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Förord 
Denna rapport utgör den avslutande delen av min högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik på 

Umeå Universitet. Under min tid på utbildningen har jag och träffat många studenter och lärare som 

på olika sätt påverkat mig. Dessa vill jag tacka för deras stöd och hjälp under åren. Jag vill även ta 

tillfället i akt att tacka Outotec för deras stöd under den avslutande fasen av utbildning. 

Sammanfattning 
Denna rapport visar på metoder och arbetsgång för att utforska möjligheterna att sammankoppla 

Outotecs HCD Silverelektrolysutrustning till modultyp. Detta för att försöka få ner tillverknings- och 

installationskostnaderna samt att kunna ge en korrektare bild av kostnader. För att förverkliga detta 

tas först ett koncept fram som ska hållfasthetstestas. Utöver detta finns önskemål om pneumatiska 

snabbkopplingar, undersökande av fraktmöjligheter, installtionsmetoder och prisskillnader. 

När konceptet var valt, vilket var en slags förstärkt typ av det ramverk som den befintliga 

utrustningen består av, testades ramen för lyft med datorsimuleringar och sedan modellerades 

lämpliga justeringar upp. För att skapa en mer ”plug and play”-typ gjordes ytterligare förändringar i 

modellen. Bland annat flyttades drivmotorn för skrapverket upp från marknivå till att hänga i ramen. 

Vidare skapades en basic-ritning för en fraktram i vilken maskinen är tänkt att transporteras mellan 

tillverkare och kund. 

Eftersom kostnaderna ännu inte är fullständingt beräknade finns egentligen inget facit till om detta 

är en produkt eftersom detta dragit ut på tiden så vid rapportens färdigställande var det inte klart 

men intresset finns för att göra klart dessa undersökningar så tiden får svara på den frågan. 

Delar av arbetet kan dock implementeras på det nuvarande sättet att sätta upp anläggningen så 

oavsett resultat är arbetet inte helt utan positiva effekter. 

Summary 
This report shows methods and workflow when exploring the potential to change Outotecs HCD 

Silver Electrolysis machine to a module type. It’s done as an attempt to lower the workshop and 

installation costs and to give customer a more accurate prize directly. To do this a concept was 

produced which was set to a stress test. Additional objectives were to investigate freight and 

installation procedures, pneumatic connections and to calculate the difference in cost. 

Once the concept, a reinforced type of the original frame, was chosen stress tests in computer 

simulations were made and appropriate alterations were made. To make the module more “plug and 

play”-based changes such as relocation of the drive unit. A basic drawing of a freight frame was also 

made to ensure that the module could be shipped. 

Since the costs are not calculated it’s not explored if this is a cheaper way to manufacture the 

machine. But it seems to work to build the module this way so this question will be answered later. 

Parts of the module can be implemented on the original machine and therefore the work has not 

been in vain anyway. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport avhandlar ett projekt om modulbaserade silverelektrolysceller. Uppslaget kommer 

från Outotec vilka säljer väl fungerande silverelektrolysceller. Tanken med projektet är att undersöka 

om det finns möjlighet att till en lägre kostnad montera dessa celler på fabrik och sedan frakta 

komplett utrustning till kund istället som nuläget då delarna kommer var för sig till kund och 

montering sker på plats. Förhoppningen är att kunna sänka priset på produkten genom att minska de 

kostnader som tillkommer för monteringen i verket dit maskinen sålts. I dagsläget sker 

silverelektrolys i tankar av plast. Dessa sitter i anslutning till ett skrapverk som drar av silver från 

stålplåtar under processen.  Projektet startade den 20130403 och beräknas vara färdigställt 

20130605, då slutredovisning sker. 

1.2 Företagspresentation 
Outotec tillhandahåller teknologi och tjänster för utvinnande av jordens resurser, m a o till gruv och 

smältverksindustrin. Inom området teknologi till mineral- och metallframställning är de 

världsledande. De har även teknologi för vattenrening, alternativa energikällor och kemikalieindustri. 

Outotec grundades 1910 i Finland där stora kopparfyndigheter hittades och därför fanns en plats på 

marknaden för ett företag som kunde ta fram teknologi för utvinnandet. Det hette då Outokumpu. 

Under åren ha ett antal andra företag inom branschen köpts in i koncernen vilket gjort att företaget 

vuxit rejält. Under senare år skedde en renodling av företaget och ett antal dotterbolag som inte 

passade in såldes bort. 2007 bytte företaget namn till det nuvarande Outotec. 

[outotec.com] 

1.3 Syfte och problemställning 
De problem som idag finns i produkten är huvudsakligen två. Det första är att det går åt många 

mantimmar vid installation av silverelektrolysanläggningar, vilket inte bara är negativt ur 

kostnadssynpunkt vid försäljningen utan även att personal som skulle kunna arbeta på nya projekt 

måste vara på resande fot för att hjälpa till och övervaka installationen av nya anläggningar. Det 

andra är att det vid problem blir svårare att få tag på rätt delar för att kunna justera in anläggningen 

snarast möjligt om svårigheter uppstår. Båda dessa problem skulle minska om maskinen i så stor 

utsträckning som möjligt var monterad i fabrik, gärna i närheten av konstruktionsfirman så att 

konstruktörer eller projektledare enklare skulle kunna förhindra problem vid installation samt att om 

samma företag bygger ihop maskinen regelbundet skulle tiden för montering minska. 

Tanken med projektet är att konstruera en stålram som kan användas för att lyfta flera 

sammanmonterade celler som i så stor utsträckning som möjligt ska vara monterade till driftsfärdigt 

skick. Denna ram ska även bära tillhörande utrustning såsom drivning, skrapmekanism, kablage, 

pneumatiska ventiler, spänningskontrollkablar, kabelstegar, skyltar, lyftpunkter, dokumentationslåda, 

och hållare för specialverktyg mm.  
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Målen för projektet är i punktform dessa: 

 Design och ritningar för ram och ritningar för installation ska framställas 

 Ramen ska hållfasthetstestas i SolidWorks 

 Fraktmöjligheter ska undersökas och fraktritningar inkluderas 

 Underlag för kostnadsberäkning ska medfölja 

Om tid finns ska även dessa mål uppfyllas: 

 Hållfasthetsberäkning för att säkerställa att modulen kan lyftas säkert med travers och klarar 

transport utan skador 

 Beräkning av kostnadsökning. Jämförelse mellan nuvarande konstruktion 

 Interface mellan konstruktionen och elektriska anslutningar 

 Installationsbeskrivning i textform 

 Manualförslag 

1.4 Avgränsningar 
Grundkonstruktionen i sig fungerar väldigt bra och det silver som framställs genom de olika stegen 

håller en renhet på 99,99 % vilket får anses väldigt högt. Därför ska inte någon del av maskinen som 

förändrar processen ändras. 

Utformningen av rörsystemet under maskinen ingår inte i projektet och lämnas därför orörd. 

Fundamentet har i dagsläget en kant som fungerar som stopp vid spolning av golvet och denna kant 

ska kvarstå. 

1.5 Elektrolyscellerna 
Silverelektrolys genomförs i tankar av plast. I dessa finns elektrolyt i vilket anoderna (orent silver) och 

katoderna (stål) ligger. När ström går från ledningarna in i anoderna, genom elektrolytet över till 

katoderna och till ledningar på andra sidan fälls rent silver ut och vandrar till katoderna i vätskeform. 

För att inte katoderna ska bli täckta med silver sitter ett skrapverk som med jämna mellanrum drar 

av silvret och det faller ner i elektrolytet. När anoden är slut töms elektrolytet ut och filtreras för att 

ta tillvara på det renade silvret. 
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1.6 Produktens delar 

 

Figur 1 Bild av produkten med siffror för att tala om vad de olika delarna heter. 

I figur 1 kan utläsas vad de olika delarna på produkten heter. 

1. Ventil, för att kunna släppa ut elektrolytet när processen är klar. 

2. Lyftögla, att fästa lyftbalk i. 

3. Skrapgaller, skrapar av det renade silvret från katoderna. 

4. Tank eller cell, behållare där reningen av silvret sker. 

5. Motor, för att driva skrapverket. 

6. Ram, håller upp skrapverket. 

7. Bus bars, leder strömmen för process.  
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2. Teori 
För den balk som bär skrapverket måste nedböjningen beräknas för att inte kopparstängerna ska 

flyttas alltför mycket så att inställningen kvarstår även efter förflyttning. Detta överslagberäknades 

inledningsvis med formel 1. Figur 2 visar hur huvudbalken som skrapverket fösts i belastas. Samtliga 

formel hämtade från [1] och materialdata från [3.] 

 

Figur 2 Schematiskt bild på nedböjningen 

(1) max = 
    

     
 

Detta ger en nedböjning på  

Beteckningar: 

Q = Pålagd last, i detta fall 10000 N. 

L = Balkens längd, i detta fall 4,41 m. 

E = Elasticitetsmodul, erhålls ur tabell, i detta fall för stål 210*109 N/m2. 

I = Yttröghetsmoment, erhålls ur tabell, m4. 

max tilläts vara 1/300 av längden vilket gav 14,7 mm. 

Ur detta kan sedan yttröghetsmomentet fastställas för att  sedan ge ett riktvärde för vilken balk som 

var lämplig. En möjlighet av att använda sig av en balk med tvärsnittsmåtten 200x100 mm och 

godstjocklek 5 mm. Denna valdes för det fortsatta arbetet. 
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3. Metod 
Arbetet inleddes med funderingar kring olika sätt att lösa problemet. 

Fyra förslag togs fram och dessa var: 

1. Lyftok, vilket  då ska kunna fästas i en punkter på både celler och skrapverk och då kunna 

lyfta hela konstruktionen. 

2. Stabilare bottenram, vilken hela konstruktionen var tänkt att stå på. Denna ram skulle sänkas 

ner i fundamentet och ligga kvar under golvnivå efter installation. 

3. Enklare ram som monteras mot balken för skrapverket, och detta skulle då kunna liknas med 

ett lyftok med skillnaden att en del av lyftramen tillhör maskinen. 

4. Sammanfogning av befintliga delar och stabilisering med stålsträvor och stödplåtar. Sedan 

skulle tyngdpunkten bestämmas och hela konstruktionen lyft i två punkter med en lyftbalk. 

Förslag 1 avfärdades efter problem med att hitta lämpliga punkter att lyfta i samt att detta inte skulle 

bidra med något stöd under transport. 

Förslag 2 innebär att lyftet skulle ske i punkter under tyngdpunkten för maskinen och detta faktum 

gör förslaget mindre lämpligt. 

Förslag 3 minskar behovet av material vilket sparar vikt och kapital, fästpunkterna var även de tydliga 

att hitta och konstruktionen upplevs stabil. Detta förslag skulle fungera men avslog pga att de 

balkdelar som skulle behöva kastas skulle se ut att fördyra maskinen. 

Förslag 4 Har fördelarna att grundkonstruktionen i stort kan användas efter mindre justeringar. 

Skulle även vara visuellt tilltalande och enbart en balk måste kasseras efter installation. En sak som 

dök upp i ett senare skede var att kopparskenorna som förser cellerna med ström skulle monteras 

först för att se till att de var raka och detta skulle innebära att cellerna måste kunna låsas på ett bra 

sätt och till detta var förslag 4 fördelaktigt. Låsningen sker genom att cellerna ställs upp och ner på 

rakt underlag och sedan shimsas in för att sedan skuvas fast i ramen. 

Varken förslag 1 eller 2 modellerades eftersom deras nackdelar tidigt framgick varför dessa 

avslutades på ett tidigt stadium. Förslag 3 studerades närmare men efter närmare studier och 

jämförelser med förslag 4 ansågs bäst lämpat för slutgiltig justering. 

En föreklad modell av ramen modellerades upp för att hållfasthetstest. I figur 2 visas ramen. 

Lyftöglorna som sitter i sidorna är hämtade från [2] och är korrekt specificerade i Outotecs material. 
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Figur 3 Modell av ramen 

4. Resultat 
Ramens hållfasthet testades för att säkerställa att den skulle klara de belastningar den skulle utsättas 

för. Mer om detta i Bilaga 1. 

När väl ramen var godkänd för ändamålet var det ett antal andra saker som krävde justering för att 

funktionen skulle kvarstå. Dessa var att motorn krävde isolering eftersom sk krypströmmar annars 

riskerade att störa annan utrustning såsom spänningsmätarna över cellerna. Detta gjordes genom att 

en plastskiva placeras mellan motor och fästplatta samt att plasthylsor och plastbrickor  för att 

isolerna skruvarna lades in. Hylsorna medförde dock att skruvarna dimension fick sänkas från M16 till 

M12 men eftersom de ursprungliga skruvdiametrarna ansågs överdimensionerade kunde detta göras 

ut vidare analyser. 

Den nya ramen krävde också att axeln som delar drivningen till cellerna flyttades från att ha legat på 

balken till balkens baksida. Geometrierna på befintliga detaljer kunde emellertid kvarstå eftersom 

liknande skraprörelse fortfarande var möjlig. 

Motorn flyttades sedan från att bultas mot golvet till att hänga på ramens sida för att ge ett mer 

modulbaserat intryck. Detta gjorde att motorfästet modellerades om och balkar som bär plattan 

sattes dit. 
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För att få dit de mindre strävorna under lyftöglorna gjordes ramen bredare. Detta gjorde att 

strävorna kunde sitta utanför kopparstängerna vilket sparade en del arbete med att reda ut hur en 

ny upphängning ar kopparskenorna skulle utformas. 

 

Figur 4 Fraktram 

Figur 4 visar en så kallad basicmodell av fraktramen. Denna kommer att slutföras av den verkstad 

som tar på sig arbetet med att bygga maskinen. Tanken med denna modell är bara att enklare kunna 

bekräfta att emballaget är möjligt att bygga samt att kontrollera att den kommer att gå in i en 

container. För närvarande går 2 moduler in i en 20 fots container men för att detta ska gå måste 

motorerna stå mot varandra för att spara utrymme. Efter frakt går ramen till kassering eftersom det 

innebär stora kostnader att ta tillbaka den igen. 
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Figur 5 Schematisk bild på traverslyft med lyftbalk 

För att möjliggöra installation gjordes även en basicmodell för att visa hur lyft med travers skulle se 

ut. Figur 5 visar detta ett exempel på detta. Olika modeller på lyftbalkar studerades men inget beslut 

togs eftersom en billigare och lättare balk skulle kräva en takhöjd som kanske inte finns tillgänglig i 

alla anläggningar men eftersom data på de höjder som krävdes togs så finns förberedelser inför 

leverans att kolla vidare på vid tillfälle. 
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Figur 6 Den färdiga modellen av modulen som det ser ut när den går från tillverkning till kund 

Den färdiga produkten visas i figur 6. Här tydliggörs hur maskinen kommer att se ut när den är klar. 

Med finns här även ett exempel på hur kanalerna för elektrolytet ser ut. Detta är de gråa delarna 

mellan mitten och vänster sida av modulen. Dessa kanaler sitter på varje tanks vänstra sida och 

genom dessa strömmar elektrolytet mellan tankarna och tanken under golvnivå för att säkerställa att 

blandningen i elektrolytet är rätt under hela processen. 

En väsentlig del av detta projekt är att maskinen ska monteras i fabrik och för en smidig tillverkning 

finns ett antal steg som bör göras i en viss ordning. Mer om detta i Bilaga 2. 

Måluppföljning 
 Design och ritningar för ram och ritningar för installation ska framställas OK 

 Ramen ska hållfasthetstestas i SolidWorks OK 

 Fraktmöjligheter ska undersökas och fraktritningar inkluderas OK 

 Underlag för kostnadsberäkning ska medfölja EJ OK 

Om tid finns ska även dessa mål uppfyllas: 

 Hållfasthetsberäkning för att säkerställa att modulen kan lyftas säkert med travers och klarar 

transport utan skador OK 

 Beräkning av kostnadsökning. Jämförelse mellan nuvarande konstruktion EJ OK 

 Interface mellan konstruktionen och elektriska anslutningar EJ OK 

 Installationsbeskrivning i textform OK 

 Manualförslag OK 
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5. Slutsatser 
Jag anser att resultatet blev bra. Det modulbaserade tänket hålls kvar genom hela arbetet trots att 

det många gångerifrågasattes. Upprepade funderingar kring hurvida celler och skrapverk verkligen 

skulle levereras sammonkopplade och inte separat gjorde att konceptet ställdes på sin spets men 

efter att ha avslutat arbetet anser jag att det varit värdefullt att behålla projektet enligt planerna. 

Detta för att se hur mycket som kan åstadkommas enbart med  mindre justeringar av en befintlig 

utrustning. 

Den största negativa med projektet har varit att det tog lång tid innan fastslagningen av vilket 

koncept det skulle arbetas vidaremed tog lång tid vilket har medfört att många detaljer vilka det var 

tänkt att arbetas djupare inom såsom ekonomi eller el fått stå till sidan för att ge en bra grund att stå 

på. Förhoppningen är ändå att delar av projektet ska kunna implementeras på nuvarande sätt att 

tillverka maskinen vilket gör att arbetet inte varit utan positiva effekter. 

 

Referenser 
[1] Karl Björk Formler och Tabeller för Mekaniska Beräkningar 

[2] Certex.se (lyftbalkar och öglor) 

[3] Tibnor.se (Stålstandarder) 
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Bilagor 

Biliaga 1 Hållfasthetskontroll 

Strength test for Rack Mounted HCD 
Silver Electrolysis Module 

Antti Åman, Thesis worker, Outotec, Sweden 2013-05-31 

Summary 

A frame is manufactured for the purpose of holding equipment for silver electrolysis. The frame is 

meant to hold both cells and scraping device during transport and operation. 

This report contains an evaluation of the frames strength during lifting. 

The largest stress the frame is exposed of is near the attachment of the eyebolts and on the sides 

where the rear beams are welded to the strives. The stress here is about 170 000 000 N/m2. 

The maximum displacement is 8,37 mm in the middle of the frame on the front.  

 

Figure 1 Caption of the complete rack. 
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Introduction 

A frame is manufactured to be used as support for the scraping device and the tanks. This frame was 

tested in SolidWorks Simulation Add-in to make sure lifting it with a traverse or forklift was safe for 

lifting. The initial task is to make sure that the frame does not bend more than 1/300 during lifting, 

which equals about 16 mm. This is to avoid the bus bars from losing their alignment. Another part of 

the test is to check that the stress values do not exceed allowed values. Material data can be found in 

the Material chapter. 

Geometry 

The frame consists of a 4,8 m 200x100x5 mm main beam to hold the scraping device and a bottom 

frame made of 100x100x10 mm L-beams and square and rectangular beams to hold it together, see 

figure 2. On the ends two eyebolts are welded to make lifting easier. No intermittent welds are made 

and all parts are welded on all possible sides.

 

Figure 2 3D-modell of the frame. 

Loads, Fixtures and Mesh 

Traverse 

As shown in figure 3 the loads are 2400 N per tank. The tested frame is made for a 4-cell module, 

which means that four tanks are set to the frame at the areas marked with blue arrows. This is where 

the plastic tanks, bus bars and scraping device are placed. The motor adds a weight that equals 1700 

N. The plate where the motor is mounted is marked with purple arrows to indicate the force applied 

there. In addition to that an acceleration of 12,766 m/s2 was added to simulate the frames weight 

and lifting factors. The two eyebolts were fixed in different ways. The one with both yellow and 

green arrows has been locked in a cylindrical manner enabling it to turn round its own axis (Z-axis) 

and with fixtures to stop it from moving in the XY-plane. The one with only green arrows has only 

been fixed to enabling it to move around the Z-axis and not up and down. The mesh is a standard 

mesh about ¼ from the fine side of the slider where it is set. Changes in the mesh do not seem to 

alter the results. 
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Figure 3 Illustration of loads, fixtures and mesh for traverse test. 

Forklift 

Figure 4 displays the loads, fixtures and mesh of the forklift test. The red arrow points out the gravity 

factor added to simulate the frames weight and a lifting factor, in this case that is comparable with a 

gravity of 12,766 m/s2. The two areas with green arrows under the frame are the assigned lifting 

areas where the forks are meant to lift the frame. The frame is only able to turn around these areas, 

in other words around the Z-axis. It’s locked from moving in direction of the X-axis. The green arrow 

along the frame is a lock to stop the frame from moving “trough” the forklift and to keep it from 

sliding of the forks, in Y-axis direction. The purple arrows higher up a little to the right mark the area 

where the drive is mounted and at that area a force of 1700 N was placed. At the areas with purple 

arrows parallel with the green arrows the tanks are mounted and at these areas 2400 N was set to 

each area to simulate their weight. The mesh is the standard mesh that the SolidWorks Simulation 

Add-In chose. It’s about ¼ of the slider from the Fine end. Any changes to the mesh didn’t display any 

significant differences in the results. 

 

Figure 4 Illustration of loads, fixtures and mesh for forklift test. 

 

  



17 
 

Material 

The frame is made of EN 10088 – 1.4436 or equivalent material. 

Material data:  

Elastic modulus 2x1011 

Poisson’s Ration 0,29 

Mass Density 8 000 kg/m3 

Yield Strength 300 000 000 N/m2 

Tensile Strength 590 000 000 N/m2 
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Calculation 

Results 

Figure 5 shows the Von Mises stress on the frame when lifted with traverse and figure 6 shows the 

displacement. Figure 7 shows the Von Mises stress on the frame when lifted with forklift and figure 8 

shows the displacement. 

 

Figure 5 Von Mises stress during traverse lift. 

  

Figure 6 Displacement of the frame during traverse lift. 
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Figure 7 Von Mises stress during lift with forklift 

 

Figure 8 Displacement when lifted with forklift. 
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Stress evaluation 

The stress test shows no immediate danger to the frame. This is mostly because previous simulations 

have showed that reinforcements were needed. The two strives from the eyebolts down to the lower 

parts of the outer 60x60 beams were added after those tests. 

The largest stress the frame is exposed of is near the attachment of the eyebolts and on the sides 

where the rear beams are welded to the strives. The stress here is about around 170 000 000 N/m2. 

When forklift is used to lift the frame the stress is not at any critical levels so no more evaluation is 

needed. 

The displacements in both cases are acceptable and do not need any more investigation. 

Conclusions 

The maximum stress is about 170 000 000 N/m2 and is located at the ends of the main beam. This 

stress is however not to be seen as true since it seems to be mesh related. The frame is estimated to 

be able to handle the stress and displacements it’s exposed to. 

References 

Material data from Outotecs SolidWorks EDM Material Database 
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Bilaga 2 Monterings- och installationinstruktioner 

Assembly and installation instructions 

Necessary items and equipment for assembly of the frame: 

 Traverse 

 Second traverse, telfer of forklift 

 Shims plates, 0,5-1 mm. 

 Line laser 

 Straps and support blocks, for transportation 

 Beams, to form a flat surface 

To assembly the rack certain tasks must be made in a correct order, follow these steps: 

1. The frame must be welded together first to make sure no damage is done to plastic materials 

or other sensitive equipment. Parts and measures are described in drawing OU600274479 

and it´s subdrawings. 

2. Bus bars are screwed to the tanks and then the tanks are tilted around and placed upside 

down on a flat surface, for example thick beams. Confirm by measuring that the tanks are 

placed with c/c 1100 mm to fit the frame. Place the rubber protection band on the tanks two 

longer bottom sides. 

3. Lift the frame with a traverse or resembling device, use the supplied lift beam. A second 

lifting device is needed to make sure the frame stays in preferred position. Then turn it 

upside down and lower it to the bottoms of the tanks. Make sure the frame hangs parallel 

with the flat surface the bus bars are placed on and at a height of 935 mm. Place shims in any 

visible slots to make sure the frame can stay unsupported on top of the tanks and remain in 

the specified position. 

4. Predrill the 32 holes at the bottom of the frame before it´s screwed and use a torque wrench 

to make sure all screws are fastened with equal force. 

5. Lift the frame, turn it and place it on the beams with the valve side down. Make sure the 

alignment hasn’t been disrupted. Mount the scraping device, drive train, diagonal bus bars, 

holders for the standing bus bars and the rest of the parts for the cells. The standing bus bars 

are mounted at site so those are sent in a separate box. 

6. Make sure that the scraping movement isn’t causing collision with the side of the tanks to 

avoid damage. Minor adjustments from the drawing might be necessary to secure this. 

7. Build the bottom of the freight protection frame and lift the machine into it before 

completing the freight protection frame. Before lifting the rack into the transport frame 

check that the valves overflow pipes are turned horizontally. 

8. Use straps and possibly support blocks to avoid unwanted movements on the module during 

transport. 
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Installation:  

1. When the module is in the workshop, dismantle the top of the freight frame to free the 

module. 

2. Lift the module from the freight frame and to the assigned slot in the floor. Conduct control 

measures to ensure that the alignment hasn’t broken during transport. The copper bus bars 

must be linear. Fix the module to the floor with chemical anchors when the module has been 

placed in the correct place. 

3. Mount the standing bus bars to the module and connect them to the rectifiers. 

 

Notes 

Instructions for installation is not complete since more input from staff with experience from site 

work is missing to make sure all important factor are included. 

 


