på pressprofilen samt förstärkningsplåten betraktas:  

 

Formel 3:2;                             

    

Tjockleken (t) för pressprofilerna är 6 mm. 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

 
                       

                          
  

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

 
                       

                       
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                             
 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

 
                      

                      
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 
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Linjen längs bakre bommen (linje 7): 

 

 
                      

                    
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                               
 

Linjen längs bakre förstärkningsplatta (linje 8): 

 

 
                      

                     
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:5 när linjerna 4,5 och 6 på 

bommen betraktas. 

 

Formel 3:5;                                    

 

där                         enligt Formel 3:4.  

    

 
         
          
        

   

 

vilket innebär att           . 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

 
                          

                          
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 
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Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

 
                           

                           
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 

 

 
                           

                          
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 
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NP100-II 

 
 

Figur B3.5. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan mittersta pressprofilen och främre bommen i NP100-II.  
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Grafer 

Tabell B3.5. Spänningskurvor utmed linje 1,2 och 3 i Figur B3.5. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

1 

 

2 

 

3 
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Tabell B3.6. Spänningskurvor utmed linje 4,5 och 6 i Figur B3.5. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

4 

 

5 

 

6 
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Beräkningar 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:2 när linjerna 1,2 och 3 på 

pressprofilen betraktas:  

 

Formel 3:2;                             

    

Tjockleken (t) för pressprofilerna är 6 mm. 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

 
                      

                          
  

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

 
                      

                       
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

 
                      

                      
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                               
 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:5 när linjerna 4,5 och 6 på 

bommen betraktas. 
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Formel 3:5;                                    

 

där                         enligt Formel 3:4.  

    

 
         
          
        

   

 

vilket innebär att           . 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

 
                          

                          
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

 
                          

                          
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 

 

 
                          

                         
   

 

Insättning av      samt       i Formel 3:5 ger följande; 
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NP100-II (optimerad) 

 
 

Figur B3.6. Linjer (de svarta) utefter vilka spänningen har plottats vid 

svetsförbandet mellan mittersta pressprofilen och främre bommen i den 

optimerade versionen av NP100-II.  
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Grafer 

Tabell B3.7. Spänningskurvor utmed linje 1,2 och 3 i Figur B3.6. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

1 

 

2 

 

3 

 
 

 



132 

Tabell B3.8. Spänningskurvor utmed linje 4,5 och 6 i Figur B3.6. Negativa 

spänningar beror på att det är tryckspänning. 

 

Linje Spänningskurva 

4 

 

5 

 

6 
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Beräkningar 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:2 när linjerna 1,2 och 3 på 

pressprofilen betraktas:  

 

Formel 3:2;                             

    

Tjockleken (t) för pressprofilerna är 6 mm. 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

 
                       

                          
  

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

 
                       

                        
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

 
                      

                      
   

 

Insättning av      samt    i Formel 3:2 ger följande; 

 

                                              
 

Beräkning av hot spot-spänningen med Formel 3:5 när linjerna 4,5 och 6 på 

bommen betraktas. 
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Formel 3:5;                                    

 

där                         enligt Formel 3:4.  

    

 
         
          
        

   

 

vilket innebär att           . 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

 
                            

                           
   

 

Insättning av       samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

 
                           

                          
   

 

Insättning av       samt       i Formel 3:5 ger följande; 

 

                                              
 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 

 

 
                           

                          
   

 

Insättning av       samt       i Formel 3:5 ger följande; 
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Bilaga 4 Beräkningar för svetsförbandens 

förväntade livslängd 

NP80 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 när linjerna 1,2,3 och 8 betraktas: 

 

Formel 3:1;       
 

  
 
 

     

där 

N = Livslängden 

          
c = 100 MPa (då hot spot-metoden använts) 

    h   
m = 3 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 
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Linjen längs bakre förstärkningsplåten (linje 8): 

 

                     
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 och 3:6 när linjerna 4,5,6 och 7 

betraktas: 

 

Formel 3:1 modifierad med Formel 3:6;       
      

  
 
 

  

  

där 

N = Livslängden 

          

          
    

    
 
    

      
  

  
 
    

         

    h   
m = 3 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 
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Linjen längs bakre bommen (linje 7): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

 

NP80-II 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 när linjerna 1,2,3,7 och 8 betraktas: 

 

Formel 3:1;       
 

  
 
 

    

där 

N = Livslängden 

          
c = 100 MPa 

    h   
m = 3 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 
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Linjen längs bakre bommen (linje 7): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Linjen längs bakre förstärkningsplåten (linje 8): 

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 och 3:6 när linjerna 4,5 och 6 

betraktas: 

 

Formel 3:1 modifierad med Formel 3:6;       
      

  
 
 

   

där 

N = Livslängden 

          

          
    

    
 
    

      
  

  
 
    

         

    h   
m = 3 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  
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Undre linjen längs bommen (linje 6): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

 

NP100-II 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 när linjerna 1,2 och 3 betraktas: 

 

Formel 3:1;       
 

  
 
 

    

där 

N = Livslängden 

          
c = 100 MPa 

    h   
m = 3 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 
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Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                   

 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 och 3:6 när linjerna 4,5 och 6 

betraktas: 

 

Formel 3:1 modifierad med Formel 3:6;       
      

  
 
 

   

där 

N = Livslängden 

          

          
    

    
 
    

      
  

  
 
    

         

    h   
m = 3 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 
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NP100-II (optimerad) 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 när linjerna 1,2 och 3 betraktas: 

 

Formel 3:1;       
 

  
 
 

    

där 

N = Livslängden 

          
c = 100 MPa 

    h   
m = 3 

 

Vänstra linjen längs pressprofilen (linje 1): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Mittersta linjen längs pressprofilen (linje 2): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                  

 

Högra linjen längs pressprofilen (linje 3): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
   

        
 
 

                   

 

Beräkning av livslängden med Formel 3:1 och 3:6 när linjerna 4,5 och 6 

betraktas: 

 

Formel 3:1 modifierad med Formel 3:6;       
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där 

 

N = Livslängden 

          

          
    

    
 
    

      
  

  
 
    

         

    h   
m = 3 

 

Övre linjen längs bommen (linje 4): 

 

                    
 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                 

 

Mittersta linjen längs bommen (linje 5):  

 

                    

 

      
 

  
 
 

        
  

        
 
 

                  

 

Undre linjen längs bommen (linje 6): 
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Bilaga 5 Ritningar till den förbättrade 

pressplattan 
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145 

  



146 

  



147 

  



148 

  



149 

  



150 
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152 

  



153 

  



154 
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