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Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen av min högskoleingenjörsutbildning i 
maskinteknik vid Umeå Universitet. Arbetet är utfört hos Outotec (Sweden) AB i Skellefteå 
under 10 veckor mellan slutet av mars till början av juni.  
 
Resultatet av detta arbete är ett beräkningsunderlag, hydraulschema samt ett 
konstruktionsförslag för en mindre hydraulmodul. 
 
Jag vill tacka Outotec som har tillhandahållit arbetet samt utrustning för detta. Jag vill även 
passa på att tacka ett par personer som har hjälpt mig under projektets gång, mina 
handledare på Outotec Skellefteå, David Gustavsson och Jonas Rönnholm som har bistått 
med kunskap, hjälpt till med praktiska saker och besvarat de frågor som uppkommit. Övrig 
personal på Outotec som har tagit sig tid att svara på frågor och hjälpt till med olika delar av 
arbetet. Min handledare Lars Andersson på universitetet som har hjälpt till med strukturen 
av rapporten. 
 
Samt Johnny Lundmark på Specma och Nils-Erik Holmström på Hydac som har varit till stor 
hjälp vid val av hydraulkomponenter och även bistått med information, CAD modeller och 
beräkningsmetoder. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts på Outotec i Skellefteå, det är ett finskt företag som 
levererar process- och automationslösningar för metall-, mineral-, energi- och 
vattenindustrin.  
 
Hydraulik ingår i många av Outotecs maskiner och processlösningar och där har ett 
önskemål funnits om att ha en mindre hydraulmodul för att driva enklare funktioner som 
använder sig av cylindrar.  
 
Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett designkoncept för en mindre 
hydraulmodul för att driva cylindrar som används för att köra enklare funktioner i en 
smältverksanläggning. Arbetet omfattar ett framtagande av ett hydraulschema för modulen 
där nödvändiga komponenter skall ingå, ett beräkningsunderlag för att kunna välja 
komponenter till modulen. Samt ett förslag på vilka större och viktiga komponenter som kan 
användas för systemet och ett designförslag på hur modulen kan komma att se ut vid ett 
färdigställande.  
 
Som ett resultat av detta har ett beslutsunderlag tagits fram för att kunna färdigställa 
modulen, beslutsunderlaget baseras på beräkningar som är gjorda på de olika cylindrarna 
samt komponenter som kommer att behövas i modulen. 
 
Ett antal av komponenterna är valda och kan ses som en riktlinje för ett slutgiltigt beslut, så 
det är möjligt att välja en liknande produkt av ett annat fabrikat eller andra dimensioner.  
Resultatet innehåller även ett hydraulschema som beskriver funktionen för modulen och 
vilka komponenter som bör ingå då modulen är färdig. Ett förslag på konstruktion och layout 
är framtaget för modulen, denna innehåller dock inte alla komponenter men de största 
komponenterna finns med som tank, motor och ackumulator. 
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Abstract 
 

This thesis has been conducted at Outotec in Skellefteå, Outotec is a Finnish company that 
supplies process and automation solutions for metal, mineral, energy and water industries. 
 
Hydraulics are included in many of Outotec's equipment’s and process solutions and because 
of this they have come to the idea of having a smaller hydraulic module for operating simple 
functions that use hydraulic cylinders. This thesis has been to develop a design concept for 
this small hydraulic module to operate the cylinders that are used to run simple functions in a 
metal melting plant. 
 
The work includes the development of a hydraulic diagram for the module where the 
necessary components are included, the calculation basis for selecting components to the 
module, a proposal on which significant and important components that can be used for the 
system and a design proposal on how the module might look at a completion.  
 
As a result of this, a decision basis was developed in order to complete the module. The 
decision data are based on calculations made on the components that will be needed in the 
module and the various functions that the module is supposed to run.  
 
The bigger components are selected and can be seen as a guideline for a final decision, so it is 
possible to choose a similar product but with other dimensions or products from another 
manufacturer. The result also includes a hydraulic diagram describing the function of the 
module and which components that should be included when the module is completed. A 
draft of the design and layout is designed for the module, this does not contain all the 
components, but the main components are included such as the tank, motor and 
accumulator.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag har fått i uppgift av Outotec (Sweden) AB att ta fram ett designkoncept för en 
hydraulikmodul som skall kunna användas till olika ändamål exempelvis styra chargeluckor 
eller ändra position på tappställ. Modulen skall rymma allt som behövs för att styra ett par 
olika hydraulcylindrar, så som pump, tank, ventiler och eventuellt en ackumulator.  
 

1.2 Företagspresentation 
Outotec är ett finskt aktiebolag med huvudkontoret i Espoo. Outotec är inriktade mot två 
huvudområden, anrikning av mineraler och området metaller, energi och vatten. Inom dessa 
områden utvecklar de och tar fram lösningar till kunderna.  
 
Inom området mineral anrikning erbjuder Outotec hållbara anrikningslösningar med allt 
ifrån kompletta verk till service och underhåll. Outotec designar och levererar moderna 
utrustningar för mineral anrikning, allt ifrån kompletta anläggningar till optimerade 
processer som inkluderar automation och styrsystem.  
 
Inom området metall, energi och vatten har Outotec hållbara lösningar för metallprocesser, 
förnyelsebar energiproduktion och industriell vattenrening.  
 
Outotec har lång erfarenhet av att utveckla teknik för processlösningar inom metallanrikning 
för nästan alla typer av malmer och koncentrat. Outotec har en stor kompetens inom 
syrabehandling för metallurgiska anläggningar och svavel. Deras arbetsområde sträcker sig 
från förstudier till kompletta anläggningar med livscykeltjänster.  
 
Outotec har också teknik och tjänster för förnybar och konventionell energiproduktion. Deras 
förbrännings- och förgasningsteknik använder olika bränslen såsom biomassa, kol, slam, 
jordbruks- och industriella biprodukter samt sorterade avfall. De har även lösningar för 
oljeutvinning ur oljeskiffer och hållbar återvinning av fosfor från avloppsslam.  
 
Outotec har länge arbetat med vattenreningsprocesser för gruvor och metallurgiska 
anläggningar, i och med detta har Outotec effektiva och hållbara lösningar för behandling av 
industriellt processvatten och avloppsvatten. Dessa lösningar producerar vatten som 
uppfyller standarder för att maximera återvinningen av vatten och genom detta kan vatten 
och energiförbrukningen minskas. [L5] 
 

1.2 Syfte och problemställning 

1.2.1 Syfte  
Syftet med uppgiften är att utifrån kravspecifikationen konstruera en modul där allt för att 
köra olika hydraulfunktioner får plats. Detta innefattar hydraultankar, hydraulpumpar, 
ventilpaket, eventuellt en ackumulatortank samt andra hydraulkomponenter. Arbetet ska 
utmynna i en färdig produkt med ritningar och specifikationer klara.  
 

1.2.2 Problemställning 
Problemområdet för detta projekt är att i de flesta av Outotecs installationer ingår det någon 
form av hydraulik och som det ser ut nu konstrueras systemen från fall till fall eller tillverkas 
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på plats. De tycker att detta borde gå att standardisera, detta skulle kunna medföra en fördel 
ur service-, kostnad- och underhållssynpunkt.  
 

1.3 Mål 

1.3.1 Övergripande mål  
Det övergripande målet är att ta fram en komplett hydraulikmodul för enklare 
hydraulfunktioner. Modulen skall uppfylla de lagar och regler som finns och vara anpassad 
för en bra arbetsergonomi. När modulen konstrueras ska även reparationer tas i åtanke, det 
vill säga att det ska vara lätt att byta ut olika delar i systemet om något skulle gå sönder. Det 
är en fördel om modulen konstrueras så att ett par olika hydraulpumpar och hydraultankar 
passar men detta är inte ett krav. 
 

1.3.2 Delmål  
Delmålen i projektet består av:  

 Ta reda på vilka utrustningar modulen kan användas till, var den behövs och vilka 
funktioner den skall driva.  

 Ta reda på vilka effekter utrustningen behöver och vilken effekt som modulen då 
måste kunna leverera. 

 Ta reda på vilka montagemiljöer modulen kan komma att placeras i. 

 Ta fram ett hydraulschema över systemet i modulen. 

 Välja hydraulikkomponenter. 

 Fundera ut en genomtänkt layout. 

 Kontrollera ergonomi för arbete med service och underhåll för modulen blir bra samt 
att lagar och regler för arbete med modulen kan följas.  

 Ta fram ett färdigt ritningsunderlag för modulen.  

1.4 Avgränsningar 
När ritningsunderlag, assembly och materialspecifikation tas fram så behöver inte dessa 
innehålla exakt allt, d.v.s. slang-, rördragning, alla nipplar, muttrar och skruvar samt andra 
mindre komponenter. Dessa behöver ej vara specificerade, eftersom detta kommer att bli allt 
för tidskrävande sett till den tid som är avsatt för arbetet.  
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2. Teori 

I denna del av rapporten kommer teorin för arbetet att presenteras, det inkluderar alla 
formler som har använts till de beräkningar som har varit nödvändiga för projektet, en 
beskrivning av de cylindrar som skall drivas samt vilken funktion dessa har både på 
detaljnivå samt i ett större perspektiv, om man ser på ett helt processteg. Även en mer 
ingående beskrivning av funktionen för några av de viktigaste komponenterna som ingår i ett 
hydraulsystem.  

2.1 Beskrivning av cylindrar som skall drivas 
De hydraulutrustningar som skall drivas med hydraulmodulen är ett antal olika cylindrar, 
som hör till processutrustning som finns i smältverksutrustning som Outotec levererar till 
olika kunder. Dessa funktioner kallas Flap, Silica chute, Silica hatch, Protective shield samt 
Anodugnslucka. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa funktioner och vilka cylindrar 
som skall drivas med modulen.  
 
Alla funktioner utom Anodugns luckan hör till en och samma utrustning som är en 
Converterhuv. Converterhuven är en del av processutrustningen i ett smältverk. Huven har 
som uppgift att samla ihop gaserna som bildas i processen då svavlet i kopparmalmen 
förbränns. Figur 1, visar en översiktsbild över hur en Converterhuv ser ut, i bilden syns två 
stycken huvar med tillhörande processutrustning. Själva Convertern är en roterande ugn där 
smältan ligger, det är den gula runda cylindern som syns på bilderna nedan.  
 

 
Figur 1, översiktsbild över Converterhuven. 
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Flapen är en av funktionerna som skall drivas, denna syns i figur 2. Flapen styrs av två 
hydraulcylindrar som också syns i bilden. Flapens uppgift är att se till så att det mesta av 
luften som kommer in i huven ifrån omgivningen hamnar framför Convertern. Detta gör att 
lågan styrs bort ifrån primärhuvens lucka vilket gör att den får en längre livslängd. I figur 3 
ser man tydligt hur lågan styrs bort från luckan och vinklas efter huven. 
 

 
Figur 2, den inringade delen visar Flapen. 

 

 
Figur 3, här ser man hur lågan vinklas. 

 
Protective shield är en skyddsanordning för en punch-maskin även kallad slag-maskin, 
denna funktion och maskinen syns i figur 3 och 4, skölden har som uppgift att skydda 
punsch-maskinen från föremål eller material som kan komma att rasa ifrån den roterande 
Convertern. En punch-maskin har som uppgift att med hjälp av ett ”järnspett” slå igenom och 
rensa hål som används för att blåsa in luft i metallsmältan som ligger i Convertern. Det är 
den man ser på vänster sida om Protective shielden i figur 4. 
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Figur 4, Protective shield är den inringade skärmen i bilden. 

 

 
Silica hatch är en lucka som öppnas när man skall blanda ner kisel i smältan, genom att 
öppna luckan kan man hälla ner kiselsand direkt i ugnen. Silica hatch är den lucka i figur 5 
som är halvöppen på bilden. I bilden kan man även se att det inte är en hydraulcylinder utan 
en pneumatisk cylinder som driver den men i framtiden kommer denna lucka styras med en 
hydraulcylinder. Hur själva cylindern ligger och hur luckan öppnas kommer också att ändras. 
 

 
Figur 5, Silica hatch är halvt öppen. 

 

Silica chute är den ränna som man ser i figur 5 och 6, denna skjuts in genom luckan med 
hjälp av en hydraulisk cylinder, det är denna cylinder som modulen skall kunna driva. Efter 
att rännan har hamnat i rätt läge öppnas en sandficka högre upp och kiselsanden rinner ner 
efter rännan till smältan i ugnen.  



 

6 
 

Själva cylindern ligger på undersidan av rännan och är inte helt utkörd i figur 6, cylindern 
samt rännan kan även ses i figur 5, då är den i sitt ”normal läge”. 
 

 
Figur 6, Silica chute nästan helt inskjuten. 

 

Anodugnen är en cylindrisk horisontalroterande ugn som används för att förädla koppar före 
anodgjutning. Ugnen arbetar i flera olika steg för att rena kopparsmältan. Ugnen kan även 
användas för att smälta ner skrot under drift. Själva luckan används för att hälla ner 
kopparsmälta i ugnen, detta görs med hjälp av en skänk som innehåller själva 
kopparsmältan, skänken styrs med en travers. 
Anodugnen syns i figur 7 och figur 8 ovanpå ugnen syns även Anodugns luckan. [L8] 

 
 

Figur 7, Anodugnen framifrån. 
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Figur 8, Anodugnen sett bakifrån. 

 

I figurerna som följer syns själva luckan med tillhörande hydraulcylinder mer detaljerat. 
Figur 9 och 10 visar luckan i profil, i figur 9 syns luckan i öppet läge och i figur 10 ser man 
luckan i stängt läge. För att stänga luckan utför cylindern ett plusslag och för att öppna den 
utför cylindern ett minusslag. [L8] 
 
 

 
Figur 9, Anodugnsluckan i öppet läge. 
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Figur 10, Anodugnsluckan i stängt läge. 

2.2 Formler för beräkningar på hydraulik 
Figur 11 visar en bild över en schematiskt ritad hydraulcylinder och olika parametrar som 
beräkningar har gjorts på. Tabell 1, beskriver vad de olika förkortningarna betyder.  
 

Tabell 1, förklarar de tecken som finns i figur 11. 

Tecken: Förklaring: 

l Slaglängd 

𝑉1 Volym pluskammare 

𝑉2 Volym minuskammare 

𝐴1 Kolvarea 

𝐴2 Kolvarea – Kolvstångsarea 

𝑉𝑐 Hastighet vid plusslag 

𝑉𝑑 Hastighet vid minusslag 

𝑞1𝑐 Inflöde vid plusslag 

𝑞1𝑑 Utflöde vid minusslag 

𝑞2𝑐 Utflöde vid plusslag 

𝑞2𝑑 Inflöde vid minusslag 

 

 

 
Figur 11, skiss på hydraulcylinder visar parametrar som ska beräknas. 
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Här nedan följer alla de olika formler som har använts under beräkningsdelen av detta 
projekt samt beskrivningar av dem. Formlerna 1 till 14 är beräkningar på cylindrar [L1]. 
 
Formler för beräkning av area för hydraulcylindrar  

 
𝐴1 = 𝜋𝑟1

2  (1) 

𝐴2 = 𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2  (2) 
 

Formler för beräkning av volym för plus och minuskammare på hydraulcylindrar   

 
𝑉1 = 𝐴1 ∗ 𝑙 (3) 
𝑉2 = 𝐴2 ∗ 𝑙 (4) 

 

Formler för att beräkna in och utflöde ur en hydraulcylinder  

 
𝑞1𝑐 = 𝑣𝑐 ∗ 𝐴1 (5) 

𝑞2𝑐 = 𝑣𝑐 ∗ 𝐴2 (6) 

𝑞1𝑑 = 𝑣𝑑 ∗ 𝐴1 (7) 

𝑞2𝑑 = 𝑣𝑑 ∗ 𝐴2 (8) 

 
Konvertering mellan enheterna 𝑚𝑚3 till 𝑚3 och l 

 
1000𝑚𝑚3 = 1000 ∗ 10−9𝑚3 = 1000 ∗ 10−6𝑙 (9) 

 
Nedan följer de formler som använts för slagtids beräkningar. 
Hastighet plusslag 

 

𝑣𝑐 =
𝑞1𝑐

𝐴1
 

(10) 

 
Hastighet minusslag 

 

𝑣𝑑 =
𝑞2𝑑

𝐴2
 

(11) 

 
Slagtid plus 

 

𝑆𝑙𝑎𝑔𝑡𝑖𝑑 =
𝑙

𝑣𝑐
 

(12) 

 
Slagtid minus 

 

𝑆𝑙𝑎𝑔𝑡𝑖𝑑 =
𝑙

𝑣𝑑
 

(13) 
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Hastighet cylinder 

 

𝑣 =
𝑙

𝑡
 

(14) 

 
Nedan beskrivs formlerna som har används vid storleksbestämning av en ackumulator, tabell 
2 förklarar de tecken som finns i formlerna 15 till 20. 
 

Tabell 2, Förklaring av tecken för formel 15 till 20. 

Parameter Tecken 

Total flaskvolym (l) 𝑉𝑡 

Erforderlig oljevolym (l) 𝑉𝑐 

Återstående volym gassida dV 

Laddad oljevolym (l) 𝑉𝑎 

Arbets tryck (bar) 𝑃1 

Valt förladdningstryck (bar) 𝑃2 

Ladd temp (grader c) 𝑇1 

Max temp (grader c) 𝑇2 

Min temp (grader c) 𝑇3 

 
𝑑𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑐  (15) 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = (
𝑑𝑉

𝑉𝑡
) ∗ 𝑃1 

(16) 

𝐹ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑃2 ∗
𝑇3 + 273

𝑇1 + 273
 

(17) 

𝐹ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝 =  𝑃2 ∗
𝑇2 + 273

𝑇1 + 273
 

(18) 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑙𝑗𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑡 − ((
𝑃2

𝑃1
) ∗ 𝑉𝑡) 

(19) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑃1 (
𝑉𝑡 − 𝑉𝑎 − 𝑉𝑐

𝑉𝑡 − 𝑉𝑎 
)

−
7
5

 
(20) 

 

2.3 Förklaring av hydraulkomponenter 

2.3.1 Hydraulpump 
Det finns ett par olika modeller av hydraulpumpar, den enklaste av dessa är 
kugghjulspumpen. 
 
Kugghjulspumpen även kallad kugghjulsmaskin är uppbyggd så att två kugghjul är 
inneslutna i ett pumphus. Ett av kugghjulen är monterad på en axel som går ut igenom själva 
pumphuset, på denna axel monterar man sedan en motor för att driva pumpen. Maskinen 
har ett inlopp och ett utlopp som är skilda från varandra med hjälp av kontakttätning mellan 
kuggarna samt genom spalttätning mot pumphuset vid sidorna och dess periferi. Genom att 
ett av hjulen är drivet så roterar även det andra hjulet och på så vis flyttar kugghjulen oljan 
från inloppet till utloppet när kugghjulet går i ingrepp. Idealt ska tryckstegringen ske när 
oljan kommer till högtryckssidan men eftersom det finns ett inreläckage i pumpen sker 
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tryckstegringen stegvis. På grund av kugghjulspumpen konstruktion så har den alltid ett fast 
deplacement. I figur 12 kan man se en enkel översiktsbild av en kugghjulspump. [L2] 
 

 
Figur 12, Bilden visar själva funktionen på en kugghjulspump [L6]. 

 

 

2.3.2 Tankmodeller 
Två olika tankmodeller har varit aktuella för detta projekt, en vanlig standardtank för 
hydraulolja samt en cyklontank som företaget PMC Group tillverkar.  
 
Tankens uppgifter i ett hydraulsystem är bland annat att kyla oljan, lagra oljan, kompensera 
för värmeutvidgning av oljan. Samt att kompensera för oljeförluster, avlufta oljan, separera 
bort vatten och större partiklar, dessa uppgifter ska en bra utformad och konstruerad tank 
kunna utföra.[L3] 
 
De fördelar som cyklontanken har jämfört med en vanlig hydraultank enligt företaget PMC 
Group är att tanken blir mindre vilket leder till att mindre olja behöver fyllas på och bytas ut, 
detta leder också till sparat utrymme och vikt samt mindre miljöpåverkan vid läckage. Oljan 
värms upp snabbare vid kallstart då man har en mindre oljevolym, oljan filtreras oftare, 
mindre mängd olja att kyla, detta är några av fördelarna som PMC säger att cyklontanken ska 
ha i jämfört med en konventionell tank.  
 
Tekniken i tanken fungerar så att den forcerar avluftningen av oljan i tanken istället för att 
låta den passera tanken i en låg takt så att oljan hinner avlufta sig själv på väg till pumpen 
innan den fortsätter ut i systemet igen som en konventionell hydraultank fungerar.  
 
Cykloninsatsen i tanken är den stora skillnaden mot en vanlig hydraultank, det är denna del 
som skapar den forcerade avluftningen av oljan. Cykloninsatsen fungerar så att oljan från 
returledningen strömmar längs insatsens vägg i hög hastighet. Detta skapar virvlar, dessa gör 
att oljan separeras ifrån luften på grund av att luften har lägre densitet. Resterande del av 
tanken fungerar som en buffert mot volymförändringar som beror på variationer i flödet och 
temperatur förändringar. [L4] 
 

2.3.3 Ackumulatormodeller 
Det är två stycken olika ackumulatormodeller som har varit aktuella för detta projekt, en 
blåsackumulator eller kolvackumulator. 
 
De har i princip samma funktion där båda förladdas med en gas, vanligtvis kvävgas. I båda 
modellerna skiljs gasen och oljan åt med hjälp av antingen en kolv eller en gummiblåsa, detta 
för att inte oljan ska lösas i gasen eller att gasen ska försvinna då systemtrycket sjunker.  
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Ackumulatorn laddas när systemtrycket är högre än förladdningstrycket då kommer olja att 
strömma in i ackumulatorn och fylla den. Fördelarna som en kolvackumulator har är att det 
är möjligt att i princip tömma hela ackumulatorn medan detta inte är fallet för 
blåsackumulatorn. En annan fördel som kolvackumulatorn har är att om den står i mer 
kvävande miljöer åldras den inte lika mycket som blåsackumulatorn, i blåsackumulatorn är 
det själva gummiblåsan som åldras och blir spröd. [L2] 
 
I vissa fall då man inte vill ha ett för stort tryckfall och även kunna rymma nog mycket olja i 
en ackumulator kan man välja att använda en gasflaska som sitter ihop med gassidan på 
ackumulatorn. Detta gör att man får en större gasvolym i ackumulatorn och kan då bibehålla 
ett högt tryck och även få in mycket olja i ackumulatorn.  
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3. Metod och tillvägagångssätt  

Under detta avsnitt kommer metoden samt tillvägagångsättet för utförandet av arbetet att 
beskrivas, det kommer att presenteras hur hydraulschemat har tagits fram, vilka beräkningar 
som är gjorda och varför. Hur tänket kring konceptkonstruktionen gick, hur 
tillvägagångssättet för att välja komponenter var och hur jag gick tillväga då jag tog fram det 
slutgiltiga förslaget till konstruktion och upplägg för modulen. 

 

3.1 Undersökning av lämplig utrustning 
Det första steget i projektet var att ta reda på vilka utrustningar som kunde vara lämpliga att 
driva med hydraulmodulen. Tanken med modulen är att den skall kunna driva enklare 
funktioner som inte kräver allt för stora effekter. Min handledare hade tagit fram ett par olika 
funktioner som var lämpliga och det är utifrån dessa som arbetet har baserats.  
 

3.2 Hydraulschema 
Hydraulschemat har konstruerats i Microstation V8i som jag har fått licens på från Outotec.  
För framtagandet av hydraulschemat utgick jag från äldre hydraulscheman som 
tillhandahölls av Outotec. Delen för ventilpaketet som skall styra cylindrarna är i princip 
likadant som på det gamla schemat eftersom det är samma hydraulcylindrar som skall köras 
och på samma sätt. Att utgå ifrån ett likadant ventilpaket medför stora fördelar eftersom man 
redan vet att det fungerar samt att det underlättar valet av komponenter och 
reservdelshållning.  
 
Från början skapades ett preliminärt schema med ganska få komponenter för att få en 
övergripande bild över hur hydrauliken kan komma att se ut samt att ha något att utgå ifrån 
då man fortsätter arbetet med hydraulschemat. Schemat har blivit mer och mer detaljerat allt 
eftersom arbetet med projektet fortskridit. 
 
Arbetet med schemat, beräkningar och komponentval har följt varandra under arbetsgången, 
då man har insett att det behövs en speciell komponent efter beräkningar eller funderingar 
med handledare och produktansvariga. För att se hur schemat har utvecklats under arbetet 
se bilaga 4 och 5 samt det färdiga schemat i resultatdelen. 

3.3 Konceptframtagande av modulen 
Efter ett par möten med handledare och arbete med projektet började jag skissa på två olika 
idéer för hur modulen kan komma att se ut, dessa skisser gjordes på papper och kan ses i 
figur 13 och figur 14. Dessa skisser är väldigt grundläggande och den färdiga modellen skall 
kompletteras hydraulkomponenter. Skisserna på papper gjordes mestadels för att ha något 
att basera konceptkonstruktionen av modulen i CAD på.  
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Figur 13, skiss på konceptdesign av modulen liggande modell. 

 

 
Figur 14, skiss på konceptdesign av modulen stående modell. 

 
 
Konstruktionen av modulen kommer till stor del att bero på var det är tänkt att man skall 
kunna placera denna, ska den stå ute i själva anläggningen eller ska den stå inne i ett rent 
rum exempelvis en container för hydraulik. Även val av komponenter samt hur utrymmena 
oftast brukar se ut kommer att påverka designen. 
 
I figur 15 och i figur 16 kan man se hur konceptkonstruktionen ser ut efter att de är ritade i 
CAD-programmet SolidWorks, dessa är baserade på skisserna i figur 14 och 15.  
 
Det har gjorts ett par ändringar ifrån den första skissen, då jag har tänkt om gällande 
lyftöglorna samt kompletterat den liggande versionen med lyftöglor och korsade balkar högst 
upp, detta för att få en stabilare konstruktion samt för att fördela kraften om modulen ska 
lyftas med en travers.  
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Det är dock inte gjort några beräkningar eller liknande på dessa skisser gällande mått eller 
hållfasthet, den så kallade baljan i botten av modulen kommer att kompletteras med en ventil 
av något slag för att kunna tappa ut olja ur baljan om det skulle uppstå läckage i systemet.  
 
Dessa skisser har till största del gjorts för att ha något att basera kommande 
konstruktionsarbete på samt att visa på hur jag har tänkt att det färdiga 
konstruktionsförslaget kan komma att se ut. 
 

 
Figur 15, CAD-skiss av konceptdesignen i Figur 3. 
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Figur 16, CAD-skiss av konceptdesignen i Figur 4. 

3.4 Beräkningar på Hydraulik  
Eftersom det vid projektstarten bestämdes vilka funktioner som skulle drivas med modulen 
och det inte fanns några färdiga beräkningar på dessa cylindrar som driver dessa hydrauliska 
funktioner, har en stor del av arbetet och den nedlagda tiden bestått av beräkningar. Detta 
för att det är viktigt att ha mycket information och ha rätt information då man ska välja 
komponenter. 
 
Under arbetets gång tillkom även en till funktion, detta var Silica hatch. Den funktionen har 
tidigare drivits av en tryckluftscylinder detta går att läsa mer om i teoridelen av denna 
rapport.  
 
Valet av komponenter till modulen kom att baseras till stor del på resultatet av dessa 
beräkningar. Varför denna del var en tidig del i projektet beror på att komponentvalet är 
väldigt beroende av dessa svar samt att konstruktionen kommer att påverkas mycket av vilka 
komponenter som väljs och storleken på dessa. 
 
 
De beräkningar som genomfördes var olika volymberäkningar, flödesberäkningar och 
slagtidsberäkningar. Volymberäkningarna genomfördes för att veta hur mycket olja som 
cylindrarna rymmer, vilken tankvolym som behövs samt vilken storlek ackumulatorn skall ha 
om det blir aktuellt att använda en.  
 
Slagtidsberäkningar och flödesberäkningarna hänger ihop och baseras på varandra, dessa 
genomfördes för att veta vilket flöde som behövs för att kunna köra cylindrarna tillräckligt 
fort, eftersom vissa av cylindrarna driver funktioner som måste kunna utföras under en viss 
tid. Dessa gjordes också för att veta vilken som var den högsta hastigheten Flapen kan köras 
med, då det är viktigt att den går att flytta fort. Eftersom vi hade bestämt oss för att använda 
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samma sorts ventiler som har använts i tidigare installationer när dessa hydraulcylindrar har 
körs och dessa har en begränsning i max flöde, var volymberäkningarna viktiga. 
 
Vid kontakt med produktansvariga på Outotec fick jag ungefärliga tider som de olika 
funktionerna ska köras på, på dessa tider har de flesta av beräkningarna baserats på. Jag har i 
samråd med handledare bestämt en mer exakt tid utifrån dessa ungefärliga tider. Varför 
tiderna är ungefärliga beror på att det inte har funnits några exakt uträknade tider för de 
olika funktionerna, alla tider utom en gick att hålla med marginal, där satte 
flödesbegränsningen för ventilerna stopp. Detta gjorde inget då den tiden vi kunde uppnå var 
tillräcklig eftersom den föreslagna tiden var snabbare än tiden cylindrarna körs på i nuläget. 
Det är dessa funktioner som kommer att bli dimensionerande när komponenter för modulen 
ska väljas. 
 

3.4.1 Volymberäkning för plusslag och minusslag 
För att beräkna den mängd olja som krävs för att genomföra ett plusslag används formel (1) 
och (3).  

𝐴1 = 𝜋𝑟1
2 (1) 

𝑉1 = 𝐴1 ∗ 𝑙 (3) 
  

För att beräkna oljevolymen som ryms i minuskammaren på cylindrarna används formel (2) 
och formel (4).   

𝐴2 = 𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2 (2) 

𝑉2 = 𝐴2 ∗ 𝑙 (4) 

 

3.4.3 Beräkning på differensvolym  
Differensvolymerna för de olika cylindrarna beräknades också, detta för att man behöver veta 
vilka skillnader i volym som tanken måste kunna hantera. Differensvolymen 
beräknades genom att subtrahera volymen av pluskammaren med volymen av 
minuskammaren och för detta används formel (3) och formel (4). 

𝑉1 − 𝑉2 
 

3.4.4 Beräkning av oljeåtgång 
En beräkning av oljeåtgången gjordes för att få reda på hur mycket olja det krävs när en 
funktion eller sekvens skall köras och detta gjordes genom att addera volymerna för 
cylindrarna som ingår i funktionen eller sekvensen.  
 
De sekvenser som kommer att uppstå då modulen används är att Flap körs ut och in med en 
kortare paus emellan. Silica hatch öppnas, Silica chute skjuts in, en kortare paus då en 
sandficka töms, Silica chute dras ut och Silica hatch stängs. Protective shield flyttas fram och 
tillbaka, detta sker med ett längre tidsintervall emellan då shielden endast flyttas vid 
specifika tillfällen som exempelvis service eller repstopp. Anodugnsluckan öppnas och stängs 
med en kortare paus emellan då. För detta användes formel 3 och formel 4 och volymerna 
adderades. 

𝑉1 = 𝐴1 ∗ 𝑙 (3) 

𝑉2 = 𝐴2 ∗ 𝑙 (4) 
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3.4.5 Beräkning av slagtider samt oljeflöden 
Då målvärdena för alla funktioner och sekvenser var bestämda kunde man beräkna vilka 
flöden som krävs för att uppnå målvärdena i tid. Dessa bestämdes i samråd med handledare 
samt produktansvariga på Outotec. Jag och min handledare bestämde också att plusslaget 
och minusslaget ska ta lika lång tid eftersom detta medför en fördel i processtyrningen även 
om man hade kunnat köra ett av slagen snabbare eller långsammare, detta ger olika 
oljeflöden men det är lättare att ha olika flöden än olika tider. 
 
För att bestämma vilket oljeflöde in och ut ur cylindrarnas plus- och minuskammare som det 
skall vara för att uppnå rätt slagtider användes formel (5) till (8). För att kunna använda 
formel (5) till (8) för att bestämma flödet, behövde man veta med vilken hastighet cylindern 
skall röra sig med samt arean som oljan verkar på då ett slag utförs. Arean för detta togs fram 
med formel (1) och (2), hastigheten togs fram med hjälp av formel (14), längden är given då 
detta är slaglängden för cylindern och tiden det skulle ta att köra varje funktion hade tagits 
fram i samråd med handledare och produktansvariga på Outotec. 
 
Detta var arbetsgången för alla funktioner utom Flap funktionen, eftersom det tänkta 
målvärdet var satt relativt lågt till en början och det inte gick att uppnå rätt målvärden utan 
att överstiga max flödet som vissa komponenter tål. Beräkningsgången för denna funktion 
blev istället att utgå från det största flöde som redan specificerade komponenter tål och 
utifrån detta räkna ut vilken som blir snabbaste tiden som Flapen går att köra på. För att göra 
detta användes formel (5), (6), (7) och (8) men där Vc stod ensamt på ena sidan av 
likhetstecknet. Sedan användes formel (14) men med tiden ensamt på ena sidan av 
likhetstecknet istället för hastigheten och genom detta fick man ut hur lång den kortaste 
slagtiden för cylindern blev.  

𝐴1 = 𝜋𝑟1
2 (1) 

𝐴2 = 𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2  (2) 

𝑣 =
𝑙

𝑡
  (14) 

𝑞1𝑐 = 𝑣𝑐 ∗ 𝐴1  (5) 

𝑞2𝑐 = 𝑣𝑐 ∗ 𝐴2  (6) 

𝑞1𝑑 = 𝑣𝑑 ∗ 𝐴1 (7) 

𝑞2𝑑 = 𝑣𝑑 ∗ 𝐴2  (8) 

 

3.4.6 Beräkning av nödvändig ackumulatorvolym.  
Mycket av beräkningarna för vilken ackumulatorvolym som är nödvändig har baserats på 
tidigare beräkningar på systemet. De värden som har använts för att beräkna den erforderliga 
ackumulatorvolymen är volymberäkningar som har gjorts tidigare. Även de olika värden för 
vilka tryck modulen skall klara av, var en viktig del för att kunna bestämma volymen på 
ackumulatorn. 
 
För att få fram vilken ackumulatorvolym som var nödvändig för systemet användes 
formlerna (15) till (20). 

𝑑𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑐  (15) 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = (
𝑑𝑉

𝑉𝑡
) ∗ 𝑃1 

(16) 

𝐹ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑃2 ∗
𝑇3 + 273

𝑇1 + 273
 

(17) 
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𝐹ö𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝 =  𝑃2 ∗
𝑇2 + 273

𝑇1 + 273
 

(18) 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑙𝑗𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑡 − ((
𝑃2

𝑃1
) ∗ 𝑉𝑡) 

(19) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑃1 (
𝑉𝑡 − 𝑉𝑎 − 𝑉𝑐

𝑉𝑡 − 𝑉𝑎 
)

−
7
5

 
(20) 

 
De viktigaste värdena för att kunna bestämma ackumulator är den laddade oljevolymen 
eftersom det är viktigt att ha nog mycket olja för att kunna köra funktionerna samt det 
återstående trycket vid en adiabatisk urladdning av ackumulatorn eftersom man inte vill ha 
ett för stort tryckfall under användningen. 
 
När man beräknade erforderlig ackumulatorvolym var själva beräkningsgången väldigt 
experimentell och det laborerades med olika värden på temperaturer, förladdningstryck och 
volymer. Då dessa beräkningar genomfördes sammanställdes formlerna ovan i ett kalkylblad 
för att på enkelt sätt kunna laborera med olika värden, se resultatdelen om detta för att se 
kalkylbladet. 

3.5 Val av komponenter 

3.5.1 Ventiler 
Vid valet av ventiler i ventilpaketet har jag utgått ifrån det gamla hydraulschemat som fanns 
att tillgå och visade hur ventilerna skulle vara kopplade för att kunna köra de funktioner som 
även skall drivas med modulen som nu konstrueras. Av de komponenter som valdes till 
modulen valdes ventilerna ut först.  
 
Varför det bestämdes att köra med samma ventiler är för att dessa redan finns i andra 
konstruktioner och på så vis behöver man inte genomföra några beräkningar samt beslut 
gällande vilka ventiler som skall användas. Dessa är också av en standarddimension vilket 
medför några fördelar. 
 
Vid valet av filter blev också ventilerna som nämnts i texten ovan en begränsande faktor då vi 
vet att flödet igenom filtret inte kommer att överstiga det högst tillåtna flödet genom 
ventilerna samt ventilblocket. 

3.5.2 Ackumulator 
Tanken i början av projektet var att det inte skulle ingå en ackumulator i hydraulmodulen, 
men efter en del beräkningar samt funderingar bestämdes det att det bästa blir nog att 
använda en ackumulator. Om man använder sig av en ackumulator får man fördelen att man 
kan köra en ”nödfunktion” så att även om strömmen går eller om pumpen i modulen skulle 
haverera har man nog med ackumulerad kraft för att köra en funktion. En ackumulator ger 
också fördelen att man kan gå ner i storlek på pumpen eftersom den kan ladda ackumulatorn 
innan några funktioner skall köras. De ackumulatormodeller som var aktuella för modulen 
var antingen en kolvackumulator eller en blåsackumulator. Att använda sig av en 
blåsackumulator slutades bort fort då denna har ett par nackdelar som inte 
kolvackumulatorn har dessa är listade i teoridelen av rapporten och monteringsmiljön som 
modulen kan komma att placeras i inte kommer att gynna blåsackumulatorn. 
 
Då beräkningar gjordes på de flöden som systemet kräver samt vilket de största samt minsta 
arbetstryck och förladdningstryck som behövs, visade det sig att dessa krav krävde en relativt 
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stor ackumulator då vi hade ett relativt smalt spann mellan största och minsta arbetstryck 
och då det också kräver ett stort uttag av olja.   
 
Valet av ackumulator blev en kolvackumulator med tillhörande gasflaska, detta för att kunna 
ha en stor gasvolym och på så vis kunna ha en mindre ackumulator och ändå undvika ett 
stort tryckfall i systemet då effekt tas ur ackumulatorn.  

3.5.3 Pump 
Efter att alla beräkningar var gjorda kontaktades en leverantör av hydraulkomponenter, och 
jag presenterade mitt problem och vad jag hade kommit fram till för värden som pumpen ska 
ha och vilka krav den ska uppfylla. Tillsammans resonerade vi fram och bestämde oss för en 
pump.  
 

3.5.4 Val av motor 
Vid val av motor var arbetsgången densamma som för valet av pump, jag kontaktade 
leverantören och berättade vilka värden och prestanda systemet skall uppfylla och då valde vi 
ut en elmotor som skulle passa för den pump som vi hade valt.  
 
Efter att själva modellen på motorn var vald fick jag sedan besöka motortillverkarens 
hemsida för att därifrån läsa på om deras motorer så att jag kunde välja rätt motor där, då vi 
med leverantören endast valt ut några specifika värden. Jag valde då en motor i gjutjärn för 
att ha en bättre livslängd då vissa monteringsmiljöer kan vara hårda mot aluminium. Sedan 
fick man även välja vilken sorts montering av motorn man ville ha.  

3.5.5 Dimensionering samt val av tank 
Efter att beräkningar på alla komponenter hade gjorts samt de övriga större komponenterna 
(motor, pump och ackumulator) var bestämda så kunde ett beslut utifrån detta tas och både 
modell och volym av tanken kunde bestämmas. 

3.5.6 Val av filter 
De filter som behövs till denna konstruktion är ett returfilter, ett tryckfilter samt ett 
andningsfilter som sitter monterat på tanken så att avluftningen är filtrerad. Då både tank 
modell, pump, motor, och ventiler var valda kunde val av filter göras.  
 
Det som också behövdes inför val av filter är vad det största flödet kommer att vara, vilka 
tryck som modulen kommer att arbeta vid, vilka arbetstemperaturer som gäller, vilken typ av 
olja och viskositeten på denna, samt ungefär vilken filternivå man vill ha. De beräknade 
värdena som flöde, tryck och temperatur var klara sedan innan men resterande värden och 
detaljer bestämdes i samråd med handledare på Outotec.  
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3.6 Färdigställande av konstruktionen för modulen 
Då det fanns en konceptmodell att utgå ifrån var det från denna jag utgick ifrån då en CAD-
modell över modulen skulle tas fram. CAD-modellen har tagits fram i SolidWorks Premium 
2015. Eftersom de större komponenterna redan var utvalda och de flesta av dessa går att få 
tag på som färdiga CAD-modeller via olika komponentbibliotek ledde detta till att arbetet 
med att ta fram ett konstruktionsförslag för modulen gick relativt snabbt. 
 
Jag utgick ifrån de maximala måtten som modulen får ha och dessa är begränsade av 
innermåtten på en skeppscontainer, då det fanns önskemål om att modulen skall rymmas i 
en container för att underlätta transport av den. Då man visste vilka mått som var de 
maximala var det sedan bara att utgå ifrån måtten på de största komponenterna i modulen 
vilket är tank, ackumulator, gasflaska, motor och pump.  
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4. Resultat 

I denna del kommer resultatet av arbetet att presenteras. Det som kommer att presenteras är, 
hydraulschema för modulen, svar på de beräkningar som är gjorda, vilka komponenter som 
har valts ut och vilken prestanda dessa har. Även själva effekten som modulen kommer att få 
kommer att presenteras och ett konstruktions- och layoutförslag på hur den slutgiltiga 
produkten kommer att kunna se ut.  

4.1 Val av passande utrustning 
Den utrustning som hydraulmodulen ska driva som också finns beskriven i teoridelen är fem 
olika funktioner som drivs av hydraulcylindrar. Dessa är Flap som drivs med två cylindrar, 
Silica chute som drivs med en cylinder, Silica hatch som också drivs med en cylinder, 
Protective shield som drivs med två cylindrar och Anodugnsluckan som drivs med en 
cylinder. Alla cylindrar förutom den till anodugnen sitter på en converterhuv.  

4.2 Hydraulschema 
I figur 17 syns det färdiga hydraulschemat för hydraulaggregatet som har konstruerats.  
Hydraulschemat innehåller de komponenter som krävs för att driva de utrustningar som har 
beskrivits i teoridelen samt avsnitt 4.1. 
 
Hydraulschemat innehåller två stycken pumpset som innehåller filter, backventil, 
pulsationsdämpare, elmotor, pump samt avstängsventiler. Detta för att kunna stänga av hela 
ledningen så att man kan serva, reparera eller byta ut någon av dessa komponenter under 
drift, man kan då köra det andra setet under tiden.  
 
Tanken i schemat har en manuell tempgivare, ett nivåglas, ett avluftningsfilter, 
påfyllningsventil, dräneringsventil, samt elektroniska temperatur och nivågivare.  
 
Ventilpaketet sitter monterat på ett standardventilblock, ventilpaketet är till största del 
baserat på ett äldre schema som har använts vid tidigare konstruktioner för att styra samma 
funktioner som denna modul skall styra. Paketet är i princip likadant som det ventilpaket 
som går att se på hydraulschemat i bilaga B1 förutom en komplettering på den sista platsen 
där ventilerna för Silica hatch har tillkommit. 
 
För att se hur arbetet med modulen utvecklat sig se bilaga 3 och 4 där finns det två tidigare 
versioner av hydraulschemat för modulen. I bilaga 3 är det hydraulschemat som gjordes 
under uppstarten av arbetet och det är väldigt grundläggande och saknar vissa betydelsefulla 
komponenter som finns nedan, men det ger en bra bild av hur tankegångarna gick tidigt i 
projektet. I bilaga 4 finns en version som gjordes ungefär halvvägs in i projektet och visar att 
efter beräkningar som gjordes visade det sig att en ackumulator behövdes och att en 
övertrycksventil har tillkommit, för att inte köra sönder systemet om något går fel och man 
får en stor tryckstegring. 
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Figur 17, slutgiltig version av hydraulschemat. 
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4.3  Beräkningar för komponenter och systemet  

4.3.1 Oljeåtgång och differensvolymer 
Tabellerna nedan visar resultatet för de olika beräkningar som har genomförts för ha något 
att basera komponentvalen på och för att veta vilken prestanda som systemet kommer att ha 
då det används. 
 
I tabell 3 ser man beräkningarna som är gjorda för Anodugnsfunktionen, det är denna 
funktion som kräver mest oljevolym av alla funktioner. Anodugnscylindern kommer då att bli 
dimensionerande för många av komponenterna som skall ingå i modulen. 
 
Tabell 4 visar oljeåtgången för Protective shield, denna har också ett relativt stort behov av 
oljevolym då den drivs med två cylindrar.  
 
I tabell 5, ser man oljeåtgången samt differensvolymen för de två Silica cylindrarna samt för 
hela sekvensen.  
 
I tabell 6 visas differensvolymen samt oljeåtgången för Flapens två cylindrar.  
 

Tabell 3, visar oljeåtgången samt differensvolymen för Anodugnens cylindrar. 

Enheter Anodugn 

Kolvdiameter (mm)  

Stångdiameter (mm)  

Längd (mm)  

Volym Plusslag (m³)  

Volym Plusslag (l)  

Volym minusslag (m³)  

Volym minusslag (l)  

Differens volym (m³)  

Differens volym (l)  

Oljeåtgång Öppning och stängning (l)  

 

Tabell 4, visar oljeåtgången samt differensvolymen för Protective shieldens cylindrar. 

Enheter Protective Shield, 1 Cylinder Protective Shield, 2 cylindrar 

Kolvdiameter (mm)   

Stångdiameter (mm)   

Längd (mm)   

Volym Plusslag (m³)   

Volym Plusslag (l)   

Volym minusslag (m³)   

Volym minusslag (l)   

Volym Differens (m³)   

Volym Differens (l)   

Oljeåtgång Öppning och stängning (l)   
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Tabell 5, visar oljeåtgången samt differensvolymen för Silica cylindrarna. 

Enheter Silica Chute Silica Hatch 

Kolvdiameter (mm)   

Stångdiameter (mm)   

Längd (mm)   

Volym Plusslag (m³)   

Volym Plusslag (l)   

Volym minusslag (m³)   

Volym minusslag (l)   

Volym Differens (m³)   

Volym Differens (l)   

Oljeåtgång Öppning och stängning (l)   

Total oljeåtgång båda cylindrarna   

 

Tabell 6, visar oljeåtgången samt differensvolymen för Flapens cylindrar. 

Enheter Flap, 1 Cylinder Flap, 2 Cylindrar 

Kolvdiameter (mm)   

Stångdiameter (mm)   

Längd (mm)   

Volym Plusslag (m³)   

Volym Plusslag (l)   

Volym minusslag (m³)   

Volym minusslag (l)   

Volym Differens (m³)   

Volym Differens (l)   

Oljeåtgång Öppning och stängning (l)   

 

4.3.2 Slagtidsberäkningar samt flödesberäkningar 
För att beräkna vilka flöden som kommer att vara aktuella för modulen togs värden fram för 
hur lång tid dessa cylindrar har på sig att utföra ett slag, de tider som bestämdes är tiderna i 
tabell 7. 
Tabell 7, Funktioner samt deras målvärden för slagtid. 

Funktioner:  Bestämda målvärden (s) 

Flap  

Silica hatch  

Silica chute  

Protective shield  

Anodugns lucka  
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Dessa tider gick att uppfylla utan problem borträknat cylindrarna för Flapen då slagtiden på 
två sekunder gjorde att det maximala flödet för de förutbestämda ventilerna samt 
ventilblocket överstegs. Detta gav en annan beräkningsgång jämfört med de andra 
funktionerna. Tabell 8 till 12 visar resultatet av flödesberäkningarna. 
 

Tabell 8, Flödesberäkningarna för cylindrarna på Flapen. 

Enheter Flap, 1 Cylinder Flap, 2 cylindrar 

Kolvdiameter (mm)   

Stångdiameter (mm)   

Längd (mm)   

Kolvdiameter (m)   

Stångdiameter (m)   

Längd (m)   

Area Plusslag (m^2)   

Area Minusslag (m^2)   

Gränsvärde flöde (l/min)   

Gränsvärde flöde (m3/s)   

Hastighet för cylinder (m/s)   

Slag tid (s)   

Utflöde plus (l/min)   

Inflöde minus (l/min)   

Utflöde minus (l/min)   

 

Tabell 9, Flödesberäkningarna för cylinder på Silica Chute. 

Enheter Silica Chute 

Kolvdiameter (mm)  

Stångdiameter (mm)  

Längd (mm)  

Kolvdiameter (m)  

Stångdiameter (m)  

Längd (m)  

Area Plusslag (m^2)  

Area Minusslag (m^2)  

Målvärde s  

Hastighet m/s  

Inflöde plusslag l/min  

Utflöde plusslag l/min  

Inflöde minusslag l/min  

Utflöde minusslag l/min  
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Tabell 10, Flödesberäkningarna för cylindern på Silica Hatch. 

Enheter Silica Hatch 

Kolvdiameter (mm)  

Stångdiameter (mm)  

Längd (mm)  

Kolvdiameter (m)  

Stångdiameter (m)  

Längd (m)  

Area Plusslag (m^2)  

Area Minusslag (m^2)  

Målvärde s  

Hastighet m/s  

Inflöde plusslag l/min  

Utflöde plusslag l/min  

Inflöde minusslag l/min  

Utflöde minusslag l/min  

 

Tabell 11, Flödesberäkningar för cylindrarna på Protective Shield. 

Enheter Protective Shield, 1 Cylinder Protective Shield, 2 cylindrar 

Kolvdiameter (mm)   

Stångdiameter (mm)   

Längd (mm)   

Kolvdiameter (m)   

Stångdiameter (m)   

Längd (m)   

Area Plusslag (m^2)   

Area Minusslag (m^2)   

Målvärde s   

Hastighet m/s   

Inflöde plusslag l/min   

Utflöde plusslag l/min   

Inflöde minusslag l/min   

Utflöde minusslag l/min   
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Tabell 12, Flödesberäkningarna för cylindern på Anodugnsluckan. 

Enheter Anodugns lucka 

Kolvdiameter (mm)  

Stångdiameter (mm)  

Längd (mm)  

Kolvdiameter (m)  

Stångdiameter (m)  

Längd (m)  

Area Plusslag (m^2)  

Area Minusslag (m^2)  

Målvärde s  

Hastighet m/s  

Inflöde plusslag l/min  

utflöde plusslag l/min  

Inflöde minusslag l/min  

Utflöde minusslag l/min  
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4.3.3 Beräkningar på erforderlig ackumulatorvolym 
Då beräkningarna för detta var mycket experimenterande för att få fram värden som gav bra 
resultat för alla parametrar. Det man behöver ha är ett tillräckligt stort temperaturintervall 
vid arbete, samtidigt som ackumulatorn inte blev för stor och att man kan ladda 
ackumulatorn med tillräckligt mycket olja utan att få ett för stort tryckfall. Tabell 13 visar den 
slutgiltiga beräkningen som gäller för de komponenter som valdes efter denna beräkning.  
 
Tabell 13, visar de beräkningar som ledde fram till valet av ackumulator. 

Enhet    

Beräkningar Ackumulator 

Total flaskvolym (Acca+Gasflaska) (l) 75     

Erforderlig oljevolym (l) 14,113     

Arbetstryck (Bar) 160     

        

Återstående volym gassida (l) 60,887     

Teoretiskt Förladdningstryck (Bar) 129,89     

        

Laddtemp °C 20     

Min temp °C – 10     

Max temp °C 40     

  Vid +20 °C Vid -10 °C Vid +40 °C 

Valt förladdningstryck (Bar) 120 107,71 128,19 

Laddad oljevolym (l) 18,75 24,509 14,910 

        

Återstående gastryck efter adiabatisk tömning av systemet 

        

V0 0,05625 0,050491 0,060089 

V1 0,070363 0,064603 0,074202 

        

 Max arbetstryck P0 (Bar)  160 160 160 

Tryck efter urladdning P1 (Bar) 116,95 113,31 119,09 

 

4.3 Val av komponenter 

4.3.1 Ackumulator och gasflaska 
Vid valet av ackumulator, föll valet på en 25 liters kolvackumulator av fabrikatet Oiltec. 
Ackumulatorn är av modellen Ehp 2 kolvackumulator i kolstål, med modellbeteckningen: 
EHP2-C-0250-250-140-AKAFAAP00. Denna modell är den längre varianten av 25 liters 
ackumulatorerna de har i sortimentet både för att denna modell är betydligt billigare än de 
kortare varianterna samt att i modulen finns det mer utrymme i höjdled än i längd och bredd 
[L7]. I figur 18 kan man se två stycken kolvackumulatorer av samma fabrikat som den som 
kan användas i denna modul.  
 
Till denna ackumulator valdes en gasflaska på 50 liter som kopplas ihop med gasdelen av 
ackumulatorn för att kunna utöka gasvolymen, detta var viktigt för att man kunde då hålla 
ner storleken på ackumulatorn. Genom att använda sig av en mindre ackumulator fick man 
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ner priset för den. Att använda sig av en gasflaska ledde också till att man inte får ett för stort 
tryckfall då man tömmer den på olja och man kan också använda ackumulatorn i ett större 
spektra av temperaturer.  
 
 

 
Figur 18, visar två stycken kolvackumulatorer från Oiltech [L7] 

4.3.2  Pump och motor 
Pumpen som valdes till modulen blev en kugghjulspump från Casappa, denna pump har ett 
deplacement på 11,2 cm3/varv. Detta är en liten pump vilket är önskvärt att ha i denna modul 
då man både vill håla nere priset samt storleken på hela modulen. Modellbeteckningen för 
pumpen är: PLP20.11.2D0-82E2-LEA/EAN-ELFS, 
 
Till denna pump valdes en elmotor från ABB, motorn som valdes var modell med effekten 5,5 
kW med 4 poler vilket ger ett varvtal på 1500 rpm. Modellnumret för motorn är: 
M2BAX132SA4.  
 

4.3.3 Ventiler 
De ventiler som valdes till denna modul är standard ventiler av NG-10 storlek även 
ventilblocket är av NG-10 storlek. NG-10 innebär att max flödet genom komponenten är 100 
l/min. Ventilerna är dock inte specificerade med tillverkare och modell, men i 
hydraulschemat kan man se vilken sorts ventil som ska användas samt att det skall vara NG-
10 och utifrån detta är det bara att välja en tillverkare.  
 

4.3.4 Filter 
De filter som har valts ut som lämpliga för denna konstruktion är två stycken ledningsfilter 
av samma modell, ett tankmonterat returfilter samt ett andningsfilter. Alla filter är från 
företaget Hydac. Ledningsfiltret är av modellen MDF ON 110 O C 15 BM 1.x/-B6 Returfiltret 
är av modellen RFM ON 210 B E 10 BM 2.X. Andningsfiltret är av modellen BF P 7 G3 W1.0. 
 

4.3.5 Tank 
Valet av vilken tank som systemet skall använda sig av resonerades fram tillsammans med 
min handledare och jag, vi kom fram till att en konventionell tank kommer att vara tillräcklig 
för detta system. Då man inte kommer att kunna dra så pass stora fördelar av en cyklontank 
som man kan i andra fall och då är det inte motiverat att välja en dyrare tank bara för att 
spara lite utrymme då tanken ändå blir så pass liten. Tanken kommer att ha en storlek på 
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drygt 100 liter. Tanken skall då kunna rymma all olja som finns i systemet plus ett par 
procent extra som säkerhetsnivå. 
 

 

4.4 Modulens kapacitet 
Med de specificerade komponenterna i avsnitt 4.3 kommer denna hydraulmodul att kunna 
möta de krav och förhållanden som är beskrivna nedan. 
Då ackumulatorn med tillhörande gasflaska förladdas med 120 bars tryck vid +20 grader 
kommer man att rymma mellan 14,5 liter olja till 24.5 liter olja i ackumulatorn vid ett 
maximalt arbetstryck på 160 bar och en arbetstemperatur mellan -10 grader och +40 grader. 
Man kommer då ha ett tryckfall mellan ca 46,7 bar och 40.9 bar förutsatt att detta sker vid en 
adiabatisk urladdning av systemet. Med en elmotor på 5,5 kW och ett maxvarvtal på 1500 
rpm då det är en motor med 4 poler och en kugghjulspump som har ett deplacement på 11,2 
cm3/varv kommer man att kunna fylla ackumulatorn under 1 minut med minst 14.1 l olja 
som är det maximala volymuttaget då en cylinder körs.   

4.5 Konstruktion av modulen 
Då de största komponenterna för modulen var valda visade det sig att det koncept som 
passade bäst var den stående versionen. Det är denna version som den slutgiltiga 
konstruktionen av modulen har baserats på, denna version går att se i avsnittet 3.4 
Konceptkonstruktion av modul. Eftersom både ackumulator samt gasflaskan har en stor höjd 
blev dessa den avgörande faktorn för valet av den bäst lämpade konstruktionen. Den stående 
konstruktionen medför även andra fördelar då det enligt egen erfarenhet samt handledarens 
erfarenhet av utseendet på processanläggningar oftast finns utrymme i höjdled medan 
utrymmet i bredd och djup kan vara mer begränsat.  
 
I botten av modulen finns det ett uppsamlingskärl denna har som uppgift att samla upp 
hydraulolja om läckage eller liknande skulle uppstå den har en volym som är ca 10 % större 
än tankvolymen.  
 
Motorerna är monterade på en ställning av fyrkantsrör. Hela modulen är också uppbyggd av 
fyrkantsrör av olika dimensioner. 
 
Ackumulatorn och gasflaskan står på en stålplåt med ett hål på för att kunna komma åt 
anslutningar underifrån, dessa är sedan stabiliserade av en ställning där klämmor hindrar 
dem från att kunna tippa.  
 
Tanken är monterad i toppen av modulen för att underlätta för pumpen då kugghjulspumpar 
inte är optimala för att suga olja, genom denna montering får man ett positivt sugtryck. Då 
värmen stiger uppåt medför detta också att den värme som produceras av motorerna stiger 
uppåt och värmer oljan. I figurerna 19 till 22 kan man se konstruktionsförslaget på modulen 
ur ett par olika vinkar samt med olika visnings sätt.  
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Figur 19, Modulen sett från sidan. 

 

Figur 20, modulen sett rakt fram ifrån. 
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Figur 21, modulen sett från högersida. 

 

Figur 22, Modulen sett snett fram ifrån.  
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5. Slutsatser 

5.1 Måluppföljning 
 Ta reda på vilka utrustningar modulen kan användas till, var den behövs och vilka 

funktioner den skall driva.  

- Uppfyllt. Lämplig utrustning valdes ut och vilka funktioner som modulen kan 
komma att driva, detta var dock i princip gjort av handledaren på Outotec innan 
projektet startades. 

 Ta reda på vilka effekter utrustningen behöver och vilken effekt som modulen då 
måste kunna leverera. 

- Uppfyllt. Omfattande beräkningar har gjorts för modulen samt dess komponenter. 

 Ta reda på vilka montagemiljöer modulen kan komma att placeras i. 

- Uppfyllt. Dessa miljöer ges av vilka utrustningar som modulen kan komma att driva 
men det kan givetvis vara lite varierade miljöer även mellan olika smältverk men det 
ger en bra fingervisning i alla fall. 

 Ta fram ett hydraulschema över systemet i modulen. 

- Uppfyllt. Flera versioner av hydraulschemat finns och den slutgiltiga versionen 
innehåller de komponenter som har valts ut, plus annan mindre utrustning som 
backventiler och pulsationsdämpare.  

 Välja hydraulikkomponenter. 

- Uppfyllt. De stora komponenterna som ackumulator, tank, ventiler, pump, motor är 
valda och finns specificerade i avsnittet 4.3 Val av komponenter. Alla kopplingar, 
nipplar, backventiler och skruvar är dock inte specificerade.  

 Fundera ut en genomtänkt layout. 
- Uppfyllt. Detta är dock en bedömningsfråga om vad som skall räknas som 

genomtänkt, men jag anser att layouten fungerar. Däremot kan man komma att 
behöva ändra i denna då resterande komponenter samt rör- och slangdragning läggs 
in i CAD-modellen. 

 Kontrollera att ergonomi för arbete med service och underhåll av modulen blir bra 
samt att lagar och regler för arbete med modulen kan följas.  

- Delvis uppfyllt. Konstruktionen av modulen som skall ses som ett 
konstruktionsförslag eller ett koncept. Under arbetet med denna har service och 
ergonomi funnits i tankarna men lagar, regler samt standarder är inte kontrollerade 
till 100 %. 

 Ta fram ett färdigt ritningsunderlag för modulen.  
- Ej uppfyllt. Detta mål är inte uppfyllt på grund av tidsbrist och jag och min 

handledare kom fram till att det är bättre att ta fram ett bra beslutsunderlag 
innehållande komponenter samt beräkningar än att ha ett färdigt ritningsunderlag 
och ett sämre beslutsunderlag. 

5.2 Diskussion  

5.2.1 Beräkningar 
Under projektets gång har det varit mycket beräkningar att utföra, dessa tog mycket längre 
tid än jag hade planerat för i planeringen av projektet. Detta berodde på att det var mycket 
mer beräkningar än jag trodde från början, beräkningarna var även mer avancerade än de 
beräkningar som vi har gjort under kurser på skolan. Detta gjorde att man blev tvungen att 
läsa på om hur man gör, samt att det var ett tag sedan man gjorde beräkningar på hydraulik 
så man blev också tvungen att repetera lite grann. Det var dock bra att denna del låg tidigt i 
projektplaneringen då det tog lång tid och denna del krävs för att kunna välja komponenter 
samt för att veta vad modulen kommer att kunna leverera för effekter och flöden då den är 
färdigställd. 
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5.2.2 Hydraulschema 
Planen med arbetet var att ta fram ett preliminärt hydraulschema direkt i början av projektet 
och det gick bra att ta fram det. Den första versionen av schemat var väldigt enkel, men den 
var en bra hjälp för det fortsatta arbetet med projektet och även kommande versioner av 
schemat.  
 

5.2.3 Konstruktion av modul 
Jag började med att ta fram ett par konceptskisser som går att se i metod delen av denna 
rapport, utifrån den stående modellen baserades det slutgiltiga konstruktionsförslaget för 
modulen. Arbetet med denna blev ganska experimentellt och jag fick testa fram lite olika 
mått. Att det finns mycket olika CAD-modeller att hämta från internet underlättade detta 
arbete mycket då jag endast behövde rita upp själva skalet för modulen samt de balkar och 
andra fästanordningar som används för att fixera de olika komponenterna. Att jag hade lite 
olika avgränsningar i både max och min mått gjorde det enklare att komma fram till mått 
som passade, samt att det fanns önskemål om att den skulle bli så liten som möjligt. När 
konstruktionen togs fram fick man göra en avvägning mellan ergonomi, att kunna byta ut 
komponenter och storlek då dessa går emot varandra då storleken ska vara så liten som 
möjligt och bra ergonomi oftast kräver mer utrymme. 
 

5.2.4 Pris och tillgänglighet 
När komponenter skulle väljas fick man även fundera över priset på dessa samt vad som är 
bäst. Då denna modul kommer att stå i stora processanläggningar kommer själva 
komponentpriset i denna modul att vara försvinnande litet i jämförelse med en stor ugn för 
att smälta metall men samtidigt så är det inte motiverat att välja alldeles för dyra 
komponenter. Jag har valt att ha två pumpledningar för att det är viktigt med redundans så 
att om man skulle råka ut för exempelvis ett pump haveri så blir inte allt stående. Då 
modulen ska driva funktioner som är viktiga för processen vill man inte att en relativt billig 
hydraulmodul ska orsaka ett driftstopp för att en pump för under 3000 kr har havererat.  

5.2.5  Fortsatt arbete och vidare utveckling  
Det som bör göras innan modulen är färdig för tillverkning är att välja ut resten av 
komponenterna och montera dessa i modulen (CAD modellen). Detta kan också leda till att 
man eventuellt måste ändra lite i layouten för modulen när man ska lägga in alla olika 
mindre komponenter samt rör- och slangdragning. Även dragning av elkablar bör ses över. 
Då detta är gjort behövs det också tas fram ett färdigt ritningsunderlag samt en 
materialspecifikation om det skall gå att beställa denna modul för tillverkning.  
 
Det vore nog också bra att göra en FEM-analys av modellen samt själva monteringen eller 
eventuellt hållfasthetsberäkningar över detta så att man vet om fyrkantsprofilen utrustningen 
är monterad på har tillräcklig hållfasthet samt att modulen klarar av att flyttas med travers 
utan att något går sönder.  
 
Man bör även se över vilka lagar, regler, bestämmelser och standarder som gäller för 
hydraulikkonstruktioner, och se till så att dessa stämmer överens med modulen.  
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Bilaga 2, hydraulschema över ett ventilpaket som Outotec har 
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