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Sammanfattning 
Examensarbete är utfört på SSAB som är världsledande inom höghållfasta stål. En stor del av all 

plåt som produceras i SSAB’s processer levereras till kund som formatklippt plåt. Det arbetet 

sker inom avdelningen format som denna studie har utförts vid. För formatklippning av plåt finns 

idag fyra olika klippsträckor, FS1, FS2, FS3 och FS4. Formatsträcka 4 togs i drift 2011 som 

består av en klippdel och en emballeringslinje. Formatsträckan är även försedd med tre riktverk 

som ser till att bandform, planhet och inre spänningar blir optimala. Riktverk 1 har problem med 

en delkomponent, kilkasset, ända sen man bytte ut denna från en mekanisk domkraft som 

tidigare har använts i riktverket. Problemet är att kilkasseten inte klarar en högre last som man 

vill att komponenten ska uppnå i riktverket. Syftet med arbetet är att med hjälp av FEM analyser 

undersöka om en konstruktionsändring på kilkasseten med hänsyn på kilvinkeln kan få 

komponenten att klara en högre last. 

  

Arbetet inleddes med att undersöka de CAD modeller som konstruerades år 2015 av en tidigare 

konstruktör på SSAB för att förenkla modellen och ta fram en inställning för att utföra den FEM 

analytiska studien på. FEM analyser används idag inom industrin för att analysera och 

vidareutveckla konstruktioner. Den aktuella FEM modellen är uppbyggd av ett antal submodeller 

och interfacemodeller. Modellen representerar hydraulcylinder, kontaktytor, kil kassett, 

kilöverdel, rörlig kil, kilunderdel och fästen. En kraftfallstudie utfördes för att undersöka vilka 

lastfall som kilkassetterna utsätts för i riktverket. Detta applicerades sedan i FEM verktyget för 

att få fram ett första resultat med dagenskonstruktion. Sedan analyserades 

konstruktionsändringar med en större och en mindre kilvinkel för att jämföra de FEM analytiska 

resultaten mot dagens konstruktion.  

 

Slutsatsen av studien visar indikatorer på att en mindre kil vinkel på kilen klarar en högre last 

bättre med hänsyn på von Mises spänning för de lastfall som kilkassetterna utsätts för i 

riktverket. Förslag på fortsatta studier gås igenom i slutet av rapporten.  

  



Abstract 
This thesis has been performed at SSAB in Borlänge and this company is world leading in high 

performance steel. A huge part of all the steel products are delivered to customer in the form of 

sheets. This study is done at the department of “Cut To Length”. Today there are four different 

cutting lines, CTL1, CTL2, CTL3 and CTL4. In 2011 cut to length line 4 was established which 

consists of a cutting line and a packaging line. To make sure that strip form, flatness and internal 

stresses are optimal on the products the cut to length line 4 has three different levelers and 

straightening machines. Ever since they switched to a subcomponent known as wedges from a 

mechanical jack in straightening machine 1 the department have experienced some problems 

with this wedge. The problem is that this wedge can’t handle a bigger force load which is applied 

from the straightening machine. The purpose of this study is with the help of FE analysis derive a 

suggestion change to the engineering design so the wedges can handle a bigger force load. 

 

In the beginning a study was made on the model to see how to simplify it so it’s possible to 

perform the FE analysis on it. FE analysis are used in the industry to predict and develop 

engineering designs. The FE model is an aggregation of submodels and interface models that 

represents a hydraulic cylinder, contact surfaces, wedge box, wedge top, moveable wedge, 

wedge base and brackets. To know what forces are applied on the wedges a force case study was 

made to see how the wedges react under the force load from the straightening machine. This was 

applied in the FE tool to analyse the results with regards of von Mises stresses with a bigger and 

a smaller wedge angle on the movable wedge. 

 

The conclusion shows trends that a smaller wedge angle on the wedge can handle a bigger force 

load better than a bigger wedge angle with regards on von Mises stress with the force loads that 

are applied on the wedges from the straightening machine. Further study suggestions are 

described in the end of the report.  
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1. Inledning 
Uppdraget är till grund för examensarbete för högskoleingenjörexamen i maskinteknik på 

Karlstads universitet. Handledaren till examensarbetet är Lennart Bergkvist som är gästlärare på 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Examinator är Nils Hallbäck som är 

universitetslektor, docent på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Arbetet är 

genomfört på SSAB Borlänge och Karlstads universitet. 

 1.1 Introduktion 

SSAB i Borlänge varmvalsar och kallvalsar stålämnen till färdig tunnplåt. En stor del av all plåt 

som produceras i SSAB’s processer levereras till kund som formatklippt plåt. Det arbetet sker 

inom format, där färdigställning av hela band även görs. För formatklippning av plåt finns idag 

fyra olika klippsträckor som tillsammans har en kapacitet på 14 kilo ton per vecka. 

 

- Formatsträcka 1: Svart och betad varmvalsad plåt med tjocklek mellan 2 - 16 mm 

- Formatsträcka 2: Varmvalsad betad och kallvalsad plåt med tjocklek mellan 0,8 - 4 mm 

- Formatsträcka 3: Svart och betad varmvalsad plåt med tjocklek mellan 6 - 16 mm 

- Formatsträcka 4: Svart och betad varmvalsad plåt med tjocklek mellan 1,8 - 8 mm 

 

Formatsträcka 4 ligger i hall 1, västra verken och togs i drift 2011. Klippdelen är tillverkad av 

italienska Fimi och emballeringslinjen av finska Pesmel. Klippdelen laddas med band av en 

automatisk kran där operatörerna väljer körordning. När bandet är på haspeln tas 

emballagebanden bort av en semiautomatisk bandborttagare innan trädning. Linjen är försedd 

med tre riktverk som ser till att bandform, planhet och inre spänningar blir optimala.  
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1.2 Bakgrund 

Riktverk 1 på formatsträcka 4 har sju stycken stödvalsbryggor och dessa kan köras individuellt 

upp och ner. Dessa bryggor gör att man kan påverka bandet mera på kanterna eller på mitten 

beroende på vilket planhetsfel som har uppstått på materialet. Från början styrdes dessa bryggor 

med hjälp utav mekaniska domkrafter men dessa var för veka för att klara de krafter som behövs 

för att få det material som körs plant på linjen. SSAB tog fram en ny konstruktion som ersatte 

dessa mekaniska domkrafter. Den nya konstruktionen blev kilar som teoretiskt sätt skulle klara 

en last på 1800 kN totalt per kil. Efter ändringar och nitrit härdning av några ytor så 

provbelastades kilarna i en press och då klarade dem av en last på 2000 kN. När kilarna 

installerades i riktverket så kom dem bara upp till 1200 kN totalt per kil innan riktverket 

fastnade. En skillnad mot testen som gjordes är att kilarna sned belastas i riktverket, större tryck 

på inloppet än på utloppet. Ytterligare ombyggnationer gjordes med smörjning av kilarna till 

högre tryck och tjockare olja men oljefilmen klarar inte trycket utan att kilarna fastnar. Nu efter 2 

års körning så fastnar kilarna redan vid 400-600 kN. I figur 1.1 visas en sammanställning av en 

kilkassett som används i riktverket.  
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1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa om konstruktionen är tillräcklig för att klara av de 

lastfall som kilarna utsätts för i riktverket. I nuläget är det oklart om varför kilarna inte fungerar 

som man vill och då har man ställt en fråga om det är konstruktionen som det är fel på. Nedan 

presenteras den frågeställning som ligger till grund för denna studie. 

Huvudfråga: 

Kan man med en konstruktionsändring av kilen få den att klara en högre last? 

Denna huvudfrågeställning har sedan delats upp i två delfrågor som presenteras härefter. 

Delfrågor: 

Kan en annan vinkel på kilen få den att klara en högre last? 

Kan en annan höjd eller längd hjälpa? 

Målet med detta arbete är att besvara frågeställningen ovan med hjälp utav FEM analyser som 

görs i CAD programmet Autodesk Inventor Professional 2016, hädanefter endast kallat för 

Inventor, samt att tillhandahålla de resultatrapporter som fås från de FEM verktyg som används i 

studien och presentera en slutsats om de är värt att införa dessa konstruktionsändringar på kilen.  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts både före och under arbetets gång på grund av examensarbetets 

omfattning. Det som har analyserats är befintliga CAD modeller som har konstruerats av en 

tidigare konstruktör på SSAB. Konstrueringen av komponenten blev klar år 2015. Då vinkeln på 

kilen är till viss del sammankopplad med dess höjd och längden på kilen har en del andra krav på 

sig så undersöktes endast vinkeln på kilen. Smörjning och andra dylika ombyggnationer har ej 

undersökts. Eventuella problem om varför kilarna krånglar i riktverket har ej undersökts utan 

endast kilvinkeln och hur den påverkas under de lastfall som kilarna utsätts för. En ny 

beräkningsmodell som tar hänsyn till tiltning av riktverket har inte tagits fram utan de gamla 

beräkningsdokument som har använts tidigare har använts igen fast med ändringar på vertikala 

lasten.  
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2. Framställning av stål 
Vid valet av litteratur och källor att basera denna rapport på, insågs på ett tidigt stadium att 

kunskapsnivån hos läsaren kommer skilja sig avsevärt gällande stålproduktion. Därför följer här 

en del information som för vissa anses trivial, men för andra behövs för att få en bredare bild. [1] 

2.1 Stålverk 

Råvaror som främst används 

vid stålämnes framställning 

är kokskol och järnmalm. 

Kokskol importeras från 

Australien och USA medans 

järnmalm utvinns från till 

exempel malmberget i 

Kiruna och förädlas till järnmalmspellets. Pellets, som främst används, har ett högt järninnehåll 

och behövs reduceras till järn i en masugn. Järnet bearbetas till stål genom en rad olika 

metallurgiska processer för att sänka kolhalten och tillsättning av olika legeringsämnen läggs till 

för att få önskvärda egenskaper samt att uppnå en viss kvalité på stålet. Vid rätt kemisk 

sammansättning gjuts stålet till ämnen som sedan skickas vidare för ytterligare behandling i ett 

valsverk. I figur 2.1 visas en sammanställnings bild av stålverket i Luleå. 

2.2 Valsverk 

Nästa steg efter gjutning av stålämnen är valsning. Valsning i 

valsverk är den dominerade bearbetningsprocessen vid plastisk 

bearbetning och har två ändamål, förändra form och mekaniska 

egenskaper. Beroende på slaget av valsning skiljer man 

övergripande mellan varm- och kallvalsverk. Därutöver finns flera 

7 



olika indelningar. Processen för varmvalsning sker vid en temperatur på cirka 1000 grader och 

står för den huvudsakliga deformationen av ämnet. Efter varmvalsning kan bandet kallvalsas vid 

rumstemperatur. Varmvalsning används framförallt för valsning av grövre tvärsektioner 

(exempelvis grovplåt). Kallvalsning utnyttjas för tillverkning av bland annat tunnplåt med 

tjocklek mindre än cirka 2 mm. I figur 2.2 visas grundprincipen för valsning. 

2.3 Band och plåt 

De valsade produkterna kan delas in i platta och 

långa produkter där band och plåt ingår i de 

förstnämnda. Platta produkter kännetecknas av att 

tjockleken är relativt liten där bredden och längden 

ger en stor yta och därmed volym. Beroende på 

stålsorten, användningsområde och valsverkstyp 

så varieras tjockleken hos ett färdig valsat band. 

Tjocklekstoleranserna ligger inom ± 5% för 

material i tjocklek mellan 0.001-2.0 mm . Vid 1

valsning av stålämnen sker det geometriska ändringar hos plåten främst tjockleken och 

förlängningen även bredden. På grund av längdutvidgningen måste bandet hasplas till en rulle för 

att få hanterbara dimensioner vid transport och lagring. I vissa fall kan den totala bandlängden bli 

ett par kilometer långt beroende på vad för behandlingsprocess som har utförts. Vid 

varmvalsningen och kallvalsningen så hör det till en del andra processer som påverkar bandets 

egenskaper. Riktning är en av dessa processer som görs för att förbättra bandets planhet och 

utjämna restspänningar. Planhet är ett viktigt kvalitetsbegrepp för plåt- och bandvalsning . I figur 2

2.3 visas en bild på en färdig tillverkad stålband på rulle.   

 

 

1 Tillverkningsteknologi, 207 
2 Ibid, 206 
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3. Riktning och planhet 
När ett ämne har valsats så har bandet plastiskt deformerats i flera steg. Dessa steg gör att bandet 

inte är helt perfekt och har fått geometriska avvikelser som oplanhet. Bandet har också hasplats 

till en rulle som även ger en viss geometrisk avvikelse. För att få bukt med dessa planhetsfel så 

riktar man bandet i ett riktverk [2][3].  

3.1 Planhet 

En mycket viktig uppgift för formatklippning 

är att rikta plåten så att den blir plan. En oplan 

plåt försämrar finishen hos den färdiga 

produkten och den kan även ge problem vid 

tillverkningen hos kunden. Oplan plåt kan ge 

problem om den till exempel skall in i en 

press eller en stans i samband med 

laserskärning eller svetsning. En färdig 

produkt producerad av oplana plåtar ger inte ett kvalitetsmässigt bra intryck. För att lättare kunna 

visualisera planhet kan man tänka sig kantlång plåt före och efter uppklippning i längsgående 

strimlor. ΔL i bilden anger hur mycket längre kanten är jämfört med mittpartiet . I figur 3.1Lref  3

visas bilder på kantlång plåt för och efter uppklippning.  

  

3 Processen och kundes krav, 12 
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3.2 Planhetsfel 
Planhetsfel förekommer alltid vilket innebär att bandet måste riktas före klippning. Nedan 

beskrivs de vanligast förekommande planhetsfelen [2] [3]. 

3.2.1 Krum 

När bandet hasplas upp kröker sig bandet kring haspeldornen och 

sträckgränsen kommer att överskridas i bandets ytterdelar. När 

sträckgränsen överskrids utsätts materialet för en bestående 

deformation, bandet kröks. Detta fenomen kallas krum och är som 

störst på inne varvet och minst på yttervarvet. Höghållfast stål har 

en högre sträckgräns och är mindre benäget att bli krumt . 4

Anledningen till detta är att sträckgränsen inte överskrids lika 

mycket vid påhaspling. I figur 3.2 visas exempel på neråt krumt 

material. 

3.2.2 Tvärkrum 

Den kraft som behövs för att valsa stål är så stor att arbetsvalsarna 

böjer sig. Man får en tvärprofil, där kanterna är tunnare än bandet, 

i stället för den önskade rektangulära tvärprofilen. Det finns 

många sätt att minimera detta, använda stödvalsar, bombera 

valsarna, arbeta med valsböjning. Men ingen av alla dessa 

metoder lyckas helt eliminera tjockleksskillnaden tvärs över 

bandet. På grund av draget i samband med hasplingen av bandet kommer mittpartiet att kunna 

plasticeras och man får en böjd profil som kallas tvärkrum. Tvärkrum kan tas bort i förriktverket, 

men det krävs större plasticeringsgrad än för att ta bort vanlig krum . I figur 3.3 visas exempel på 5

tvärkrum.  

4 Processen och kundens krav, 10 
5 Ibid, 11 
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3.2.3 Kant- och mittlånghet 

Andra vanliga fel som kan förekomma på band 

är kant- och mittlånghet. Dessa två defekter är 

ett resultat av att bandet har blivit ojämnt 

förlängt under valsningen . Om valstrycket har 6

varit större i kanterna kommer dessa att 

förlängas mer än mittpartiet, detta innebär att 

kanterna blir vågiga. Vid mittlånghet har 

valstrycket istället varit större i mitten av 

bandet och denna kommer bli längre vilket innebär att den får bulor. Kant- och mittlånghet kan 

även orsakas i riktverket till exempel om arbetsvalsarna är nedslitna eller om riktverket är 

felaktigt inställt. Dessa defekter är vanligare på tunt material och kräver en hög plasticeringsgrad 

i kombination med individuellt justerbara arbetsvalsar för att korrigera under riktning. I figur 3.4 

visas olika typer av planhetsfel. 

3.3 Riktning 

Plåt som levereras i form av format har krav på 

planhet, i stort sett all plåt som kommer till 

klipplinjerna är oplana. Riktning används för att 

minska eller eliminera planhetsfel . Det finns 7

olika varianter av riktning, det kan vara 

pressrikting, sträckriktning eller rullriktning. I 

SSAB’s klipplinjer används uteslutandes 

rullriktning som metod . Ett rullriktverk är 8

uppbyggt med stödrullar och arbetsrullar. 

Stödrullarnas främsta uppgift är att minska böjningen av arbetsrullarna men de används även för 

6 Jernkontoret, Järn- och stålframställning: Bearbetning av platta produkter, 20 
7 Ibid, 39 
8 Processen och kundens krav, 15 
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att möjliggöra valsböjning vilket är en förutsättning för att korrigera kant- och mittlånghet. I 

figur 3.5 visas en bild av ett rullriktverk. 

 

3.3.1 Inställning av riktverk 

Inställningen av riktverken görs automatisk när 

bandet träds i linjen. Dessa rekommenderade 

inställningsvärden är baserade på inkommande 

data för de aktuella bandet, framförallt stålsort 

och tjocklek. Om planheten inte blir acceptabel 

krävs justeringar av riktverket. Dessa justeringar 

sker i så fall manuellt av operatören. Det är även 

operatören som visuellt bedömer när materialet är plant . I formatsträcka 4 är det en automatisk 9

planhetsmätare som underlättar och gör att planhets bedömningen blir mindre subjektiv. I figur 

3.6 visas exempel på rullriktning.  

   

 

  

  

9 Processen och kundens krav, 17 
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4. Funktionsbeskrivning Riktverk 1, FS4 

Nedan redovisas mer i detalj funktionsbeskrivningen för riktverk 1 på formatsträcka 4 [4]. 

4.1 Allmän beskrivning 
Riktverket har fyra stycken mekaniska 

skruvar som kör överdelen av maskinen 

upp och ner. En motor styr de två skruvarna 

som sitter på inlopps sidan av maskinen och 

sedan en till motor som styr de två 

skruvarna som sitter på utlopps sidan av 

maskinen. Detta gör att man kan tilta verket 

antingen mer på inlopps sidan eller mer på 

utlopps sidan men oftast mest tiltning på inlopps sidan. Denna tiltning kallas även för 

driftvalsgenomträngning som redovisas nedan. I figur 4.1 visas en schematisk bild av riktverk 1 

på formatsträcka 4. 
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4.2 Driftvals-Genomträngning 

De intressanta parametrarna, som alltid används som referenser för driftvalsgenomträngning är 

ENP (ingångs genomträngning) och EXP (utgångs genomträngning) . ENP är genomträngning 10

av den första övre driftvalsen i maskinen och denna anger positionen för valsens nedre linje 

refererat till nedre driftvalsens-passerlinje. EXP är genomträngning av den sista övre driftvalsen 

och anger positionen för valsens nedre linje refererat till driftvalsens-passerlinje. De aktuella 

värdena för ENP och EXP visualiseras för operatörerna på sträckan i dataprogrammet HMI med 

formatet i millimeter . På HMI är det möjligt att mata in det aktuella positionsvärdet som 11

kalibrering. I figur 4.2 visas exempel på driftvalsgenomträngning.  

 

 

  

10 Funktionsbeskrivning Riktverk 1, 12  
11 Ibid, 12 
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4.3 Riktverkets stängningskraft 
Under riktverkskassetten sitter sju stödvals 

bryggor som kan köras individuellt upp och 

ner. Bryggorna gör att man kan påverka 

påverka bandet antingen mera på kanterna 

eller på mitten beroende på vad för planhets 

fel man vill åtgärda, mittlångt eller kantlångt. 

Dessa bryggor styrs med hjälpa av 

kilkassetter. Kraften som kilarna utsätts för 

sammanställs dagligen för varje material som körs i riktverket. Sammanställning görs 

automatiskt i ett program som heter ibaAnalyzer 6.12.0 där man kan ta fram olika data och 

mätningar för hela sträckan på formatsträcka 4 . Intressant för kilarna är kraft mätningarna som 12

görs för inloppssidan och utloppssidan samt tiltningen som mäts i millimeter på riktverket. I 

figur 4.3 visas sammanställning av en kilkasset.  

  

 

 

  

 
   

12 IbaAnalyzer, 1 
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5. Grunderna i FEM 
Det finns ett otaligt många läroböcker för att lära sig grunderna i FEM, i detta arbete användes en 

bok vid namn Inventor Simulation Teori . Boken som är sammanställd i PDF-format går igenom 

grunderna för hur finita element metoden går till samt hur övergången mellan handberäkning och 

datajobb går tillväga. Finita elementa metoden i sin korthet kan beskrivas som en numerisk 

metod för att formulera och lösa partiella differentialekvationer. Grunderna för hur FEM används 

i praktiken tas upp nedan [5]. 

5.1 FEM-teori 

Vid användande av FEM diskretiseras hela modellen i 

ett elementnät även kallad för en mesh. Varje element 

i detta nät består i sin tur av noder, som är punkter i 

ett element där förskjutningen räknas ut. Mellan 

noderna interpoleras sedan resultaten. Till varje nod 

hör det till ett visst antal frihetsgrader. Detta är de 

typer av rörelser som noden kan uppleva och beror på 

vilken typ av element som är valt. I ett 

tredimensionellt balkelement kan en nod uppleva tre 

translationer och tre rotationer men i ett solidelement kan noderna endast uppleva translationer. I 

figur 5.1 visas en nod i ett tredimensionellt balkelement. 
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5.1.2 Ekvationssystemets uppbyggnad 

Förenklat kan man säga att i linjär statisk FEM löser man ett system av ekvationer i typen enligt 

ekvation (5.1). 

                                                             (5.1)DF = K  

Där är yttre krafter på modellen, är styvhetsmatrisen för modellen och är nodF K D  

förskjutningar. Hur denna ekvation löses kommer inte att gås igenom mer än att arbetsgången 

kan delas upp i dessa steg: 

● Bilda lokala elementstyvhetsmatriser. 

● Transformera de lokala elementstyvhetsmatriserna till globalt koordinatsystem. 

● Sammanställ elementstyvhetsmatriserna till den globala struktur styvhetsmatrisen .K  

● Införandet av laster och tvång samt reduktion av struktur styvhetsmatrisen. 

● Lösning av FEM-ekvationen med avseende på okända nod förskjutningar. 

● I de fall spänningar är den sökta storheten, åter substitution av de framräknade nod 

förskjutningar, d → u → ε → σ. Där u är förskjutningar, ε är töjningen och σ är 

spänningen. 

Flesta av dessa steg sker automatisk i datorn av det FEM-program som används. Lösningen av 

FEM-ekvationen är den mest beräkningstunga delen. Ju fler element, noder, frihetsgrader en 

modell har desto längre tid tar det för datorn att räkna ut och lösa problemet. 
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5.2 Mesh-teori 

FEM är endast en approximativ lösning till det matematiska problemet, som i sin tur består av 

förenklingar och antaganden. En mycket viktigt egenskap hos FEM är dess konvergens 

egenskaper, som är relaterade till element nätet och typ av belastning. Vilket innebär att 

FEM-lösningen kommer att konvergera till den exakta lösningen då element storleken blir 

infinitesmalt liten, så länge ett polynom av tillräcklig ordning finns i basen för form funktionen 

som matematiskt beskrivs i ekvation  5.2. 13

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ju finare nät man har desto närmare den teoretiska 

lösningen på problemet kommer man, det är inte alltid nödvändigt att ha ett jättefint elementnät 

utan det beror på vilken typ av belastningsfall man har och den teoretiska lösningen för det fallet 

och i de flesta praktiska fall är det svårt att se på förhand vilken typ av elementnät som behövs; 

ofta är en mesh studie ett nödvändigt förarbete innan själva analysen. 

5.2 Randvillkor 

När man utför en statiska FEM-analys så måste modellen spännas fast, detta definieras med 

randvillkor och betyder att vissa frihetsgrader låses fast för ett antal noder . Delarna i modellen 14

förhindras då att röra sig. Randvillkoren bestäms så att verkligheten återspeglas på bästa möjliga 

sätt. En liten förändring i randvillkoren kan ge stora konsekvenser i resultatet som fås från 

analysen och är därmed den vanligaste felkällan vid FEM-analyser. 

  

13 Inventor simulation teori, 23 
14 Ibid, 67 
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5.3 Symmetri och antisymmetri 

För att minska lösningstiden lär man undersöka om geometrin kring ett snitt är symmetrisk. En 

last på en symmetrisk geometri kan delas upp i en symmetrisk last komponent och en 

antisymmetrisk . Figur 5.3 visar vad som menas med symmetri och antisymmetri. På noder i 15

snittet används symmetriska eller antisymmetriska randvillkor. Därmed behöver inte hela 

geometrin modelleras utan det räcker med den ena symmetri halvan. 

  

 

5.4 Laster 

Last eller en kraft är inom fysiken ett sätt för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i 

ett systems rörelse och betecknas med SI-enheten N som står för Newton. Något som kan vara 

svårt men också väldigt viktigt är att ta fram relevanta laster. Laster kan antingen appliceras som 

som en utbredd last eller en punktlast. Punktlaster leder ofta till att höga spänningar uppträder 

lokalt i modellen . I verkligheten uppträder inte dessa höga spänningar, därför bör man vara 16

försiktigt vid analys av resultat vid pålagda krafter. Det finns flera olika sorters dimensionerande 

laster, som exempelvis maxlaster som är en last detaljen ska klara av maximalt eller 

utmattningslaster som är laster en detalj ska klara av under ett visst antal cykler.  

15 Inventor simulation teori, 32 
16 Ibid, 67 
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5.6 Modellering 

Några saker som man bör tänka på vid FEM-modellering är att modellen ska definieras så enkelt 

som möjligt utan att bortse väsentliga fenomen och mekanismer som påverkar det problem som 

ska studeras. Material, detaljens samverkan med andra komponenter och laster är några saker 

som ska definieras. En förenkling av geometrin bör göras på de ställen där man inte har fokus för 

analysen. Förenklingar kan ske genom att fylla igen hål, ta bort avrundningar. Går det använda 

sig av symmetri och antisymmetri så bör det göras för att förenkla modellen. Förenklade laster 

och randvillkor ger ofta lokalt höga spänningar. Spänningar som normalt inte uppträder i 

verkligheten. 

5.7 Programinlärning 

Inlärning av programvara Autodesk Inventor Professional 2016 genomfördes med självinlärning 

och med stor hjälp av handledare på SSAB och Karlstads Universitet. För att lära sig grunderna i 

Inventor användes FEM häftet “Inventor Simulation Introduktionskurs i FEM” som har använts 

tidigare här på en internkurs här på SSAB. I denna finns det övningsexempel där det klart och 

tydligt framgår hur olika FEM-problem kan lösas [5]. 
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6. Genomgång av modelluppbyggnad 

FEM-modellen består av en assembly som är uppbyggd av olika delmodeller och interface 

modeller. Dessa delmodeller har olika materialegenskaper och de integreras genom kontakt 

interface. Vad för material och hur modellen är ihopsatt behandlas senare i det här kapitlet. I 

figur 6.1 och 6.2 visas hela modellen med dess olika delar. Del modellerna är hydraulcylinder, 

kontaktytor, kilkasset, kilöverdel, rörlig kil, kilunderdel och fästen. 
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Bilderna hämtades som färdiga modeller från ritningsarkivet på SSAB och visar en övergripande 

bild på vilka huvudkomponenter som ingår i en kilkasset. Härefter kommer modellerna att 

förenklas genom att t.ex. fylla igen hål som inte har någon betydelse för analyserna eller så har 

delar som är ointressanta för analyserna tagits bort. Detta för att modellen ska bli mindre och mer 

lätthanterlig och bilder av hur alla modeller är uppbyggda redovisas härefter i Figur 6.3. 

 

 

6.1 Förenklingar med modellen 
I analyser och modeller används ofta förenklingar för att minska beräkningstid och 

modellstorlek. Här nedan kommer de förenklingar som gjorts i modellen att tas upp och 

motiveras varför de är gjorda. 
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6.1.2 Kilöverdel 

Kilens överdel har förenklats genom att splitta modellen på part-nivå detta är användbart för att 

kunna lägga på laster på en specifik area, kontrollera meshen och läsa ut resultat i specifika 

positioner. Detta har även gjorts för att delmodellen är symmetrisk och detta minskar 

beräkningstiden samt förenklar fastsättning av modellen även kallat för randvillkor. Eventuella 

skruvar och hål har tagits bort och hålen har fyllts igen. Även cylindrarna ovanpå modellen har 

tagits bort.  

 

6.1.3 Rörlig kil 

Då den ursprungliga rörliga kilen är relativt enkel så har modellen endast delats på mitten för att 

minska beräkningstiden och för att skapa symmetri med resterande parter.  
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6.1.4 Kilunderdel 

Den undre delen av kilkassetten kan beskrivas som en låda där både den rörliga kilen och den 

övre delen av kilen ska få plats. Modellen har förenklats endast genom att halvera parten genom 

splittning samt borttagning av fästena på undersidan.  

 

 

  

 

  6.1.5 Sammanställning av delparter för FEM 

Efter förenklingar som har gjorts ovan så sammanställs modellen för att ta fram en inställning för 

förslag för att utföra den FEM analytiska studien på modellen. Sammanfattningsvis så har 

modellen förenklats och förberetts för att, minska beräkningstiden, förenkla fastlåsning av 

modellen även kallat för randvillkor, kunna lägga laster på en specifik area, kontrollera meshen 

och läsa ut resultat i specifika positioner. I figur 6.7 visas den sammanställda modellen som 

sedan används som beräkningsobjekt för FEM analyser.  
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6.2 Materialmodell 

Materialet som används på kilarna är samma och har produktbeteckning S235JRG2 vilket är ett 

konstruktionsstål med materialegenskaper som visas i tabell 6.2. Sträckgränsen används som 

säkerhetsfaktor [6]. 

 

Tabell 6.2: Materialegenskaper 

Beteckning S235JRG2 

Allmän Info Densitet 7,86 /cmg 3  

Sträckgräns 207 MPa 

Brottgräns 345 MPa 

Spänning E-modul 220 GPa 

Poisson's tal 0,275 ul 

Skjuvmodul 86,2745 GPa 
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7. Kraftfallsstudie 

Kilkassetterna utsätts för ett flertal olika typer av lastfall. Med lastfall menas olika typer av 

belastningar som uppkommer på kilarna och som påverkar dess livslängd och funktion. I detta 

fall är de lastfall som uppkommer på kontaktytorna av kilkassetterna och hydraulcylinderns kraft 

som trycker in den rörliga kilen som är mest intressant. Det skall även tilläggas att kilkasseterna 

utsätts för en rad olika lastfall samtidigt. De lastfall som antogs väsentliga för den aktuella 

studien beskrivs nedan [7]. 

7.1 Mätningar från Iba analyzer  

Iba analyzer är ett mjukvaruprogram som används för att sammanställa en rad olika mätningar på 

de maskiner som används i SSAB . Intressant för denna studie är mätningarna som 17

sammanställs för de krafter som uppstår på kilkassetterna för in- och utlopp. I figur 7.1 visas 

diagram för de svåraste material som man har kört i riktverk 1 på formatsträcka 4. 

  

 
  

17 IbaAnalyzer, 1 
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Sammanfattningsvis så varieras kraft mätningarna vid olika tidpunkter för X-axeln och Y-axeln 

visar kraften i kN-enhet. Inloppet sätts för ett värde på 950 kN och utloppet på ett värde för 800 

kN. Denna variation på in- och utlopp beror på riktverkets tiltning som även sammanställs i Iba 

analyzer. Tiltnings diagrammet visas i figur 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vid kraftmätning i figur 7.1 så visas även olika mätningar för Gap entry & gap exit vid olika 

tidpunkter. För gap entry läses ut ett värde på 4,105 mm och för gap exit -0,965. Detta gör att 

kraften på inloppet och utloppet varieras. 
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7.2 Hydraulcylinder tryckkraft 

Hydraulcylindern “Bosch Rexroth CSH1M00-100x56-265” används för att trycka in den rörliga 

delen av kilen in i kilkassettens övre- och undre del. Detta medför friktion som gör att 

hydraulcylindern inte klarar av kraften från riktverkets stängningskraft till fullo. I figur 7.3 visas 

hur den rörliga kilen trycks in i kilkassettens övre- och undre del. 

 

7.3 Kilreglering valsböjning 

Här nedan kommer de krafter som används i modellen gås igenom och förklaras. Beräkningarna 

har gjorts i ett exceldokument som återfinns i bilaga 1. Alla måttenheter som inte har räknats ut 

har antingen fåtts från ritningar, beräkningsdokument eller handledare på SSAB [8][9]. 
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7.3.1 Kontakttryck 

Kontakttrycket är den last som kilen blir utsatt för från riktverkets stängningskraft. Detta tryck 

kan fås genom att räkna ut upplagsytan enligt ekvation (7.1) som sedan används för att räkna ut 

kontakttrycket enligt ekvation (7.2). Kilens längd och bredd är satt till för längden samt060 mm1  

på bredden. Detta blir en upplagsyta på .00 mm2 12000 mm2 2   

 

                                                                                                  (7.1)pplagsyta ängd reddU = L * B  

 

Vertikala lasten fås från mätningarna i Iba Analyzer vilket är tillsammans  och då blir de750kN1  

framräknade värdet för kontakttrycket cirka ., 5 N /mm8 2 2  

  

                                                                                                         (7.2)ontakttryckK = Upplagsyta
V ertikal last  

7.3.2 Horisontell kraft 

Horisontell kraft är den last som hydraulcylindern applicerar på den rörliga kilen som sedan 

trycks in i kilkassettens övre- och undre del. Denna kraft räknas ut enligt ekvation (7.3) där den 

vertikala kraften är och kil vinkeln fås från SSAB’s ritningsarkiv och har ett värde på750 kN1  

 Friktionskoefficient, fås från också beräkningsdokument och har ett värde på .25°.3 ,μ , .0 2   

 

                  (7.3)orisontell kraf t ertikal last AN (Kilvinkel) 1 )H = V * T * ( + μ  

 

Detta ger en horisontell kraft på och kommer senare att används för att räkna ut19kN1  

tryckkrafter som används i simuleringar. 
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8. Inventor Simulation och analyser med dagens 

konstruktion 

Efter genomgång av modelluppbyggnad där man har förenklat samt angett material och i 

kraftfallsstudien där definiering laster har utförts skall en första FEM analys med dagens 

konstruktion utföras. Nedan presenteras genomförandet samt resultat av första analysen [5].  

8.1 Pre-processering, meshning 
Valet av vilka elementtyper som används i modellen är avgörande för simulering resultatets 

kvalitet och beräknings tidens längd. Vilket element som ska väljas styrs av problemets storlek 

och vilka egenskaper som är viktiga. Att skapa sitt elementnät sker automatiskt i Inventor 

simulation men däremot kan man ändra olika parametrar för mesh inställningar. De inställningar 

man kan ändra på är medelstorleken på elementen, minsta tillåtna elementstorlek, maximal 

tillåten kvot på storleken mellan två intilliggande element, maximala vinkeln som ett element 

kan anta längs en kurva och om det skall skapas krökta element eller ej. I tabell 8.1 visas de 

mesh inställningar som rekommenderas att användas för simulering i part assemblys vilket 

kommer att användas i denna studie. 

 

Average element size 0,05 

Minimum element size 0,1 

Grading factor 1,5 

Maximum turn angle 60° 

Create curved mesh elements  Yes 

Tabell 8.1: Mesh 
inställningar 
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8.1.1 Konvergens inställningar 

För att förfina element nätet kring en yta eller kant kan man låta programmet hantera förfiningen 

själv genom att ställa ett antal krav i konvergens inställningar. Konvergens hänvisar till hur bra 

det lösta värdet blir, beroende på vad man ställer in. De man kan ställa in är maximalt antal 

förfiningar, stop kriterier, H refinements threshold, results to converge och geometry selections. 

Stop kriterier menas med kravet för att meshen skall anses vara konvergerad, t.ex. Att von 

mises-spänningen anses konvergerad om den relativa skillnaden mellan två förfiningssteg är 

mindre än den satta procentsatsen. H refinements threshold hur stor andel av den 

icke-konvergerade meshen som skall förfinas, ett mindre värde av detta ger en snabbare 

lösningstid. Results to converge vad som skall ligga till grund för konvergensen. Geometry 

selection vilka ytor och kanter som skall inkluderas eller exkluderas. I tabell 8.2 visas de 

konvergens inställningar som används i denna studie.  

 

Maximum number of h refinements 2 

Stop criteria 1 

H refinement threshold 0,8 

Results to converge Von Mises 
Stress 

Geometry selections All Geometry 

Tabell 8.2: Konvergens 
inställningar 
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8.2 Randvillkor 

Det finns en rad olika typer av randvillkor att tillgå i Inventor Simulation, Fixed, frictionless och 

pin joint. Fixed är en fast inspänning som innebär att noderna som påverkas får alla sina 

frihetsgrader, i x, y och z-riktning, låsta. Man kan även välja att endast låsa fast vissa riktningar 

genom att specificera vektorkomponenter. Med frictionless låses ytans frihetsgrader normalt utåt 

och detta innebär att man definierar symmetri i en riktning.  

 I figur 8.4 visas var randvillkoren för fast inspänning & frictionless constraint appliceras på tre 

ytor, kil överdel, rörlig kil och kil underdel.  

 

 

8.3 Laster 

Laster som finns att välja bland i Inventor Simulation är många, allt från ytlaster till 

vinkelhastigheter. I denna studie används trycklaster som är en kraft utdelad per ytenhet. Detta är 

samma sak som ytlast fast man får själv räkna ut värdet på last per ytenhet. Vilket görs med 

Ekvation (8.3) där P är tryckkraften och betecknas med ./mmN 2  

  

                                                                                                                       (8.3)P = A
F  
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Lasterna ansätts på fyra ställen i denna studie, tre vertikala laster på kontaktytorna och en 

horisontell last som simulerar hydraulcylinderns kraft för den rörliga delen av kilen. För den 

horisontella trycklasten så används en ytarea på som är den area som387 mm5 2  

hydraulcylindern trycker in den rörliga kilen i kilkassettens övre- och undre del efter de 

förenklingar som har gjorts i modellen som visas i figur 8.5.  

Arean har räknats ut genom att dela upp arean i en cirkel del och en kvadratiskt del. Där cirkel 

delen har en area på 5674 och kvadratiska delen har en area på 5100 . Dessa två delarmm2 mm2  

läggs ihop och blir totalt en ytarea på 10774 . Men eftersom modellen är splittad på mittenmm2  

så behövs ytarean delas på två och då blir arean 5387 .mm2   

Efter detta räknas den horisontella tryckkraften ut enligt ekvation 8.3 och blir 22 som/mmN 2  

härefter tillsammans med de vertikala lasterna kommer att användas i simuleringar för FEM 

analyser. 
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8.3.1 Ansättning av Laster i FEM 

De fyra ansättningarna av lasterna är som följande, tre vertikala trycklaster på de tre 

kontaktytorna på kilkassettens övre del som kommer från riktverkets stängningskraft samt en 

horisontell tryckkraft på den rörliga delen av kilen som trycks in och kommer från 

hydraulcylinderns tryckkraft. I figur 8.6 visualiseras tryckkrafterna i Inventor. 

  

8.4 Von mises flytvillkor  

Det mest använda resultatet som används som referens i FEM analyser är von mises spänning 

och används för att förenkla resultatet i komplicerade lastfall där den tar hänsyn till både 

spänningar och töjningar på modellen . Nedan gås det igenom allmänt om spänningar och 18

töjningar samt om von mises flytvillkor som sedan kommer att användas som referens vid 

resultatet av FEM analyser [5].  

18 Inventor simulation, 47 
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8.4.1 Allmänt om spänningar 

Spänning är inom mekanik och hållfasthetslära termen för negativt tryck som har SI-enhten Pa 

som står för pascal. Dessutom så skiljer man även på normalspänning och skjuvspänning där 

normalspänning verkar i planets normalriktning medan skjuvspänning verkar längs planet.  

För varje belastad kropp verkar i olika punkter ett spänningstillstånd. Spänningar, som är en kraft 

per ytenhet, betecknas vanligtvis med grekiska bokstaven sigma, så att man skriver  där F= A
F  

betecknar kraften och A betecknar arean . Skjuvspänning som också är en kraft per ytenhet 19

betecknas med grekiska bokstaven tau och skrivs . I figur 8.7 visas en belastad rektangulär= A
F  

kropp med spänningskomponenter. Spänningskomponenter brukar skrivas med hjälp av en så 

kallad spänningstensor som visas i ekvation 8.4. 

 

 

 

  

19 Inventor Simulation, 44 
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8.4.2 Allmänt om töjningar 

Töjning som är en relativ längdförändring för ett isotropt material och har lika egenskaper i alla 

riktningar kan beräknas från spänningarna genom Hookes lag  som visas i ekvation 8.5. Där 20

materialparametrarna är elasticitetsmodulen,  poissons tal, ʋ och  som är,E α  

längdutvidgningskoefficient. 

   

20 Ibid, 45  
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8.4.3 Plasticering von Mises 
Ett flertal specialfall finns för spännings- och töjningstillstånd, plant, enaxligt, och hydrostatiskt21

. Det enaxliga fallet visas i figur 8.8 och det typiska sambandet mellan spänningar och töjningar 

för det enaxliga fallet för metaller visas i diagrammet för figur 8.9. 

 

 
 
Ett vanligt förekommande flytvillkor är von Mises och är definierat enligt ekvation 8.6 och för 

att hitta plasticering i en konstruktion som är utsatt för ett fleraxligt spänningstillstånd så måste 

ett antal villkor uppfyllas enligt flyt villkoret  för ekvation 8.7. Detta villkor skall uppfyllas 22

enligt stegen nedan. 

 

● Vid enaxlig belastning ska villkoret vid begynnande plasticering ge dragspänningar eller 

kompressions spänningar. 

● Flyt villkoret skall vara oberoende av valt koordinatsystem. 

● Flyt villkoret skall ej påverkas av ett överlagrat hydrostatiskt tryck. 

 

  

21 Inventor simulation, 45 
22 Ibid, 47 
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Von Mises flytvillkor uppfyller villkoren enligt stegen ovan samt att Von mises är mycket 

vanligt och lämpar sig bra för isotropa metalliska material . Von Mises flytvillkor visas grafiskt 23

i spännings rymden enligt figur 8.10. Plasticering sker då kombinationen av spänningstensorns 

komponenter ger ett värde som är lika med effektivspänning som är flytytan .   24

23 Inventor simulation, 48 
24 Ibid, 49 
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8.5 Resultat för dagens konstruktion 

Efter allt har blivit uppställt med meshning, konvergens, randvillkor och laster, även kallat för 

pre processing, så skall resultatet presenteras. Här är det även viktigt att kunna hantera, granska 

och utvärdera resultatet. Resultatet finns mer detaljerad i bilaga 2 där en rapport har skrivits ut i 

Inventors egna rapportskrivning tillägg. Nedan i figur 8.11 presenteras resultatet från simulering 

med högst uppmätta von mises spänning på cirka 20 MPa.  
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9. Konstruktionsändring 
Efter resultatet på dagens konstruktion så är målet att se vad som händer med von mises 

spänningen genom olika test på att ändra vinkeln för den rörliga kilen. Detta görs på CAD 

modellen i Inventor som redovisas nedan. 

9.1 Nuvarande vinkel 

Den nuvarande vinkel, som ska testas, är den rörliga kilens vinkel och eftersom som den ligger 

an mot den övre delen så måste båda ändras i modellen. I figur 9.1 och 9.2 så illustreras 

vinklarna på modellen och vinkeln för rörliga kilen samt övre delen har ett samma värde på 5 

grader. 
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9.2 Analys av större vinkel 
En större vinkel på kilen kan inte ändras mycket utan att modellen kollapsar och blir deformerad 

i programmet. Vinkeln som testas i analysen är 5.6 grader för att vid 5.7 grader så deformeras 

modellen. I figur 9.3 och 9.4 visas vinkel ändringarna för den rörliga kilen samt övre delen av 

kilen. 
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9.3 Analys av mindre vinkel 

Till skillnad jämfört med ovan med en större vinkel så krävs endel andra konstruktionsändringar 

på modellen när man applicerar en mindre vinkel på kilen. Ytarean som är ytan vilket 

hydraulcylindern trycker in den rörliga kilen behövs minskas. Vinkeln minskas från 5 grader till 

4 grader på rörliga kilen samt för övre delen detta visas i figur 9.5 och 9.6.  
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I nedan figur 9.7 visas ytarean som har minskats. Lika som tidigare i kapitel 8.3 så räknas 

ytarean ut genom att dela upp den i en cirkel del och en kvadratisk del. Cirkel delen är samma 

och har en ytarea på 5674 och den kvadratiska delen har ändrats till 4420 . Dessa tvåmm2 mm2  

areor läggs ihop och blir 10094 men eftersom att modellen är splittad på mitten så måstemm2  

även här ytarean delas på två som blir 5047 .mm2  
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9.4 Horisontell kraft efter konstruktionsändringar 
Efter konstruktionsändringar med en större samt en mindre vinkel behövs det även räknas ut nya 

horisontella krafter på samma vis som i kapitel 7.3 enligt ekvation 9.1 som visas igen här nedan. 

Detta görs eftersom att kil vinkeln är en faktor för att ta fram den horisontella kraften som 

varieras när kil vinkeln ändras. 

 

                                                 (9.1)orisontell kraf t ertikal last AN (Kilvinkel) 1 )H = V * T * ( + μ  

 

För konstruktionsändringen med en kil vinkel på 5,6 grader så blir den horisontella lasten 141 kN 

och för en kil vinkel på 4 grader så blir den horisontella lasten 82 kN. Detta hänvisas i bilaga 5 & 

6. Dessa laster räknas även ut på samma vis som i kapitel 8.3 till trycklaster enligt ekvation 9.2 

som visas här nedan.  

 

                                                                                                                             (9.2)P = A
F  

 

Där konstruktionsändringen med en större kil vinkel på 5.6 grader och som även har samma 

ytarea som dagenskonstruktion ger en horisontell trycklast på 26 . För/mmN 2  

konstruktionsändringen med en kil vinkel på 4 grader blir ytarean annorlunda, den arean är 5047

och detta ger en horisontell trycklast på 16 Detta förs sedan in i FEM analyser förmm2 /mm .N 2  

att få fram von Mises spänningar för konstruktionsändringar med större samt en mindre kil 

vinkel. 
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10. Resultat efter konstruktionsändringar 
Den första konstruktionsändringen som testades efter dagens konstruktion var att testa en högre 

vinkel på kilen och eftersom det inte går att höja den vinkel speciellt mycket utan att modellen 

blir deformerad så valdes det att testa med att höja den vinkeln från 5 grader till 5.6 grader. Detta 

testas i simuleringen och ger en Von mises spänning på 23,6 MPa vilket är en ökning jämfört 

med original vinkel som hade en spänning på 20 MPa. I bilaga 5 visas en mer detaljerad rapport 

på resultatet för konstruktionsändringen och i figur 10.1 visas resultatet för simuleringen samt 

utmärkning av vart den maximala spänningen uppstår. 

  

  

45 



Efter detta så testas en mindre vinkel på kilen från original vinkeln på 5 grader till 4 grader, 

denna minskning kräver också andra konstruktionsändringar på ytarean för hydraulcylinderns 

tryckkraft. Efter dessa steg så testas detta i simuleringen och ger en Von mises spänning på 14 

MPa vilket är en minskning jämfört med simulering för konstruktionsändringen med original 

vinkeln på 5 grader som har en maximal spänning på 20 MPa. I bilaga 6 visas en mer detaljerad 

rapport på resultatet för konstruktionsändringen och i figur 10.2 visas resultatet för simuleringen 

samt markering över vart den maximala spänningen uppstår.  
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11. Diskussion 
Den konstruktionsändring som ger upphov till minst von Mises spänning är den med en mindre 

kil vinkel som gav en maximal von Mises spänning på 14 MPa för lastfallet med en horisontell 

last på 82 kN samtidigt som konstruktionen belastades vertikalt med en last på 1750 kN efter att 

dessa laster räknades om till trycklaster. Denna spänning är inte en jättestor skillnad jämfört med 

resultatet för original vinkeln på 5 grader som gav en maximal von Mises spänning på 20 MPa 

och om denna konstruktionsändring är värt att implementera i praktiken är svårt att avgöra.  

 

Eftersom FEM analyser endast är en simulering på hur man tror att modellen beter sig i praktiken 

så uppstår de naturligt med en del felkällor på analysen, till exempel så kan resultatet varieras 

beroende på vad för inställningar som används i meshning samt konvergens inställningar. Men 

håller man sig konsekvent så kan man åtminstone se indikatorer på hur modellen beter sig, i detta 

fall var det en mindre kil vinkel som klarar last fallet bättre samt att en högre vinkel klarar last 

fallet sämre.  

 

Tillverknings aspekter har ej undersökts i denna studie och även här kan det diskuteras med hur 

man skulle gå tillväga för att öka eller minska kil vinkeln från original läget eller om det krävs att 

tillverka en helt ny kilkassett med de konstruktionsändringar som kan behövas. 

 

Eftersom att de inte finns något material tillgängligt för att kilarna skulle teoretiskt klara av en 

last på 1800 kN så användes de faktiska mätningarna som SSAB sammanställer i programmet 

IbaAnalyzer som i studien använder sig av 1750 kN. En egen beräkningsmodell har ej tagits fram 

utan i denna studie har man använts sig av de beräkningsdokument som har använts tidigare där 

en last på 1600 kN har använts. Denna studie är inte helt rättvis på hur den mekaniska enheten 

reagerar i praktiken och att denna studie påvisar kanske att konstruktionen med de ingående 

komponenterna inte är dålig utan att de problematiska fenomen som uppkommer på kilarna i 

riktverket kan bero på något annat.  

47 



12. Slutsats 

Slutsatsen av denna studie resulterar i ett svar att en konstruktionsändring på att ändra kil vinkeln 

från 5 grader till 4 grader klarar en högre last bättre. Men om denna konstruktionsändring är värt 

att införa i praktiken är svårt att avgöra. Samt att denna studie inte är helt rättvis på hur den 

mekaniska enheten reagerar i praktiken och att de problematiska fenomen som uppkommer på 

kilarna i riktverket beror inte helt på konstruktionen med de ingående komponenterna utan att de 

kan även bero på något annat. Även om en ny beräkningsmodell, istället för 

beräkningsdokumentet  som används i denna studie, som tar hänsyn till tiltningen i riktverket 25

skulle ha tagits fram så visar denna studie ändå indikatorer på att konstruktionsändringar med en 

mindre kil vinkel klarar en högre last bättre.  

 

 
  

25 Kilreglering valsböjning, 1 
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13. Förslag till fortsatt arbete 
Förslag till fortsatta studier kan radas upp till många allt från friktions behandlingar av ytor till 

hur ansättningskraften i form av hydraulcylinder kan generera högre kraft. Ett förslag som kan 

undersökas vidare är hur man skulle gå tillväga för att öka ansättningskraften från 

hydraulcylinder så att den orkar trycket med hänsyn på kolvarea samt oljetryck. Friktion bör ha 

stor betydelse, utred andra friktionssätt till exempel rullfriktion istället för glidning. Ett till 

förslag är att vidare undersöka friktionskoefficienten och se vad den effektivt måste vara för att 

indirekt utreda vart problemet uppkommer. Man kan även vidare undersöka en mindre kil vinkel, 

vilken vinkel grad ska man minska den till för att klara av den högre lasten som man vill uppnå 

och vilka konstruktionsändringar krävs på kilkassetten för att kunna ha en mindre kil vinkel. 

Detta kräver vidare undersökning på riktverket, till exempel om själva kilkasstten blir kortare på 

höjden kan man montera kil kassetterna högre upp än om man jämför positionen i dagens 

konstruktion med hur kilkassetterna är monterade i nuläget på riktverket.   
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Figur 8.7 
Inventor Simulation Teori. Allmänt om tillstånd. Max Edvardsson. Stockholm. 2015. Sid 45. 
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Figur 8.8 
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Bilaga 1. Kilreglering valsböjning 
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Bilaga 2. Kilreglering valsböjning, större vinkel 

  

56 



Bilaga 3. Kilreglering valsböjning, mindre vinkel 
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Bilaga 4. Nulägesanalys 

Stress Analysis Report 
Analyzed File: Kilinställning -förslag för FEM.iam 

Autodesk Inventor Version: 2016 SP2 (Build 200236200, 
236) 

Creation Date: 2019-09-05, 09:38 

Study Author: usr034953 

Summary:  

 

 Project Info (iProperties) 

 Summary 

Author M 
Eriksson 

 Project 

Part 
Number 

Kilinställning -förslag för 
FEM 

Designer K Eriksson 

 Status 

Design 
Status 

WorkInProgres
s 
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Physical 

Mass 479,108 kg 

Area 2515770 mm^2 

Volume 60955200 mm^3 

Center of Gravity x=183,262 mm 

y=136,095 mm 

z=748,058 mm 

Note: Physical values could be different from Physical values used by FEA reported below. 

 

 Static Analysis:1 

Mesh settings: 

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,05 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,1 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg 

Create Curved Mesh Elements Yes 

Use part based measure for Assembly mesh Yes 
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 Material(s) 

Name S235JRG2 

General Mass Density 7,86 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress Young's Modulus 220 GPa 

Poisson's Ratio 0,275 ul 

Shear Modulus 86,2745 
GPa 

Part 
Name(s) 

Kil underdel.för FEM.ipt 

Kil överde för FEM.ipt 

Rörlig kil för FEM.ipt 

Cylinderfäste för FEM.ipt 

 Operating conditions 

 Pressure:1 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

8.250 
MPa 

Pressure:2 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

22.000 
MPa 

60 



Fixed Constraint:1 

Constraint 
Type 

Fixed 
Constraint 

Frictionless Constraint:1 

Constraint 
Type 

Frictionless 
Constraint 

Results 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 92569 N 274,248 N 14591,2 N m -14556,4 N m 

38190,5 N 950,911 N m 

-84323,4 N 331,925 N m 

Frictionless 
Constraint:1 

3179,92 N -274,331 N 2012,05 N m -225,27 N m 

1058,44 N -1895,62 N m 

-2986,02 N -635,79 N m 
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Result Summary 

Name Minimum Maximum 

Volume 60955200 mm^3 

Mass 479,108 kg 

Von Mises 
Stress 

0,00125778 
MPa 

19,9912 
MPa 

 Figures 

 Von Mises Stress 
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Bilaga 5. Analys av Konstruktionsändring 1 

Stress Analysis Report 
Analyzed File: Kilinställning -förslag för 

FEM.iam 

Autodesk Inventor 
Version: 

2016 SP2 (Build 200236200, 
236) 

Creation Date: 2019-09-05, 09:56 

Study Author: usr034953 

Summary: 
 

 

 Project Info (iProperties) 

Summary 

Autho
r 

K 
Eriksson 

 Project 

Part 
Number 

Kilinställning -förslag för 
FEM 

Designer K Eriksson 

 Status 

Design 
Status 

WorkInProgre
ss 
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Physical 

Mass 476,077 kg 

Area 2522330 mm^2 

Volume 60569600 mm^3 

Center of 
Gravity 

x=183,395 mm 

y=135,523 mm 

z=752,993 mm 

Note: Physical values could be different from Physical values used by FEA reported below. 

 

 Static Analysis:3 

Mesh settings: 

Avg. Element Size (fraction of model 
diameter) 

0,05 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,1 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 
deg 

Create Curved Mesh Elements Yes 

Use part based measure for Assembly 
mesh 

Yes 
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Material(s) 

Name S235JRG2 

General Mass Density 7,86 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile 
Strength 

345 MPa 

Stress Young's Modulus 220 GPa 

Poisson's Ratio 0,275 ul 

Shear Modulus 86,2745 
GPa 

Part 
Name(s) 

Kil underdel.för FEM.ipt 

Kil överde för FEM.ipt 

Rörlig kil för FEM.ipt 

Cylinderfäste för FEM.ipt 

 Operating conditions 

 Pressure:1 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

2.750 
MPa 

Pressure:2 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

26.000 
MPa 
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 Fixed Constraint:1 

Constraint 
Type 

Fixed 
Constraint 

 

Frictionless Constraint:1 

Constraint 
Type 

Frictionless 
Constraint 

Results 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 106610 N -205,567 N 17127,6 N 
m 

-17074,9 N m 

38430,2 N 1297,18 N m 

-99442,5 N 347,44 N m 

Frictionless 
Constraint:1 

3922,67 N 208,268 N 2498,54 N 
m 

-210,168 N m 

1154,57 N -2418 N m 

-3743,12 N -593,126 N m 
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 Result Summary 

Name Minimum Maximum 

Volume 60569600 mm^3 

Mass 476,077 kg 

Von Mises 
Stress 

0,000889667 
MPa 

23,6233 
MPa 

Figures 

 Von Mises Stress 
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Bilaga 6. Analys av Konstruktionsändring 2 

Stress Analysis Report 
Analyzed File: Kilinställning -förslag för FEM.iam 

Autodesk Inventor Version: 2016 SP2 (Build 200236200, 
236) 

Creation Date: 2019-09-05, 10:17 

Study Author: usr034953 

Summary:  

 

 Project Info (iProperties) 

 Summary 

Author K Eriksson 

 Project 

Part 
Number 

Kilinställning -förslag för 
FEM 

Designer K Eriksson 

 Status 

Design 
Status 

WorkInProgres
s 
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Physical 

Mass 484,237 kg 

Area 2506720 mm^2 

Volume 61607800 mm^3 

Center of Gravity x=183,036 mm 

y=136,864 mm 

z=739,16 mm 

Note: Physical values could be different from Physical values used by FEA reported below. 

 

 Static Analysis:4 

Mesh settings: 
Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,05 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,1 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg 

Create Curved Mesh Elements Yes 

Use part based measure for Assembly mesh Yes 
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 Material(s) 

Name S235JRG2 

General Mass Density 7,86 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress Young's Modulus 220 GPa 

Poisson's Ratio 0,275 ul 

Shear Modulus 86,2745 
GPa 

Part 
Name(s) 

Kil underdel.för FEM.ipt 

Kil överde för FEM.ipt 

Rörlig kil för FEM.ipt 

Cylinderfäste för FEM.ipt 

 Operating conditions 

 Pressure:1 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

8.250 
MPa 

Pressure:2 

Load 
Type 

Pressure 

Magnitud
e 

16.000 
MPa 
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Fixed Constraint:1 

Constraint 
Type 

Fixed 
Constraint 

Frictionless Constraint:1 

Constraint 
Type 

Frictionless 
Constraint 

 Results 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 67642,2 N 388,077 N 9298,85 N m -9267,49 N m 

37884,8 N 698,119 N m 

-56036,2 N 308,158 N m 

Frictionless 
Constraint:1 

2296,09 N -389,054 N 1479,55 N m -128,381 N m 

1024,45 N -1335,18 N m 

-2017,72 N -624,409 N m 

   

71 



Result Summary 

Name Minimum Maximum 

Volume 61607800 mm^3 

Mass 484,237 kg 

Von Mises 
Stress 

0,00491149 
MPa 

13,9974 
MPa 

 Figures 

 Von Mises Stress 
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