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SAMMANFATTNING 
Denna rapport är skriven av Caroline Lohman och behandlar ett examensarbete som utförts 

under våren 2017 för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 

och design, MSGC12. Kursen ingår inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på 

Karlstads universitet och omfattar 22,5 högskolepoäng. Handledare för projektet har varit 

Monica Jakobsson och examinator Leo de Vin. Arbetet har mestadels utförts på plats hos 

uppdragsgivaren Outotec (Sweden) AB. 

Outotec (Sweden) AB är i grunden ett finskt företag som specialiserar sig på produkter till 

gruvindustrin för att hjälpa dem med att ta hand om och rena metaller och de är världsledande 

inom sitt område. I sina produkter har de i dagsläget hydraulik installerat men är nu 

intresserade av att se om teknikutvecklingen gör det möjligt att ersätta hydrauliken med något 

sorts eldon.  

För att uppnå målet med att byta ut hydrauliken mot eldon gjordes en informationssökning 

bestående bland annat av produktanalys, granskning av maskindirektivet och beräkning av 

effekter och moment. Konceptgenereringen bestod av att kartlägga vilka möjliga lösningar 

som finns på marknaden för att sedan djupare undersöka vilken lösning som var bäst lämpad. 

Tre koncept kvarstod efter utvärdering med hjälp av elimineringsmatris och Pughs relativa 

beslutsmatris. Dessa var motor på axel, elektriskt ställdon och kuggstång med motor.  

Till uppdragsgivaren lämnades underlag bestående av komponentlista med dimensioner, pris 

och kapacitet för de kvarstående koncepten. Detta för att ge möjlighet till att vidareutveckla 

arbetet. 

  



  

 

ABSTRACT 
This report is written by Caroline Lohman and deals with a degree project carried out during 

the spring semester of 2017 for the course Degree Bachelor of Science in Innovation and 

Design, MSGC12. The course is a part of the Faculty of Health, Science and Technology at 

Karlstad University and includes 22.5 ECTS credits. Supervisor of the project has been 

Monica Jakobsson and examiner Leo de Vin. The work was mostly done at the office of the 

outsourcer Outotec (Sweden) AB. 

Outotec (Sweden) AB is originally a Finnish company specializing in products for the mining 

industry to help them handle and clean metals. They are world leading in their field. For the 

products they provide they currently have hydraulics installed but are now interested in seeing 

if the technology progress makes it possible to replace the hydraulics with some kind of 

electric solution. 

In order to achieve the goal of replacing the hydraulics to an electric solution, a feasibility 

study was made which involved, for instance, a product analysis, a study of the machine 

directive, and calculation of effects and torque. Concept generation consisted of mapping out 

possible solutions available on the market and later on investigate more closely which 

solution that was best suited. 

Three concepts remained after evaluation using the elimination matrix and Pugh's relative 

decision matrix. These were engine on an axle, electric actuator, and rack with motor. 

The outsourcer was provided with material consisting of component list for the remaining 

concepts, with dimensions, price, and capacity, to enable them to continue the work. 
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1. INLEDNING 
Denna rapport skrivs för att redovisa ett examensarbete utfört av Caroline Lohman. Projektet 

handlar om att byta ut hydrauliska funktioner mot något sorts eldon och utförs på uppdrag av 

Outotec (Sweden) AB i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ges vid fakulteten hälsa, natur och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet och motsvarar 22,5 högskolepoäng. Handledare för 

examensarbetet är Monica Jakobsson och examinator är professor Leo De Vin.  

Rapporten redovisar ett ingenjörsmässigt arbete utfört med hjälp av 

produktutvecklingsprocessen. Arbetet har ägt rum på Outotecs kontor i Skellefteå samt på 

Karlstads universitet och rapporten redovisar tillvägagångssätt och resultat i kronologisk 

ordning.  

Bakgrunden för projektet inleder detta kapitel och ligger som grund till syfte och 

problemformulering. Mål och avgränsningar behandlas också i detta kapitel och det avslutas 

sedan med en nyckelordlista som förklarar viktiga ord och förkortningar. 

Projektet ska vara avslutat i juni 2017 med 600 timmar nedlagd arbetstid. 

1.1 BAKGRUND  
Outotec är ett finskt företag men har sitt svenska huvudkontor i Skellefteå. De hjälper 

gruvindustrin med lösningar för att ta hand om och arbeta med naturresurser och hitta de mest 

hållbara lösningarna för vatten, energi, mineraler och hela värdekedjan. All hantering från 

malm till metall sker med hållbarhet i fokus och de är världsledande inom sitt område. 

Totalt har de cirka 4800 anställda världen över varav cirka 110 av dem sitter i Skellefteå. I 

Skellefteå har de två produktlinjer och ett kompetenscenter. Produktlinjerna är Kaldo & PS 

Converting Technology och Material Management. Gas Cleaning Technology är deras 

kompetenscenter. De har olika engineering-avdelningar som utför ingenjörsuppdrag med stöd 

av två beräknare. Alla utrustningsleveranser sker inom ramen för leveransprojekt som leds av 

projektledare från projektavdelningen. Konverterhuvar, vars uppgift är att samla in 

processgaser från kopparkonvertering, är en vanlig projektleverans till smältverk över hela 

världen. 
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I deras konverterhuvar (se figur 1) ingår hydrauliska funktioner för styrning av luckor och 

annan utrustning. Då det stora rotationsdrifterna för luckrörelser på huven sannolikt blir 

eldrivna innebär det att hydrauliken blir begränsad till ett antal mindre funktioner, så som 

enstaka cylindrar. Ofta har smältverken där utrustningen installeras begränsat med kompetens 

inom hydraulik och det kan därför uppstå problem med service och funktion. Dessutom finns 

ett intresse hos Outotec att renodla drifterna för att ge kunder möjlighet att skräddarsy 

anläggningen utifrån behov och kunskap. 

 

Hydraulik har många fördelar. Den är kraftig, robust, har bra precision, tål dålig miljö och 

värme bra men innehåller brännbar olja (även om det finns olja av brandsäkrare kvalitet idag). 

Historiskt sett har tryckluftsdrivna funktioner haft för dålig precision och ställkraft och 

eldrivna funktioner har inte tålt värme och miljö. Outotec är nu intresserade av att se om 

moderna eldon eller annan lösning kan implementeras i deras installationer istället för 

hydraulik. 

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Eftersom Outotec levererar produkter ut över hela världen möts de ofta av bristande eller 

direkt avsaknad av kunskap inom kompetensområdet hydraulik hos kundernas organisation.  

Figur 1. Konverterhuv 
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I de fall där kompetens saknas behöver kunderna köpa in kompetens utifrån eftersom det 

handlar om en direkt säkerhetsfråga. Därför har Outotec en strävan efter att hitta en lösning 

för hur man kan byta ut hydrauliska drifter i sin helhet, dels för att minska kostnader och dels 

för att komma från problematiken med kompetensbrist. 

Problemformuleringen som behandlas i detta projekt och som sattes upp utifrån 

problembeskrivningen lyder:  

”Hur kan det göras möjligt att byta ut hydrauliska funktioner mot exempelvis el eller 

pneumatik?” 

1.3 SYFTE  
Syftet med detta projekt är att med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till 

produktutvecklingsmetoden undersöka om teknikutvecklingen kan ge möjlighet att hitta en 

lösning för att byta ut hydrauliska funktioner mot en elektrisk lösning. Avsikten med detta är 

att kunna erbjuda Outotec (Sweden) AB:s kunder en säkrare och billigare drift. 

1.4 MÅL 
Målet med detta examensarbete är att leverera underlag för att kunna byta ut hydrauliska 

funktioner mot något sorts eldon för fyra funktioner; Back flap, Silica chute, Silica hatch och 

Protective shield.  

I underlaget skall en komponentlista, dimensionering och principskisser för hur konceptets 

delar förhåller sig till varandra ingå. Detta för att ge företaget möjlighet att arbeta vidare på 

lösningen.  

Övriga akademiska mål är att arbetet skall utföras med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt 

till produktutvecklingsprocessen och genom en rapport skriftligt visa hur faserna 

projektplanering, informationssökning, kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval och 

layoutkonstruktion genomförts enligt ”stage-gate”-modellen. Arbetet ska presenteras muntligt 

i del- och slutredovisning och en rapport ska lämnas in till Karlstads universitet och till 

Outotec.  
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Avgränsningar gjordes under projektets gång och ledde till att infästning och styrsystem för 

lösningen inte behandlades. Om en lösning visar sig kräva en annan infästning än den som 

finns idag kommer inte en ny infästning konstrueras.  

1.6 NYCKELORDLISTA 
Flap – Produkt som håller tätt mellan primärhuv och konverter för att giftiga gaser inte ska 

komma ut i omgivningen. 

Silica chute – Produkt som förs in i konvertern för att tillsätta kiselgranulat till smältan. 

Silica hatch – Lucka på primärhuven in till konvertern som öppnas och stängs när Silica 

chute används.  

Protective shield – Sköld som skyddar mot material som kan ramla ner från sekundärhuven.  

Primärhuv – Fungerar som en fläkt och suger upp gaser som kommer från konvertern.  

Sekundärhuv – Ytterligare en fläkt som är placerad runt om primärhuven och ska samla 

resterande gaser som inte primärhuven får upp.  

Konverter – Behållare som renar smälta.  
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2. METOD 
Genomförandet av detta projekt har följt produktutvecklingsprocessen enligt Johannesson, et 

al. (2013). Metoderna beskrivs i kronologisk ordning och även varför de har använts. Figur 2 

visar produktvecklingsprocessen för projektet. 

2.1 PROJEKTPLAN 
En projektplan görs för att kartlägga projektet och få en bra grund att stå på och genom det 

kunna följa ett ingenjörsmässigt arbetssätt under arbetet. Projektplanen är ett dokument som 

innehåller bland annat rubrikerna bakgrund, problemformulering, syfte, mål, projektmodell 

och riskbedömning. 

2.1.1 PROJEKTMODELL 

För detta projekt används ”stage-gate”-modellen som beskriver dels vilka arbetssteg 

projektet ska genomgå, vilket ordet ”stage” används för, och dels delmål och beslut som 

måste fattas för att kunna gå vidare i projektarbetet, så kallade ”gates”. De arbetssteg som 

sätts upp förenklar för utföranden av projektet att kunna driva arbetet framåt och 

visualiserar när ett delmoment går över till ett annat. En preliminär tidsplanering görs för 

att ge möjlighet att justera aktiviteterna så slutdatumet för projektet hålls (Johannesson et 

al. 2013).  Uppdragsgivaren är med och beslutar om resultaten från arbetsstegen är 

godkända för att hjälpa till med att styra projektet i lämplig riktning.  

  

Projekt-
planering

Informations-
sökning

Produkt-
specificering

Koncept-
utveckling

Konstruktion

Figur 2. Produktutvecklingsprocessens faser 
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2.1.2 GANTT-SCHEMA 

Ett Gantt-schema görs för att enkelt få översikt över hur projektet ligger till tidsmässigt 

och att det följer arbetsgången. Gantt-schemat är en mycket enkel metod för att 

åskådliggöra huvudaktiviteternas start- och slutpunkt på en tidslinje. Y-axeln i ett Gantt-

schema representerar aktiviteter som ska genomgås under projektet och X-axeln 

representerar tiden (Johannesson et al. 2013). En viss aktivitet kan inte startas om den 

föregående inte är avklarad och ger således en grafisk bild av hur projektets alla aktiviteter 

hänger ihop (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

2.1.3 RISKBEDÖMNING 

Miniriskmetoden används för att lokalisera vad som kan orsaka problem, vad dess 

sannolikhet är att det ska inträffa, konsekvenser om problemet inträffar och vilka åtgärder 

man kan tillämpa för att undvika problemen. Ett risktal beräknas genom att utvärdera 

sannolikheten och konsekvensen och visar vilket problem som har störts risk att inträffa. 

Formeln som används för beräkning av risktalet är Sannolikhet*Konsekvens=Risktal. 

Syftet är att rangordna riskerna mot varandra och ett högt risktal innebär större risk. En 

riskmatris sätts upp för att kunna se vilka risker som identifieras för projektet och för att 

kunna bevaka och följa upp dem (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

2.2 INFORMATIONSSÖKNING 
Eftersom inga tidigare erfarenheter eller kunskaper erhållits inom området för arbetet kan en 

okritisk undersökning göras för att sedan kunna belysa problemet allsidigt med kompetent 

hjälp inom området. Inför en nyutveckling tas relevant bakgrundsmaterial angående funktion, 

design och teknik fram. Detta för att kunna tillämpa ett tvärfunktionellt arbete mellan design 

och konstruktion och på så sätt undvika resurskrävande omarbetning i slutskedet av projektet. 

Syftet med informationssökningen är att kartlägga problemet och göra en fördjupning av 

komponenter samt funktioner, för att sedan använda det som grund till att specificera vad 

utvecklingsarbetet ska resultera i (Johannesson et al. 2013). Informationssökningen består av 

produktanalys, intervjuer och litteraturstudie. Informationen som erhålls under förstudien 

används som grund för produktspecificeringen och baseras mycket på observationer, 

information från uppdragsgivaren men även litteratur- och internetsökning. 
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2.2.1 PRODUKTANALYS 

För att få bättre förståelse hur de olika komponenterna som ska arbetas med ser ut, 

fungerar och i vilken miljö de befinner sig i görs ett studiebesök på New Bolidens 

anläggning Rönnskärsverket i Skelleftehamn. På den anläggningen har Outotec (Sweden) 

AB installationer som innefattar detta projekt. Under studiebesöket görs en fri 

observation, främst angående position och storlek samt att det som var relevant 

dokumenterades (Kylén 2004). 

Med hjälp av ritningar som erhölls från Outotec (Sweden) AB och dimensioner på 

komponenterna skapas en bättre produktkännedom. Teknisk information om infästningar, 

vikt och omgivningens temperatur hämtas in med hjälp av bland annat CAD-modell, som 

fås av uppdragsgivare, samt intervjuer.  

En beskrivning av funktionerna sammanfattas i ett dokument baserat på studiebesök, 

intervjuer och information från uppdragsgivare. 

2.2.2 INTERVJUMETODIK 

För att samla information om företaget Outotec (Sweden) AB och produkter från dem 

görs intervjuer med anställda. De personer som intervjuas är utbildade inom bland annat 

maskinteknik och el/data och erhåller god kunskap inom området. Intervjuer är ett sätt att 

skaffa sig grundligt prövade kunskaper och ett samtal med struktur och syfte, samt en 

grundläggande form av interaktion (Kvale & Brinkmann 2014).  

Genom intervjuerna erhålls information angående problemet och nuvarande lösningar. 

Frågorna som ställs under intervjuerna baseras på bakgrundsinformationen som ingår i 

uppdragsbeskrivningen och fler kompletterande frågor ställs kontinuerligt under 

arbetsgången för att få tillräckligt med information att arbeta med (Kvale & Brinkmann 

2014). 

En styrd och strukturerad intervju tillämpas med ett antal färdiga frågor. Intervjuerna är 

korta för att endast gå på djupet av ett begränsat område. Frågor och svar sammanfattas i 

ett dokument. 
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Vidare görs en fokus-grupp med samma deltagare som intervjuas för att föra en fri 

diskussion angående produkterna och för att kunna komma fram till synpunkter som kan  

förbises vid en djupintervju av en person (Johannesson et al. 2013). 

Följdfrågor ställdes kontinuerligt under projektets gång utan någon speciell riktlinje. 

2.2.3 MASKINDIREKTIVET 

Genom att studera maskindirektivet kan ytterligare kunskaper erhållas om hur en slutlig 

konstruktion kan göras så bra som möjligt med avseende på funktion och säkerhet. För att 

kunna släppa en produkt på den Europeiska marknaden måste produkten uppfylla 

maskindirektivets krav, därför granskades direktivet i samband med konstruktion 

(Swedish Standard Institute u.å.).  

2.2.4 ARBETSMILJÖVERKETS REGLER OCH FÖRESKRIFTER OM MASKINER 

Eftersom det finns regler angående maskiner, utbytbar utrustning och 

säkerhetskomponenter görs en undersökning för att kunna åstadkomma en säker 

användning av ett kommande koncept. Information hämtas från arbetsmiljöverkets ”Säkra 

maskiner- om regler för maskiner”, ADI 438 och ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

maskiner”, AFS 2008:3 (Arbetsmiljöverket 2017). 

2.2.5 HYDRAULIK OCH ELDON 

Fördelar och nackdelar för hydraulik och elektriska motorer hämtas genom litterär- och 

internetsökning. Detta för att erhålla grundläggande kunskaper om teknikerna och i senare 

skede av projektet kunna göra jämförelser mellan dem. Även miljöaspekter och 

skötsel/underhåll undersöktes. 

2.2.6 KRAFTER, MOMENT OCH EFFEKTBEHOV 

För att kunna dimensionera en kommande lösning var bland annat utgående effekter 

tvungna att vara kända. Genom att beräkna moment av krafter och rörelser kan effekter 

härledas. Beräkningar görs för att kunna veta vilka värden produktspecifikationen ska 

innehålla. Relevant data för beräkningar tillhandahölls från Outotec (Sweden) AB.  
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2.3 PRODUKTSPECIFICERING 
En produktspecificering görs för att få bättre förståelse för produktutvecklingsuppdraget och 

undersöka om någon information saknas i uppdragsbeskrivningen för att kunna göra 

kompletteringar. Specifikationen upprättar vad som ska åstadkommas under arbetet och är ett 

levande dokument som kan utvecklas och uppdateras under konstruktionsprocessen. En 

produktspecifikation som är väl utarbetad kan bidra till kortade utvecklingstider, minskade 

utvecklingskostnader och bättre kvalitet men även kunskapsöverföring till kommande 

produkter (Johannesson et al. 2013). Uppdragsgivaren är med och hjälper till med 

produktspecificeringen för att se till att relevanta kriterier inte förbises. Kraven och 

önskemålen tydliggörs som funktionella eller begränsande och huvudfunktion definieras. 

Önskemålen viktas även på en skala 1 - 5. 

Produktspecifikationen upprättas med hjälp av Ohlssons kriteriematris enligt mallen i tabell 1. 

Varje cell i matrisen representerar en eventuell produktaspekt under den betraktade 

livscykelfasen. Genom att systematiskt gå igenom alla celler i matrisen kan relevanta kriterier 

formuleras. Om ett kriterium runt en cell inte kan formuleras lämnas den därhän. 

Kriteriematrisen sammanställs sedan i en tabell (Johannesson et al. 2013). 

Tabell 1. Ohlssons kriteriematris med produkter livscykel och inverkande aspekter. 

Livscykelfas 

Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (utveckling, konstruktion, m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (tillverkning, montering, 

kontroll m.m.) 
2.2 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (försäljning, distribution, m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (installation, användning, 

underhåll m.m.) 
4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (borttransport, återvinning, 

förstöring m.m.) 
5.1 5.2 5.3 5.4 
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2.4 KONCEPTUTVECKLING  
För att hitta lösningar på problemet utifrån produktspecifikationens kriterier används metoder 

för att generera, eliminera, utvärdera och välja koncept. Konceptgenereringen fungerar som 

en iterativ process där idéer utvärderas och förfinas flera gånger om (Johannesson et al. 2013).  

2.4.1 KONCEPTGENERERING 

Uppdragsgivaren vill gärna se en lösning av standardkomponenter som kan finnas på 

marknaden och som kan köpas in från leverantörer. Därför görs en undersökning av 

potentiella komponenter som kan användas för att hitta en lösning till problemet.  

För detta projekt baseras konceptgenereringen på att undersöka om det finns lösningar 

som kan uppfylla kriterier i produktspecifikationen. ”Brainstorming”-metoden används 

för att generera idéer med hänsyn till vilka komponenter som finns på marknaden. 

Eftersom målet innefattar komponentlista och dimensionering krävs kontakt med 

leverantörer för att undersöka om det finns teknik som motsvarar behoven. 

2.4.2 ELIMINERINGSMATRIS  

För att de framtagna koncepten ska resultera i ett slutgiltigt val används en 

elimineringsmatris för att sortera ut de koncept som inte kan lösa huvudproblemet, 

uppfyller kraven i produktspecifikationen, är realistiska, är fördelaktiga ur miljö-, 

säkerhets- eller ergonomisk synvinkel och passar företagets produktprogram. Matrisen 

följer efter Pahl och Beitz mall (se tabell 2) där de alternativ som bedöms med ett (+) 

fullföljs och går vidare till nästa utvärderingsomgång, alternativen som får (-) elimineras 

och de med bedömningen (?) kräver ytterligare information för att kunna fullföljas och gå 

vidare till ytterligare utvärdering (Johannesson et al. 2013). 
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Tabell 2. Mall för elimineringsmatris efter Pahl och Beitz  
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Beslut: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1         

2         

3         

4         

5         

 

2.4.3 PUGHS RELATIVA BESLUTSMATRIS  

De koncept som återstår efter elimineringsmatrisen utvärderas med Pughs relativa 

beslutmatris enligt mall i tabell 3. Urvalskriterierna definieras baserat på 

produktspecifikationen och en referenslösning väljs att jämföra kriterierna mot. 

Bedömningen av koncept utifrån kriterier lyder (+) om konceptet var bättre än, (-) om det 

var sämre än och (0) om det var lika bra som referenslösningen. Bedömningarna 

summeras och ett nettovärde beräknas för att rangordna koncepten. Beslutet angående 

vilka alternativ som ska vidareutvecklas baseras på rangordningen (Johannesson et al. 

2013). 
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Tabell 3. Pughs relativa beslutsmatris 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 2 3 4 5 

 R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

    

     

     

     

     

     

Summa +      

Summa -      

Summa 0      

Nettovärde       

Rangordning      

Vidareutveckling      

 

2.4.4 SÖKNING AV KOMPONENTER 

Eftersom uppdragsgivaren önskar en lösning byggd på standardkomponenter förfrågas 

leverantörer om de kan leverera komponenter som uppfyller kraven i 

produktspecifikationen och ge svar på problemformuleringen. Sökningen görs via internet 

och leverantörer som hittas med möjliga lösningar mailas med förfrågan för att 

säkerhetsställa uppfyllandet av produktspecifikationen. 

2.4.5 KONCEPTVAL  

För att säkerhetsställa att den konceptuella lösningen passar företagets produktprogram 

görs det slutgiltiga valet i samråd med handledare på Outotec (Sweden) AB. Koncepten 

presenteras med skisser och beslutsmatris för att motivera koncepten för uppdragsgivare.  

2.5 KOMPONENTBESKRIVNING 
Ett underlag sammanställdes för att visualisera lösningarna ytterligare och bland annat visa 

dimensioner och kapacitet med hjälp av enkla beskrivningar. Här konkretiseras 

konceptbeskrivningen och genererar ett informationsunderlag för att lösningen ska kunna 

arbetas vidare på och sedan användas som fungerande produkt (Johannesson et al. 2013). 

Valen för vilka komponenter som den slutgiltiga lösningen innehåller baseras på om de kan 

uppfylla kraven i kravspecifikationen. Komponentvalen ger uppdragsgivaren ingående 

information om lösningen och möjlighet att arbeta vidare med den. 
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2.6 AVSLUTANDE DEL 
Som resultat för kursen MSGC12 ska betyget godkänt uppnås genom att genomföra en 

obligatorisk utställning och slutredovisning samt en rapportinlämning. En avslutande del av 

projektet görs för att visa att de akademiska målen uppnås. 

2.6.1 SLUTPRESENTATION 

Handledare, examinator och kurskamrater deltar i en presentation av examensarbetet och 

dess slutresultat den 31 Maj 2017 som en del i kursen MSGC12 för att uppnå resultatet 

godkänt. 

2.6.2 UTSTÄLLNING 

Utställningen ger möjlighet för studenter som läser Innovationsteknik och Design att visa 

upp vad de åstadkommit under examensarbetet. Handledare från skola och 

uppdragsgivare, examinator och allmänhet bjuds in till utställningen.  

2.6.3 RAPPORT 

En rapport skrivs för att sammanställa alla ingående delar i projektet och för att redovisa 

det arbete som gjorts under våren 2017 i kursen MSGC12.
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3. RESULTAT  
I detta kapitel presenteras de resultat som genererats ur de metoder som har används under 

projektets gång. Resultaten presenteras i kronologisk ordning. 

3.1 PROJEKTPLAN 
En beskrivning av bland annat bakgrund, syfte och mål finns i projektplanen. Planeringen 

gjordes med hänsyn till kursplanen för examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design. Den fullständiga projektplanen ligger bifogad i bilaga 1. 

3.1.1 PROJEKTMODELL 

Projektplanen innefattade en projektmodell med faserna projektplanering, 

informationssökning, kravspecifikation, delredovisning, konceptgenerering, konceptval, 

konstruktion, slutkonstruktion, slutredovisning, utställning, rapportskrivning, opponering 

och justering av rapport. Faserna projektplan, kravspecifikation, konceptval, konstruktion, 

slutkonstruktion och rapport var ”gates” och arbetet fortskred inte förrän dessa var 

godkända. Resterande faser var arbetssteg, så kallade ”stages”, och fungerade som 

milstolpar i projektet (se tabell 4). 

Tabell 4. Projektmodell med projektfas, milstolpar, grindar, deadline och ansvarig. 

Projektfas Milstolpe Grind Deadline Ansvarig 

Projektplanering Projektplanering klar  

2017-02-

06 

Caroline 

Lohman 

  Projektplan godkänd  

Examinator 

Uppdragsgivare 

Förstudie  Förstudie klar  

2017-03-

03 

Caroline 

Lohman 

Kravspecifikation Kravspecifikation klar  

2017-03-

10 

Caroline 

Lohman 

  

Kravspecifikation 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Delredovisning 

Presentationsmaterial 

klart  

2017-03-

22 

Caroline 

Lohman 

Konceptgenerering 

Konceptgenerering 

klar  

2017-03-

24 

Caroline 

Lohman 

Konceptval  Konceptval klart  

2017-04-

07 

Caroline 

Lohman 

  Konceptval godkänt  

 

Uppdragsgivare 

Konstruktion 

Konstruktionsunderlag 

klart  

2017-04-

21 

Caroline 

Lohman 
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Konstruktionsunderlag 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Slutkonstruktion Slutkonstruktion klar  

2017-05-

12 

Caroline 

Lohman 

  

Slutkonstruktion 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Slutredovisning  

Presentationsmaterial 

klart  2017-05 

Caroline 

Lohman 

Utställning 

Utställningsmaterial 

klart  2017-05 

Caroline 

Lohman 

Rapportskrivning Utkast rapport klar    

Caroline 

Lohman 

 Rapport klar   

Caroline 

Lohman 

  

Rapport godkänd för 

opponering  Examinator 

Opponering Inläsning klar  2017-06 

Caroline 

Lohman 

Justering rapport Rapport klar  2017-06 

Caroline 

Lohman  

  Rapport godkänd  

Examinator 

Uppdragsgivare 

 

3.1.2 GANTT-SCHEMA 

Gantt-schemat skapades med en enkel struktur och tydliga start- och stoppdatum för alla 

ingående faser. Detta gav bra riktlinjer för tidsramarna för projektet och möjlighet att 

anpassa aktiviteter så slutdatumet hölls (se tabell 5). 

  
Tabell 5. Gantt-schema 
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3.1.3 RISKBEDÖMNING 

Enligt miniriskmetoden var de tre främsta problemen som kunde uppkomma under 

projektets gång felaktiga beräkningar, förlorade dokument och brist på kompetens. 

Åtgärderna som listades för att undvika de tre främsta problemen var att med extern hjälp 

kontrollera beräkningarna, använda sig av en back up på USB och skolans elektroniska 

plattform samt be om hjälp av uppdragsgivare, handledare och litteratur. Se tabell 6 för 

hela riskbedömningen. 

Tabell 6. Riskbedömning med riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens, riskfaktor och 

åtgärd där bedömningen sker på en skala ett till fyra. 

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 

Tidplanen håller inte 2 2 4 Utöka tid för aktiviteter 

Projektet godkänns inte 1 4 4 Diskussion och uppföljning med handledare och 

uppdragsgivare 

Stor ändring i slutskede  2 3 6 Framtung process 

Förlorade dokument 2 4 8 Back-up på USB och It’s 

Felaktiga beräkningar 3 4 12 Kontroll av beräkningar med extern hjälp 

Brist på kompetens 
3 2 6 

Sök hjälp av uppdragsgivare, handledare och 

litteratur 

Långtidssjukdom 1 4 4 - 

Projektet omfattar för stort 

område 
2 3 6 

Avgränsning i samråd med uppdragsgivare 

Don för funktion finns ej 

tillgänglig 
2 2 4 

Tvärfunktionellt arbete 

Konstruktion svår att montera 2 2 4 Tvärfunktionellt arbete 

Konstruktion överstiger budget 2 2 4 Tvärfunktionellt arbete 

 

3.2 INFORMATIONSSÖKNING 
Informationssökningen har resulterat i bättre förståelse till problemet och gav underlag för 

kommande arbete under projektet. De delar som ingick i informationssökningen var 

produktanalys, intervjumetodik, maskindirektivet, arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter 

om maskiner, hydraulik och eldon samt krafter, moment och effektbehov. 
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3.2.1 PRODUKTANALYS 

De funktioner som behandlas i detta projekt är nödvändiga funktioner inkluderade i 

processutrustning som Outotec (Sweden) AB tillverkar och säljer. Funktionerna gäller 

delar som finns på Outotecs konverterhuv, antingen fästa på primär- eller sekundärhuven. 

De kräver mycket kraft och drivs i dagsläget med hydraulik, dock tar hydraulaggregatet 

stor plats på anläggningen1. 

Konverterhuvens uppgift är att samla alla giftiga gaser som bildas av smältan i 

konvertern. Huven består av en primär och en sekundär huv. Primärhuven samlar upp 

mestadels av gaserna från konvertern och sekundärhuven resterande gas som smiter ut. 

Smältan som finns i konvertern blåses med luft för att få en reaktion som gör att man kan 

plocka bort slaggprodukter som lagt sig på ytan av smältan och svavel som frigörs i 

gasform. För att inte blåsrören ska täppas igen av stelnad smälta används en Punch-

maskin att slå igenom och öppna rören. Figur 3 visar en bild av hur konverterhuven är 

installerad i en anläggning. Den liggande, gula cylindern är konvertern (se figur 4). 

Flapen, Silica chute och Silica hatch används cirka 30 gånger per dag. Alla funktioner 

körs från ett maskinrum och ingen personal har direkt kontakt med dem under drift2. 

                                                

 

1 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017.  
2 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017. 

Figur 3. Konveterhuv 
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Flapens funktion är att hålla tätt mot primärhuven och konverterns mantel när konvertern 

är i blåsläge för att inte annan lufttillförsel än den som blåses in i smältan ska störa 

processen (se figur 5). Den ska även begränsa förorenade gaser från att komma ut i 

omgivningen. Flapen kan kräva mycket kraft för att öppnas eftersom smälta kan sprätta ut 

från ugnen under drift och ”svetsa” fast den mot konverterns yttersida. Därför måste 

Flapen orka bryta sig loss eftersom den behöver öppnas när konvertern ska roteras. 

Omgivningstemperaturen för Flapen är cirka 80°C. Flapen körs igång direkt konvertern 

börjar roteras och måste har hunnit öppna sig innan konvertern roterats ca 90° för att inte 

skada annan utrustning fäst på konvertern3. 

                                                

 

3 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017 

Figur 4. Konverter 

Figur 5. Flap i öppet och stängt läge 
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Med hjälp av Silica chute tillför man granuler av kisel till smältan för att slaggprodukterna 

ska bindas och lägga sig i ett skikt ovanför kopparn. Silica chute fungerar som en ränna 

som förs in och ut genom Silica hatch när man ska tillsätta granulatet (se figur 6). När den 

har förts på plats in i konvertern släpper man på granulatet ner i smältan. Slaglängden för 

Silica chute är cirka 1,6 m och infästningen sitter på sekundärhuven4.  

 

En lucka används för att minimera gasutsläpp. Den öppnas varje gång kiselgranulat ska 

tillsättas i smältan. Luckan kallas Silica hatch och sitter fäst på primärhuven där 

omgivningstemperaturen är högre än normalt (se figur 7). Det kan vara mellan 80°C och 

100°C varmt mellan primär- och sekundärhuven5. 

                                                

 

4 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017 
5 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017 

Figur 6. Silica chute, indragen och utdragen 

Figur 7. Silica hatch i öppet och stängt läge 
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Figur 8. Proctective shield 

För att skydda området bakom konvertern och Punch-maskinen från material som kan 

rasa ner från sekundärhuven samt stänk från konvertern finns en skyddsanordning 

installerad som kallas Protective shield (se figur 8). Det gäller främst när konvertern ska 

rotera och Flapen är öppnad som den fungerar som skydd. Den är fäst i konverterhuvens 

ställning och fälls ned i samband med konverterhuvens rotation. Protective shield körs 

ungefär en gång i månaden6. 

 

  

                                                

 

6 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 7 februari 2017 
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3.2.2 INTERVJURESULTAT 

Utifrån intervjuerna kunde slutsatsen dras att hög säkerhet för arbetare och lägre pris på 

produkt var vad Outotec främst var ute efter att kunna erbjuda sina kunder enligt 

Wiklund7. Även miljöbelastningen vill minskas eftersom hydraultanken som finns 

installerade på anläggningarna rymmer 750 liter olja och kan den ersättas mot eldon 

resulterar det automatiskt i minskad miljöbelastning (med avseende på oljeinköp), enligt 

Gustavsson8.  

Gustavsson9 berättar angående reparationer/underhåll att filtret i hydraulaggregatet måste 

bytas årligen och oljans kvalitet måste kontrolleras vilket görs genom att skicka den på 

analys till ett laboratorium.  

I nuläget används standardkomponenter för produkterna Outotec konstruerar eftersom de 

inte tillverkar några produkter själva utan köper in delar från leverantörer. Därför är 

standardkomponenter önskvärt vid en kommande elektriskt lösning. Serietillverkning är 

däremot inget krav berättar Wiklund10. 

En sammanfattning av frågor och svar finns i bilaga 2. 

  

                                                

 

7 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 13 mars 2017. 
8 David Gustavsson Ingenjör Outotec, intervju den 13 mars 2017. 
9 David Gustavsson Ingenjör Outotec, intervju den 13 mars 2017 
10 Kristina Wiklund Produktägare Outotec, intervju den 13 mars 2017. 
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3.2.3 MASKINDIREKTIVET 

Definitionen av en maskin enligt maskindirektivet lyder: 

Följande klausuler behandlas i detta projekt: 

1.1.2 Principer för integration av säkerheten 

1.1.3 Material och produkter 

1.1.5 Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta hanteringen 

1.2.6 Fel i kraftförsörjningen  

1.3.2 Risk för brott under drift 

1.3.3 Risker orsakade av fallande eller utkastande föremål 

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar 

1.3.5 Risker med kombinerade maskiner 

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar 

1.5.1 Elektrisk matning 

1.5.4 Monteringsfel 

1.5.5 Extrema temperaturer 

1.5.9 Vibrationer 

1.6.1 Underhåll av maskiner 

– en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som 

inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna 

delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål,  

– en sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar komponenter för 

anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla,  

– en sammansatt enhet enligt första och andra strecksatserna som är färdig för installation 

och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en 

byggnad eller i en anläggning,  

– sammansatta maskiner enligt första, andra och tredje strecksatserna eller delvis 

fullbordade maskiner enligt g) som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de 

fungerar som en enhet,  

– en sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är 

rörlig, som är förenade i syfte att lyfta laster och där den enda energikällan är direkt 

manuellt arbete. (Maskindirektivet, 2006). 
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Enligt Maskindirektivet (2006) ska de material som används eller framställs, antingen för 

att tillverka en maskin eller som tillverkas av en maskin, inte medföra risker för 

personsäkerhet eller hälsa.  

Styrsystemet ska vara konstruerat och tillverkat så att det bland annat kan tåla avsedda 

påfrestningar under drift och yttre påverkan. Maskinen får inte starta oväntat. Rörliga 

delar ska vara konstruerade så att olyckor kan undvikas vid risk för kontakt. 

Gällande manöverdon ska det vara konstruerat så att dess rörelse överensstämmer med 

dess verkan och utfört så att de tål förutsägbara påfrestningar. Operatören som kör 

manöverdonet ska försäkra sig om att det inte finns några personer som kan komma till 

skada i närheten av riskområdet. Det ska alltid finnas ett manöverdon som gör det möjligt 

att säkert stoppa en maskin fullständigt och den ska vara överordnad dess startanordning. 

Maskinen skall vara försedd med nödstopp som gör det möjligt att avvärja överhängande 

fara eller fara som redan uppstått där minst ett nödstopp krävs (vissa avvikelser 

förekommer). 

För att förebygga risker med en elektrisk matad maskin ska den vara konstruerad, 

tillverkad och utrustad så att alla riskkällor med elektrisk natur förebyggs. Nödvändiga 

åtgärder gällande extrema temperaturer måste vidtas. Det måste även tas hänsyn till om 

kontakt med mycket hög eller mycket låg temperatur kan utgöra risker. 

Det finns även andra direktiv som maskiner bör förhålla sig till och en maskin kan ofta 

omfattas av flera direktiv än bara maskindirektivet. Exempel på andra direktiv är EMC-

direktivet, direktivet om tryckbärande anordningar och gasapparatsdirektivet.  

En sammanfattning av de mest relevanta klausulerna från maskindirektivet angående 

projektet finns i bilaga 3.  

3.2.4 ARBETSMILJÖVERKETS REGLER OCH FÖRESKRIFTER OM MASKINER 

För att maskiner inte ska orsaka olyckor finns det vissa regler och föreskrifter som måste 

följas. Detta för att säkra maskinerna och genom det kunna ha fri rörlighet på den 

europeiska marknaden. Föreskrifterna gäller alla maskiner, även de som kan användas för 

hobbyarbete.  
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 Upprätta och förvara en teknisk tillverkningsdokumentation. 

 Utarbeta och skicka med en bruksanvisning. 

 Intyga i ”EG-försäkran om överensstämmelse” att maskinen uppfyller kraven i 

maskindirektivet. 

 Sätta på CE-märke för att visa att maskinen uppfyller alla krav. 

Tillverkaren av maskinen ska identifiera och bedöma aktuella risker för maskinen som 

sedan ska kunna tillverkas med hänsyn till den bedömningen. Arbetsmiljöverket har tre 

steg som kan tillämpas för att säkerhetsställa en maskin och de är att:  

1) konstruera bort risker genom att integrera säkerhetsaspekter redan vid konstruktions- 

och tillverkningsstadiet, 

2) genomföra nödvändiga skyddsåtgärder för risker som inte kan konstrueras bort och  

3) varna genom skyltning eller bruksanvisning för att ge användaren information om 

kvarstående risker vid användning och informationen ska inkludera om särskild utbildning 

eller skyddsutrustning krävs.  

Att använda sig av standarder är ett sätt att precisera maskindirektivets krav. Standarder 

delas in i tre olika nivåer: A-, B- och C-standarder.  

A-standarden innebär grundläggande säkerhetsstandarder och ger grundläggande begrepp, 

konstruktionsprinciper samt allmänna aspekter som kan tillämpas på maskiner.  

B-standarden innefattar gruppstandarder för säkerhet, behandlar en säkerhetsaspekt eller 

typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. B-

standarder dela in i två grupper: B1- gäller för särskilda skyddsaspekter (t.ex. 

skyddsavstånd, yttertemperatur och buller), B2- för skyddsanordningar (t.ex. 

tvåhandmanöveranordningar, förreglingsanordningar och skydd).  

C-standarden innebär säkerhetsstandarder för olika maskintyper, ger detaljerade 

säkerhetskrav för särskild maskin eller grupp av maskiner. För att en standard ska 

uppfylla maskindirektivets krav måste dess referenser vara publicerade i EU:s officiella 
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tidning (EUT). Swedish Standard Institute (SIS) ansvarar för arbetet med att ta fram 

standarder i Sverige.  

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroller av maskiner genom insatser mot tillverkare, 

importörer och distributörer. Tvångsåtgärder kan vara nödvändiga om det är motiverat ur 

risksynpunkt. De riktas då mot tillverkare, importör samt distributör och kan bland annat 

innebära förbud mot försäljning eller återkallande av produkt. 

3.2.5 HYDRAULIK OCH ELDON 

Hydraulik 

Ett hydraulsystem består i huvudsak av fyra delar som visas i figur 9. 

 

Hydrauliska system kan utföra ett stort arbete med en liten mängd kraft och systemen är 

säkra eftersom gnistor inte orsakas vid användning. Andra fördelar är också att den är 

robust, har bra precision och tål dålig miljö och hög värme. Dock innehåller hydrauliska 

system trycksatt vätska som på grund av trycket kan orsaka skador. Systemen måste 

kontrolleras och filtret i dem måste bytas ut regelbundet. Ett hydraulsystem kan styra 

hastighet och acceleration för hydraulcylindern kontinuerligt. Trycket som är uppbyggt i 

systemet är proportionerligt mot kraften/momentet (Isaksson, 2015).   

Ventiler för 
styrning av 

energi

Cylindrar 
och motorer

Tank

Pump

Figur 9. Hydraulsystemets fyra delar 
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Val av vätskor för ett hydraulsystem är väsentligt för att uppfylla de funktionskrav som 

ställs under produktens livscykel. Det finns olika sorters vätskor att använda sig av, bland 

annat mineraloljebaserade, vattenbaserade, syntetiska och vegetabiliska hydraulvätskor. 

Mineraloljan tillfredsställer de flesta kraven på en hydraulvätska men framställs genom 

mineralisk råolja som utgör en kemisk blandning av föroreningar. Syntetiska produkter 

framställs även dem med utgångsämne mineraliska råoljor. Egenskaper som 

brandsäkerhet och ökade krav med avseende på miljön kan bättre mötas av de andra 

typerna av hydraulvätska. Dagens hydraulvätskor innehåller ofta ett flertal tillsatser 

beroende på typ av system och användning. Tillsatserna kan till exempel vara till för att 

förhindra korrosion, reducera slitage eller förhindra bildande av skum (Isaksson, 2015).  

Eldon  

En elmotor är en roterande maskin som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi och 

dess funktion bygger på att elektriska strömmar och magnetiska fält samverkar (Haag, 

1998). Det finns olika sorters elmotorer med olika fördelar och nackdelar. De flesta 

elmotorer är av en roterande typ och består av en stillastående del, statorn, och en 

roterande del, rotorn. Sköter man om en elmotor är de närmast outslitliga. För en trefasig 

växelströmsmotor är fördelen att den har hög effekt i förhållande till den mängd energi 

den förbrukar (Jernkontoret, u.å.). För att omvandla en roterande rörelse från en motor till 

en linjär rörelse kan elektriska ställdon användas. 

Med ett elektriskt ställdon är det möjligt att lyfta, justera, tilta, trycka och dra tunga eller 

svåråtkomliga föremål bara genom att trycka på en knapp. Dessutom ger ställdon säkra, 

tysta och rena rörelser med exakt rörelsekontroll. De är energieffektiva och har lång 

livslängd med lite eller inget underhåll. Att installera ställdon är mycket enkelt jämfört 

med hydrauliska system eftersom de inte har några pumpar som måste installeras eller 

slangar som måste dras. De tar mycket mindre plats eftersom den bland annat inte har 

någon oljetank. Ställdonets möjligheter att kunna anpassa sig till specifika behov 

säkerställer väl fungerande lösningar som tillämpas i många olika avseenden (Linak, 

2017).  

Alla elmotorer måste kylas och kylningen sker oftast med luft. Ur driftteknisk synpunkt 

måste man ta hänsyn till effekt, varvtal och vilket typ av spänning och ström som ska 
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Växelströmsmotor

En- eller trefas

Ansynkron

Släpringad

Kortsluten

Synkron

utnyttjas. Motorn måste också klara den miljö som finns på uppställningsplatsen. 

Aggressiv miljö och vibrationer kan utgöra fara (Haag, 1998).  

Elmotorer delas in enligt nedanstående figur: 

  

  

Likströmsmotor

Separatmagnetiserad Egenmagnetiserad

Shunt

Serie

Figur 10. Indelning av elmotorer 
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3.2.6 KRAFTER, MOMENT OCH EFFEKTBEHOV 

Data för krafter och effekter för de fyra funktionerna erhölls från Outotec (se tabell 7). 

Krafterna och effekterna är de som dagens hydrauliska lösning kräver. Genom data som 

erhölls för de krafter som behövdes för att orka driva Flapen och Protective Shield kunde 

moment runt respektive axel beräknas med formeln: 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟.  

För Silica chute och Silica hatch behövdes inga moment beräknas eftersom krafterna som 

driver funktionerna ger en linjär rörelse och kan inte resultera i ett moment.  

 

3.3 PRODUKTSPECIFICERING 
Produktspecifikationen listar kriterier som definieras antingen som krav eller önskemål. 

Huruvida kraven och önskemålen är funktionella eller begränsande tydliggörs också. 

Huvudfunktionen definierades till ”överföra effekt”. Efter att önskemålen viktats var 

korrosionsbeständig, tåla yttre och inre påfrestningar, att lösningen bygger på 

standardkomponenter och att lösningen är enkel de viktigaste kriterierna som skulle tas 

hänsyn till vid konceptgenereringen och konstruktion av kommande lösning. Totalt listades 

åtta krav och elva önskemål (se tabell 8). Produktspecifikationen användes senare som 

underlag för utvärdering och eliminering av koncept under konceptutvecklingen. 

Livscykelfaserna som valdes i kriteriematrisen enligt Ohlsson var framställning, brukning och 

eliminering. De aspekter som användes var process, miljö, människa och ekonomi. 

Kopplingen mellan livscykelfaser och aspekter utgjorde celler och varje kriterium kunde 

länkas till en cell med specifikt cellnummer. Varje cell kunde däremot inte länkas till något 

kriterium och lämnades i och med det därhän. 

Tabell 7. Teknisk data för Flap, Silica hatch, Silica chute och Protective shield. 

Funktion 
Slaglängd 

[m] 

Slagtid  

[s] 

Hastighet 

[mm/s] 

Kraft ~ 

[kN] 

Effekt 

[kW] 

Moment 

~ [Nm] 

Vikt  

[kg] 

Flap 0,5 2 250 81 13,75 29 000 608 

Silica hatch 1 5 200 50 10 - 110 

Silica chute 1,6 5 320 50 16 - 335 

Protective 

shield 
0,7 10 70 81 2 20 000 1500 
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Tabell 8. Kravspecifikation med ingående kriterier 

Kriterienr. Kriteriebeskrivning Cell 

Krav/ 

Önskemål 

Funktion/ 

Begränsning Viktning 

1 Överföra effekt på… kW 4.1 K HF  

2 

Tåla 

omgivningstemperatur 

upp mot ca (80-)100 °C 

under drift 

4.2 K F  

3 

Fungera i mycket smutsig, 

industriell miljö där 

frätande partiklar* 

4.2 K F  

4 Maximera felsäkerhet 4.3 K B  

5 

Tåla yttre och inre 

påfrestning vid 

användning 

4.1 Ö B 4 

6 

Kunna flyttas lätt för hand 

eller med hjälp av 

anordning 

5.3 Ö B 2 

7 
Tåla eventuella 

vibrationer 
4.2 K B  

8 

Risk för personskador ska 

inte föreligga vid normalt 

användande 

4.3 K B  

9 
Vara så underhållsfri som 

möjligt 
4.4 Ö B 3 

10 Enkel att montera 2.3 Ö B 1 

11 Korrosionsbeständig 4.2 Ö B 5 

12 

Fri från vassa 

kanter/ytor/vinklar som 

kan orsaka skada 

4.3 Ö B 1 

13 

Minimera 

energiförbrukning under 

drift 

4.4 Ö B 1 

14 
Placeringsbar i anläggning 

(med avseende på storlek) 
4.2 K B  

15 Minimera kostnad 2.4 Ö B 3 

16 Kort ställtid  4.1 K B  
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3.4 KONCEPTUTVECKLING 
En iterativ konceptutveckling innebar att informationshämtning angående komponenter för 

lösning skedde kontinuerligt under utvecklingen för att stämma av om marknaden hade något 

som passade kundbehovet och kunde besvara frågeställningen.  

3.4.1 KONCEPTGENERERING 

Med hjälp av handledare från Outotec under en brainstormingsession och undersökning 

(främst internetundersökning) hittades fem stycken möjliga lösningsalternativ. Eftersom 

krafterna att driva funktionerna är så pass stora innebar det en begränsning av utbudet för 

komponenter som kunde användas som lösning. Lösningsalternativen var: 

1. Elektrisk motor på axel 

2. Elektrisk cylinder/ linjärt ställdon med kulskruv 

3. Kuggstång med motor 

4. Vajerkonstruktion med motor 

5. Permanentmagnetiserad linjärmotor 

Utifrån lösningsalternativen skissades koncept fram. Vissa lösningsalternativ kunde inte 

användas som koncept för alla fyra funktioner medan andra kunde användas på flera olika 

sätt och i och med de ge flera koncept för ett lösningsalternativ. Information om 

lösningsalternativen klarade de krafter som krävdes för de olika funktionerna hade i 

nuläget inte hämtats. Enkla skisser gjordes för att se om en lösning kunde tillämpas på ett 

bra sätt eller om konstruktionen skulle komma bli för komplicerad. 

  

17 
Lösningen bygger på 

standardkomponenter 
2.4 Ö B 4 

18 

Lösningen kan kunna 

appliceras mot både EU- 

och amerikansk standard 

4.3 Ö B 3 

19 Enkel lösning 2.1 Ö B 4 

*Svavelpartiklar i damm som i reagerar med luftens fuktighet och blir korrosivt 
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KONCEPTFÖRSLAG FÖR FLAP: 

 Elektrisk cylinder/linjärt ställdon 

med kulskruv 

Elektrisk cylinder som möjligtvis 

kan använda sig av nuvarande 

infästning. Dras ihop när Flapen 

öppnas och trycks ut när den 

stängs. 

 

 

 

 

 

 Vajerkonstruktion 

Vajer som är fäst i Flapen på samma 

ställe som nuvarande infästning sitter. 

Motor som drar i vajern när Flapen 

öppnas och vajern snurras in via en 

trissa. För att stänga den släpps 

vajern efter med hjälp av en broms. 
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 Kuggstång 

Kuggstång med motor som 

driver ett kugghjul och på så sätt 

öppnar och stänger Flapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPTFÖRSLAG FÖR SILICA HATCH: 

 Elektrisk cylinder/linjärt ställdon med kulskruv 

Elektrisk cylinder som möjligtvis kan använda sig av nuvarande infästning. Dras 

ihop när Silica Hatch öppnas och trycks ut när den stängs. 
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 Vajerkonstruktion 

Vajerkonstruktion med motorer som via trissor drar in vajer och på så sätt öppnar 

och stänger Silica Hatch. Ena motorn körs när luckan ska öppnas och andra då den 

stängs. 

 

 Kuggstång 

Kuggstång med motor som driver ett kugghjul och på så sätt öppnar och stänger 

Silica Hatch. Kan kräva ny infästning. 
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KONCEPTFÖRSLAG FÖR SILICA CHUTE: 

 Elektrisk cylinder/linjärt 

ställdon med kulskruv 

Elektrisk cylinder som 

möjligtvis kan använda sig 

av nuvarande infästning. 

Den dras ihop när Silica 

Chute ska dras in och trycks 

ut när den ska förlängas. 

 

 

 

 

 Vajerkonstruktion 

Vajerkonstruktion med 

motor som via en trissa drar 

ihop Silica Chute med hjälp 

av en vajer. Samma 

infästning som nuvarande 

lösning. 
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 Kuggstång 

Kuggstång med motor 

som driver ett kugghjul 

och på så sätt förlänger  

och drar in Silica Chute. 

Kan kräva ny infästning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permanentmagnetiserad 

linjärmotor 

Linjär motor där statorn gör 

förflyttningen både när Silica 

Chute ska förlängas och dras 

ihop. 
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KONCEPTFÖRSLAG FÖR PROTECTIVE SHIELD: 

 Motor på axel 

Motor placeras direkt på axel. Rotationen från motorn behöver inte omvandlas 

utan roterar Protective Shield runt axeln den är fäst på. 

 

 Elektrisk cylinder/linjärt ställdon 

med kulskruv 

Elektrisk cylinder som möjligtvis 

kan använda sig av nuvarande 

infästning. Den dras ihop när Silica 

Chute ska dras in och trycks ut när 

den ska förlängas. 
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 Vajerkonstruktion 

Vajerkonstruktion med motor som drar vajern för att öppna Protective shield. För 

att släppa ner den används en broms. Här har motorn placerats på olika ställen och 

i och med det har hävarmen roterats i figuren till vänster från nuvarande lösning. 
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3.4.2 ELIMINERINGSMATRIS 

Efter konceptgenereringen var gjord utvärderades konceptförslagen med 

elimineringsmatrisen enligt Pahl och Beitz. En matris gjorde för varje funktion och 

matrisen användes endast en omgång eftersom ingen djupdykning för att hämta 

information för specifika komponenter hade gjorts i detta stadium. Elimineringsmatrisen 

användes som ett utvärderingsverktyg för att kunna göra en grov förstabedömning av 

konceptförslagen. I elimineringstabellerna beskrivs lösningarna med nummer enligt listan 

på sida 38.  

För Flapen kvarstod fyra konceptförslag. De var motor på axel, elektriskt ställdon/linjärt 

ställdon med kulskruv, kuggstång och permanentmagnetiserad linjärmotor. 

Vajerkonstruktionen uteslöts på grund av att den inte uppfyller alla krav från 

kravspecifikationen (se tabell 9). 

Tabell 9. Elimineringsmatris, efter Pahl och Beitz, för funktion 1, Flapen 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Beslut: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 ? ? + + + ? 

För stora krafter och kan 

leda till att lösningen 

blir bökig, placering? 

? 

2 ? ? + + + ?  ? 

3 ? ? ? + + ? Damm? ? 

4 - - + - - ? 

Elasticitet i vajer kan 

orsaka problem vid 

stora/distinkta krafter 

- 

5 ? ? ? ? ? ? Placering? ? 
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För Silica hatch kvarstod elektriskt ställdon/linjärt ställdon med kulskruv och 

permanentmagnetiserad linjärmotor. Silica hatch saknar en roterande axel och därför 

anses det ej vara realiserbar att sätta en motor på en axel. En permanentmagnetiserad 

linjärmotor uppfyller inte alla krav enligt kravspecifikationen (se tabell 10). 

Tabell 10. Elimineringsmatris, efter Pahl och Beitz, för funktion 2, Silica hatch 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Beslut: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 ? ? -  + ? 
Finns ingen axel man 

kan placera den på 
- 

2 ? ? + + + ?  ? 

3 ? + + + + ? 
Kan kräva skydd mot 

damm 
+ 

4 ? - + ? ? ? 
Kräver nya infästningar 

på huv 
- 

5 ? ? + + + ?  ? 

 

För Silica chute var elektriskt ställdon/linjärt ställdon kulskruv, kuggstång och 

permanentmagnetiserad linjärmotor de kvarstående alternativen. Även Silica chute saknar 

axel så det är inte realiserbart att sätta en motor på en axel och en permanentmagnetiserad 

linjärmotor uppfyller heller inte alla krav enligt kravspecifikationen (se tabell 11). 
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Protective shield hade kvar alla lösningsalternativ förutom vajerkonstruktion eftersom det 

kunde säkerställas att den inte uppfyllde alla krav. En permanentmagnetiserad linjärmotor 

kan ej fungera som lösning för Protective shield eftersom den inte uppfyller alla krav 

enligt kravspecifikationen (se tabell 12). 

  

Tabell 11. Elimineringsmatris, efter Pahl och Beitz, för funktion 3, Silica chute 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Beslut: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 ? - - + + ? 
Finns ingen axel man 

kan placera den på 
- 

2 ? ? + + + ?  ? 

3 ? ? + + + ? Damm? ? 

4 ? - + + - ? 

Kräver fler 

komponenter – inte 

enkel lösning 

- 

5 ? ? ? + + ? 
Finns den för angiven 

slaglängd? 
? 

Tabell 12. Elimineringsmatris, efter Pahl och Beitz, för funktion 4, Protective shield 
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Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer information krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Beslut: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 ? ? + + + ?  ? 

2 ? ? + + + ?  ? 

3 ? ? ? + + ? Damm? ? 

4 ? - ? ? - ? Ingen enkel lösning - 

5 ? ? ? + + ? Placering? ? 
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3.4.3 PUGHS RELATIVA BESLUTSMATRIS 

De koncept som återstod efter elimineringsmatrisen utvärderades med hjälp av Pughs 

relativa beslutsmatris. Som referens användes nuvarande hydrauliska lösningar. För att 

kunna avgöra vilken lösning som kan fungera gjordes en djupare sökning på internet för 

att se om det överhuvudtaget fanns något eldon som kan klara av de krafter och 

temperaturer som definierats i kravspecifikationen.  

Pughs kriteriematris resulterade i att elektriska ställdon är lämpligt att ersätta alla 

funktioner med. För Flapen och Protective shield finns även lösningsalternativet motor på 

axel kvar och för Silica hatch och Silica chute kvarstod kuggstång som alternativ. Se 

tabell 13, 14, 15 respektive 16 för varje funktions matris. 

  

Tabell 13. Pughs relativa beslutsmatris för funktion 1, Flap. 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 1 2 3 5 

Överföra effekt/kraft 
R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

0 0 - - 

Tåla 

omgivningstemperatur 
- - - - 

Fungera i mycket 

smutsig, 

industriellmiljö 

0 0 0 - 

Maximera felsäkerhet + + 0 0 

Enkel lösning + + + + 

Minimera kostnad + + + + 

Summa + - 3 3 2 2 

Summa - - 1 1 2 3 

Summa 0 - 2 2 2 1 

Nettovärde  0 2 2 0 -1 

Rangordning - 1 1 2 3 

Vidareutveckling - JA JA NEJ NEJ 
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Tabell 14. Pughs relativa beslutsmatris för funktion 2, Silica hatch. 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 2 3 5 

Överföra effekt/kraft 
R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

0 0 - 

Tåla 

omgivningstemperatur 
- - - 

Fungera i mycket 

smutsig, 

industriellmiljö 

0 0 - 

Maximera felsäkerhet + + 0 

Enkel lösning + - + 

Minimera kostnad + + + 

Summa + - 3 2 2 

Summa - - 1 2 3 

Summa 0 - 2 2 1 

Nettovärde  0 2 1 -1 

Rangordning - 1 2 3 

Vidareutveckling - JA JA NEJ 

Tabell 15. Pughs relativa beslutsmatris för funktion 3, Silica chute. 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 2 3 5 

Överföra effekt/kraft 
R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

0 0 - 

Tåla 

omgivningstemperatur 
0 0 - 

Fungera i mycket 

smutsig, 

industriellmiljö 

0 0 - 

Maximera felsäkerhet + + 0 

Enkel lösning + - + 

Minimera kostnad + + + 

Summa + - 3 2 2 

Summa - - 1 1 3 

Summa 0 - 2 3 1 

Nettovärde  0 3 1 -1 

Rangordning - 1 2 3 

Vidareutveckling - JA JA NEJ 
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Tabell 16. Pughs relativa beslutsmatris för funktion 4, Protective shield. 

Kriterium 
Alternativ 

(ref) 1 2 3 5 

Överföra effekt/kraft 
R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

S 

0 0 - - 

Tåla 

omgivningstemperatur 
- - - - 

Fungera i mycket 

smutsig, 

industriellmiljö 

0 0 0 - 

Maximera felsäkerhet + + + + 

Enkel lösning + + - + 

Minimera kostnad + + + + 

Summa + - 3 3 2 3 

Summa - - 1 1 3 3 

Summa 0 - 2 2 1 0 

Nettovärde  0 2 2 -1 0 

Rangordning - 1 1 3 2 

Vidareutveckling - JA JA NEJ NEJ 
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3.4.4 SÖKNING AV KOMPONENTER 

Motor på axel 

Leverantörer som hittades för att möjligtvis kunna leverera en motor som uppfyller kraven 

var fem stycken företag. Företagen benämns med bokstäverna A, B, C, D och E. De 

kontaktades via mail med en förfrågan.  

Av dessa fem företag gav företag A svar att de har en motor som fungerar, den väger 

drygt 700 kg som kan vara för tungt att installera. Detta innebär att man kanske behöver 

konstruera en hylla som motorn kan stå på11. 

Företag B har också en motor men även den har en hög vikt som kan diskuteras. De 

presenterade en lösning med att sätta en motor på varje ände av Protective shield för att 

minska kraven på en motor. Även här kan en hylla måsta konstrueras för att motorn ska 

kunna placeras12. 

Företag C, D och E gav inga svar. 

Elektriskt ställdon 

De leverantörer som mailades med en förfrågan för elektriskt ställdon benämns F, G, H, I, 

J, K och L. 

Företaget F svarade med positiva besked att de har elektriska ställdon för alla funktioner 

till ett ganska högt men ändå rimligt pris. De gav svar att samma ställdon kunde användas 

för Flapen och Protective shield och som kostar 151 560:-/st. Ställdonet för Silica hatch 

kostar 107 370:-/st och för Silica chute kostar ställdonet 113 800:-/st. Totalt skulle utbytet 

kosta 827 410:-. Hastigheten för Flapen/Protective shield ligger då på 100mm/s och för 

Silica hatch/shute på 200 mm/s. Slaglängderna är desamma för alla funktioner, utom 

Protective shield, som nuvarande hydraulcylindrar vilket innebär att inga justeringar för 

avståndet mellan infästningarna måste göras för Flap, Silica hatch och Silica chute13. 

                                                

 

11 Säljare från företag A 
12 Säljare från företag B 
13 Säljare från företag F 
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Även företag G har möjlighet att leverera ställdon för alla funktioner, dock till ett väldigt 

högt pris och kan vara över företagets budget. Ställdonet för Flapen kostar 490 000:-/st, 

för Silica hatch 139 100:-/st, för Silica chute 145 000:-/st och för Protective shield  

212 500:-/st. Eftersom Flapen och Protective shield kräver två cylindrar skulle hela 

summan landa på 1 689 100:-. För Flapen är hastigheten nere på 75 mm/s, men de andra 

ställdonen klara samma hastighet som hydraulcylindrarna har i dagsläget, nämligen  

200 mm/s, 320 mm/s respektive 0,7 mm/s. Alla slaglängder är lika som 

hydraulcylindrarna14.  

Företag H kan endast leverera till Protective shield och till Silica chute på grund av att de 

inte har produkter som klarar den höga omgivningstemperaturen vid Flapen och Silica 

hatch. För Protective shield skulle ett ställdon från företag H kosta  € 9 670/st och för 

Silica chute skulle ett ställdon kosta € 7 890/st vilket skulle innebära en summa på  

€ 27 230. Det motsvarar ca 264 000:-. Hastigheterna ligger på 395 mm/s respektive  

198 mm/s och slaglängderna är lika som hydraulcylindrarna15. 

Företag I har lösning för alla funktioner. För Flapen och Protective shield erbjuder de ett 

elektriskt ställdon med slaglängden 1000 mm och hastigheten 100 mm/s. Ställdonet klarar 

omgivningstemperaturen på 80°C. För Silica hatch har de ett ställdon med hastigheten  

125 mm/s och där är slaglängden densamma som nuvarande cylinder. Ställdonet för Silica 

chute har en hastighet på 200 mm/s och slaglängden är även den lika som nuvarande 

cylinder16. 

Företag J säger sig ha komponenter men på grund av tidsgränsen för projektet hann inte 

specifik information om komponenter för varje funktion erhållas17. 

Företag K och L hade inga möjliga lösningar. 

Kuggstång 

Ett företag hittades som potentiell leverantör och benämns här som M. De hade möjlighet 

                                                

 

14 Säljare från företag G 
15 Säljare från företag H 
16 Säljare från företag I 
17 Säljare från företag J 
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att leverera kuggstång och kugghjul som kan installeras, dock ingen motor som driver 

kugghjulet18. På grund av tidsgränsen hann inte tekniskt information hämtas från 

företaget. 

Permanentmagnetiserad linjärmotor 

Vid vidare efterforskning via internet resulterade det i att ingen permanentmagnetiserad 

linjär motor hittades som klarade de höga krav som kravspecifikationen innehåller. 

Tekniken för att klara kraven kunde inte hittas på marknaden. 

3.4.5 KONCEPTVAL  

Då beslutsmatriserna resulterade i två vinnande lösningar för alla funktioner togs ett 

beslut, i samråd med uppdragsgivare, att båda lösningsalternativen för respektive 

funktioner skulle arbetas vidare på så de resulterar i ett fungerande underlag för fortsatt 

arbete. Anledningen till detta var att de olika lösningsalternativen visade sig variera 

relativt mycket i pris och tillgänglighet jämfört med varandra, men även för att kunna 

skräddarsy utrustning till olika anläggningar. 

Följande lösningar fungerar för funktionerna: 

Flap: Motor på axel och elektriskt ställdon. 

Silica hatch: Elektriskt ställdon och kuggstång. 

Silica chute: Elektriskt ställdon och kuggstång. 

Protective shield: Motor på axel och elektriskt ställdon. 

3.5 KOMPONENTBESKRIVNING 
Här tydliggörs vilka komponenter som anses vara möjliga att byta ut hydrauliken mot och 

vilken leverantör som komponenten tillhör (se tabell 17). De skiljer något i pris och hastighet 

mellan varandra (som nämns i kapitel 3.4.4) men klarar alla krav i kravspecifikationen. 

Komponentbeskrivningen utger enkelt material för att företaget ska kunna jämföra, välja 

komponenter och skräddarsy utrustning för specifika anläggningar. Den består av en enkel 

och tydlig presentation av standardkomponenter som leverantörer har tillgängliga.  

                                                

 

18 Säljare från företag M 
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Inget slutgiltigt val eller jämförelse av komponenter görs utan uppdragsgivaren tillhandahålls 

med ett underlag för att de sedan får göra valet själva. Hänsyn har inte tagits till infästning. 

Följande komponenter kan ersätta hydrauliken och numreras enligt följande:  

1. Elektrisk motor på axel 

2. Elektrisk cylinder/ Linjärt ställdon med kulskruv 

3. Kuggstång med motor 

Tabell 17. Visualisering av lämpliga komponenter och tillhörande företag 

Funktion Företag 

  A B C D E F G 

Flap - 1 - - - 2 2 

Silica hatch - - - - - 2 2 

Silica chute - - - - - 2 2 

Protective shield 1 1 - - - 2 2 

  H I J K L M 

  

Flap - 2 2* - - 3* 

Silica hatch - 2 2* - - 3* 

Silica chute 2 2 2* - - 3* 

Protective shield 2 2 2* - - 3* 

*Fullständig information om komponent saknas 

A1 Protective shield:  

Motor på axel 

700 kg tung 

Utgående varvtal 1 varv/min 

B1 Flap + Protective shield (samma för båda funktionerna): 

Motor på axel  

750 kg tung 

F2 Flap + Protective shield: 

Hastighet 100 mm/s 

Slaglängd 500 mm 

Kraft 81 kN 
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F2 Silica hatch: 

Hastighet 200 mm/s 

Slaglängd 1000 mm 

Kraft 50 kN 

F2 Silica chute: 

Hastighet 200 mm/s 

Slaglängd 1600 mm 

Kraft 50 kN 

G2 Flap + Protective shield: 

Hastighet 70 mm/s 

Slaglängd 800 mm 

Kraft 81 kN 

G2 Silica hatch: 

Hastighet 200 mm/s 

Slaglängd 1000 mm 

Kraft 50 kN 

G2 Silica chute: 

Hastighet 320 mm/s 

Slaglängd 1600 mm 

Kraft 50 kN 

H2 Protective shield: 

Hastighet 395 mm/s 

Slaglängd 600 mm 

Kraft 81 kN 

 

H2 Silica chute: 

Hastighet 198 mm/s 

Slaglängd 1600 mm 

Kraft 50 kN  

I2 Flap + Protective shield: 

Hastighet 100 mm/s 

Slaglängd 1000 mm 

Kraft 81 kN 

I2 Silica hatch: 

Hastighet 125 mm/s 

Slaglängd 1000 mm 

Kraft 50 kN 

I2 Silica chute: 

Hastighet 200 mm/s 

Slaglängd 1600 mm 

Kraft 50 kN 
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3.6 AVSLUTANDE DEL 
Den avslutande delen var det sista som utfördes för projektet och är obligatoriska moment för 

att blir godkänd i kursen MSGC12. 

3.6.1 SLUTPRESENTATION  

Slutpresentationen hölls den 31 Maj på Karlstads universitet. Examinator, handledare från 

skolan och kurskamrater lyssnade till presentationen som varade cirka 20 minuter. 

Presentationen innehöll en kort, inledande del om företaget och bakgrunden till projektet. 

Lösningarna lades sedan fram för att sedan berätta hur arbetet gick till för att komma fram 

till resultatet. 

3.6.2 UTSTÄLLNING 

Utställningen genomfördes den 1 Juni 2017 på Karlstads universitet. Alla studenter för 

kursen MSGC12 ställde ut sina projekt under en dag utanför Aula Magna på Karlstads 

universitet. Många uppdragsgivare var och besökte utställningen och möjlighet att 

presentera  

3.6.3 RAPPORT 

Rapporten sammanställer hela projektet och beskriver de metoder och tillvägagångssätt 

som använts för hur resultatet kom till. Den är skriven med ett akademiskt språk och är 

upplagd som en vetenskaplig rapport. 
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4. DISKUSSION 
Projektet inleddes med en projektplan för att strukturera upp arbetet och göra en tidsplan att 

förhålla sig till. Under arbetets gång gjordes ändringar av de olika faser som inledningsvis var 

med i projektplanen, både tidsmässiga ändringar men även ändringar som ledde till att vissa 

delmoment uteslöts. Detta innebar på ett sätt stora ändringar men de gav inte några 

oroväckande konsekvenser och hade möjligtvis kunna undvikas om mer kommunikation med 

uppdragsgivaren hade förts under planeringen.  

Därefter inleddes en informationssökning vilket gav en bra grund att stå på och bidrog till ett 

framtungt arbete. Stor vikt lades på att förstå hur alla funktionerna fungerar, hur de är infästa, 

vilka dimensioner de hade och vilken kapacitet som krävdes. För att kunna ersätta 

hydrauliken med något sorts eldon var en produktanalys tvungen att göras för att få förståelse 

för hur en ersättande lösning skulle kunna göras möjlig. Lösningen måste även ta hänsyn till 

omgivningstemperatur och hastigheter för att hela processen runt smältanläggningen ska 

fungera utan problem. I och med det begränsades utvecklingsmöjligheterna för att generera en 

brukbar lösning. Informationssökning fortskred kontinuerligt under hela arbetsgången vilket 

var nödvändigt eftersom uppdragsgivaren önskade en lösning byggd på standardkomponenter. 

Information om standardkomponenter kunde inte hämtas i början av arbetet innan 

konceptgenereringen var gjord. 

När konceptgenereringen var klar lades stor vikt på att hitta leverantörer med lämpliga 

lösningar. Detta tog betydligt längre tid än väntat men eftersom vissa moment uteslöts under 

arbetsgången resulterade det i att den tiden kunde läggas på kontakt med leverantörer istället. 

Det var inte jättemånga som visade sig ha så kraftiga och robusta produkter som krävs för att 

ersätta hydrauliken. Under mailkontakten med företag uppdagades frågan om krafterna och 

hastigheterna för funktionerna verkligen var tvungna att vara så höga som var angivet. De 

värden som användes kom från hydraulcylindrarnas dimensioner och kapacitet. För en 

elektrisk cylinder är 200 mm/s en hög hastighet vid en kraft på 81/50 kN. Hastigheten för 

funktionerna diskuterades med flera av Outotecs anställda och det kom fram att det var endast 

för Flapen som det var absolut nödvändigt att cylindern skulle hålla en viss hastighet för att 

inte förstöra annan utrustning eftersom konverter och Flapen börjar sin rörelse samtidigt. 
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Denna hastighet diskuterades fram till att vara hälften av vad som var angivet från början, 

alltså kunde 100 mm/s fungera för Flapen.  

Processen var inte lika beroende av de andra funktionernas hastigheter. Det enda problemet 

var att hastigheten var tvungen att vara hög nog så att operatörerna ser/förstår att en funktion 

körs för att operatören inte ska ta till åtgärder i tro om att något inte står rätt till. Här valdes en 

godtycklig hastighet som inte kändes som en för lång tid att vänta innan nästa funktion sattes 

igång. Angående krafterna kunde ingen justering göras på grund av att ingen konkret vetskap 

om den minsta kraft som krävdes fanns. För att ta reda på minsta kraften måste driftstopp och 

mätning göras på plats hos en anläggning men detta var inte möjligt för projektet. Det var 

dock viktigare att lösningarna var starka än snabba.  

Eftersom tekniska data erhölls från Outotec ansågs den var pålitlig, utan vetskap om den var 

framtestad eller bara angiven med hänsyn till hydraulcylindrarnas egenskaper. Om möjlighet 

finns för företag att göra mätningar angående krafter och hastigheter kan det finnas chanser att 

minimera kostnaderna ytterligare. Priset på ett ställdon minskar när kraft och hastighet 

minskar. 

Att ersätta hydraulcylindrarna mot en elektrisk lösning skulle innebära att hydraulaggregatet 

på anläggningen kan avlägsnas vilket sparar en massa plats och åtgången av hydraulolja 

försvinner. Risken för personskador på grund av att högt tryck är inkapslat i hydrauliken 

kommer i och med det undvikas men man bör ta hänsyn till andra personskador kring elen 

istället.  

Utförandet av projektet har mestadels gjorts på plats på Outotecs kontor i Skellefteå och det 

har varit väldigt givande att enkelt kunna få svar på frågor och funderingar genom att bara gå 

förbi handledarna när det behövdes. Att föra diskussioner via mail och telefon hade nog 

inneburit att små funderingar och problem ansetts vara större än vad de var på grund av att det 

var så pass svårt att sätta sig in i funktionerna och hela processen. Rådgivningen från 

Outotecs sida har varit ovärderlig. 

De metoder som tillämpats för projektet anses ha varit rimliga och bidragit till en väl 

fungerande lösning.  
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5. SLUTSATS 
De resultat som presenteras svarar på problemformuleringen ”Hur kan det göras möjligt att 

byta ut hydrauliska funktioner mot exempelvis el eller pneumatik?” och målet att leverera 

underlag för att kunna byta ut hydrauliska funktioner uppnås också. Projektets syfte anses 

också vara uppnått eftersom lösningen är billigare att installera och säkrare att reparera. De 

flesta säkerhetsaspekter som ska tas hänsyn till löses enkelt om en CE-märkt komponent 

används. Miljöpåverkan minimeras eftersom oljeåtgången i princip utesluts helt. 

Lösningarna som presenteras uppfyller kraven i kravspecifikationen teoretiskt sett. Dock kan 

krav 15 (minimera kostnad) anses ha möjlighet att minimeras ytterligare om grundlig 

undersökning av hastigheter och krafter utförs av Outotec. 

För att veta om lösningarna fungerar i praktiken måste testning göras, antingen via simulering 

eller genom att installera produkterna på en anläggning. Detta kräver såklart mer tid och 

innebär en ekonomisk utgift för företaget. Företaget måste även se till att Flapen kan nödköras 

om elektriciteten på anläggningen av någon anledning skulle försvinna. 
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TACKORD 
Jag vill först och främst tacka min uppdragsgivare Outotec (Sweden) AB som tillhandahöll 

detta examensarbete och för förtroendet att utföra det samt möjligheten att sitta och arbeta på 

ert kontor. Sedan vill jag även ge ett stort tack till min ansvariga handledare från Outotec, 

Kristina Wiklund och framför allt ett hjärtligt tack till min närmsta handledare Staffan 

Lundström som bidragit med enormt engagemang och stöd under hela projektet. 

Tack till Monica Jakobsson, handledare från Karlstad universitet, som kommit med många 

kloka råd under handledningsmöten. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla nära och kära som funnits med som stöd på sidan av 

under denna period. 

TACK! 
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Inledning 

Projektet görs på uppdrag av företaget Outotec (Sweden) AB i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12, vid fakulteten för hälsa, 

natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp, startas i 

januari och avslutas i juni 2016. Handledare vid Karlstads universitet är Monica Jakobsson 

och examinator är professor Leo de Vin.  

Dokument som ligger till grund för projektet (se bilagor 1 respektive 2): 

 Kurs-PM 

 Uppdragsbeskrivning från Outotec 

1. Bakgrund 

Outotec är ett finskt företag men har sitt svenska huvudkontor i Skellefteå och hjälper 

gruvindustrin med lösningar för att ta hand om och arbeta med naturresurser och hitta de mest 

hållbara lösningar för vatten, energi, mineraler och hela värdekedjan. All hantering från malm 

till metall sker med hållbarhet i fokus. 

I deras konverterhuvar ingår någon form av hydraulisk funktion för styrning av luckor och 

annan utrustning. Då det stora rotationsdrifterna för luckrörelser sannolikt blir eldrivna 

innebär det att hydrauliken blir begränsad till ett antal mindre funktioner, så som enstaka 

cylindrar. Ofta har smältverken där utrustningen installeras begränsat med kompetens inom 

hydraulik och kan därför uppstå problem med service och funktion. Dessutom finns ett 

intresse att renodla drifterna. 

Hydraulik har många fördelar. Den är kraftig, robust, har bra precision, tål dålig miljö och 

värme bra men innehåller brännbar olja (även om det finns olja av brandsäkrare kvalitet idag). 

Historiskt sett har tryckluftsdrivna funktioner haft för dålig precision och ställkraft och 

eldrivna funktioner har inte tålt värme och miljö. Outotec är nu intresserade av att se om 

moderna eldon eller annan lösning kan implementeras i deras installationer än hydraulik. 

2. Preliminär problemformulering 

Detta projekt kommer behandla frågeställningen:  

”Hur kan det göras möjligt att byta ut hydrauliska funktioner mot exempelvis el eller 

pneumatik?” 

3. Syfte 

Syftet med detta projekt är att gå på djupet och undersöka om teknikutvecklingen kan ge en 

lösning på problemformuleringen och sedan leverera ett möjligt koncept till Outotec för att 

byta ut hydrauliska funktioner. 
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4. Mål 
Målet med detta examensarbete är att utveckla ett koncept för att byta ut hydrauliska 

funktioner för i första hand fyra funktioner; Back flap, Silica retractable chute, Silica door och 

Protective shield.  

Förutom konceptet skall en komponentlista, dimensionering och underlag för hur konceptets 

delar förhåller sig till varandra levereras. Detta för att ge företaget möjlighet att arbeta vidare 

på konceptet.  

Arbetet skall utföras på ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till produktutvecklingsprocessen 

och genom en rapport skriftligt visa hur faserna projektplanering, informationssökning, 

kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval, CAD-modell, layoutkonstruktion 

genomförts enligt ”stage-gate”-modellen. Arbetet ska presenteras muntligt i del- och 

slutredovisning och en rapport ska lämnas in till Karlstads universitet och till Outotec.  

Projektet ska vara avslutat i juni 2017 med 600 timmar nedlagd arbetstid. 

5. Organisation 
Caroline Lohman 

Utförande av projekt 

 

 

Kristina Wiklund 

Ansvarig handledare Outotec 

 

Monica Jacobsson 

Handledare Karlstads 

universitet 

 

 

Staffan Lundström 

Handledare Outotec 

 

David Gustavsson 
Handledare Outotec 
 

 

 

6. Projektmodell 
”Stage-gate”-modellen används i detta projekt och beskriver projektfas, milstolpar och 

grindar samt när de ska vara klara och vem som är ansvarig för dem. Projektmodellen 

innehåller även en tidplan. 
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Tabell 1. Projektmodell med projektfas, milstolpar, grindar, deadline och ansvarig. 

Projektfas Milstolpe Grind Deadline Ansvarig 

Projektplanering Projektplanering klar  2017-02-06 

Caroline 

Lohman 

  Projektplan godkänd  

Examinator 

Uppdragsgivare 

Förstudie  Förstudie klar  2017-03-03 

Caroline 

Lohman 

Kravspecifikation Kravspecifikation klar  2017-03-10 

Caroline 

Lohman 

  

Kravspecifikation 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Delredovisning 

Presentationsmaterial 

klart  2017-03-22 

Caroline 

Lohman 

Konceptgenerering 

Konceptgenerering 

klar  2017-03-24 

Caroline 

Lohman 

Konceptval  Konceptval klart  2017-04-07 

Caroline 

Lohman 

  Konceptval godkänt  

 

Uppdragsgivare 

Konstruktion 

Konstruktionsunderlag 

klart  2017-04-21 

Caroline 

Lohman 

  

Konstruktionsunderlag 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Slutkonstruktion Slutkonstruktion klar  2017-05-12 

Caroline 

Lohman 

  

Slutkonstruktion 

godkänd  

 

Uppdragsgivare 

Slutredovisning  

Presentationsmaterial 

klart  2017-05 

Caroline 

Lohman 

Utställning 

Utställningsmaterial 

klart  2017-05 

Caroline 

Lohman 

Rapportskrivning Utkast rapport klar    

Caroline 

Lohman 

 Rapport klar   

Caroline 

Lohman 

  

Rapport godkänd för 

opponering  Examinator 

Opponering Inläsning klar  2017-06 

Caroline 

Lohman 

Justering rapport Rapport klar  2017-06 

Caroline 

Lohman  

  Rapport godkänd  

Examinator 

Uppdragsgivare 

7. Kommentarer till tidplan 

Tidplanen är gjord för att öka möjligheterna att anpassa aktiviteter så att slutdatumet för 

projektet hålls. Ett förtydligande har gjorts med ett Gantt-schema för att enklare få en 

överskådlig sikt av processen och hur bra arbete ligger i fas (se bilaga). Detaljplan görs för 
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varje projektfas för att strukturera upp uppgifterna som ingår och aktiviteterna planeras sedan 

veckovis. 

8. Riskbedömning 

 
Tabell 2. Riskbedömning med riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens, riskfaktor och åtgärd där 

bedömningen sker på en skala ett till fyra. 

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 

Tidplanen håller inte 2 2 4 Utöka tid för aktiviteter 

Projektet godkänns inte 
1 4 4 

Diskussion och uppföljning med handledare och 

uppdragsgivare 

Stor ändring i slutskede  2 3 6 Framtung process 

Förlorade dokument 2 4 8 Back-up på USB och It’s 

Felaktiga beräkningar 3 4 12 Kontroll av beräkningar med extern hjälp 

Brist på kompetens 
3 2 6 

Sök hjälp av uppdragsgivare, handledare och 

litteratur 

Långtidssjukdom 1 4 4 - 

Projektet omfattar för stort 

område 
2 3 6 

Avgränsning i samråd med uppdragsgivare 

Don för funktion finns ej 

tillgänglig 
2 2 4 

Tvärfunktionellt arbete 

Konstruktion svår att montera 2 2 4 Tvärfunktionellt arbete 

Konstruktion överstiger budget 2 2 4 Tvärfunktionellt arbete 

S=Sannorlikhetsgrad, K=Konsekvens, R=Risktal där R=S*K. 

9. Dokumenthantering   

Dokumenten kommer namnges med lämplig rubrik för innehållet samt versionsnummer. De 

referenser som nämns i dokumenten för projektet skrivs enligt Harvardsystemet och rapporten 

följer uppbyggnaden av en akademisk rapport. Säkerhetskopiering sker genom överföring av 

dokument till ett USB-minne efter varje versionsuppdatering (eller minst en gång per vecka) 

samt inlämningar till kurshemsidan på It’s.  
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Bilaga: Gantt-schema 

Aktivitet 24-Jan 06-Feb 03-Mars 10-Mars 22-Mars 23-Mars 24-Mars 07-Apr 21-Apr 05-Maj 12-Maj 19-Maj v 21-22 v23  

Projektplanering                               

Informationssökning                               

Studiebesök                              

Intervjumetodik                              

Litterär/vetenskaplig studie                              

Konkurrensanalys                              

Problemanalys                              

Produktspecifikation                                

Kriteriematris                               

Kravspecifikation                               

Delredovisning                               

Konceptutveckling                                   

Idégenerering                                   

QFD                            

Elimineringsmatris                                

Pughs kriteriematris                               

Konceptval                               

Konstruktion                                  

Standardkomponenter                               

CAD-modell                                

Slutkonstruktion                               

Slutredovisning ink. Presentationsmaterial                               

Utställning                                

Rapportskrivning                                                  

Utkast rapport                                                  

Opponering                             

Justering rapport                                                       
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Frågelista 

o Används standardkomponenter vid tillverkning? 

Ja, standardkomponenter används oftast eftersom vi köper in och tillverkar inte själva. 

o Vill ni ha tillverkningskrav på serietillverkning? 

Serietillverkning är inte ett krav. 

o Har ni specifika underleverantörer som ni använder er av eller varierar det 

mellan beställningar? 

Vi har såna vi arbetar ofta med men det är inget som behöver tas hänsyn till. 

o Vilken miljö befinner sig komponenterna i? 

Komponenternas miljö skiljer sig lite eftersom det är fyra olika ställen de sitter på. 

Temperaturen kan bli mellan 80 – 100°C för Silica hatch och för Flapen 100 - 150°C. 

Protective shield och Silica chute är i hyfsat normaltemperatur. Det är allmänt skitigt miljö 

eftersom de befinner sig i ett smältverk där damm och smuts finns, i princip den värsta 

industriella miljö de kan vara i. 

o Vad är komponenternas grundfunktion och syfte? 

Se separat beskrivning av delarna. 

o Hur ofta används funktionerna per dag? 

Cirka 30 gånger per dag för Flapen, Silica shute och Silica hatch. Protective shield körs 

endast en gång i månaden. 

o Kräver komponenterna regelbunden underhållning? Rengöring, byte av olja tex? 

Ja. Man bör årligen åtminstone byta filter. Sen kan man kolla kvaliteten på oljan genom att 

skicka ett prov på analys hos ett lab. Är oljan dålig rekommenderas byte. Outotec har kontakt 

med ett lab som kan göra sådana analyser snabbt och enkelt till en väldigt låg kostnad.   

o Hur mycket olja går det åt per år?  
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Det beror på anläggningen. Tankens storlek i de anläggningar som vi hittills levererat är ca 

750 liter. Man fyller den med ca 650. Sedan har man olja i systemet också. Här jobbar vi på 

att få installera mindre tankar framöver (för att minska miljöbelastningen genom ny teknik, vi 

kan förmodligen ersätta dessa giganter med en tank på 60-100 liter.) 

o Vad använder ni för olja och hur påverkas miljön av framställning och 

användning? 

En oljekvalitet som definieras som ISO-VG46. Det är en klassisk hydraulolja som tillverkas 

av alla oljeleverantörer (Statoil, Shell osv). Vi rekommenderar också en sort som klassas som 

en HFDU som är brandklassad. 

o Vad väger komponenterna som styrs av hydraulik? 

o Har kunden någon gång upplevt problem med hydrauliken eller är det ni som 

företag som är ute efter en lösning? 

Vi vill erbjuda en lösning för kunderna som gärna är renodlad av något slag för att minska 

kostnader och öka säkerhet. 

o Varifrån styrs funktionerna? 

o Tas anläggningen ur drift vid reparation? 

o Finns det risk för personal på anläggningen att skada sig på, eller på grund av 

funktionerna? 

o Vad anser ni vara det främsta målet med att byta ut hydrauliken? 

Det blir förhoppningsvis säkrare och billigare. 
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Utdrag från Maskindirektivet 

Artikel 1 
Tillämpningsområde a) maskiner  

b) utbytbar utrustning 

c) säkerhetskomponenter  

d) lyftredskap 

e) kedjor, kättingar, linor och vävband 

f) avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar 

g) delvis fullbordade maskiner. 

 

1. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav 

1.1 Allmänna principer 

1.1.2 Principer för 

integration av 

säkerheten 

a) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att de kan 

fungera på avsett vis och användas, ställas in och underhållas utan att 

medföra risk för personer, när dessa uppgifter utförs under 

omständigheter som förutsetts och även med beaktande av rimligen 

förutsebar felaktig användning. Syftet med de åtgärder som vidtas skall 

vara att undanröja alla risker under maskinens förväntade livslängd, 

i vilken ingår transport, montering, demontering, åtgärder för att göra 

den oanvändbar samt skrotning. 

b) Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant tillämpa följande principer i nedan 

angiven ordning: 

— Risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten 

integreras redan på konstruktions och tillverkningsstadierna). 

— Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte 

kan undanröjas. 

— Information skall ges till användarna om kvarstående risker som 

beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om 

särskild utbildning krävs och om personlig skyddsutrustning 

behöver tillhandahållas. 

c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande 

av bruksanvisningar till denna skall tillverkaren eller dennes 

befullmäktigade representant inte endast beakta den avsedda 

användningen av maskinen utan även rimligen förutsebar felaktig 

användning. Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att 

onormal användning förhindras om sådan användning 

ger upphov till risker. I förekommande fall skall användaren i 

bruksanvisningen göras uppmärksam på sådana olämpliga 

användningssätt som erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå. 

d) En maskin skall konstrueras och tillverkas så att hänsyn tas till de 

begränsningar för vilka operatören utsätts på grund av nödvändigt eller 

förutsebart bruk av personlig skyddsutrustning. 
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e) En maskin skall levereras tillsammans med all sådan 

specialutrustning och alla sådana tillbehör som krävs för att möjliggöra 

inställning, underhåll och användning på ett säkert sätt. 
1.1.3 Material och 

produkter 

De material som används för att tillverka en maskin eller produkter som 

används eller framställs vid användningen av en maskin får inte 

medföra risker för personers hälsa eller säkerhet. I synnerhet när 

vätskor eller gaser används, skall maskinen konstrueras och tillverkas 

så att riskerna i samband med påfyllning, användning, uppsamling eller 

tömning förebyggs. 
1.1.5 Konstruktion 

av en maskin i syfte 

att underlätta 

hanteringen 

En maskin eller i denna ingående delar skall 

— kunna hanteras och transporteras på ett säkert sätt, 

— vara förpackad eller konstruerad så att den kan förvaras säkert och 

utan att ta skada. 

Vid transport av maskinen och/eller dess delar får det inte finnas någon 

möjlighet till plötsliga rörelser eller riskkällor som beror på instabilitet 

så länge som maskinen och/eller delar av den hanteras enligt 

bruksanvisningen. 

Om maskinens eller dess ingående delars vikt, storlek eller utformning 

utgör ett hinder för att förflytta den eller dem för hand skall maskinen 

eller varje ingående del 

— förses med fästanordningar för lyftutrustning, eller 

— konstrueras så att den eller de kan förses med sådana anordningar, 

eller 

— utformas så att lyftutrustning av standardtyp lätt kan anslutas. 

Om en maskin eller någon av dess ingående delar skall flyttas för hand 

skall den 

— kunna flyttas lätt, eller 

— förses med anordningar för att kunna lyftas och flyttas på ett säkert 

sätt. 

Speciella åtgärder skall vidtas för hantering även av verktyg och/eller 

maskindelar som kan utgöra en risk, även 

om de har låg vikt. 
1.2.6 Fel i 

kraftförsörjningen  

Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen 

till maskinen får inte leda till riskfyllda situationer. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande punkter: 

– Maskinen får inte starta oväntat. 

– Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt, om en 

sådan ändring kan ge upphov till riskfyllda situationer. 

– Maskinen får inte hindras från att stoppa om stoppkommandot redan 

har givits. 

– Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla 

eller kastas ut. 

– Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som 

helst ska kunna ske utan hinder. 

– Skyddsanordningarna ska fortsätta att vara effektiva fullt ut eller 

utlösa stoppkommando. 



  Bilaga III 

1.3.2 Risk för brott 

under drift 

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar skall tåla den 

påfrestning de utsätts för när de används. 

De ingående materialens hållfasthet skall vara tillräcklig med hänsyn 

till förhållandena på den plats där de används i enlighet med 

tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants avsikter, i 

synnerhet beträffande utmattning, åldring, korrosion och nötning. 

I bruksanvisningen skall det anges vilken typ av underhåll och kontroll 

som krävs av säkerhetsskäl samt hur ofta detta skall utföras. Det skall i 

förekommande fall anges vilka delar som är utsatta för slitage och vilka 

kriterierna för utbyte är. 

När risk för brott eller sönderfall kvarstår trots de åtgärder som 

vidtagits, skall de berörda delarna vara monterade, belägna och/eller 

skyddade på ett sådant sätt att brottstycken inte sprids, så att riskfyllda 

situationer förhindras. 

Såväl styva som böjliga rör som leder vätskor eller gaser, i synnerhet 

under högt tryck, skall tåla förutsedda inre och yttre påfrestningar. De 

skall vara ordentligt fästade och/eller skyddade, så att eventuella brott 

inte ger upphov till risker. 

När det material som skall bearbetas matas fram till verktyget 

automatiskt, skall följande villkor vara uppfyllda 

för att risker för personer skall kunna undvikas: 

— När arbetsstycket kommer i kontakt med verktyget, skall detta ha 

uppnått normala driftförhållanden. 

— När verktyget startar och/eller stannar (avsiktligt eller oavsiktligt), 

skall matningsrörelsen och verktygets rörelse vara samordnade. 
1.3.3 Risker 

orsakade av 

fallande eller 

utkastande föremål 

Åtgärder skall vidtas för att förhindra att fallande eller utkastade 

föremål ger upphov till risker. 

1.3.4 Risker i 

samband med ytor, 

kanter eller vinklar 

Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, skall maskinens 

tillgängliga delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och 

ojämna ytor som kan orsaka skada. 

1.3.5 Risker med 

kombinerade 

maskiner 

När maskinen är avsedd att utföra flera olika operationer och 

arbetsstycket avlägsnas manuellt mellan de olika operationerna 

(kombinerad maskin), skall den vara konstruerad och tillverkad så att de 

ingående delarna kan användas var för sig, utan att övriga delar utgör 

en risk för utsatta personer. 

Det skall därför vara möjligt att starta och stoppa eventuella oskyddade 

delar var för sig. 
1.3.7 Risker i 

samband med 

rörliga delar 

En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så att 

risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då 

risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar. 

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhindra oavsiktlig 

blockering av rörliga delar som ingår i arbetet. 
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I fall då det finns risk för blockering trots att åtgärder vidtagits för att 

förebygga detta, bör i förekommande fall tillverkaren tillhandahålla 

nödvändiga särskilda skyddsanordningar och verktyg, för att möjliggöra 

att blockeringen säkert kan hävas. 

Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen skall ange de 

särskilda skyddsanordningarna och hur dessa skall användas. 
1.5.1 Elektrisk 

matning 

En maskin som är elektriskt matad skall vara konstruerad, tillverkad och 

utrustad så att alla riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan 

förebyggas. 

De säkerhetsmål som anges i direktiv 73/23/EEG skall gälla för 

maskiner. Skyldigheterna i fråga om bedömning av överensstämmelse 

och utsläppande på marknaden och/eller tagande i drift av maskiner 

med hänsyn till riskkällor förknippade med elektricitet regleras enbart 

av det här direktivet. 
1.5.4 Monteringsfel Fel som kan begås vid montering eller återmontering av vissa delar och 

som kan ge upphov till risker skall undanröjas genom delarnas 

konstruktion och tillverkning eller, om detta inte är möjligt, genom att 

information anbringas på själva delarna och/eller deras höljen. Samma 

information skall ges på rörliga delar och/eller deras höljen, när 

rörelsens riktning måste vara känd för att en risk skall kunna undvikas. 

Om det är nödvändigt skall kompletterande upplysningar om sådana 

risker lämnas i bruksanvisningen. 

Om felaktiga anslutningar kan ge upphov till risker, skall oriktiga 

anslutningar göras omöjliga genom själva konstruktionen eller, om 

detta inte är möjligt, genom att information anbringas på de element 

som skall anslutas och i förekommande fall på anslutningsdonen. 
1.5.5 Extrema 

temperaturer 

Åtgärder skall vidtas för att undanröja varje risk för skada till följd av 

kontakt med eller närhet till maskindelar eller material med hög eller 

mycket låg temperatur. 

Nödvändiga åtgärder skall också vidtas för att undvika eller skydda mot 

risken för att mycket hett eller mycket kallt material kastas ut. 
1.5.9 Vibrationer En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av 

vibrationer som orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå, 

med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att 

reducera vibrationer, framförallt vid källan. 

Vibrationsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara data för 

liknande maskiner. 
1.6.1 Underhåll av 

maskiner 

Inställnings- och underhållsställen skall vara placerade utanför 

riskområden. Det skall vara möjligt att göra justeringar, underhålla, 

reparera, rengöra och utföra service när maskinen är stilla. 

Om ett eller flera av ovanstående villkor av tekniska skäl inte kan 

uppfyllas, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa arbeten kan 

utföras säkert (se punkt 1.2.5). 

På automatiserade maskiner och där det är nödvändigt på andra 

maskiner skall anslutningspunkter för diagnostisk 

felsökningsutrustning finnas. 
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Automatiserade maskindelar som måste bytas ofta skall lätt och säkert 

kunna avlägsnas och bytas. Tillträdesmöjligheterna 

till delarna skall vara sådana att dessa uppgifter kan utföras med de 

nödvändiga tekniska hjälpmedlen, 

i enlighet med en föreskriven arbetsmetod. 
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