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Sammanfattning
Jag har sedan 2007 haft en anställning på SSAB tunnplåt i Borlänge. Därför föll det sig ganska
naturligt att till denna examen kontakta dem för examensarbete.
SSAB-koncernen Sprider sig över hela världen, men SSAB Sverige består av
Råstålsproducering i Luleå, Grovplåtsproducering i Oxelösund, och Tunnplåtsproducering i
Borlänge.

Abstract
Since 2007, I´ve been working in the steel industry in a place called “SSAB”. That’s why it
seemed right to contact them for this thesis.
The SSAB concern is global, but SSAB Sweden involves raw steel producing in Luleå, heavy
plate producing in Oxelösund, and sheet metal producing in Borlänge.
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Projektbeskrivning
Betsträcka 3 på SSAB tunnplåt Borlänge används för att Beta tunnplåt i mängder. Processen
går till så att plåt matas in i ett bet-kar där smuts och glödskal fräts bort av en utblandad
svavelsyra. Vidare förs plåten in i ett spol-kar som spolar bort betsyran med högt tryck. För
att förhindra att vattenånga, vatten och bet-syra kommer ut används stora lock på spolkaren.
Dessa lock öppnas med jämna mellanrum för att underhåll ska kunna utföras. Det är vid
dessa tillfällen min lösning ska komma till användning. Jag ska konstruera en låsning som
håller locket i öppet läge medan underhåll kan utföras säkert.
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Krav och Önskemål
De krav och önskemål som är satta på denna låsning är att den ska ha ett lågt antal delar.
Delarna som finns ska var lätta att montera/demontera. De ska även vara billiga i inköp och
lättillgängliga.
Delarna ska vara korrosionsbeständiga i så stor mån som möjligt, detta på grund av syra och
vattenångorna som finns i hallen.
En säkerhetsfaktor på 5 ska finnas för att förhindra personskador.
Ett sista önskemål är att det ska finnas en indikator som indikerar öppet respektive stängt
läge.
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Idéskisser
Projektet inleddes med ideskisser, en del bättre än de andra.
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Urval Idéer
Från de skissade idéerna gjordes ett urval för att ta fram de mest intressanta idéerna. De
ritades sedan upp i Catia för att få en bättre överblick om hur varje idé fungerade. Cadfilerna skickades in till handledaren på SSAB samt till handledaren på skolan för utvärdering.

Idé ett går ut på att när locket ställt sig i öppet läge, drars ratten åt som låser de två
skenorna som i sin tur låser cylindern. En fördel är att den tar lite plats. En nackdel är att den
kan ha svårt att orka med trycket från locket.

Idé två är en av de enklaste konstruktionerna, en sprint eller någon liknande låsning låser
ihop de två plattjärnen. En fördel är att det är lätt att tillverka. En nackdel är att den kan bli
för klen.
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Idé tre är lite av en chansning, bilden illustrerar en skruvlåsning på cylindern. En fördel är att
den är lätt att tillverka. Den största nackdelen är att det är tveksamt om det uppstår nog
med friktion för att hålla cylindern låst.

Idé fyra är en sprintlåsning direkt på lockets axel. En enkel konstruktion, men vridmomentet
kan vara för stort för konstruktionen.

Idé fem låser cylindern i botten, vilket hindrar den från att höja eller sänka locket. En fördel
är även här den lätta konstruktionen. En nackdel är likt den förra iden det höga
vridmomentet.
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Efter samtal med både kontaktpersonen på SSAB och handledaren på skolan valdes idé
nummer två för vidare utveckling. Detta beslut togs på grund av konstruktionens enkla
utformning. Dess enkla utformning bidrar till många positiva egenskaper.
En enkel konstruktion ger låga materialkostnader samt låga tillverkningskostnader.
Montering blir betydligt lättare. Den enkla konstruktionen är även liten till storleken, vilket
gör att den ej blir i vägen för traverser och dylikt.
Även ett annat förslag kom upp under diskussionen med kontaktpersonen på SSAB.
Förslaget var en färdig produkt, en cylinder med inbyggda låsningar för låsning i undre och
övre läge. Anledningen till att det förslaget inte analyserades djupare var att förslag nummer
två är en konstruktion helt utanför den befintliga, till skillnad från cylindern som skulle ersatt
en del i den befintliga konstruktionen. Låt oss säga att cylindern är i behov av reparation,
med förslag nummer två kan locket hållas upp, men med cylinderförslaget skulle locket ej
kunnat vara öppet.

Komponentval
De enda komponenter som behöver bytas ut från den befintliga konstruktionen är fem
stycken insexs-skruvar. Den övre och den undre delen kommer att tillverkas av ett
höghållfast stål, detta på grund av att det är lättillgängligt på ett stålverk. Ett skyddande skikt
i form av färg kommer appliceras på ytorna.
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Beräkningar
Eftersom den ultimata formen på idé nummer två var oklar analyserades många förslag med
så kallad FEM-analys i Catia V5. Komplicerade former försökte undvikas för att krafterna
skulle vandra så fritt som möjligt genom konstruktionen. För att idén skulle fungera krävdes
en max-spänning på 80MPa. Denna spänning sattes med hänsyn på en säkerhetsfaktor 5,
och med hänsyn på vad ett höghållfast stål kan klara av.

Beräkningsvillkor
Catia-modellen bantades ner till så få antal delar som möjligt för att så lite som möjligt skulle
kunna krångla. Momentet i den roterande axeln räknades ut för hand med vetskap om
lockets ungefärliga vikt på 400kg, och lockets vinkel i öppet läge med vetskap om cylinderns
maxlängd.

Cylinderns maxlängd var för kort för att få upp locket i 90grader. Det gjordes mätningar i
Catia-modellen för att få fram rätt gradtal.
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Det handberäknade resultatet blev 2620 Newton, Vilket användes för att utföra FEManalyserna.
Här efter följer några av de förslag som togs fram.
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Denna konstruktion var den första som analyserades, det är en enkel konstruktion med stora
likheter till idé nummer två. Som spänningstabellen visar blev det allt för stor kraft, hela
1100MPa, vilket skulle resulterat i materialbrott.
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Några försök senare togs denna konstruktion fram. Tanken var att den skulle få extra stöd
när den belastades, vilket den fick, men tyvärr var kraften fortfarande för stor, 336MPa på
det mest utsatta stället.
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De två föregående konstruktionerna blev väldigt snarlika, enda skillnaden är hur den övre
och den undre detaljen kopplas ihop. En enkel ändring gav en stor skillnad i resultatet, från
212MPa till 145MPa.
Den sista konstruktionen verkade mest optimal med tanke på att kraften vandrade nästintill
ostört. Men resultatet var för högt, så fler analyser gjordes.

Den sista konstruktionen klarade kravet på 80MPa. Det som är gjort för att få högre
hållbarhet an föregående konstruktioner är att materialtjockleken höjts på den undre delen,
samt att den fått extra stöd från ett tredje hål. Den övre delen hade sen innan bra hållfasthet
så den optimerades endast mot vikt.
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Denna detalj är i förhållande till max-spänningen ganska oberörd, förutom två små områden
vid de övre hålen.
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På denna detalj sprider sig spänningarna jämnt över sidorna på detaljen, och de håller sig
ännu en bit under maxspänningen. Det som eventuellt kan ses som överflödigt på denna del,
om man ser till de påfrestade områdena, är det tredje hålet längst ner till höger, vilket ser
oberört ut. Men det fick bestå för ytterligare stabilitet i sidled.
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Utvärdering av färdig konstruktion
Den valda idén blev efter ett stort antal analyser en konstruktion vilken krafterna flödar bra
igenom, den har en tilltalande form, och framför allt håller den för de simulerade
påfrestningarna. Dessvärre har den gått från en någorlunda enkel form till en mer avancerad
form. För att följa kraven och önskemålen har därför en alternativ konstruktion tagits fram
vilken har en enklare form.
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Den enklare versionen har inte lika många radier, den består i stort sett av två plattjärn för
enkelhetens skull, och den kan belastas med samma kraft som den mer avancerade
versionen utan att nå för hög maxspänning.
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Låsningslösningar
Bet-hallen på SSAB tunnplåt i Borlänge är en smutsig miljö, med mycket damm och bestyraångor i luften. Det är därför att föredra en tålig låsningslösning, utan små och känsliga
detaljer, även låsningar som kräver smörjning kan orsaka problem. Lösningar som
granskades var bland annat en lastvagnskopplings-liknande låsning, en vanlig sprintlåsning,
en skruv med gänga-lösning, och en hulling-låsning. Den som slutligen valdes var
sprintlåsningen, den mest enkla men ändå mest robusta konstruktionen. Enligt kraven och
önskemålen skulle det finnas en indikator som indikerar öppet samt stängt läge, för att i sin
tur eventuellt bryta hydralik eller dylikt. En sådan indikator skulle kunna vara två mekaniska
armar som ”trycks” undan av sprinten. Sprinten i sin tur skulle enkelt kunna vara mekaniskt,
pneumatiskt eller hydrauliskt styrd eftersom det är så öppet runt konstruktionen vilket gör
att ytterligare konstruktioner går att montera.
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Kostnadsanalys
SSAB tunnplåt Borlänge är ett stort företag med en egen konstruktionsavdelning, därför är
tillverkningskostnaderna svåra att beräkna, däremot materialkostnader och standardiserade
delars kostnader kan redovisas.
Den övre delen Har en vikt på ca: 5 kg, den undre delen har en vikt på ca: 9kg. Priset på stål
är väldigt varierande på grund av dess många olika legeringar och tillverkningssätt. Det som
även bör nämnas här är att SSAB tillverkar stål, vilket har en inverkan på priset, i vilket fall
har priset satts till 15kr/kg med tanke på att det är ett höghållfast stål som eftersökes. Priset
för konstruktionens material blir då 15*14= 210 kronor per sida.
De standardiserade komponenterna i detta fall är bultarna som håller upp konstruktionen, 5
stycken insexbultar med storleken M16. Pris per styck är ca: 40 kronor.
Det totala priset för en sida blir då 210+(40*5)= 410 kronor.
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Felanalys
Efter diskussioner med kursare runt konstruktionen, har det framkommit att vissa problem
kan uppkomma med denna konstruktion. Här efter följer en FMEA-Feleffektanalys.

CE-märkning
Denna konstruktion ska CE-märkas eftersom det är en påbyggnation på en maskinstyrd
konstruktion.

Livscykelanalys
Eftersom konstruktionen består av så få delar, och att dessa delar är så lätta att
montera/demontera, kan den enkelt återvinnas när den fullgjort sitt arbete. Stål kan
återanvändas genom nedsmältning av gammalt material, som efter nedsmältning kan
användas som nytt. Dessutom krävs det mindre energi vid återanvändning av stål än vid
primärframställning.

Produktutprovningsplan
Tiden räckte inte till för att tillverka en fysisk modell, men en sådan hade ändå varit svår att
testa eftersom det är så stora krafter som ska appliceras.
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Diskussion
Detta projekt blev annorlunda mot vad jag tänkt mig, det jag trodde skulle vara det lättaste
blev det mest kluriga. Analyser till förbannelse. Jag hade gärna fördjupat mig mer i projektet
om tid hade funnits. Exempelvis tagit fram en hållare för en motor som eventuellt skulle ha
drivit sprinten, tittat närmare på vilket material som hade varit optimalt för konstruktionen,
sen hade jag väldigt gärna byggt en prototyp. Så mitt största misstag i detta projekt måste
jag säga var min tidsoptimism.
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Källor
Skruv:
https://se.grene.com/shop/action/item_12000_-12_1735_1017_873716483G873701448G1800001G23400001_100001?ddkey=https:SelectMod
uleCmd
http://www.wiberger.se/templates/din912.htm
Företagsinfo:
www.ssab.com
CE-märkning:
http://www.av.se
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