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Förord 

Efter tre års studier på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle har det 

blivit dags för oss att skriva examensarbete. Arbetet har utförts på uppdrag av 

BillerudKornäs i Gävle gällande en haveriutredning av flissåll-1.  

 

Det har varit ett utvecklande och lärorikt arbete där vi är tacksamma att vi har fått 

möjligheten att arbeta med BillerudKorsnäs. Här vill vi rikta ett speciellt tack till 

Henrik Enberg och Adrian Sundin på BillerudKorsnäs och Patrus Athir vid 

Högskolan i Gävle för ett stort intresse och engagemang genom hela arbetet. Vi vill 

även tacka DJ Mendez. 

 

Tom Sundlöf tomsundlof23@gmail.com 

Thomas Svärdström thomas@svardstrom.com 

Gävle, 15 maj 2018  
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Sammanfattning 

På BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gävle tillverkas vätskekartong och 

kraftliner. I produktionsprocessen sållas träflisen i anläggningens två flissållar, såll-1 

och såll-2. Såll-1 har under många år haft problem med tillgängligheten på grund av 

skador på vitala skruvförband och sprickbildning i anslutning till svetsar. Denna 

rapport syftar till att öka tillgängligheten för såll-1, med målet att identifiera orsaker 

till varför sållet havererar och därefter presentera åtgärder för att förlänga 

livslängden på skruvar och minska sprickbildning. 

 

Metoderna som använts under arbetet är en inledande datainsamling för att 

tillförskaffa den nödvändiga bakgrundsinformationen. Därefter har teori kring svets- 

och skruvförband bearbetats för att förstå generella konstruktionsprinciper för de 

nämnda områdena. För att kunna applicera teorierna i det verkliga fallet har en 

maskinbesiktning varit nödvändig för att identifiera brister i konstruktionen. Då såll-

2 inte har samma typ av tillgänglighetsproblem har en maskinjämförelse av de två 

sållen utförts. 

 

Arbetet har resulterat i att konstruktionsprincipiella brister identifierats i de 

problemdrabbade skruvförbanden som sammanfogar konstruktionen. Korta 

klämlängder och färgskikt i kontaktytor i vissa av skruvförbanden kan göra att rätt 

kontakttryck inte uppnås. Beroende på vilka friktionsförhållande som råder i gängan 

och under skruvskallen resulterar åtdragningsmomentet i att olika förspänningar 

uppstår i skruven. Detta leder i vissa fall till att tillräcklig förspänning av skruven 

inte uppnås. I anslutning till de svetsar där sprickor uppstår, identifieras 

ogynnsamma dimensionsövergångar där spänningskoncentrationer kan uppstå. Dessa 

brister tillsammans med en misstänkt överbelastning på grund av spånansamlingar 

som adderar extra vikt till konstruktionen bedöms vara de bakomliggande orsakerna 

till den frekventa skadehistoriken och därmed den undermåliga tillgängligheten. 

 

Åtgärderna som bedöms kunna öka tillgängligheten är att öka klämlängden i 

skruvförbanden, konstruera alla skruvförband utan färgskikt i dess kontaktytor. 

Reducera risken för överbelastning genom att undvika spånansamlingar i 

konstruktionen. Möjliggör jämnare produktion och därmed jämnare belastning 

mellan såll-1 och såll-2. Konstruera utan plötsliga dimensionsövergångar och 

speciellt i anslutning till svetsar. 
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Abstract 

At the production site in Gävle, Sweden, BillerudKorsnäs produces liquid carton for 

packaging food and beverages and liners used in cardboard boxes. For this 

manufacturing process pulp is used that is extracted from wood chips. In the 

production process the wood chips are separated in two different sieves, Sieve 1 and 

Sieve 2. During several years, Sieve 1 has had a record of failures of bolted joints and 

cracks in welded components. The aim of this investigation is to increase the 

production availability of Sieve 1, with the goal to identify the causes behind the 

frequent failure record, and then present actions to increase the life span of the 

mentioned components. 

 

The methods used in this investigation is initially consisting of collecting data in 

order to get the basic knowledge and understanding of the sieve and its problems. 

Thereafter the theory that involves the use of bolted joints and welds to understand 

general construction principles about the mentioned areas. To be able to apply these 

theories an inspection of sieve 1, has been necessary to identify constructional 

shortcomings. The other sieve, Sieve 2, has not had the same failure record. 

Therefore the differences between the two sieves has been evaluated. 

 

The methods has resulted in the identification of some shortcomings regarding the 

bolted joints and its clamping lengths, and the paint coating that the whole 

construction is covered with. Another aspect is the friction in the contact areas of 

the bolt threads and under the bolt head, which in some cases may lead to that the 

applied torque does not give enough pretension to the bolt.  Adjacent to the welds 

where cracks occur, unfavorable dimensional transitions are detected where stress 

concentrations can occur. These flaws along with a suspected overload due to chip 

masses that add extra weight to the construction are considered to be the underlying 

causes of the frequent damage history and thus the inferior availability. 

 

The measures estimated to increase accessibility are to increase the clamping length 

in screw joints, design all screw joints without any paint layer in its contact surfaces. 

Reduce the risk of overload by avoiding chip masses in the construction. Enable a 

more even production between the sieves. Design without sudden dimensional 

transitions. 
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1 Introduktion 

Under hösten 2017 samarbetade maskiningenjörsstudenter från Högskolan i Gävle och 

BillerudKorsnäs i en haveriutredning av en flismangel på företagets 

produktionsanläggning i Gävle. Författarna för denna utredning fick därefter en 

förfrågan att under våren 2018 utföra ytterligare en utredning inom ramen för ett 

examensarbete. Detta arbete handlar om en av de två flissållar som används i 

produktionen. Då arbetet med flismangeln var intressant och lärorikt kändes det 

motiverande att utföra ett liknande arbete där den erfarenhet som tillförskansats 

under förra arbetet kan leda till att ett bättre utredningsarbete genomförs.  

 

1.1 Bakgrund 

Vid pappersmassabruket BillerudKorsnäs i Gävle tillverkar man vätskekartong och 

kraftliner. Vätskekartongen används till livsmedelssäkra förpackningar. Kraftliner 

utgör det yttre lagret på kartonger av wellpapp [1]. För tillverkningen krävs 

pappersmassa, den tillverkas av träflis som antingen köps in från externa källor eller 

bereds av massaved som huggs i den egna flishuggningsanläggningen. 

 

Pappersmassa tillverkas genom att träflis kokas i en kemikalieblandning under högt 

tryck och hög temperatur med syftet att sönderdela träfibrerna. För att kemikalierna 

ska kunna tränga in ordentligt i flisen under kokprocessen och ge förutsättningar för 

ett optimalt kvalitetsutbyte, är det viktigt att storleken på flisbitarna är av en på 

förhand specificerad storlek. Effektiviteten hos flishuggningsanläggningen i moderna 

massafabriker är generellt sett god, där kapaciteten att hugga majoriteten av 

massaveden till flis av godkänd storlek är hög. Dock krävs i regel en efterföljande 

sållning av flismassorna. Därför passerar all flis genom en sållningsanläggning med 

avsikt att frånskilja spån och för stora flisstycken från den flis som är av godkänd 

storlek. Sållningsanläggningen på BillerudKorsnäs massafabrik i Gävle utgörs av två såll 

som benämns såll-1 och såll-2. Dessa är av modell Valmet CST-800 och tillverkas i 

Finland. Utredningsarbetet kommer att behandla såll-1. 

 

1.2 Konstruktionsbeskrivning 

Konstruktionen som illustreras i figur 1, består av två huvudsektioner kallat 

sållkorgar. Dessa benämns i denna rapport som den yttre och inre sållkorgen. Dessa 

hänger i vajrar och tillförs en oscillerande rörelse med hjälp av en motor som 

monterats i centrum av konstruktionen. Motorn driver en excentrisk drivaxel, som 
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när den roterar förskjuter sållkorgarna relativt varandra och skakar flisen. 

Sållkorgarna fungerar likt en sil och dessa är klädda med hålförsedda plåtar där 

hålstorleken varierar. Den yttre sållkorgen sorterar bort den flis som är för grov och 

fångar upp samt avlägsnar spånet via spåndäcket och spånutloppet. Den flis som är av 

önskvärd storlek utvinns i den inre sållkorgen.  

 

Figur 1: Flissållen från sidan. 1. Flisinmatning 2. Yttre sållkorg 3. Vajrar för inre sållkorg, 4. 
Utjämningsstång, 5. Vajrar för yttre sållkorg, 6. Utlopp övergrov flis, 7. Utlopp acceptflis, 8. 

Spånutlopp, 9. Motor, 10. Spåndäck, 11. Inre sållkorg. Källa: BillerudKorsnäs 

 

Sållkorgarna utgörs av två sektioner som kallas sållkorgshalvor, varav varje sektion 

består av svetsade stålkomponenter som tillsammans bildar ett ramverk. 

Sållkorgarnas sektioner sammanfogats med skruvförband kring centrum och längs 

sållkorgarnas delningslinje, se figur 2. När sållkorgarna är monterade är de ungefär 5 

meter breda och 6 meter långa. 
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Figur 2: Sållkorgen ovanifrån utan hålförsedda plåtar. 1. Position för centrumskruvförband, 2. 
Position för skruvförband i delningslinjen. Källa: BillerudKorsnäs.  

 

1.3 Problembeskrivning 

Under de senaste åren har problem som begränsar tillgängligheten för såll-1 

uppdagats. De problem som är föremål för denna utredning är skruvbrott och 

skruvlossning i de skruvförband som sammanfogar sållkorgshalvorna och kring 

centrum. Sprickbildningar i anslutning till svetsarna kring spånutloppet samt i den 

ramkonstruktion som utgör sållet kommer också att utredas. Två gånger per år 

utförs planerade underhållsstopp. Dessa sker under vår och höst där man bland 

annat inspekterar sållets svetsar och skruvförband och vidtar eventuella åtgärder. 

Utöver dessa stopp uppstår ändå behov av avhjälpande underhåll. Det här medför 

stora kostnader där mycket resurser tas i anspråk i form av reservdelar och personal 

men även produktionsbortfall blir konsekvensen av dessa brister. Detta bidrar till att 

miljön påverkas i onödig utsträckning samt att personal utsätts för en risk för 

personskador i samband med underhåll. 

 

1.4 Syfte och mål 

Syftet är att öka tillgängligheten för såll-1 genom att undvika avhjälpande och 

kostsamma underhållsstopp på grund av att skruvar går av eller lossnar och att 

sprickor bildas vid svetsarna i konstruktionen. Målet är att identifiera de 

bakomliggande orsaker som leder till att skruvarna går av eller lossnar samt att 

identifiera varför sprickor bildas vid svetsarna i ramkonstruktionen. Därefter 

presentera åtgärder för att förlänga livslängden på skruvarna och minska 

sprickbildningen. 
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1.5 Inledande frågeställningar 

För att uppfylla syftet och målet ska följande frågeställningar besvaras: 

– Varför håller inte skruvförbanden i såll-1, och vilka fenomen är 
bakomliggande till att de havererar? 

– Hur kan livslängden på skruvarna förlängas? 
– Varför uppstår sprickor vid svetsarna i såll-1? 
– Hur kan sprickbildningen kring svetsarna reduceras? 

 

1.6 Avgränsningar 

Eventuella åtgärdsförslag kommer endast att presenteras skriftligt. Därmed kommer 

inga kompletta konstruktionsförslag presenteras. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs teknikområdets vetenskapliga grund och aktuellt 

forskningsarbete inom området. Områden som berörs är svetsförband som utsätts 

för utmattningsbelastning. Hur korrosion påverkar skruvförband vid utmattande 

belastning och problemområdet med skruvars självlossning behandlas.  

 

2.1 Generella konstruktionsprinciper för svetsförband 

När ett svetsförband undersöks på dess mikronivå upptäcker man alltid ojämnheter 

vilka är att betrakta som brottanvisningar. Dessa är vanligt förekommande i den 

värmepåverkade zonen, det vill säga övergången mellan grundmaterialet och 

svetsmaterialet. Mikrogeometriska anvisningar kan vara porer, överrunnen svets, 

smältdiken, inneslutningar och mikrosprickor. Tillsammans med de 

makrogeometriska anvisningarna, som till exempel plötsliga sektionsövergångar i 

konstruktionen bestämmer dessa faktorer svetsförbandets utmattningshållfasthet. 

Utmattningsbelastade konstruktioner måste konstrueras så att anvisningsverkan blir 

så liten som möjligt. Man delar in utmattningssprickan i materialet i tre faser: 

 

 

– Fas 1: Sprickinitiering, det antal lastcykler det krävs för att ojämnheter i 
atomgittret hos ett material att bilda en spricka 

– Fas 2: Sprickpropagering, efter det att en spricka bildats växer sprickan ett 
stycke för varje ny lastcykel. 

– Fas 3: Restbrott, när sprickan nått tillräcklig utbredning klarar det 
kvarvarande materialet inte längre ta upp lasten, och ett slutligt brott 
uppstår. 

 

Då ett stål svetsas fördärvar man mikrostrukturen och inför ojämnheter som gör att 

sprickinitieringsfasen är att betrakta som passerad. Det som återstår är 

propageringsfasen och restbrott. Om svetsen utsätts för en korrosiv miljö sänks 

utmattningshållfastheten drastiskt [2:284-294].  

 

2.2 Generella konstruktionsprinciper för skruvförband 

Ett skruvförband kan te sig som en enkel lösning för att sammanfoga olika 

komponenter vid maskinkonstruktion. I praktiken kan det vara mer komplicerat och 

speciellt när konstruktionen utsätts för dynamiska belastningar. 
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Vanligtvis när en skruv monteras eller demonteras appliceras ett vridmoment 𝑀𝑡𝑜,å𝑡 

respektive 𝑀𝑡𝑜𝑡,𝑙𝑜𝑠𝑠 på skruvhuvudet eller muttern, se figur 8. På grund av gängans 

geometri samt åtdragningsmomentet 𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡  uppstår en kilverkan som ger en 

axialkraft 𝐹𝑎𝑥 i skruven. Vridmomentet som appliceras ska även övervinna 

friktionsmotståndet mellan skruvhuvud och underlaget men även mellan gängorna 

hos skruv och mutter. Man bör ta hänsyn till att en stor del av 𝑀𝑡𝑜,å𝑡 går åt till att 

övervinna dessa friktionsmoment. 𝑀𝑔ä𝑛𝑔𝑎,å𝑡 som uppkommer på grund av 

friktionen mellan gängorna och 𝑀𝑏𝑎𝑠 för att vrida skruvhuvudet som är i kontakt 

med underlaget. Det går att uppskatta storleksordningen enligt följande. 𝑀𝑏𝑎𝑠 ≈ 50 

% av 𝑀𝑡𝑜,å𝑡, 𝑀𝑔ä𝑛𝑔𝑎,å𝑡 ≈ 40 % av 𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡, det som återstår är då 10 % som blir 

axialkraften i skruven. 

 

Figur 3: a) åtdragning och b) lossning av högergängade skruvförband vid applicerat moment på 
skruvhuvudet. 

 

Vid förspända skruvförband är det viktigt att man har valt skruvar med rätt 

dimensioner, men också att man kan förspänna skruvförbandet. Den förspänning 

som eftersträvas bör uppgå till 65 - 90 % av skruvens sträckgräns, 

förspänningskraften får samtidigt inte vara för hög. Spänningar i skruven bör inte 

överstiga den elastiska regionen för materialet i en dynamiskt belastad konstruktion 

[3:259-269].  
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Komponenterna i ett skruvförband bör konstrueras så att styvhet i skruven är lägre 

än de klämda komponenterna. Styvheten är beroende av arean A, 

elasticitetsmodulen E, och klämlängden LK i förbandet enligt  

 

 
𝐶 =

𝐴 ∙ 𝐸

𝐿𝐾
 

 

(1) 

Arean för den komponent som kläms av skruven är svårare att definiera. En 

förenkling av den area som påverkas i ett skruvförbands klämda komponenter kan 

beskrivas med uttrycket 

 
𝐴𝑘 =

𝜋

4
[(𝑁 + 0,3𝐿𝐾)2 − 𝐷ℎå𝑙

2 ] 

 

(2) 

Där N är skruvens nyckelvidd och Dhål är håldiametern för skruven [4]. 

 

Skruvens fjäderkonstant betecknas Cs. En smal skruv med lång klämlängd ger lägre 

styvhet. Med en kort klämlängd och grov skruv ökar styvheten för skruven. I figur 9 

visas ett generaliserat fall, där en skruv belastas av förspänningskraften F0 och en 

dragande yttre kraft, Fy. I figur 9a har den klämda komponenten, även kallad flänsen, 

en högre styvhet än skruven. Deformationen för skruven blir då större. Då skruven 

belastas med kraften Fy minskar den kraft som verkar på den klämda komponenten, 

detta medför en liten ökning av kraften i skruven, ∆Fs. I det omvända fallet som 

illustreras i figur 9b, där skruven är styvare blir ökningen av kraften, ∆Fs i skruven 

högre. I figur 9a är kraften Fk mindre för att flänsen tar upp en större del av den yttre 

kraften. Till skillnad från när skruven är styvare än flänsen, som i figur 9b. Därför 

bör ett skruvförband konstrueras med en så slank skruv som möjligt. Då den yttre 

lasten är av pulserande art, gör detta att påkänningen till följd av utmattning blir 

större då skruven är styvare än de klämda delarna i skruvförbandet. 
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Figur 4: a) Ett skruvförband där skruven är lång och smal, och därmed får lägre styvhet än de klämda 
delarna. Detta ger en mindre ökning av skruvkraften då en yttre last appliceras. Till skillnad från b) 

där fallet är det omvända, och skruvstyvheten är högre än 

Eftersträvansvärt är att ha ett förhållande mellan skruvens klämlängd, 𝐿𝑘 och 

skruvensdiameter D enligt: 

4𝐷 ≤ 𝐿𝑘 < 10𝐷 

 

En för lång och slank skruv kommer vridas mer än en kortare skruv, då ett 

vridmoment appliceras på skruven. Stor förvridning av skruven kan ge skadliga 

torsionsspänningar som försämrar skruvens hållfasthet [3:259-269], [4], [5:71-75]. 

 

Sättningar i skruvförband är en aspekt som hänsyn måste tas till vid dimensionering 

av skruvförband. Sättningar definieras som den totala plastiska deformationen som 

leder till en permanent förkortning av de klämda komponenterna eller förlängning 

av skruven vilket leder till att förspänningen av skruven reduceras. Delar av 

sättningen uppstår när de ingående komponenterna monteras och andra sättningar 

uppstår då konstruktionen belastas under drift. Sättningar inträffar i samtliga 

anliggningsytor, det vill säga i gängor och de klämda komponenterna. I 

anliggningsytor är sättningen beroende av ytjämnheter och ythårdhet, därför 

kommer också inverkan av eventuella packningar och färgskikt ha betydelse då dessa 

deformeras vid montering [6:15-16]. Även här ger ett högre värde på förhållandet 

mellan skruvlängd och diameter en större förmåga att motstå den negativa effekten 

av sättningar, vilket minskar förspänningsförlusten. 
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När man konstruerar ett skruvförband är övriga grundläggande krav man vill uppnå 

följande: 

– Bygga upp ett kontakttryck där friktionskrafterna blir tillräckliga för att 
ingen glidning mellan de klämda komponenterna ska kunna ske [5:71] 

– Många klena skruvar bör hellre användas än få kraftiga skruvar [3:269] 
– Det är viktigt att anläggningsplanen är vinkelräta mot skruven för att undvika 

böjspänningar i skruven 
– Oavsett hur väl momentet kontrolleras vid åtdragning kommer precisionen 

slutligen att bli låg eftersom det hela bygger på ett antaget friktionstal, något 
som alltid är vanskligt. Osäkerheten kan minskas något genom att ha god 
kontroll på rengöring och smörjning av ytorna i gängan och under 
skruvskallen [5:69] 

– I förspända skruvförband i konstruktioner där kontaktytorna är belagda med 
färg, bör färskiktet i anliggningsytorna inom klämlängden inte överstiga 0,2 
mm. Detta för att tjocka färgskikt kan göra att förspänningskraften förloras 
genom tidsberoende deformationer och sättningar [6:15-16], [7:133]. 

 

Några av de vanligaste metoderna för att förhindra skruvlossning är att: 

– använda friktionshöjande insatser i gängan 
– använda kemiska medel för att hålla skruven på plats, som fungerar likt ett 

lim  
– använda killåsningsbrickor [5:77-78] 

2.3 Litteraturstudie 

2.3.1 Svetsförband 

Svetsning är en av de vanligast förekommande sammanfogningstekniker som används 

vid modern konstruktion. Dock är det vanligt förekommande att svetsarna spricker 

och går sönder, där 80-90% av fallen beror på utmattning av svetsarna i 

konstruktionen [8].  

 

Utmattning av stålmaterial till följd av extremt högt antal belastningscykler, där 

materialet utsätts för 109< lastcykler (eng. Very High Cycle Fatigue, VHCF), har under 

de senaste tjugo åren studerats intensivt. Däremot har inte lika omfattande studier 

gjorts på området där materialet dessutom är svetsat. He et al.[9] undersöker VHCF 

regimen och utmattningens påverkan i svetsmaterial och den värmepåverkade 

zonen.  
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Grundmaterialet som undersöktes var Q345 och består till största delen av ferrit. I 

den värmepåverkade zonen bildas en blandning av ferrit och perlit, på grund av 

svetsningens höga temperatur och den efterföljande avsvalningen av materialet. 

Svetsmaterialet har en blandad mikrostruktur av nålformig ferrit och perlit. 

Hårdheten för svetsmaterialet och den värmepåverkade zonen är mellan 200 - 230 

HV medan hårdheten för grundmaterialet uppgår till omkring 180 HV. I 

svetsmaterialet och i den värmepåverkade zonen reducerades utmattningsgränsen 

med 60 % respektive 55 % i förhållande till grundmaterialet.  

 

Yin et al.[8] undersöker i sin studie en metod för att förlänga livslängden på svetsade 

komponenter av material Q235B och Q345, dessa tester utfördes också i VHCF 

regimen. Behandling av svetsarna sker med en metod som benämns ultrasonic peening 

treatment, (UPT). När ytan behandlas med metoden uppstår plastiska deformationer 

i materialet på grund av de små stålnålarna som sitter monterade i 

verktygsmunstycket. Dessa nålar slår på behandlingsytan med hög slagfrekvens och 

bygger på det viset in tryckspänningar in i materialytan. Resultatet visar på att de 

UPT behandlade svetsarna får ett högre motstånd mot utmattning. För obehandlat 

Q235B sjunker utmattningsgränsen med 61,1  % då antalet lastcykler ökar från 107 

till 109. För den UPT behandlade svetsen av samma material sjönk 

utmattningsgränsen inom samma lastcykelintervall endast med 32,1 %. Q345 visar 

på liknande karaktär, där den obehandlade svetsens utmattningsgräns sjönk med 

60,4 % och den UPT behandlade med 41,0 % då antalet lastcykler ökade från 107 

till 109. Det ska även påpekas att det bildas mikrosprickor i ett område där stor 

plastisk deformation skett till följd av behandlingen. Dock hämmas tillväxten för 

dess sprickor till följd av de tryckspänningar som verkar i området och därmed också 

i sprickspetsen. Enligt brottmekaniken kan inte sprickan växa, om inte 

spänningsintenisteten i sprickspetsen överstiger tröskelvärdet, ∆KTH, för 

spricktillväxt [10:60],[8],[11]  

 

I en artikel skriven av Benedetti et al.[12] görs mätningar för motståndskraften mot 

utmattningssprickors tillväxt, samt brottsegheten på stumsvetsade plåtar av 

materialet S355JR. Plåtarna stumsvetsades med MAG-svets. Tester utfördes sedan 

på grundmaterialet, den värmepåverkade zonen samt svetsmaterialet. Tre testbitar 

skars ur de ihopsvetsade plåtarna. Med hjälp av trådgnistning skars sedan ett jack i 

varje testbit, där trådbredden som användes var 0,2 mm. Detta jack fungerar som 

utgångspunkt för sprickinitieringen och jackets görs i olika regioner för de olika 

provbitarna, närmare bestämt i grundmaterialet, den värmepåverkade zonen, och 

rakt genom svetsmaterialet, se figur 3. 
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Figur 5: Schematisk bild över hur provbitarna skurits ur de stumsvetsade plåtarna. BM (Base Material) 
är grundmaterialet. WM (Weld Material) är svetsmaterialet. HAZ (Heat Affected Zone) är den 

värmepåverkade zonen. Brottanvisningen skärs sedan i olika delar av materialet. Svetsen illustreras i 
bilden med ett fiskbensliknande mönster [12]. 

 

Därefter belastas de två halvorna av materialet med en cyklisk last, vinkelrätt mot 

sprickinitieringsriktningen, för att få sprickan att propagera. Innan utmattningstestet 

undersökte man hur materialstrukturen förändrats efter svetsoperationen. Man 

fastställde medelkornstorleken i grundmaterialet till ungefär 20 μm och för den 

värmepåverkade zonen till 5 μm. Längre in i den värmepåverkade zonen, det vill 

säga närmare svetsen ökar istället kornstorleken vilket förklaras med att materialet 

genomgår en värmebehandling till följd av den tillförda värmen i svetsområdet. En 

liknande slutsats dras av Gharibshahiyan et al.[13] där man kommer fram till att vid 

svetsning är temperaturen och tiden avgörande för påverkan av kornstorlek, där 

omständigheter med hög temperatur och långsam avsvalning bidrar till att 

kornstorlek ökar och antalet korn minskar. Detta leder till att materialet lokalt får 

förändrade mekaniska egenskaper, med avseende på hårdhet och brottseghet. Här 

visade en ökning av värmetillförseln från 5 till 8 kJ/cm ha en reducerande effekt på 

hårdheten i den värmepåverkade zonen, där hårdheten sjönk från 160 HB till 148 

HB. Detta beror på att högre värmetillförsel vid samma svetshastighet leder till att 

materialet lagrar mer värme, vilket ger en längre avsvalningstid som leder till 

bildandet av större korn. Generellt betyder detta att materialet blir mjukare. 

 

I svetsmaterialet upptäcker man att den ursprungliga austenitiska kornstrukturen 

med en medelstorlek på ungefär 80 μm omvandlats till nålformig ferrit med en 

bredd av cirka 1 μm och en längd på ungefär 10 μm. Detta anses bero på den 

slutliga avsvalningen av materialet efter det att svetsen är lagd vilket resulterar i en 
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ökad mikrohårdhet i svetsmaterialet, där uppmätta värden varierade mellan 270-280 

HV. Grundmaterialet uppmättes till 200-210 HV. Hårdheten ökade även i den 

värmepåverkade zonen och speciellt i ett övergångsområde, ungefär 2 mm mellan 

grundmaterialet och svetsmaterialet. Där uppgick de uppmätta värdena till 250-260 

HV. Svetsmaterialet och materialet i den värmepåverkade zonen härdas till följd av 

kylningen efter svetsning. Dock utesluter man att härdningen sker på grund av en 

fasomvandling till martensitisk kornstruktur. Detta verifierar man med 

hårdhetsmätningar och metallografiska analyser. Därför härleder man härdningen till 

restspänningar som uppstår på grund av skillnader i avkylningstakt mellan kärnan 

och ytan i materialet. Genom en hålborrningsteknik kvantifierar man restspänningar 

i de olika materialområdena. Svetsmaterialet och materialet i den värmepåverkade 

zonen visar att tryckspänningar bildats till följd av svetsoperationen och kylningen. 

Tryckspänningarna breder ut sig både i svetsens längd och tvärriktning. Dessa 

uppgår till -330 MPa i svetsmaterialet, och i den värmepåverkade zonen till ungefär 

-110MPa. På grund av detta uppstår omfattande skjuvspänningar som uppmätts 

genom hela provbitens tjocklek [12].  

 

Tillväxttakten hos utmattningsrelaterade sprickor i svetsmaterialet och i den 

värmepåverkade zonen visar en lägre tillväxttakt än om man jämför med 

grundmaterialet, speciellt i området nära spänningsintensitetens tröskelvärdet, 

∆KTH, för spricktillväxt. Detta förklarar man genom att de tryckspänningar som 

verkar i materialet runt sprickan bidrar till att sprickan hindras från att öppna sig, 

detta resulterar i minskad spänningsintensitet i sprickspetsen. Detta betyder att 

spricktillväxten reduceras [8]. Behole et al.[14] observerar även i sin studie att 

motståndet mot sprickor i svetsmaterial ökar med ökad volymprocent av nålformig 

ferrit. För sprickans propagering i svets och grundmaterial, sker 

utbredningsriktningen i princip ortogonalt mot belastningsriktningen. Sprickorna 

som initieras i den värmepåvekade zonen tenderar till att propagera snett i 

förhållande till de andra sprickorna med en avvikelse av ungefär 30 grader, och ut ur 

den värmepåverkade zonen och vidare i grundmaterialet. Detta sker enligt 

författarna, till följd av de skjuvspänningar som tidigare nämnts. Hur man drar den 

slutsatsen beskrivs dock inte närmare. Författarna hävdar, att den värmepåverkade 

zonen inte är den kritiska delen vid den här typen av svetsar och material, då en 

försprödning av materialet på grund av att en martensitisk kornstruktur inte 

uppstår. Däremot uppstår mikrostrukturellt ofördelaktiga propageringsvägar genom 

materialet till följd av skjuvspänningar. Detta leder till författarnas antagande att 

utmattningssprickorna propagerar snett istället för ortogonalt mot belastningens 

riktning i den värmepåverkade zonen. Restspänningar till följd av svetsning är den 

bakomliggande orsaken till att takten för spricktillväxten också bromsas i 

svetsmaterialet och den värmepåverkade zonen. Därför anser författarna att det 
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finns anledning att ifrågasätta lämpligheten av värmebehandlingar efter det att man 

svetsat i denna typ av material vid dessa omständigheter då det inte råder någon 

martensitisk strukturomvandling [12]. 

 

2.3.2 Skruvförband 

Skruvförband används för att länka samman två eller flera komponenter som ska 

överföra någon form av last. De är dessutom förhållandevis lätta att montera och 

möjliggör även demontering av konstruktioner, samt att de är relativt billiga. I 

dynamiskt belastade konstruktioner uppstår påfrestningar på skruvar, muttrar och 

skruvhål. Det kan uppstå en nötning och sedermera en nötningsutmattning, som är 

en av de vanligaste orsakerna till att haveri sker i skruvförband. Nötningen som 

uppstår mellan skruvskallen och den klämda komponenten, uppstår vid normal drift 

och beror på en relativ rörelse mellan kontaktpunkterna. Detta leder till att 

asperiteter slits loss och slipar gropar i de klämda komponenterna [15], [16]. 

Nötning mellan skruvhuvudet och materialet kan leda till höga lokala spänningar 

som skadar och sliter, som i sin tur kan leda till utmattningssprickor [15]. 

 

När skruvarna monteras dras de åt med ett moment som ger skruven dess 

förspänningskraft för att skapa friktionskrafter mellan de ingående komponenterna i 

skruvförbandet. Dessa friktionskrafter gör att skruvförbandet ska klara en viss 

skjuvspänning. Om ett skruvförband saknar eller har för liten förspänning kommer 

en spänningskoncentration mot en sidorna av hålet att uppstå, då en cyklisk last 

appliceras [15], [16], [17]. Slutsatserna från en av studierna visar att när 

förspänningskraften ökar minskar nötningsutmattningen kring hålet [16]. Detta går 

helt emot det Juoksukangas et al.[15] menar, då de i deras studie hävdar att 

nötningsutmattningen under skruvhuvudet istället ökar då förspänningskraften ökar. 

I testerna som utfördes skilde sig dock vissa parametrar. Bland annat 

förspänningskraft och den yttre last som belastar skruvförbandet samt materialen för 

de ingående komponenterna. 

  

Fuktiga miljöer är också en faktor som påverkar skruvförbands motstånd mot 

utmattning. Paolo et al.[18] utförde en studie för en accelererad korrosionsprocess, 

med syfte att undersöka korrosionens inverkan på utmattningsgränsen i ett 

skruvförband. En accelererad korrosionsprocess innebär att komponenterna utsätts 

för extrema miljöförhållanden. I fallet för studien utsätts proverna för koksaltlösning 

och värme. De slår fast att korrosion har en negativ inverkan på utmattningsgränsen.  
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Självlossning hos skruvförband är ett av de största problemen för en säker drift av 

maskiner idag [19]. Efter utmattning är självlossning av skruvar den mest frekventa 

orsaken till att maskiner havererar när dessa utsätts för cyklisk belastning [20], [21]. 

Det bör också tilläggas att ett utmattningsförlopp av ett skruvförband ofta initieras 

till följd av att ett skruvförband tappar sin förspänningskraft. Trots att man sätter 

stor tilltro till denna typ av förband, saknas fullständiga fysikaliska och matematiska 

modeller för de bakomliggande fenomenen för självlossning i den litteratur som idag 

behandlar skruvars mekanik [20].  

 

Skruvförband har på grund av sin design med den sluttande spiralformen som utgör 

gängan en inneboende tendens till att lossna [22]. Förspänningen på ett skruvförband 

är den kraft som dels töjer skruven och genererar friktionskraften i gängflanken, 

samt friktionskraften mellan skruvhuvudet och underlaget. Detta gör att förbandet 

kommer självlåsas så länge ingen relativ rörelse uppstår mellan gängorna eller i 

kontaktytan mellan skruvhuvudet och flänsen [21]. Den viktigaste och mest frekvent 

citerade artikeln för detta område skrevs för nära ett halvsekel sedan av Junker [21] 

där han beskriver undersökandet av effekten för dynamiska transversella krafter och 

hur de påverkar förspänningen i ett skruvförband genom en ny metod och 

apparatur. Junker nämner i denna artikel att tidigare studier på området, utförda av 

Goodier och Sweeney [23] och Sauer et al. [24] enbart behandlat hur dynamiska axiella 

krafter verkar i skruvförband. I dessa studier misslyckades man emellertid med att få 

en skruv att helt tappa sin förspänningskraft. Däremot lyckades man istället med att 

ge en förklaring till hur ett skruvförband drabbas av reducerad förspänning, som är 

den grundläggande beståndsdelen för de mekanismer som bidrar till självlossning av 

skruvförband [21]. Koga och Isono [19] försökte senare också att hitta ett samband för 

axiell påverkan av skruvlossning genom att utsätta en skruv för en axiell impuls och 

därigenom se hur den chockvåg som induceras och propagerar genom skruven 

påverkar förspänningen. Inte heller här lyckas man påvisa att förspänningen helt 

reduceras så att skruven kan lossna. Det handlar snarare om valet av material och 

dess fjäderkonstanter som påverkar om förspänningen kan reduceras 

överhuvudtaget. Även Sakai [25] beskriver att axiellt belastade skruvförband som får 

skruven att deformeras elastiskt inte utsätts för en roterande rörelse där 

förspänningskraften väsentligt reduceras, däremot om en kraft verkar på förbandet 

transversellt, kan denna belastning få förspända skruvförband att lossna relativt lätt. 

Sakai [25] hävdar också att det nödvändiga villkoret som måste uppfyllas för att 

skruven ska ges möjligheten att rotera loss i förspända skruvförband, är att 

friktionskoefficienten i gängans kontaktytor måste vara mindre än 0,03. 

Friktionskoefficienten för dessa typer av skruvförband är vanligtvis större än 0,1 och 

går sällan under 0,05. Detta menar Sakai, visar på att de transversella lasterna 

orsakar fenomen som gör att konventionella förhållningssätt till gängans funktion 
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som grundar sig på statiska fall och belastningar i axiell riktning, inte är tillräckliga. 

Pai och Hess [26] beskriver att då ett förband belastas med en transversell kraft, 

utöver de axiella krafterna, kommer den friktionskraft som motverkar ett lossande 

moment i gängan och under skruvhuvudet att reduceras till följd av att riktningen på 

kraften ändras. Kraftens riktning antas då få samma riktning som den momentana 

transversella kraften. Följderna av detta är att det uppstår en glidning i gängan och 

under skruvhuvudet vilket leder till att förbandet successivt börjar vridas loss. Dessa 

glidningar klassificeras av författarna som komplett eller partiell glidning. Under den 

transversella rörelsen kommer skruven att böjas, om än minimalt till följd av att 

man klämt fast den del som utsätts för rörelsen under skruvskallen. Hur mycket den 

böjs beror på den transversella kraften [22], [26]. Böjningen kan dock ge upphov till 

ett skadligt böjmoment [3:269]. När detta inträffar kommer skruvskallen att tippa 

och den gängade delen snedställas vilket gör att kontakttrycket under skruvskallen 

och i gängan kommer att minska och öka växelvis i olika delar av kontaktytan, detta 

är den partiella glidningen som successivt reducerar kontakttrycket med ökat antal 

lastcykler. Komplett glidning uppstår då kraften som verkar transversellt är 

tillräckligt stor för att övervinna all friktionskraft som annars skulle hindra gängan 

att rotera [22], [26].   
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som har använts i arbetet. För att ta reda på 

information kring sållet genomfördes en datainsamling, vilket har lett till 

historikavsnittet. Då ritningsunderlag till stor del saknats, genomfördes en 

kompletterande maskinbesiktning som också ger indata till beräkningsavsnittet. Då 

det finns två såll på anläggningen utförs en maskinjämförelse. För att ge läsaren en 

överblick av delmomenten i metoden illustreras dessa i figur 4. 

 

 

Figur 6: De gröna fälten visar huvudområdena för haveriutredningen. De blå fälten visar de 
delmoment som genomförts inom ramen för metodavsnittet. Maskinbesiktningen kompletterar 

datainsamlingen då ritningsunderlag varit bristfällig. Data för beräkningar gavs också från detta 
delmoment. Den tillgängliga dokumentationen har främst handlat om tidigare haverier och 

skadehistorik, vilket lett till historikavsnittet. 

3.1 Svetsförband 

Sprickbildning uppstår i anslutning till svetsar i konstruktionen. Därför undersöktes 

dessa områden närmare för att identifiera eventuella brister kopplade till generella 

konstruktionsprinciper. 

 

3.2 Skruvförband 

De skruvförband som sammanfogar sållkorgshalvorna närmast centrum av 

konstruktionen har haft störst problem med skruvbrott och skruvlossning. Därför 

kommer utredningen främst behandla denna typ av skruvar för att identifiera 

eventuella brister kopplade till generella konstruktionsprinciper. Från avsnitt 4.1 
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fastställs dimensionen på dessa skruvar till M20 och därför kommer beräkningar att 

utgå från den dimensionen.  

 

3.3 Datainsamling 

För att ta reda på hur maskinen bör hanteras enligt tillverkaren och hur den har 

hanterats under åren, granskades underhållsmanual och tidigare haveriutredningar, 

för att identifiera eventuella samband och trender i skadehistoriken. För att få 

information om dimensioner på maskindelar studerades tillgängligt ritningsunderlag. 

 

3.4 Historik för såll-1 

Såll-1 togs i bruk 1988 på BillerudKorsnäs. Mellan åren 1988 och 1999 finns ingen 

dokumentation kring de haverier som är föremål för denna utredning. Mellan 1999 

och 2007 finns dokumentation om haverier på drivaxel och excenter. För att minska 

bildandet av damm och förbättra arbetsmiljön i sållhuset installeras under 2006 

vattendysor som fuktar flisen innan den matas in i sållen. En tid efter denna åtgärd 

upptäcker man att såll-1 utsatts för kraftiga korrosionsangrepp, vilket resulterar i att 

man installerar nya sållkorgar under våren 2009, med modifieringen att dessa 

försetts med ett spåndäck av rostfritt stål. En tid efter installationen upptäcker man 

att centrumskruvarna sitter löst eller gått av. Man konstaterar också att sprickor 

bildas i spånutloppet. Skruvarna ersätts med nya och sprickor i spånutloppet 

repareras på plasts genom svetsning. Fortsättningsvis vid de planerade 

underhållsstoppen, inspekteras centrumskruvar och ramkonstruktionen och 

eventuella skruvbyten och spricklagningar utförs. De ovanstående problemen med 

flissållet har fortsatt fram till 2011, då man byter sållkorgarna. Problem med ojämn 

sållgång, det vill säga oönskade vertikala svängningar av sållkorgarna, resulterade i 

ett nytt haveri under 2016 vilket får konsekvensen att man för tredje gången på 

ungefär sju år tvingas installera nya sållkorgar.  

 

Då man initialt använt sig av skruvar med hållfasthetsklass 8.8 övergick man till att 

gå upp en hållfasthetsklass till 10.9 med förhoppningen att problemen med brustna 

skruvar skulle minska. Utfallet av detta blev ingen förbättring och man fick istället 

svårigheter med att borra ur skruvar som gått av. Detta har lett till att man ibland 

inte kunnat ersätta en trasig skruv med en ny och man därför tvingats till att köra 

sållet med färre antal skruvar än specificerat. Detta har lett till att man nu åter valt 

att använda skruvar med hållfasthetsklass 8.8 vilket gör att man kan borra ur skruvar 

som gått av och därmed möjliggöra att köra med så många skruvar som möjligt. Det 
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är inte bara centrumskruvarna som går av. Det förekommer även att skruvarna som 

sammanfogar korghalvorna i delningslinjen har lossnat eller gått av. 

 

I början av februari 2018 är sållgången åter ojämn, vilket resulterade i ett driftstopp 

och inspektion av såll-1. Där upptäcktes sprickor i ramkonstruktionen i anslutning 

till svetsar, två av dessa sprickor visas i figur 5. Utöver sprickorna upptäcktes att sju 

av de tolv centrumskruvarna för den inre sållkorgen hade gått av.  

 

Figur 7: Sprickor som har propagerat i anslutning till svetsar. 

 

Sprickorna i ramkonstruktionen repareras. Samtliga centrumskruvar byts ut mot 

nya. Dessutom förstärker man sållet ytterligare med distansplattor och 

genomgående skruvar kring centrum se figur 6.  

 

Figur 8: 1. Förstärkningsplattor, 2. Extra genomgående skruvar, 3. Orginalskruvar. 
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Vid detta driftstopp reflekterar underhållspersonalen över den spånansamlingen som 

förekommer på spåndäcket och vilken inverkan ansamlingen utgör. För att ta reda 

på vilken massa det blöta spånet adderar till konstruktionen vägdes 

spånansamlingarna, vilket visade att ytterligare 770 kg belastar konstruktionen 

utöver de 550 kg flis som normalt belastar sållet vid maximal produktion. Dessa 

siffor grundar sig i BillerudKorsnäs egna beräkningar. Enligt underhållsplanen ska 

sållet bytas ut var femte år. Men med tanke på den bristfälliga driftsäkerheten finns 

istället planer på att installera nya sållkorgar redan under hösten 2018 om inte 

tillgängligheten på andra sätt kan ökas. För att förlänga livslängden utförs i samband 

med detta produktionsstopp följande åtgärder:  

– Rutiner kring invägning av sållet reviderades med syftet att öka möjligheten 
att upptäcka när sållet belastas snett 

– Förebyggande underhållsplaner uppdaterades angående vajersmörjning och 
vajerbyten för att säkerställa samma längd på vajrarna och reducera 
snedbelastning  

– Förstärkning av spånutlopp diskuteras för att minska sprickbildningen kring 
spånutloppet 

– Vattendysorna tas ur drift 
– Varannan vecka spolas spåndäcket av med högtryckstvätt 
– Kontinuerlig mätning av utjämningsstångens rörelse 

 

För att få en uppfattning om flismängden har ökat eller minskat genom såll-1 under 

de senaste åren redovisade BillerudKorsnäs det totala volymflödet flis, enligt figur 7. 

 

Figur 9: Antal ton som passerat genom såll-1 mellan 1997 - 2017. Källa: BillerudKorsnäs 
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3.5 Maskinbesiktning 

I anslutning till underhållstoppet på våren 2018 genomfördes en besiktning av såll-1. 

Detta görs för att få data och insyn i hur man konstruerat med avseende på 

skruvförbanden. Detta har varit nödvändigt då några detaljerade ritningar för 

konstruktionen inte varit tillgängliga. Under besiktningen inspekterades även 

svetsförbanden kring tidigare skadedrabbade komponenter i konstruktionen. 

Besiktningen syftar till att utvärdera de förbättringsåtgärder som beskrivs i avsnitt 

3.2, samt att identifiera eventuella andra brister som skulle kunna vara 

bakomliggande orsaker till den frekventa skadehistoriken. De punkter som 

omfattades av besiktningen var följande: 

– Okulärbesiktning av de svetsar där sprickor tidigare varit frekvent 
förekommande vid spånutloppet och i ramkonstruktionen nära centrum 

– Visuell kontroll av de skruvförband som sammanfogar sållkorgshalvorna 
kring excenteraxeln och längs med delningslinjen, detta för att kontrollera 
att inga skruvar har gått av eller lossnat 

– Kontroll av nya skruvar i förstärkning enligt avsnitt 3.2 
– Kontroll av klämlängder i skruvförband 
– Mätning av det färgskikt som konstruktionen är belagt med för få en 

uppfattning om skikttjockleken i kontaktytan för skruvförbandet i 
delningslinjen 

– Kontrollera om spånet samlas på spåndäcket som tidigare  

 

Vid tillfället för maskinbesiktningen fanns inget mätutrustning för mätandet av 
tjockleken på färgskiktet. Därför utfördes mätningen vid ett senare tillfälle av 
personal från BillerudKorsnäs. Mätutrustningen som användes var av fabrikat Elcometer 
456CFTS. Mätutrustningen var kalibrerad enligt instruktion. Mätningen utfördes på 
25 mätpunkter runt om sållets utsida. Då begränsad åtkomst råder kring sållet valdes 
mätpunkter utifrån tillgänglighet. 

 

3.6 Maskinjämförelse 

Vid BillerudKorsnäs i Gävle finns två identiska flissåll där utredningen endast berör 

såll-1 och dess haverihistorik. Såll-2 har inte haft samma problem med skruvar som 

lossnar eller går av, eller sprickbildning i ramkonstruktionen. För att ta reda på vad 

som skiljer dessa två såll åt utfördes en maskinjämförelse. Metoden genomförs 

genom att ställa följande frågor till driftsäkerhetsingenjör Henrik Enberg: 

– Finns det skillnader i volymflödet av flis som passerar såll-1 och såll-2? 
– Har någon modifiering av konstruktionen utförts med syftet att förlänga 

livslängden på såll-2? 
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3.7 Beräkningar 

För att undersöka vilken förspänning som teoretiskt kan uppnås i en M20 skruv 

beräknas två extremfall, som motsvarar det intervall som friktionstalet kan anta i 

smorda ytor enligt [3:259-269]. Samma friktionstal antas råda under skruvskallen 

och i gängan. Detta utfördes för att se om det angivna momentet för åtdragningen är 

tillräckligt. Fullständiga uträkningarna kan betraktas i bilaga B. I tabell 1 åskådliggörs 

förkortningar som använts i beräkningsavsnittet. 

Tabell 1: Beskrivningar och förkortningar. 

Benämning Beteckning 

Skruvarea A 

Ytterdiameter skruv D 

Medeldiameter skruv D2 

Innerdiameter skruv D3 

Håldiameter Dh 

Skruvskallensdiameter DS 

Förspänningskraft Fax 

Klämlängd LK 

Åtdragningsmoment Mtot.åt 

Motor varvtal NM 

Excenteraxelns varvtal NS 

Stigning P 

Skruvens sträckgräns Re 

Skruvens brottgräns Rm 

Skruvlängd S 

Utväxling i 

Friktionsmedelradie rm 

Delprofilvinkel α 

Friktionstal μ 

Friktionsvinkel ρ 

Skruvspänning σ 

Stigningsvinkel Φ 

 

För att beräkna den totala förspänningskraften 𝐹𝑎𝑥 i ett skruvförband används 

följande formel [3] enligt 

 

 
𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡 = 𝐹𝑎𝑥 (

𝑑2

2
tan( 𝛷 + 𝜌) + (𝜇𝑟𝑚)) 

 

(3) 
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När förspänningskraften är bestämd kan spänningen 𝜎 i skruven beräknas enligt 

formeln [3] 

 
𝜎 =

𝐹𝑎𝑥

𝐴
 

 

(4) 

 

Ett varv för sållkorgen antas motsvara en lastcykel. Därför beräknas antalet varv 

maskinen utför under fem år. Först beräknas antalet varv som sållet roterar per 

minut enligt följande 

 
𝑁𝑆 =

𝑁𝑀

𝑖
 

 

(5) 

 

Därefter kan antalet lastcykler per år beräknas. Beräkningen grundas på 

uppskattningen att maskinen är i drift 24 timmar om dygnet i 350 dagar om året och 

sållet byts ut med fem års intervall.   

 

För att klämkraften mellan kontaktytorna ska bli tillräcklig i ett skruvförband bör enligt 

[3] klämlängden vara minst 4D. I fallet med centrumskruvarna, se figur 10, så kan den 

önskvärda klämlängden beräknas och illustreras på följande sätt 

 
𝐿𝐾2 = 4𝐷 

 
(6) 

 

 

Figur 10: 1. Skruv, 2. Mutter, 3. Fläns 
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4 Resultat 

I detta kapitel redogörs resultatet från de metoder som har använts under 

utredningen. Inledningsvis sammanställs den tillgängliga informationen. Därefter 

presenteras de observationer som gjordes vid en besiktning av sållet. Avsnittet 

behandlar även en jämförelse mellan såll-1 och såll-2. Slutligen kommer 

beräkningarna att redovisas. 

 

4.1 Resultat från datainsamling 

Sållkorgarna är konstruerad av allmänt konstruktionsstål av typ S235 och S355. 

Dessa är sammanfogade genom MAG och TIG-svetsning av Valmet i Finland. Efter 

tillverkning är svetsarna avspänningsglödgade av en extern leverantör. Svetsarna är 

besiktade av ett externt besiktningsföretag med kvalitetskrav enligt SFS EN ISO-

5817-C. Ultraljudsprovning har genomförts med kvalitetskrav enligt SFS-EN ISO 

10228-3. Penetrantprovning har genomförts med kvalitetskrav enligt SFS-EN ISO 

23277 2. Alla besiktningsprotokoll redovisas i bilaga C. 

 

 

För den yttre sållkorgen är de två sållkorgshalvorna sammanfogade kring centrum 

med ett skruvförband innehållandes åtta stycken M20x100 i den övre delen och tio 

stycken M20x100 i den nedre delen, dessa delar åskådliggörs i figur 11, alla dessa 

skruvar är genomgående. M20 skruvar förspänns enligt BillerudKorsnäs med ett 

åtdragningsmoment som uppgår till 385 Nm. Längs delningslinjen är korghalvorna 

sammanfogade med totalt 20 stycken M16x45 och 12 stycken M16x240 längst ut 

från centrum. Alla skruvar i den yttre sållkorgen är genomgående sexkantskruvar 

med låsmutter. Den inre sållkorgens två sektioner sammanfogas kring centrum med 

totalt tolv stycken sexkantshålskruv med dimension M20x60. Dessa är inte 

genomgående och fäster i den andra halvan av sållkorgen. Längs delningslinjen 

sammanfogas de inre sållkorgskorghalvorna med 40 stycken genomgående M16x60 

sexkantskruvar se figur 11. Alla skruvar ska monteras med Nord-Lock 

killåsningsbricka under skruvskalle och mutter. 
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Figur 11: Den yttre och inre sållkorgshalvan vid leverans till sållhuset 2011. Här åskådliggörs 
majoriteten av de skruvhålen i delningen mellan sållkorgshalvorna. De gula cirklarna visar vart 

skruvhålen i delningslinjen för den inre sållkorgen är placerade. I både den yttre och inre sållkorgen ses 
det utrymme där sållkorgarna monteras ihop kring excenter i den svarta fyrkanten. Källa: 

BillerudKorsnäs 

 

Genom att betrakta figur 12 som visar en av korghalvorna då det nya flissållet 

levererades 2011, kan man se att det endast är i skruvförbandet kring centrum man 

har en bearbetad yta i kontaktytorna för skruvförbandet. Kontaktytorna i övriga 

skruvförband längs delningslinjen utgörs av ett färgskikt som hela konstruktionen är 

belagd med. Sållet som levererades 2016, det vill säga det nuvarande sållet, har 

samma utformning med avseende på dessa detaljer. 

 

Figur 12: 1. Ramkonstruktionen är lackad kring området där skruvförbandet sitter. 2. Området kring 
centrumskruvarna som inte är behandlade med någon färg. Källa: BillerudKorsnäs 
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Under utredningsarbetet presenterar Valmet ett konstruktionsförslag för en 

omkonstruktion av skruvförbandet kring excenteraxeln. Förslaget bygger på att man 

ska övergå till genomgående skruvar i de skruvförband som sammanfogar 

sållkorgshalvorna kring centrum där excenteraxeln monteras. Det betyder att man 

inte längre kommer dra fast skruven i godset i den andra sållhalvan som man gör i 

dagsläget. Utöver det presenterar man att man vill öka skruvdiametern från M20 till 

M27 med klämlängden 75 mm.  

 

4.2 Resultat av maskinbesiktningen 

Vid besiktningstillfället identifierades inga sprickor vid spånutloppet, se figur 13, 

lagningarna från tidigare reparationer har heller inte gått sönder. På flertalet delar 

i konstruktionen sitter plåtar monterade för att ge anvisningsreducerande 

övergångar i kritiska områden hos konstruktionen där skarpa hörn annars bildas, se 

figur 14. Dessa plåtar är konstruerade med en radie och sitter stumsvetsade mot 

balkarna i ramverket. Sprickor har tidigare bildats i anslutning till dessa plåtar nära 

centrum av konstruktionen figur 14. På sättet som dessa delar monterats och då 

speciellt i området som illustreras i figur 14, kan man se att det ändå bildas 

anvisningar i ändarna av plåtarna i form av skarpa hörn. På flera balkar i 

ramkonstruktionen för sållet observeras att färg är bortnött på konstruktionen. 

 

Figur 13: 1. Tidigare lagningar av sprickor i spånutloppet. 2. Spånutloppet 
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Figur 14: Till vänster, en överblick av sållet där man bland annat ser de plåtar som monterats för att 
reducera anvisningsverkan för de balkar som monterats mot centrum. Till höger, övergången från en 

svetsad plåt med radie och ramkonstruktionen. 1. Plåt med radie, 2. Ramkonstruktionen, 3. En 
spricka som identifierats vid en tidigare inspektion. 

Inga centrumskruvar, (M20) eller skruvar i delningslinjen (M16) hade vid 

besiktningstillfället lossnat eller gått av. För de skruvförband som är lokaliserade 

kring excenteraxeln för den inre sållkorgen identifierades förhållandevis korta 

klämlängder där dessa mättes till cirka 30 mm. För de centrumskruvar som är 

genomgående fastställdes en klämlängd till 75 mm. I de skruvförband som 

sammanfogar sållkorgshalvorna längs delningslinjen uppskattas klämlängden till cirka 

20 millimeter. 

 

4.2.1 Resultat från färgskiktsmätning 

Resultatet från färgskiktsmätningen presenteras i figur 15. En schematisk bild över 

mätpunkterna redovisas i tabell A1 i bilaga A. 

 

Figur 15: Resultatet från färgskiktsmätningen.  
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4.3 Resultat av maskinjämförelse 

Den främsta skillnaden mellan de olika sållen är en lägre produktion för såll-2. För 

såll-1 är maxkapaciteten för flisflödet 800 m3/h. Detta är den volym som båda sållen 

är dimensionerade för. Maxkapaciteten för såll-2 är begränsad till 600 m3/h vid full 

produktion. Den begränsande faktorn är den klenare blåsledningen som ansluter till 

såll-2. Utöver detta körs såll-1 med högre belastning oftare. 

 

I konstruktionen för sållkorgarna i såll-2, är den enda skillnaden de 

förstärkningsplåtar kring centrum liknande de som sitter monterade i såll-1, se figur 

6. Dessa monterades tidigare på såll-2. Detta arbete ska ha gjorts under 2016. Enligt 

tillgänglig dokumentation och BillerudKorsnäs har såll-2 inte haft några 

anmärkningsvärda tillgänglighetsproblem. 

 

4.4 Beräkningsresultat 

Friktionstalet mellan gängorna varierar mellan 0,11 – 0,2 för smorda ytor för en 

elförzinkad skruv enligt [3:259-269], vilket stämmer överens med det angivna 

förhållandet enligt BillerudKorsnäs. Resultatet från förspänningskraften presenteras 

med siffror och ett diagram, se figur 16. Detta ger enligt ekvation 3, 

förspänningskraften𝐹𝑎𝑥1  då 𝜇1 = 0,11 och 𝐹𝑎𝑥2 då 𝜇1 = 0,2. 

 

Figur 16: Diagrammet visar hur förspänningskraften varierar beroende av vilken friktionstal används i 
beräkningarna. 
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Förspänningskraften 𝐹𝑎𝑥 beräknas i två fall vilket resulterar i att spänningen får en 

spridning. Då 𝐹𝑎𝑥1 sätts in i ekvationen blir spänningen 𝜎1 i skruven enligt följande: 

𝜎1 = 546 𝑀𝑃𝑎 = 85 % 𝑎𝑣 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛 

 

Således blir spänningen 𝜎2 i skruven  

𝜎2 = 319 𝑀𝑃𝑎 = 50 % 𝑎𝑣 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛 

 

Beräkningen för de lastcykler sållkorgarna antas utsätts för uppgår till ungefär 

458 640 000 lastcykler under fem år i drift. Den minsta klämlängden man vill uppnå 

i centrumskruvförbanden när M20 skruvar används är 80 mm.  
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5 Analys 

I detta avsnitt behandlas resultaten och den information som tillgodogjorts via den 

teoretiska referensramen. 

  

Det finns inga problem dokumenterade där svetsmaterialet i ramverket i sig går 

sönder. Det finns heller inget som pekar på att svetsarna är bristfälligt utförda eller 

dåliga då de är besiktade innan leverans till BillerudKorsnäs och ska uppfylla standard 

enligt Bilaga C. Däremot finns det brister i konstruktionen kopplat till svetsar där 

plötsliga dimensionsövergångar uppstår för de detaljer som sitter monterade med 

syfte att reducera anvisningsverkan som åskådliggörs i figur 17.  

 

Figur 17: Översiktsbild över de plåtar med stora radier som stumsvetsats längsgående mot 
ramkonstruktionens större balkar för att undvika spänningsanvisningar i dess infästningar. 

 

Dessa anvisningsreduceringar gör dock inte att de krafter som verkar i 

konstruktionen försvinner, istället lokaliseras verkan av dessa krafter till andra delar 

i konstruktionen. Därför är det anmärkningsvärt att man konstruerat dessa plåtar 

med en så tydlig anvisning som visas i figur 18, som även är lokaliserad i den 

värmepåverkade zonen. I tidigare versioner av sållkorgarna har dessa anvisningar 

konstruerats bättre där man reducerar denna anvisningsverkan vilket åskådliggörs i 

figur 18.  
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Figur 18: Till vänster, 1. Anvisningsreducerande plåtarna slutar tvärt, och skapar ett skarp hörn mot 
balken, det är i detta område som sprickor uppstår och propagerar vidare i balkmaterialet. Till höger, 
2. Tidigare version av en sållkorg, där man lyckats mycket bättre med att få övergången “mjuk” mot 
balken. Intuitivt ger det intrycket att spänningsflödet genom konstruktionen är bättre i bilden till 

höger. 

 

Sprickorna som uppstår i ramverket uppstår i anslutning till en sådan anvisning, nära 

centrum av konstruktionen se Figur 14. Materialet har genom värmepåverkan vid 

svetsningen sannolikt fått en förändrad materialstruktur där hårdheten i materialet 

ökat och blivit sprödare. Dock har inga hårdhetstester av materialet utförts. I 

kombination med den plötsliga övergången för plåtens infästning på balken 

tillsammans med sållets kraftiga oscillation och höga lastcykelantal antas dessa 

faktorer bidra till att materialet utmattas och sprickor kan propagera.  

 

De sprickor som förekommer i området kring spånutloppet uppstår uteslutande i 

anslutning till det trattformade, rektangulära stupet i botten enligt figur13, som 

också är konstruerat av svetsade plåtar. Sprickan har vid tidigare tillfällen propagerat 

längs med svetsen i den värmepåverkade zonen. Det är rimligt att anta att brytningar 

och böjningar uppstår i plåtarna för spåndäcket då sållet belastas under drift. 

Installationen av vattendysor utfördes ungefär 18 år efter det att sållet togs i bruk 

och sannolikt har man inte räknat med den omfattande spånansamlingen på 

spåndäcket till följd av denna åtgärd. Det skulle kunna vara en av anledningarna till 

varför sållet var i drift i 21 år utan att behöva bytas ut. Därför är det rimligt att anta 

att spåndäcket belastas med en större last än vad den sannolikt dimensionerats för. 

Dessa faktorer kan verka utmattande på materialet och kan göra att 

spänningskoncentrationer uppstår i de skarpa hörnen som utgör spånutloppet. 

Därför görs antagandet att en spricka har goda förutsättningar för att börja 

propagera även inom detta område. Då spåndäcket och utloppet varit konstant 
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belagt med den fuktiga spånmassa, är det heller inte orimligt att anta att motståndet 

mot utmattning ytterligare reduceras till följd av den korrosion som uppstår. 

 

Vid undersökningen av de skruvförband som sammanfogar korghalvorna har en rad 

olika punkter identifieras som bedöms vara bidragande till varför skruvförbanden 

inte håller en tillförlitlig driftsäkerhet. Centrumskruvarna och skruvarna som 

sammanbinder sållkorgshalvorna i delningslinjer har nästan alla korta klämlängder 

om man ser till generella rekommendationer som nämnts tidigare i avsnitt 2.2. 

Skruvarna som sitter absolut längst från centrum lider inte av detta problem.  

 

Mätningarna som har utförts av färgskiktet på sållkorgens utsida enligt avsnitt 3.5 

visar på varierande färgtjocklek se bilaga A. Detta färgskikt finns även i kontaktytan 

för de skruvförband som sammanfogar sållkorgshalvorna längs delningslinjen. 

Tjockleken på färgskiktet i delningslinjen går inte att mäta på annat sätt än att 

montera isär sållet, vilket inte var aktuellt under det stopp då maskinbesiktningen 

utfördes eller vid färgskiktsmätningen. Färgtjockleken i kontaktytan kan bli för tjock 

när sållet skruvas ihop längs delningslinjen då man får två färgskikt med direkt 

kontakt och därmed fördubblar färgskiktet i kontaktytan (se bilaga A). Detta kan leda 

till reducerad förspänning i skruvförbandet på grund av sättningar. Det är också 

viktigt att påpeka att konstruktören av sållet kan ha tagit i beaktning att detta 

område utgör en kontaktyta i ett skruvförband. Därmed bör man ha kontrollerat 

tjockleken på färgen i kontaktområdet för att reducera tidsberoende deformationer 

av färgskikten.  

 

Ett annat problematiskt område för skruvförband är kontrollen över förspänningen 

med ett pålagt vridmoment. Problemet är att mekaniken kring hur vridmomentet 

spänner skruven är beroende av vilka friktionsförhållanden som råder i gängan och 

under skruvskallen. Diagrammet i figur 19 visar hur spänningen i skruven varierar 

beroende av förspänningskraften. När friktionen mellan ytorna är som minst, 0,11, 

blir förspänningskraften som störst. Den gröna linjen visar inom vilket område den 

rekommenderade spänningen för M20 skruvar bör uppgå till, det vill säga mellan 

416 - 576 MPa, vilket motsvara 65 -90 % av skruvens sträckgräns. Den blå linjen 

visar spänningen som kan uppnås under de förhållanden som råder i det beräknade 

fallet. Det vill säga spänningen i skruven når intervallet 319 – 456 MPa, se bilaga B. 

Detta tyder på att momentet som används vid ogynnsamma friktionsförhållanden är 

för litet för att spänningen i skruven ska bli tillräcklig. 
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Figur 19: Den gröna linjen visar det intervall man måste ligga inom om man vill uppnå 65- 90 % av 
sträckgränsen i skruven. Den blå linjen visar intervallet som spänningen i skruven kan uppnå med det 

givna momentet. 

 

Då det som beskrivits ovan endast behandlar M20 skruvar görs antagandet att M16 

skruvarna i delningslinjen också har samma brister. De skruvar som sammanfogar 

sållkorgshalvorna har samma funktion, det betyder att om skruvarna i delningslinjen 

är bristfälligt konstruerade får skruvarna kring centrum ta upp en större belastning 

och vice versa. Lägre förspänning ger lägre kontakttryck vilket kan ge ogynnsamma 

förhållanden som kan leda till skruvlossning och öka risken för skruvutmattning.  
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6 Diskussion 

Avsaknaden av skador vid maskinbesiktningen kan tyda på att åtgärderna vid årets 

början har haft effekt och då i synnerhet upphörandet av användandet av 

vattendysorna vilket antas reducera den misstänkta överbelastningen. Dock har det 

endast gått ungefär två månader sedan man införde dessa åtgärder vilket gör att det 

är för tidigt att säga att de har haft önskvärd effekt. Ansamlingarna av blött spån är 

svåra att helt undvika då spånet utsätts för väder och vind då den lagras utomhus, 

därför anser vi också att den rutin man infört där man spolar av sållet med jämna 

mellanrum också är en god förebyggande åtgärd mot den misstänkta 

överbelastningen. Färgskiktet är bortnött på vissa delar av konstruktionen och 

eftersom flisen ofta är fuktig kommer ramkonstruktionen och skruvförbanden 

utsättas för en korrosiv miljö, vilket i sin tur kan leda till att komponenternas 

utmattningsgräns reduceras. Sållkorgarna utsätts för omfattande lastväxlingar på 

grund av den oscillerande rörelsen. Detta antas utsätta alla ingående komponenter 

för utmattning. 

 

Det volymflöde som redovisas i avsnitt 3.2 visar på att det total filsflödet genom såll-

1 har minskat genom åren. Det kan bero på att sållet körts med högre belastning de 

senare åren, för att ta igen utebliven produktion till följd av flera driftstopp. 

 

I avsnittet 4.1 framgår det i ett nytt konstruktionsförslag som Valmet presenterar att 

de vill byta till grövre skruvar med en klämlängd som fortfarande blir för kort enligt 

den information som har framkommit under arbetets gång. Där avråds 

BillerudKorsnäs från att konstruera om maskinen enligt det förslaget, då sämre 

klämförhållanden uppnås. En uppdimensionering av dessa skruvar leder också till 

andra praktiska problem, då högre moment krävs för att uppnå rätt förspänning i 

skruvarna. 

 

I och med att sållet har varit frekvent skadedrabbat de senaste tio åren är det viktigt 

att åtgärda dessa problem ur ett hållbarhetsperspektiv. Det anses oförsvarbart att 

byta såll vart femte år när det första sållet som installerades var i drift under 21 år 

utan någon nämnvärd skadehistorik. Som det är i dagsläget tar sållet upp alldeles för 

stora materiella och ekonomiska resurser. Ur en ekologisk synvinkel är detta 

ohållbart då nya sållkorgar konstrueras i Finland och fraktas till Sverige. Detta leder 

till onödig påverkan på miljö och naturresurser. Ur en etisk synvinkel och ett 

personsäkerhetsperspektiv vill man undvika driftstopp för att inte att utsätta 
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personal för onödiga skaderisker som är förknippade med att vistas i maskinen vid 

reparation.  

 

BillerudKorsnäs har varit hjälpsamma och engagerade i arbetet, och vår uppfattning är 

att de gjort allt vad de kunnat för att underlätta arbetet. Då skriftlig dokumentation 

inte varit tillgängligt har i vissa fall muntliga källor använts. Det kan innebära vissa 

problem med tillförlitlighet då missförstånd kan uppstå eller att man inte kommer 

ihåg exakt hur något gått till eller hur man faktiskt gjort. Detta kan leda till 

antaganden som blir felaktiga. Innan utredningsarbetet startade reflekterade vi över 

den eventuella problematik som kan uppstå vid situationer som dessa. Därför har vi 

försökt vara noggranna i sådana situationer, genom att hellre fråga en gång för 

mycket än att tro att man uppfattat en sak eller situation rätt. Viss data som används 

i arbetet bygger på BillerudKorsnäs egna metoder och beräkningar. Sådan data är den 

vikt som uppmäts på den spånmassa som samlats på spåndäcket. Den maxbelastning 

i vikt som sållet utsätts för vid det maximala volymflödet flis. Utöver detta har även 

färgskiktsmätningen utförts av BillerudKorsnäs egna personal. Vi utgår från att den 

informationen stämmer och är tillförlitlig. Dock finns det en risk att trovärdigheten 

för utredningen kan påverkas. 

 

6.1 Förslag på åtgärder 

För skruvförbanden rekommenderas att man åtgärdar bristerna med de korta 

klämlängderna i skruvförbanden mellan sållkorgshalvorna. Konstruera med 

genomgående skruvar i samtliga skruvförband med minsta klämlängden fyra gånger 

skruvdiametern. För kontaktytan i skruvförbanden längs med delningslinjen är 

rekommendationerna att konstruera utan färgskikt för att öka kontrollen på 

ytfinheten, och därmed friktionsförhållanden samt ökat kontakttryck. Då 

förspänningskraften är beroende av det åtdragningsmoment och de 

friktionsförhållanden som råder, bör dessa förhållanden ses över. NORD-LOCK [27] 

rekommenderar andra åtdragningsmoment än vad som vanligen är standard vid 

åtdragning då deras killåsningsbrickor används. Kontrollera att det rekommenderade 

åtdragningsmomentet är korrekt. 

 

Konstruera om de plåtar som monterats för att reducera anvisningsverkan där skarpa 

övergångar annars uppstår. I dagsläget utgör ändarna på dessa plåtar i sig en 

anvisning. Behandla svetsarna så att ojämnheter i ytorna i anslutning till svetsar 

reduceras. Detta kan göras med till exempel, Ultrasonic Peening Treatment.  
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Konstruera sållets spåndäck utan det befintliga spånutlopp och lämna ett hål med ett 

fast stup under spåndäcket. Därmed undviker man svetsar med ofördelaktiga 

spänningsanvisningar i den dynamiskt belastade konstruktionen. Eftersträva en 

jämnare belastning mellan såll-1 och såll-2, detta för att avlasta såll-1. 
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7 Slutsatser 

1. Svetsar 

Den värmepåverkade zonen kan reducera motståndet mot utmattning vid 

dynamisk belastning. Detta förvärras ytterligare då spänningskoncentrationer 

uppstår vid plötsliga geometriförändringar eller skarpa hörn i anslutning till 

svetsar i konstruktionen.  

 

2. Korta klämlängder i skruvförband 

Om klämlängden är för kort i förhållande till skruvens diameter kan skruven 

bli styvare än den klämda komponenten. Om de klämda delarna är mindre 

styv än skruven kan skruvförbandet bli känsligare för utmattning. Av samma 

anledning reduceras förspänningen lättare på grund av sättningar. 

 

3. Reducerad förspänning 

Svårbestämda friktionsförhållanden i gängor och under skruvskallen kan ge 

stor spridning i förspänningskraften i skruven. För tjocka färgskikt i 

kontaktytan i ett skruvförband kan öka tidsberoende deformationer som ger 

en reducerad förspänning i skruven. Minskad förspänning ger minskat 

kontakttryck i kontaktytorna i skruvförbandet. Detta kan leda till att 

skjuvande krafter får skruven att självlossna. Reducerad förspänning kan 

också bidra till ökad utmattningsbenägenhet.  

 

7.1 Fortsatt arbete 

Det är sannolikt fler faktorer som påverkar sållet än de som identifierats i denna 

utredning. Därför presenteras följande förslag på fortsatt arbete. 

– Konstruera om såll-2 så att dess fulla potential kan uppnås, det vill säga att 
den ska kunna bearbeta ett flisflöde som uppgår till 800 m3/h 

– Undersöka styvheten i de klämda delarna i skruvförbanden för att säkerställa 
att dessa är styvare än skruvarna 
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Muntliga källor 

Enberg, Henrik (2018, löpande under projektet). Driftsäkerhetsingenjör, 

BillerudKorsnäs i Gävle 
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Bilaga A - Färgskiktsmätning 

Mätpunkternas resultat och positionsnummer redovisas i tabell A1. 

Tabell A1: Mätpunkterna och dess värde. Mätpunkternas positioner visas till höger.  

Pos nr. Mått [mm] 

1 0,089 

2 0,112 

3 0,186 

4 0,213 

5 0,116 

6 0,165 

7 0,15 

8 0,162 

9 0,19 

10 0,17 

11 0,171 

12 0,176 

13 0,204 

14 0,238 

15 0,24 

16 0,166 

17 0,158 

18 0,165 

19 0,169 

20 0,18 

21 0,175 

22 0,19 

24 0,2 

25 0,26 
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Bilaga B - Beräkningar 

Tabell B1: Visar beteckningar, förkortningar, värde, enhet och källa. 

Benämning Beteckning Värde Enhet Källa 

Åtdragningsmoment Mtot,åt 385 Nm BillerudKorsnäs 

Förspänningskraft Fax1 128 181 N Ekvation 3 

Förspänningskraft Fax2 74 827 N Ekvation 3 

Skruvspänning σ1 546 MPa Ekvation 4 

Skruvspänning σ2 319 MPa Ekvation 4 

Max skruvspänning 𝑇𝑀𝑎𝑥 576 MPa Ekvation 4 

Min skruvspänning 𝑇𝑀𝑖𝑛 416 MPa Ekvation 4 

Ytterdiameter skruv D 20 mm [28:12-16] 

Medeldiameter skruv D2 18,376 mm [28:12-16] 

Innerdiameter skruv D3 17,294 mm [28:12-16] 

Stigning P 2,5 mm [28:12-16] 

Stigningsvinkel Φ 2,48 ˚  

Friktionsvinkel ρ1 7,24 ˚  

Friktionsvinkel ρ2 13 ˚  

Delprofilvinkel α 30 ˚ [28:12-16] 

Håldiameter Dh 22 mm [28:12-16] 

Skruvskallensdiameter DS 30 mm [28:12-16] 

Friktionstal μ1 0,11 - [3:259-269] 

Friktionstal μ2 0,2 - [3:259-269] 

Friktionsmedelradie rm 13 mm  

Skruvarea A 234,9 mm2  

Brottgräns, skruv Rm 800 MPa [28:12-16] 

Sträckgräns, skruv Re 640 MPa [28:12-16] 

Varvtal motor NM 1500 Varv/min BillerudKorsnäs 

Utväxling i 8,24:1 - BillerudKorsnäs 

Sållkorgens varvtal NS 182 Varv/min Ekvation 5 

Ytterdiameter D 20 mm [28:12-16] 

Skruvlängd S 100 mm Maskinbesikting 

Klämlängd LK 80 mm  

 

 

För att beräkna det totala åtdragningsmomentet 𝑀𝑡,å𝑡 i ett skruvförband används följande 

formel enligt ekvation 3 
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𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡 = 𝐹𝑎𝑥 (

𝑑2

2
tan( 𝛷 + 𝜌) + (𝜇𝑟𝑚)) 

 

 

Ekvation 3 omformulerat ger 

 

 
𝐹𝑎𝑥 =

𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡

𝑑2
2 tan( 𝛷 + 𝜌) + (𝜇𝑟𝑚)

 

 

 

Stigningsvinkeln 𝛷 beräknas enligt följande formel [3] 

 

 
tan 𝛷 => 𝛷 = tan−1 (

𝑃

𝜋𝑑2
) = tan−1 (

2,5

𝜋 ∙ 18,376
) = 2,48˚ 

 

 

Friktionsvinkeln 𝜌 varierar och är beroende av friktionen mellan materialen i 

skruvförbanden. Fallen som beräknas är extremfallen där gängan är smord enligt [3] då 

𝜇1 = 0,11 och 𝜇2 = 0,2. En grovgängad M20 skruv används så delprofilvinkeln 𝛼 = 30˚. 

Extremfall då 𝜇1 = 0,11: 

 

 
tan 𝜌1 => 𝜌1 = tan−1 (

𝜇1

cos 𝛼
) = tan−1 (

0,11

cos 30
) = 7,24˚ 

 

 

 

Extremfall då 𝜇2 = 0,2: 

 

 
tan 𝜌2 => 𝜌2 = tan−1 (

𝜇2

cos 𝛼
) = tan−1 (

0,2

cos 30
) = 13˚ 

 

 

 

Medelradien för skruvhålet 𝑟𝑚 beräknas på följande vis: 

 

 
𝑟𝑚 =

𝐷ℎ + 𝐷𝑆

4
= 13 𝑚𝑚 

 

 

Detta ger en förspänningskraften 𝐹𝑎𝑥1 då 𝜇1 = 0,11: 

 

 𝐹𝑎𝑥1 =
𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡

𝑑2
2 tan( 𝛷 + 𝜌1) + (𝜇1𝑟𝑚)
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𝐹𝑎𝑥1 =

385000

18,376
2

tan( 2,48˚ + 7,24˚) + (0,11 ∙ 13)
 

 

 

𝐹𝑎𝑥1 = 128 181 𝑁 

 

och förspänningskraften 𝐹𝑎𝑥2 då 𝜇2 = 0,2: 

 
𝐹𝑎𝑥2 =

𝑀𝑡𝑜𝑡,å𝑡

𝑑2
2

tan( 𝛷 + 𝜌2) + (𝜇2𝑟𝑚)
 

 

 

 
𝐹𝑎𝑥2 =

385000

18,376
2

tan( 2,48˚ + 13˚) + (0,2 ∙ 13)
 

 

 

𝐹𝑎𝑥2 = 74 827 𝑁 

 

Skruvarean 𝐴 beräknas enligt arean på en cirkel med innerradien 
𝐷3

2
, ekvationen ser ut 

enligt följande 

 
𝐴 = 𝜋 (

𝐷3

2
)

2

= 𝜋 (
17,294

2
)

2

= 235 𝑚𝑚2 

 

 

Eftersom förspänningskraften 𝐹𝑎𝑥 beräknas i två fall, enligt ekvation 5, kommer även 

spänningen i skruven att beräknas i två fall. Då 𝐹𝑎𝑥1 sätts in i ekvationen blir spänningen 

𝜎1 i skruven enligt följande 

 

 
𝜎1 =

𝐹𝑎𝑥1

𝐴
=

128 181

235
= 546 𝑀𝑃𝑎 

 

 

Således blir spänningen 𝜎2 i skruven  

 

 
𝜎2 =

𝐹𝑎𝑥2

𝐴
=

81 409

235
= 319 𝑀𝑃𝑎 

 

 

För att lämplig klämkraft i skruvförbandet skall uppnås bör spänningen i skruven ligga 

mellan 65 – 90 % av sträckgränsen 𝑅𝑒. För att visa hur många procent av sträckgränsen 

som uppnås i de olika extemfallen utförs följande beräkningar 
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𝜎1

𝑅𝑒

=
546

640
= 0,853 ∙ 100 = 85 % (B.13) 

 

och  

 

 

𝜎2

𝑅𝑒
=

319

640
= 0,50 ∙ 100 = 50 % 

 

(B.14) 

 

Den rekommenderade max- och min spänningarna i skruven beräknas enligt följande 

 

 
𝑇𝑀𝑎𝑥 = 640 ∙ 0,9 = 576 𝑀𝑃𝑎 

 
(B.15) 

 

 
𝑇𝑀𝑖𝑛 = 640 ∙ 0,65 = 416 𝑀𝑃𝑎 

 
(B.16) 

För att visa på att skruvförbandet som håller ihop korghalvorna ut sätts för många 

lastcykler beräknas antalet varv som maskinen utför under ett år. Ett varv förenklas till en 

lastcykel. Först beräknas antalet varv som flissållen gör per minuten enligt följande 

 

 
𝑁𝑆 =

𝑁𝑀

𝑖
=

1500

8,24
= 182 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛 

 

(B.17) 

Därefter kan antalet varv per år beräknas, beräkningen grundas på att maskinen är i drift 

24 timmar om dygnet i 350 dagar om året och BillerudKorsnäs byter ut flissållen med 

fem års intervall 

 

182 ∙ 60 ∙ 24 ∙ 350 ∙ 5 = 458 640 000 𝑣𝑎𝑟𝑣/å𝑟 

 

För att klämkraften mellan kontaktytorna ska bli tillräcklig i ett skruvförband bör enligt 

[21:269] klämlängden vara minst 4D. I fallet med centrumskruvarna, se figur B1, så kan 

den önskvärda klämlängden beräknas och illustreras på följande sätt 

 
𝐿𝐾2 = 4𝐷 = 4 ∙ 20 = 80 𝑚𝑚 

 
(B.18) 
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Figur B1: 1. Skruv, 2. Mutter, 3. Fläns 
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Bilaga C - Tillverkningsbesiktning 

Här presenteras besiktningsprotokoll från sållkorgstillverkningen hos Valmet i 

Finland. Bilagorna redovisas som de görs i den tekniska dokumentationen för såll-1, 

det vill säga på Finska. Uppgifterna har kontrollerats med översättningsprogram. 

 

 

 
 

Figur C2: Protokoll för ultraljudsprovning 
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8 

 

 

  Sekretess 



 

9 

 

 

Sekretess 


	Titelsidan
	3.0_Examensarbete_Sundlöf_Svärdström

