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Sammanfattning 

En dysa används för att accelerera en fluid med hjälp av tryckskillnaden som uppstår när 

genomströmningsarean minskar. Dysan har också uppgiften att forma strålen. Som ett 

exempel kan ett munstycke till trädgårdsslagen tas, funktionen är densamma. Marknaden 

erbjuder idag dysor med otaliga variationer av flöden och strålform men AB Martins 

Mekaniska i Gävle är idag ensamma om att inneha patent på den här typen självrensande 

dysor. 

 

Det som skiljer den självrensande dysan från konkurrenternas är att den kan rensas utan 

att demonteras.  Företaget har tidigare tillverkat ett fåtal självrensande dysor till t.ex. 

pappersindustrin, men nu har de för avsikt att lansera dem i större omfattning och har då 

inriktat sig på stålindustrin som en tänkbar marknad. I dagsläget finns den självrensande 

dysan endast dokumenterad i form av handritningar.  

 

Syftet med examensarbetet var att framställa komponentritningar, beräkna flöden och 

undersöka möjligheten till konstruktionsförbättringar.  Det visade sig att handritningarna 

inte gick att få fram utan dysan fick mätas upp innan den ritades i Pro/ENGINEER. 

Flöden beräknades och testades i företagets provbänk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  

A nozzle is used to accelerate a fluid using the pressure difference that occurs when the 

flow area decreases. A fluid is the name of a liquid or gas. The nozzle also has the task of 

shaping the beam. This compares to a nozzle to the garden hose, the principle is the same. 

The market offers nozzles with countless variations of flows and RADIATING but 

Martins Mekaniska AB in Gävle is today the only ones to have patents on this type of 

self-cleaning nozzles. 

 

What distinguishes the self-cleaning nozzle from its competitors is that it can be cleaned 

without being dismantled. The company has previously made a few self-cleaning nozzles 

for the paper industry, but now they intend to launch them on a larger scale and has since 

focused on the steel industry as a potential market. Today is the self-cleaning nozzle only 

documented in the form of hand drawings. 

 

The purpose of this study was to produce component drawings, calculate flows and 

explore the scope for design improvements. It turned out that the hand drawings was not 

possible to obtain. Therefore the self-cleaning nozzle had to be measured before it was 

designed in Pro / ENGINEER. Flow rates were calculated and tested in the company's 

test bench.  
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1 Introduktion 

AB Martins Mekaniska i Gävle drivs idag av Johan Martin. Företagets verksamhet 

bygger huvudsakligen på legotillverkning av CNC-bearbetade detaljer, t.ex. åt Atlas 

Copco och SKF.  Företaget har också patent på självrensande dysor.  Den självrensande 

dysan är en innovation av Johans far, Javier Martin. Där dysan har vunnit 1:a pris i en 

Miljötekniktävling 1999.  

 

1.1 Den självrensande dysan 

En dysa används för att accelerera en fluid med hjälp av tryckskillnaden som uppstår när 

genomströmningsarean minskar. Dysan har också uppgiften att forma strålen. Det kan 

jämföras med ett munstycke till trädgårdsslagen, principen är den samma. Marknaden 

erbjuder dysor med otaliga variationer av flöden och strålformer men AB Martins 

Mekaniska är idag ensamma om att inneha patent på den här typen av självrensande 

dysor. 

 

Det som skiljer den självrensande dysan mot konventionella dysor är att den kan rensas 

utan att demonteras. Grundprincipen för dysans rensningsfunktion är ett munstycke som 

är delat i två halvor.  Vid normal drift trycks halvorna ihop och formar en vätskestråle till 

t.ex. en skedformad stråle. Vid rensning delar sig halvorna och eventuell smuts som sätter 

igen munstycket sköljs då bort.   

 

Dysan rensningsfunktion styrs av tryckluft, vanligen mellan 6-8 bar (Johan Martin, AB 

Martins Mekaniska). Vid rensning delas muntycket och genomströmningsarean blir ~40 

gånger större beroende på munstyckets storlek, se bild 3 och 4.  

 

 

   Bild 1. Självrensande dysa  
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Bild 1 visar dysans anslutningar där (1) är tryckluftsanslutningen för stängning av dysan 

och (2) är anslutningen för öppning (rensning). (2) är genomgående för att möjliggöra 

anslutning av tryckluft på båda sidor av dysan.  Kylvätskan ansluts på (3) vilket också har 

som uppgift att fästa dysan mot fördelningsrör och liknande. 

 

För att styra dysans rensningsfunktion kan elektriska ventiler användas, det gör det 

möjligt att integrera den i befintliga PLC-system.  

 

PLC 

PLC står för Programmable Logical Controller och är en typ av dator som med hjälp av 

givare, styrda motorer, brytare och ventiler mfl används inom industrin för att 

automatisera och styra produktionen (Hågeryd, Lenner, & Björklund, 2005).  

 

Det gör det möjligt att automatisera och lägga rensningscykler när den bäst passar 

produktionen. Det är också möjligt att använda manuella ventiler som kan placeras 

lättåtkomligt, vilket gör att rensning kan ske utan nå dysan.  

 

Bild 2. Undersidan av dysan med munstycket. 

 

Bild 2 visar dysans undersida där gängade fästhål finns för olika strålformningsskedar (4) 

och munstycket med rund stråle (5) syns i driftläge.  
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Bild 3. Sprängd vy av den självrensande dysan 

 

Bild 3 visar en sprängd vy av dysan, där (A) är locket.  Kolven (B) med den ena halvan av 

munstycket.  (C) är den andra halvan av munstycket som sitter fast pressad i huset (D). 

Överfallsmuttern (E) hålls på plats av en gängad tapp (F).     

  

 Bild 4. Dysan i genomskärning. 

 

Bild 4 visar dysan i driftläget. Där (7) kolven är stängd och tryckluft ligger på via (6) och 

ser till att (10) munstyckets halvor håller ihop. Kylvätskan passerar in genom kanalen (9). 
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När dysan rensas, släpper trycket i (6) och istället trycksättes andra sidan av kolven via 

kanal (8). Bild 5 visar munstycket i rensläge (11), där då kylvätskan tar då bort eventuell 

smuts. När rensningssekvensen sedan är klar släpper trycket i (8) återigen trycksätts (6) 

som stänger dysan och återför den driftläget (10).  

 

 

 Bild 5. Dysan i genomskärning vid rensning.  

 

 

 

 

Bild 6. Fyra dysor monterade på ett fördelningsrör. Foto: AB Martins Mekaniska  

 

Bild 6 visar fyra dysor monterade på ett fördelningsrör som fungerar som en behållare där 

kylvätskan distribueras till dysorna. Röret har en anslutning för inkommande kylvätska.  

Dysorna sär sedan parallellkopplade till tryckluften för öppning respektive stängning. 
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Ett exempel på tilltänkt användningsområde för dysan är vid kylning av valsarna i 

stålvalsverk.  I processen bildas glödskal som kan följa med den återcirkulerande 

kylvätskan och täppa igen dysorna. 

 

Glödskal 

När stålämnen i ugn hettas upp till höga temperaturer och ugnen innehåller syre leder det 

till att materialytan oxiderar. Då bildas skal, kallat glödskal.  Glödskal måste avlägsnas 

innan valsning (Energihandbok).   

 

Vid kylning av valsar används dysor med en flat stråle, därför avgränsas det här arbetet 

till den typen av strålform. Dysorna kan förses med flera olika strålformer men för att 

forma flatstråletypen finns två olika varianter, den ena varianten skapar strålen med hjälp 

av ett fräst munstycke, se bild 9. Den andra formar strålen med hjälp av en sked framför 

munstycket, se bild 8. Strålen har först en rund form men när den träffar skeden formas 

den till flatstråleform.  

 

Applikationer idag 

Idag finns endast en applikation med självrensande dysor ute i industrin, det är hos Scana 

Steel i Söderfors.  Scana steel tillverkar olika stålprofiler och de valsas med, till storleken, 

relativt små duovalsverk (endast 2 arbetsvalsar). Valsstolen är ungefär i storlek med en 

mindre bil.  Där används 8 dysor per valspar, där de sitter monterade på ett 

fördelningsrör, se bild 6. 

 

Tillverkning 

Alla detaljer i dysan tillverkas i CNC-styrda maskiner, förutom huset som gjuts men 

också det genomgår bearbetning innan det är helt färdigställt. All bearbetning sker hos 

AB Martins Mekaniska medan huset gjuts hos ett gjuteri i Spanien. 

 

1.2 Bakgrund 

Företaget har tidigare tillverkat ett fåtal självrensande dysor till t.ex. pappersindustrin. För 

några år sedan lade företaget ner tillverkningen, men nu har de för avsikt att åter lansera 

dem, och nu i större omfattning. Då har företaget tänkt inrikta sig på kylning av valsar 

inom stålindustrin. Kring den befintliga självrensande dysan fanns ingen dokumentation 

gällande flöden och ritningar finns endast i form av handritningar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten till konstruktionsförbättringar, 

att ta fram en metod för att bestämma antalet dysor beroende på valsbredd och framställa 

flödestabeller samt komponentritningar.  

 

1.3.1 Inledande frågeställning 

- Vilka vätskeflöden krävs för tillfredställande kylning av valsar inom 

stålindustrin? 

- Hur ska geometrin se ut för effektivast strömning? 

 

1.3.2 Projektmål 

Projektmålet har delats upp i Produktmål som beskriver vad examensarbetet ska resultera 

i och Processmål som beskriver vilka personliga erfarenheter arbetet förväntas ge. 

 

Produktmål: Framställa en 3D-modell och dokumentation i form av komponentritningar, 

tabeller för tryck och flöde, hitta en metod för att bestämma antalet dysor beroende på 

valsbredd samt att undersöka möjligheten till konstruktionsförbättringar.  

 

Processmål: Ge ökade kunskaper inom konstruktion, valsning och strömningslära. 

Dessutom inbringa erfarenhet hur framtida arbetsuppgifter kan se ut.  

1.4 Avgränsningar 

• Dysornas applikationsområde begränsas till stålindustrin och då i huvudsak till 
kylning av valsar.  

• Styrsystemet behandlas inte mer än ytligt i arbetet. 
• Solidmodellering samt framställning av ritningar kommer att ske i 

Pro/ENGINEER. 
• Ritningar placeras i bilagor och publiceras inte. 

1.5 Riskanalys 

Att genomföra projekt innebär alltid risker, därför är det viktigt att i förväg fundera på 

vilka problem som kan uppstå.  

 

Vid modelleringen krävs att datorkapaciteten är tillräcklig. Baserat på tidigare 

projekterfarenheter är det vanligt att arbeten som innefattar modellering stöter på en del 

hinder. Det är därför viktigt att arbeta metodiskt och noggrant.  Enligt tidigare 

erfarenheter är det särskilt viktigt när det kommer till struktureringen av CAD-filerna.  

Dessutom förekommer risken för datorkrascher vilket gör det viktigt att säkerhetskopiera 

filerna till andra platser. 
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Planeringen är en del som ofta får ändras under hela projektets gång, då det är svårt att 

uppskatta tidsåtgången för olika moment.  De kan t.ex. vara svårt att få fram viktiga 

faktauppgifter som gör att planeringen måste göras om. Risken är också att 

avgränsningarna inte är tillräckliga utan arbetet blir för brett och går inte tillräckligt djupt 

på något område. Därför är det viktigt att redan från projektstart avgränsa sig tillräckligt 

och stämma av förväntat resultat med inblandade parter. Samtidigt bör reflektion ske över 

om projektmålet är rimligt för den tid som finns att disponera. 

 

Det är vanligt vid beräkningar av olika slag att det blir räknefel, felaktiga antaganden osv. 

Därför är det viktigt om det är möjligt att kontrollera resultaten med någon annan metod. 

Det är också här viktigt att vara metodisk och noggrann.  Resultaten bör kontrolleras och 

en reflektion ske över om de ser rimliga ut.  För att säkerställa flödesberäkningarnas 

resultat kommer de att jämföras med testerna i provbänk.  

 

Vid informationsinsamlig finns risken att viktiga och grundläggande fakta förbises vilket 

kan göra att onödigt arbete läggs på att utveckling eller härledning av metoder som 

egentligen redan existerar.  

1.6 Metod 

Under genomförandet av arbetet har ett antal metoder tagits till hjälp. 

1.6.1 Tidplan 

Vid genomförande av arbeten är det viktigt att tiden disponeras på ett bra sätt, dvs. att inte 

för mycket eller för lite tid läggs på något område. Därför är det viktigt att redan vid 

projektstarten se över hur tillgänglig tid och se över hur mycket tid olika moment kan 

kräva. För att planering finns en mängd olika metoder men i det här projektet har ett 

Gantt-schema valt att användas, se bilaga 2. Schemats har tagits fram i datorprogrammet 

Microsoft Project. 

 

Ett Gantt-schema är ett diagram där den horisontella axeln representerar tiden och på den 

vertikala axeln placeras olika delmål som ska uppnås under en viss tid (Andersen & 

Schwencke, 1998).  

 

Arbetet har genomförts under vårterminen 2010 och har motsvarat 15hp. Där 15hp 

motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 
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1.6.2 Pro/ENGINEER 

Pro/ENGINEER, som är ett CAD-program, har använts för att rita den självrensande 

dysan i 3D-miljö. Programmet har också använts vid framställnigen av 

konstruktionsritningarna.  Hädanefter benämningen Pro/E användas i rapporten.  

 

1.7 Teori 

I teoridelen förklaras begrepp och den teori som har använts i arbetet. 

1.7.1 Strömningslära 

Den här rapporten kommer endast att behandla stationär, endimensionell och förlustfri 

strömning om inget annat anges. Med stationär strömning menas att flödeshastigheten 

och trycket i varje punkt i kontrollvolymen är oberoende av tiden.  De i rapporten 

förekommande fluiderna kommer att betraktas som inkompressibla. Det har också 

antagits att fluiderna helt fyller kontrollvolymerna som beräknas. 

 

Fluiden som använts för beräkningarna antas vara vatten med densiteten 1000 kg/m3 

(Tabeller och formler för Nv- och TE-programmen, 2003). 

 

Om inget annat anges i rapporten är benämningen tryck detsamma som övertryck. Det 

vill säga det tryck som överstiger atmosfärstrycket. 

 

Att ta med hela omvärlden i beräkningarna blir för omfattande, därför används begreppet 

kontrollvolym. Det är en given volym och har en bestämd form i vilken en fluid strömmar 

igenom (Alvarez, 1990). 

 

Kontinuitetsekvationen  

Kontinuitetsekvationen (1:7:1) säger att den massan per tidsenhet ( m& )som strömmar in i 

kontrollvolymen är lika stor som den utströmmande, dvs. utin mm && = . 

 

222111 AcAc ⋅⋅=⋅⋅ ρρ   (1:7:1) 

 

Där: 

=nρ Densiteten för fluiden i punkt n 

=nA Genomströmningsarean i punkt n 
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=nc Medelhastigheten på fluiden i punkt n 

 

I arbetet kommer fluiden vara kylvätska/vatten, därför betraktas den som inkompressibel. 

Det betyder att densiteten är konstant )( 21 ρρ = . 

 

Kontinuitetsekvationen får då utseendet (1:7:2). 

 

  2211 AcAc ⋅=⋅   (1:7:2)  

 

Bernoullis ekvation 

Bernoullis ekvation bygger antagandet att energin som tillförs kontrollvolymen är lika 

stor som den som lämnar kontrollvolymen, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bernoullis ekvation där den vänstra beskriver massan ∆m i startläget och den högra i 

slutläget. 

 Bernoullis ekvation härleds fram i energiform (1:7:3). Då bestående av rörelse-, läges- 

och tryckenergi. 

 

2222

2

2
1111

2

1

22
sAphgm

c
msAphgm

c
m ⋅⋅+⋅⋅∆+⋅∆=⋅⋅+⋅⋅∆+⋅∆        (1:7:3) 

 

Där: 

n = Snitt/kontrollpunkt (1 eller 2) 
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m∆ = Massan som passerar kontrollvolymen under en viss tid 

=nc Medelhastigheten på fluiden i punkt n 

=g 9.82 m/s2 Tyngdaccelerationen (Björk, 2003). 

nh = Höjden på punkt n  

=np fluidens tryck i punkt n 

=nA Genomströmningsarean i punkt n 

=ns Sträckan som m∆ flyttar sig under passagen av snitt n 

 

De olika energiformerna finns beskrivna i följande termer. 

Rörelseenergin för massan ∆m som går in i kontrollvolymen . 

2

2
1c

m ⋅∆     

Och motsvarande för rörelseenergin vid lämnande av kontrollvolymen. 

2

2

2c
m ⋅∆  

Lägesenergin vid inträde beskrivs av termen. 

1hgm ⋅⋅∆  

Och motsvarande vid lämnande av kontrollvolymen 

 2hgm ⋅⋅∆  

Arbetet (tryckenergin) som utförs under passagen av snitt 1 och tillförs kontrollvolymen 

 111 sAp ⋅⋅  

Och motsvarande vid lämnande av kontrollvolymen 

 222 sAp ⋅⋅  

 

När ekvation skrivs om uttryckt per massenhet fås den ekvation som kallas Bernoullis 

ekvation (1:7:4).
 

  ρρ
2

2

2

21
1

2

1

22

p
hg

cp
hg

c
+⋅+=+⋅+  (1:7:4)

 

  

 

Det som också är intressant för det här arbetet är att Bernoullis ekvation visar att en fluids 

tryck blir lägre i en förträngd del av ett rör, jämfört med en grövre del, se figur 2. 
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Figur 2. Rördel med förträngd sektion. 

 

Om ett horisontellt rör tas som exempel blir 21 hh =  och därför får ekvationen utseendet 

(1:7:5). 

 

ρρ
2

2

21

2

1

22

pcpc
+=+   (1:7:5) 

 

Area 2A  är mindre än 1A och enligt kontinuitetsekvationen (1:7:2) måste därför 2c  vara 

större än 1c . Då måste också termen 
2

2
2c

 i (1:7:5) vara större än 
2

2

1c
i samma ekvation. 

För att (1:7:5) ska bli giltig måste då trycket 2p  bli lägre än 1p . 

 

Hydraulisk diameter 

Vid strömning i cirkulära slutna kanaler kan diametern direkt användas i beräkningarna, 

men om tvärsnittet har en godtycklig form får den hydrauliska diametern hd  användas. 

 

Den hydrauliska diametern beräknas enligt (1:7:6). 

 
U

A
dh

⋅
=

4
 [mm]  (1:7:6) 

Där: 

A = Verklig genomströmningsarea 

U = Omkretsen på genomströmningsarean 
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Förluster vid minskning av genomströmningsarean 

Vid minskning av genomströmningsarean i ett rör uppkommer tryckförluster. För att 

minimera dem är det viktigt att göra övergången mjuk och utdragen. Blir minskningen för 

utdragen ökar dock friktionsförlusterna (Alvarez, 1990).  

 

 

1.7.2 Kraft 

Kraft definieras som gmF ⋅= , där kraften F har enheten N, m är massan i kg och g är 

tyngdaccelerationen som är 9.82 m/s-2 i Sverige. Där kraft I arbetet har detaljernas 

egenvikt försummats (Tabeller och formler för Nv- och TE-programmen, 2003).  

 

1.7.3 Hållfasthetslära 

I rapporten kommer endast grundläggande hållfasthetslära tillämpas och endast 

normalspänningar kommer att beräknas (spänningen har då riktningen vinkelrät ur 

snittet). Ingen hänsyn har tagits till ev. knäckning eller utmattning. Vid beräkningar av 

normalspänningar antas det att belastningen på materialet är lika stora i alla punkter i det 

berörda snittet. Normalspänningen betecknas med σ och har enheten N/mm2 och beräknas 

enligt (1:7:7) (Dahlberg, 1990) . 

 

A

F
=σ    (1:7:7) 

 

Där F betecknar kraften i Newton som snittet utsätts för och arean A på snittet i mm2.  
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2 Informationsinsamling och modellering av befintlig dysa 

Projektet inleddes med en informationsinsamling och konkurrentundersökning för att få 

en bild av den tilltänkta marknaden. 

2.1 Möte med Björn Sjögren 

Efter tips av Johan på AB Martins Mekaniska bokades ett möte med Björn Sjögren på 

Swerea Mefos AB i Borlänge.  Björn har stor erfarenhet av valsning samt tillhörande 

applikationer och kunde därför ge en bra bild av hur valsningen gick till samt hur 

kylningen fungerade.  

 

Vid formning av stål med hjälp av valsning krävs kylning då stålet ofta har en temperatur 

på över 1000˚C när det valsas. Kylningen krävs för att stålet inte ska fastna på valsarna.  

Det är också viktigt att kylningen sker jämnt för att inte valsen ska få olika diametrar 

vilket i sin tur leder till en ojämn plåt, men kan också resultera i sprickor i valsarna. 

 

Det är vanligt att flera valspar används efter varandra för att stegvis valsa ner ämnet till 

rätt dimensioner. Vid framställning av grovplåt används dock ett stort kvartovalsverk där 

ämnet valsas i flera stick, dvs. flera passager fram och tillbaka genom valsparet (Ett stick 

är en passage) (SSAB - Tillverkning av grovplåt), bild 7.  På bilden jämförs också en  

människas storlek med valsarna.  

 

Kylning med dysor förekommer på flera ställen under processen, då inte bara vid kylning 

av valsar. I processen finns också högtrycks-dysor (120-180 bar) som används för att ta 

bort glödskal från stålämnets yta innan valsningen. Det finns också dysor med stora 

flöden och lågt tryck (nära atmosfärstrycket) som används för att kyla ner stålämnena.   

 

Kylvätskan utgörs vanligen av vatten som återcirkulerar vilket innebär att glödskal följer 

med kylvattnet. Glödskalen kan då täppa igen dysorna vilket leder till ojämn kylning av 

valsen. 

 

Bild 7. Valsning av grovplåt1 

                                                      
1 http://www.ssab.com/Global/SSAB/Brochures/sv/Images%20Steelbook/grovpl%c3%a5t-del-
1.jpg  access: 20100611 
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I större valsverk när plåt valsas är dysorna placerade i stora grupper på kyllådor.  

Kyllådorna förser dysorna med kylvätska.  Ett kvartovalsverk har fyra kyllådor med 

dysor, se figur 3. Där dysornas uppgift är att kyla de två arbetsvalsarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 . Kvartovalsverk sett från sidan med rödmarkerade kyllådor. 

 

I varje kyllåda kan de sitta från 36 till över 70 dysor, placerade i 2 – 4 rader där de också 

kan ha olika flöden beroende på var i raden de sitter.    

 

Dysorna i valskylningen arbetar med ett tryck på 7-12,5 bar och flödena för ett valspar 

ligger på ca 250m3/h-700m3/h beroende på kylvätsketryck och vilket valspar det gäller 

(siffrorna gäller för ett varmvalsningsverk med 6 valspar).  

 

Enligt Björn fanns det problem med förslitning av dysorna hos SSAB i Borlänge, de 

gjorde att de fick bytas med några veckors mellanrum. Problemet var att korrosion 

bildades i dysorna vilket störde strålformarna. 
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2.2 Konkurrenter

På marknaden idag finns inga andra självrensande dysor

Mekaniska innehar paten

som skruvas på en gängad rördel i kyllådan, se bild 

industrin är bland andra

Bild 8. Lechler-dysor som formar strålen med hjälp av en sked

 

Både Lechler och BETE erbjuder 

45°, 60°, 90° och 120°.  BETE erbjuder även specialvinklar på begäran.

konkurrenternas produktblad undersöks visar det sig att f

spridningsvinkeln och trycket.

flatstråle.   

 

2.3 Modellering av befintlig dysa

Det visade sig att handritningar

gick att frambringa. Därför har dysan fått mätas upp manuellt med skjutmått.

Parallellt med uppmätningen har

genomfördes i delar

har modellerats endast för syns skull.

de ansågs osäkra. Det gäller främst må

 

 

                                        
2 http://www.hansa-engineering.se/UserUploadImages/Bete/FF
3 http://www.lechler.co.uk/filestore/126/tongnozzlegrouptrans217.gif

 

Konkurrenter 

På marknaden idag finns inga andra självrensande dysor av den typen som AB Martins 

Mekaniska innehar patent på, utan det som konkurrenterna erbjuder är fasta

som skruvas på en gängad rördel i kyllådan, se bild 8-9 . Konkurrenter 

industrin är bland andra BETE, SIBE-Systems och Lechler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 Bild 9. BETE NFD

 

dysor som formar strålen med hjälp av en sked3.                

er och BETE erbjuder dysor med flatstråle och spridningsvinkeln 20°, 30°, 

45°, 60°, 90° och 120°.  BETE erbjuder även specialvinklar på begäran.

konkurrenternas produktblad undersöks visar det sig att flödet varierar med 

spridningsvinkeln och trycket. Bilaga 3 visar ett produktblad för en BETE NF

Modellering av befintlig dysa 

Det visade sig att handritningar som i början av projektet antogs finnas tillgängliga inte 

gick att frambringa. Därför har dysan fått mätas upp manuellt med skjutmått.

Parallellt med uppmätningen har modelleringen skett i Pro/E. Modelleringen 

delar som sedan monterades ihop i ett montage. De två tätningsringarna 

endast för syns skull. På ritningarna har några mått utelämnats eftersom 

de ansågs osäkra. Det gäller främst måttsättningen av huset och munstyckenas geometri.

                                                      
engineering.se/UserUploadImages/Bete/FF-NFD.jpeg   

w.lechler.co.uk/filestore/126/tongnozzlegrouptrans217.gif          

av den typen som AB Martins 

det som konkurrenterna erbjuder är fasta munstycken 

. Konkurrenter som förekommer i 

Bild 9. BETE NFD med fräst munstycke2. 

spridningsvinkeln 20°, 30°, 

45°, 60°, 90° och 120°.  BETE erbjuder även specialvinklar på begäran. När 

lödet varierar med 

en BETE NFD dysa med 

som i början av projektet antogs finnas tillgängliga inte 

gick att frambringa. Därför har dysan fått mätas upp manuellt med skjutmått.  

Modelleringen 

. De två tätningsringarna 

På ritningarna har några mått utelämnats eftersom 

ttsättningen av huset och munstyckenas geometri. 

   access:2010-06-11 
          access: 2010-06-11 
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3 Beräkningar  

Under arbetet har ett antal beräkningar genomförts. 

3.1 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts för munstycket med rund och skedformad stråle. Dysan 

med rund stråle benämns vanligen nåldysa. Flödet har också beräknats vid rensning. 

Flödet för den skedformade strålen har också mätts under ett verkligt test. 

3.1.1 Munstycke med rund stråle  

Munstycket med runt stråle är tänkt att användas med en lös sked som formar strålen i 

samband med valsning. Det är då möjligt att variera strålens form utan byte av 

munstycke. Flödena med en rund stråle har valts att endast beräknas teoretiskt. 

 

Figur 4 visar en förenklad bild av ett munstycke med rund stråle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Figur 4 En förenkling av munstycket med rund stråle 

 

Snitt 1 har lagts i den grövre delen av munstycket, som också har samma dimension som 

röret som förser dysan med kylvätska. Snitt 2 har lagts precis utanför mynningen på 

munstycket, det eftersom trycket i den smala delen av munstycket är okänt.  Med snitt 

placeringen kan istället trycket P2 sättas till atmosfärstryck. Kylvätsketryckets intervall 

har bestämts genom en marknadsundersökning, där konkurrenters intervall legat till 

grund samt informationen som uppkom i samband med studiebesök hos Björn Sjögren. 

 

Kända data:  

P1 = 0.5-12.5 Bar  

P2 = 1.01325 Bar (Atmosfärstryck) 

R1= 4.5 mm 
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R2= 0.5 mm 

 

 Först beräknas tvärsnittsarean för de två olika snitten enligt (3:1:1). 

 

A = π⋅
2

r     (3:1:1) 

 

A1 = 62.635.4 22

1 =⋅=⋅ ππr  mm2 

A2 = 79.05.0 22

2 =⋅=⋅ ππr  mm2 

 

En jämförelse av areorna visar att A2 är betydligt mindre än A1.  Används då 

kontinuitetsekvationen (1:7:1) 

2211 AcAc ⋅=⋅  

Och 

  21 AA >>  

Ger det att  

  21 c<<c  

 

Då kan antagandet 01 ≈c  göras.  Antagandet är en förutsättning för att det ska vara 

möjligt att lösa ut flödeshastigheten i punkt 2 i Bernoullis ekvation (1:7:4).  Den 

eventuella höjdskillnaden som uppkommer vid monteringen av dysan har försummats i 

beräkningarna, dvs. 21 hh = . Till trycket P1 får atmosfärstrycket läggas till då trycket är 

angivet som övertyck. 

 

ρρ
2

2

2

21
1

2

1

22

p
hg

cp
hg

c
+⋅+=+⋅+  (1:7:4)  

 

Löser ut 2c : 

2100010002

2

221

2

1 cppc
=−+  

 





















 −
+⋅=

10002
2 21

2

1
2

ppc
c  
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Om det mot antagandet vore sådant att 01 ≠c  ger det termen ett väldigt litet bidrag till 

storleken på 2c .  Det eftersom termen i beräkningarna: 

 








 −
<<

10002
21

2

1 ppc
 

 

Insättning ger (5 bar övertryck): 
















 −
+⋅=

1000

101325601325

2

0
2

2

2c  

 

Ger: 

6.312 =c m/s 

 

Nu när flödeshastigheten är känd i 2c  kan massflödet )(m& beräknas med hjälp av (1:7:1).  

 

222 Acm ⋅⋅= ρ&   [kg/s] (3:1:2)  

 

Insättning ger: 

025.0)10 7.9(6.311000 -7 =⋅⋅⋅=m& [kg/s] 

 

Flöden anges vanligen i enheten Liter/minut, därför räknas flödet om. Eftersom vatten har 

densiteten 1000 kg/m3 kan de direkt omvandlas till liter. 

 

5.160025.0 =⋅ [kg/min] →  1.5 [l/min]  (3:1:3) 

 

Ovanstående beräkning gäller för 5 bars övertryck i kylsystemet, men flödet har beräknats 

i flera tryck (i intervallet 0,5 till 13 bar) och sammanställts i tabell 1 och diagram 1.  
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Tabell 1. Teoretiskt flöde hos dysa med rak stråle (nåldysa). 

Tryck p1 [bar] Flödeshastighet C2 [m/s] Massflöde ṁ [kg/s]  [l/min] 

0,5 10,0 0,008 0,47 

1,0 14,1 0,011 0,67 

2,0 20,0 0,016 0,95 

3,0 24,5 0,019 1,16 

4,0 28,3 0,022 1,34 

5,0 31,6 0,025 1,50 

6,0 34,6 0,027 1,64 

7,0 37,4 0,030 1,77 

8,0 40,0 0,032 1,90 

9,0 42,4 0,034 2,01 

10,0 44,7 0,035 2,12 

11,0 46,9 0,037 2,22 

12,0 49,0 0,039 2,32 

12,5 50,0 0,040 2,37 

13,0 51,0 0,040 2,42 

 

 

 

Diagram 1, Teoretiskt flöde med rund stråle 
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3.1.2 Munstycke med skedformad stråle 

Först har munstycket som ger en skedformad stråle beräknats med hjälp av teori, sedan 

har ett praktiskt test genomförts. 

Teori 

Trycket i snitt 2 antas som tidigare till atmosfärstryck. Vilket är placerat precis framför 

munstyckets mynning. Flödeshastigheten kommer att bli densamma som beräkningarna 

för den runda strålen eftersom de båda trycken är lika.  Det som skiljer sig är jämfört med 

beräkningarna för den runda strålen är genomströmningsareorna.  

 

Genomströmningsarea för munstycket med den skedformade strålen uppskattades med 

hjälp av Pro/E till 2 mm2, men arean är inte helt cirkulär utan något elliptisk och därför 

måste den hydrauliska diametern (1:7:6) beräknas enligt: 

 

33.1
6

24
=

⋅
=hd  [mm] 

 

Nu kan den hydrauliska arean beräknas: 

 

 39.1
2

33.1
2

2 =⋅







=⋅= ππrA  [mm2] 

 

Flödet beräknas enlig föregående (3:1:2) och (3:1:3) och resultaten har sammanställts i 

tabell 2 och diagram 2. 

  



21 

 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av teoretiska flöden med skedformad stråle  

Tryck p1 [bar] Flödeshastighet C2 [m/s] Massflöde ṁ [kg/s]  [l/min] 

0,5 10,0 0,014 0,83 

1,0 14,1 0,020 1,18 

2,0 20,0 0,028 1,67 

3,0 24,5 0,034 2,04 

4,0 28,3 0,039 2,36 

5,0 31,6 0,044 2,64 

6,0 34,6 0,048 2,89 

7,0 37,4 0,052 3,12 

8,0 40,0 0,056 3,34 

9,0 42,4 0,059 3,54 

10,0 44,7 0,062 3,73 

11,0 46,9 0,065 3,91 

12,0 49,0 0,068 4,09 

12,5 50,0 0,070 4,17 

13,0 51,0 0,071 4,25 

 
 
 
 
 
 

 
Diagram 2. Sammanställnig av teoretiska flöden med skedformad stråle 
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Praktik 
För att verifiera resultaten i de teoretiska beräkningarna har ett praktiskt test genomförts 

hos AB Martins Mekaniska, där en provbänk fanns tillgänglig.  

 

Till att börja med kördes dysan utan kylvätska och endast med tryckluft för att undersöka 

vilket tryck som krävdes för att öppna respektive stänga dysan. Dysan anslöts på via 

provbänkens PLC-styrda ventiler till företagets interna tryckluftssystem på 8bar. Innan 

ventilerna satt en tryckregulator vilket möjliggjorde att valfritt tryck (0 -8 bar) kunde 

väljas. På tryckregulatorn fanns en inbyggd tryckmätare men direkt efter satt ytterligare 

en mätare med finare skala monterad. Den inbyggda hade skalan 0-10 bar och gradering 

för varje ½ bar. Den fristående mätaren skalan 0-1 MPa, graderad varje 0.02 MPa (0.2 

bar). 

 

 

Figur 5. Schematisk bild av tryckluftsuppkopplingen i försöken. 

 

Figur 5 visar en schematisk bild av tryckluftsystemets uppkoppling. PLC-systemet har till 

uppgift att med ett antal ventiler möjliggöra schemalagd rensning. Med provbänken 

möjliggör den demonstrationer av ett system med de självrensande dysorna. I de 

praktiska testen har systemet ingen större inverkan förutom att det är kan leda till visst 

tryckfall fram till dysorna.  

 

För att tar reda på det erforderliga lufttrycket skruvades det först ned till ca 1 bar med 

regulatorn.  Det visade sig att regulatorns inbyggda mätare visade lite mindre än den 

efterföljande mätklockan (ca 0.1-0.2 bar). Därefter kontrollerades om dysan då öppnat, 

vilket den inte gjort. Därför justerades trycket upp i steg om 0.2 bar tills den precis 
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öppnade. Det visade sig vara strax över 2 bars tryck både för öppning respektive 

stängning av dysan.   

 

I försöken med att mäta upp flödet användes provbänkens kylvätskepump som klarar av 

att lämna max 21 bar och 100 liter/minut. På pumpens trycksida fanns ett rör som ledde 

tillbaka ner i kylvätskebehållaren, på röret satt en ventil som kunde regleras mellan öppen 

och stängd. Med hjälp av denna ventil kunde kylvätsketrycket regleras. Figur 6 visar en 

förenklad bild av provbänken. Innan testen genomfördes fylldes bänken med vanligt 

kranvatten, från det kommunala vattensystemet i Gävle. 

 

 

    Figur 6. Förenklad bild av provbänken 

 

För att mäta trycket användes en tryckmätare med graderingen 0-6 bar, med gradering för 

varje 0.2 bar.  Därför har försöken begränsats till mätning av flöden i steg om 0.5 bar i 

intervallet 1-6 bar. Det eftersom ett tryck under 1 bar snabbt gjorde att strålen blev väldigt 

smal och gav en oönskad form.  

 

För att mäta upp flödena vid drift av dysan användes en vanligt 10 liters städhink.  En 

dysa placerades i provbänken, där den låstes i stängt läge med tryckluft.  Trycket i 

kylvätskesystemet ställdes sedan in till önskat tryck. Det visade sig att tryckmätaren 

pendlade med ca ±0.2 bar kring önskat värde. Därför användes det som en riktlinje när 

trycket ställdes in för alla mätvärden. 

 

När trycket sedan önskat tryck var inställt användes en mobiltelefon för att ta tid.  Hinken 
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placerades bredvid strålen och precis när tidtagningen startades fördes hinken in under 

strålen. Hinken hölls under hela testen på plats för hand. När sedan en minut gått drogs 

hinken ur strålen.  En minut valdes för att förenkla omvandlingen till liter per minut och 

samt för att hinken inte blev för tung att hålla i.  

 

Hinken placerades sedan på en manuell våg där vikten på hinken samt den innehållande 

kylvätskan vägdes. Vikten kunde då mätas med 10 grams noggrannhet. För att sedan 

beräkna flödet drogs de 320 gram som hinken vägde bort. Och eftersom vatten väger 1 kg 

per liter kan resultatet direkt omvandlas till liter per minut när vikten på hinken dragits 

av. Resultaten är presenterade i tabell 3 och diagram 3. 

 

                 Tabell 3. Uppmätta flöden med skedformad stråle 

Kylvätsketryck [bar] Uppmätt vikt [kg] flöde [l/min] 

1 1,84 1,52 

1,5 2,20 1,88 

2 2,56 2,24 

2,5 2,84 2,52 

3 3,06 2,74 

3,5 3,40 3,08 

4 3,65 3,33 

4,5 3,83 3,51 

5 4,00 3,68 

5,5 4,21 3,89 

6 4,43 4,11 

 

 

Diagram 3. Uppmätta flöden med skedformad stråle   
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Det visade sig under flödesförsöken att dysans spridningsvinkel varierade med 

kylvätsketrycket. Därför mättes vinkeln vid några olika tryck och resultatet presenteras i 

tabell 4. För att mäta vinklarna användes två stålskalor som sammanfogades med en 

skruv i deras upphängningshål. Funktionen blir densamma som för en smygvinkel4.  De 

placerades framför strålen varpå de två stålskalorna anpassades efter strålens ytterkanter. 

Skalorna lades sedan på en arbetsbänk och vinkel mättes med en vinkelmätare. 

 

Tabell 4. Resultat från mätning av spridningsvinkeln 

 

 

 

 

 

 

Försök visade att dysan inte öppnade trots trycklöst luftsystem och ett kylvätsketryck på 

0-6 bar. Dysan placerades först i driftläge och därefter kopplades tryckluften bort helt. 

 

Det kontrollerades också vilket tryck som krävdes för att stänga dysan efter rensning. Det 

gjordes genom att dysan först placerades i öppet läge och tryckluft lades sedan på för 

stängning, där trycket först sattes till 2 bar som var det tryck som krävdes för att stänga 

dysan vid torrt tillstånd.  Trycket ökades sedan gradvis till dysan stängdes helt.  I testerna 

tog ingen hänsyn till att en viss fördröjning skedde utan kravet var att dysan stängde helt 

och bildade den önskade strålformen. Resultatet presenteras i tabell 5. 

  

Tabell 5. Erforderligt tryck för att stänga dysan till driftläget. 

Kylvätsketryck [bar] Tryckluft [bar] 

1 2,8 

1,5 2,8 

2 2,8 

2,5 2,8 

3 2,8 

3,5 3 

4 3 

4,5 3 

5 3 

5,5 3,2 

6 3,2 

                                                      
4 En smygvinkel används oftast inom snickeri för att föra över vinklar från ritningar till en detalj 
eller från en detalj till en annan. Smygvinkeln är oftast ograderad. 

Kylvätsktryck [bar] Spridningsvinkel [˚] 

1 80 

2 90 

3 95 

4 100 
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Avslutningsvis genomfördes ett försök att mäta flödet vid renings. Dysan låstes då i 

öppen position med tryckluft.  I övrigt genomfördes testet likt föregående.  Det visade sig 

dock att hinken inte klarade av flödet utan svämmades över innan 1 minut hade nåtts. 

Därför valdes en tidsperiod på 20 sekunder istället, vilket också det nästan helt fyllde 

hinken. Resultatet presenteras i tabell 6, observera att uppmätt värde avser 20 sekunders  

flöde. Vikten har sedan räknats om för att ge enheten liter per minut. 

 

                   Tabell 6. Uppmätt flöde vid rensning 

Kylvätsketryck [bar] Uppmätt vikt [kg] flöde [l/min] 

1 7,62 21,9 

 
 
På grund av det stora flödet och svårigheten att mäta det, ansågs det att ett försök räckte 

för att få en uppfattning om flödet vid rensning. 

 

3.1.3 Teoretiskt flöde vid rensning 

Vid rensning ökar genomströmningsarean ca ~40 gånger beroende på munstycke vilket i 

sin tur ger ett ökat flöde. Då det t.ex. vid valsning kan ge ojämn kylning och genom det 

en vals med ojämn diameter är det intressant att beräkna flödet även vid rensning.  

 

 

 

Bild 10. Dysan i genomskärning med beräkningssnitten markerade. 
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Vid beräkning av flödet när resning sker har snitten valt att läggas enligt bild 10.  

Snitt 1 är som tidigare placerat i det inkommande vätskeröret.  Där trycket varierar som 

tidigare (0,5-13 bar). Genomströmningsarean har i snitt 2 med hjälp av Pro/E 

approximerats till 36 mm2.   Eftersom arean då inte längre är cirkulär måste den 

hydrauliska diametern beräknas. 

 

54.5
26

364
=

⋅
=hd  [mm] 

 

 1.24
2

54.5
2

2 =⋅







=⋅= ππrA  [mm2] 

 

Trycket i snitt 2 antas som tidigare till atmosfärstryck. 

 

Flödeshastigheten kommer också här att bli densamma som tidigare eftersom trycket är 

lika.  Det som skiljer sig är genomströmningsareorna. De nya flödena beräknas enligt 

(3:1:2) och (3:1:3). 

 

Resultatet presenteras i tabell 7 och diagram 4. 
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Tabell 7. Teoretiska flöden vid rensning 

Tryck p1 [bar] Flödeshastighet C2 [m/s] Massflöde ṁ [kg/s]  [l/min] 

0,5 10,0 0,241 14,46 

1,0 14,1 0,341 20,45 

2,0 20,0 0,482 28,92 

3,0 24,5 0,590 35,42 

4,0 28,3 0,682 40,90 

5,0 31,6 0,762 45,73 

6,0 34,6 0,835 50,09 

7,0 37,4 0,902 54,10 

8,0 40,0 0,964 57,84 

9,0 42,4 1,022 61,35 

10,0 44,7 1,078 64,67 

11,0 46,9 1,130 67,82 

12,0 49,0 1,181 70,84 

12,5 50,0 1,205 72,30 

13,0 51,0 1,229 73,73 

  

 

 

Diagram 4. Teoretiksa flöden vid rensning    
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3.2 Beräkning av krafter i dysan 

Trycket som normalt används i tryckluftssystem ute i industrin är 6-8 bars övertryck. I 

beräkningarna har dock intervallet 5-10 bar använts för att undersöka vilka krafter som 

förekommer om ett högre respektive lägre tryck läggs används.  Krafterna som beräknas 

är de som uppkommer från tryckluften respektive kylvätskan. I beräkningarna har ingen 

hänsyn till jämvikt eller dynamik tagits utan syftet är att endast beräkna de krafter 

uppkommer av fluidernas tryck samt friktionskraften. 

 

Kraften som tryckluften åstadkommer på kolven beräknas med hjälp av sambandet 

(3:2:1).  

 

A

F
P =      (3:2:1) 

Där: 

=P Trycket   [Pa] 

=A Arean   [m2] 

=F Kraften   [N] 

 

Omstuvning ger: 

APF ⋅=      (3:2:2) 

 

För att beräkna kraften vid de olika trycken måste först areorna på kolven bestämmas. 

Vid öppning, se bild 12, kommer arean att bli något mindre än vid stängning se bild 11, 

eftersom styrstiftet samt munstycket tar upp en del area. 

 

  

Bild 11. Trycksatt area vid stängning Bild 12. Trycksatt area vid öppning 

  



30 

 

Öppning/Rensning 

Arean på kolven vid rensning av dysan beräknas enligt (3:2:3). 

)()( 222

1 πππ ⋅−⋅−⋅= msö rrrA     (3:2:3) 

 

Där:  

=1r Radien på kolven. 

=sr Radien på styrstiftet. 

=mr Radien på munstyckesdelen. 

 

Insättning ger: 

757)5.7()3(5.17 222 =⋅−⋅−⋅= πππöA [mm2]    

  

Kraften öF  beräknas då enligt sambandet (3:2:4). 

öö ApF ⋅=  [N]  (3:2:4)  

 

Resultatet från beräkningarna av krafterna i kolven vid öppning presenteras i tabell 8.  

 

Tabell 8. Kraft skapad av tryckluften i 

kolven vid öppning 

p [bar] Fö [N] 

5 379 

6 454 

7 530 

8 606 

9 681 

10 757 

 

 

Bild 13. Krafter vid öppning. 

 

Bild 13 visar en förenklad bild av de krafter som förekommer vid öppning. Vid öppning 

av dysan kommer öppningskraften öF dock att få hjälp av trycket från kylvätskan MöF , 

samtidigt som friktionskraften frF  från tätningarna bromsar. 

Friktionskraften har ritats som två pilar i illustrationerna, det är för att visa var friktionen 

uppstår. Friktionskraften kommer ändå att betraktas som en enda.  
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Stängning/Driftläge  

Arean på kolven vid stängning av dysan beräknas enligt (3:2:5). 

π⋅=
2

1rAs     (3:2:5) 

Där:  

=1r Radien på kolven. 

 

Insättning ger arean 

9625.17 2 =⋅= πsA  [mm2]    

 

Kraften sF
 
beräknas med sambandet (3:2:6) och redovisas i tabell 9. 

 

ss ApF ⋅=  [N]   (3:2:6) 

  

Tabell 9. Kraft i kolven skapad av tryckluften vid stängning 

 

 

 

 

 

 

 

        Bild 14. Krafter vid stängning. 

 

Bild 14 visar en förenklad bild av de förekommande krafterna vid stängning. 

Men när munstycket är på väg att återgå till driftläge hindras den av friktionskraften frF

och av trycket från kylvätskan MöF . 

 

Vätsketryckets teoretiska inverkan 

Eftersom kylvätskans tryck påverkar krafterna vid rensning måste de beräknas. 

I beräkningen har det antagits att kylvätskans hela ursprungliga tryck ligger på 

munstyckets yta.  

 

Arean på munstycket har antagits vara den yta trycket på kylvätskan verkar på. Ingen 

hänsyn till munstyckets utformning har tagits. 

p [bar] Fs [N] 

5 481 

6 577 

7 673 

8 770 

9 866 

10 962 
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Arean MA  beräknas enligt (3:2:7). 

1775.7 2 =⋅= πMA [mm2]   (3:2:7)   

 

Trycket på kylvätskan antas variera mellan 7.5–12 bar, det är baserat på uppgifterna som 

framkom vid studiebesöket i Borlänge hos Björn Sjögren. I beräkningen har intervallet 7-

13 bar valts för att ha lite marginal.  

 

Kraften MöF  som uppkommer pga. vätsketrycket beräknas enligt sambandet (3:2:8). 

 

MvMö ApF ⋅=  [N]  (3:2:8)   

Där: 

vp = Kylvätsketrycket 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 10. 

 

Tabell 10. Den teoretiska kraften som från kylvätsketrycket 

pv [bar] FMö [N] 

7 124 

7,5 133 

8 142 

9 159 

10 177 

11 195 

12 212 

12,5 221 

13 230 

 

 

Friktionskraft 
I de praktiska försöken visade det sig krävas ca 2 bar för att öppna respektive stänga 

dysan. Det innebär att friktionskraften är ungefär (3:2:9).  

 

ösfr ApF /⋅=   (3:2:9) 

 

I teorin bör trycket som krävs för att öppna dysan vara större än det vid stängning 

eftersom arean är mindre, förutsatt att friktionen är lika stor i båda fallen, men det visade 



33 

svårt att mäta någon skillnad i försöken. Därför har friktionskraften beräknats för båda 

fallen. 

 

Insättning ger friktionskraften för stängning: 
 192000962.0200000 =⋅=frsF [N] 

 
Insättning ger friktionskraften för öppning: 
 167000757.0200000 =⋅=fröF [N] 

 

Det innebär en skillnad på 25 N vilken troligen beror på att hela arean markerad i bild 11 

inte ”används” när dysan står i fullt öppet läge, utan arean begränsas något, se bild 5. En 

mindre area ger då en mindre friktionskraft enligt formel (3:2:9). 

 

I teorin borde kolven (när den står i öppet läge) börja stängas vid ett tryck på 1.74  bar om 

friktionskraften för öppning används för beräkning av trycket, se (3:2:10). 

 

173597
000962.0

167
= Pa (= 1.74 bar ) (3:2:10) 

 

I följande beräkningar har friktionskraften som beräknades för öppningen valt att 

användas, då arean i fallet vid stängning antogs ofördelaktig och därför ger en högre 

friktionskraft. 

 

Hållfasthet 

När krafterna kolven belastas med kan nu en enkel hållfasthetsberäkning genomföras Det 

för att få en bild av hur dysans dimensioner förhåller sig kontra hållfastheten. Då en allt 

för överdimensionerad konstruktion ger onödiga kostnader. Det största kraften 

kolven/munstycket belastas med blir läget då det högsta driftlyfttrycket (8 bar) används 

och dysan är stängd.  I beräkningen har det antagits att kolven/munstycket är fast inspänd 

i ytan där munstyckeshalvorna delas. Se bild 15 

 

Kraften sF är då 770N enligt Tabell 9. I beräkningen antas det att ingen kraft tas upp av 

friktionen från tätningsringarna och att kylvätskan inte påverkar med någon kraft. Det 

minsta snittet blir då i urtaget för den mindre tätningsringen. 
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Arean beräknas (cirkulärt tvärsnitt):  

 

1417.6 2
min =⋅= πA  [mm2] 

 

För att bestämma spänningarna i snittet används ekvation (1:7:7), som i det här fallet får 

utseendet (3:2:11). 

 

  
min

max

A

F
=σ  [N/mm2]  (3:2:11) 

Insättning ger (3:2:12). 

 

46.5
141

770
==σ [N/mm2]  (3:2:12) 

 

 

 

 

 

Bild 15. Kolven/munstycket fastinspänd i munstyckets yta 
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3.3 Dimensionering vid kylning med självrensande dysor 

Det är inte bara flödet hos dysorna som är intressant utan även hur dysorna ska placeras i 

förhållande till varandra och antalet dysor som krävs för en viss valsbredd.  Figur 7 visar 

den tänkta placeringen av dysorna. 

 

 

Figur 7. Placering av dysor vid valskylning 

 

Efter konkurrentanalysen visade det sig att (ovanifrån sett) placerades med en vinkel på 

mellan 5-15° för att strålarna inte ska störa varandra, se bilaga 3. 

 

Om ett givet totalflöde finns att tillgå kan antalet dysor beräknas enligt (3:3:1). 

 

dysa

tot
v

v

v
z

&

&
=    (3:3:1) 

Där: 

vz  = Antalet dysor vid ett känt totalflöde 

totv&  = känt totalflöde 

dysav& = Flödet per dysa vid ett givet tryck, se tabell 2-3 och 2-3 (skedformad dysa). 
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Beroende på vilket avstånd till valsen och vilken spridningsvinkel dysan har kommer 

strålen att få olika bredd.  

 

Bredden b på en stråle beskrivs med det sambandet (3:3:2) 

 

hb ⋅







=

2
tan2

α
  (3:3:2) 

Där: 

α = Spridningsvinkeln hos strålen 

h = Avståndet mellan valsens yta och dysans munstycke 

 

En avgörande faktor för hur många dysor som krävs är de överlapp mellan dysorna.  Om 

ingen säkerhet väljs blir antalet dysor som krävs (3:3:3). 

 

b

vb
z =    (3:3:3) 

 

Där: 

z = Antalet dysor 

vb = bredd på valsen 

b = bredd på en stråle 

 

Konkurrentanalysen och informationsinsamlingen visade dock att det var nödvändigt att 

strålarna överlappar varandra, eftersom flödet i strålen är ojämn avtar mot sidorna på 

strålen.  

 

Vanligt är överlapp med 2, enligt figur 7, då får ekvationen utseendet (3:3:4).  

 









=

2

b

vb
zö    (3:3:4) 

Där:  

öz  = Antalet dysor med säkerheten öS  

2

b
= Avståndet mellan varje dysa. 
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I ekvationen med överlapp kommer de två yttersta halvorna av de yttersta dysorna inte att 

bli överlappade mot valsens sidor, det antas att kylningen ändå räcker i de fallen. 

 

Om ekvationerna sammanställs fås sambandet (3:3:5) och (3:3:6). 

 

h

vb
z

⋅







=

2
tan2

α
  (3:3:5) 


















⋅







=

2

2
tan2 h

vb
zö

α
  (3:3:6) 

 

I ekvation (3:3:5) och (3:3:6) räcker det att valsbredden, spridningsvinkeln och avståndet 

till valsen är kända för att antalet dysor ska kunna bestämmas. 

 

I tabell 11 har bredden på strålens bredd i millimeter räknats ut beroende på vilken 

spridningsvinkel och vilket avståndet till valsen är. 

 

Tabell 11. Bredden på strålen för olika avstånd och spridningsvinklar. 

Höjd (h) 

[mm]             

Vinkel [°] 100 200 300 350 400 500 

80 168 335 503 587 671 838 

90 200 400 600 699 799 999 

95 218 436 654 763 872 1090 

100 238 476 714 833 953 1191 
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4 Konstruktionsförbättringar 

Konstruktionsförbättringarna har fått ett begränsat utrymme i arbetet då arbetet efterhand 

i huvudsak inriktat sig på att dokumentera den befintliga dysan samt ta fram underlag för 

eventuella konstruktionsförbättringar. 

4.1 Allmänt 

Efter samråd med Johan på AB Martins Mekaniska bestämdes att ingen större (större 

flöde) självrensande dysa behövde tas fram. Eftersom den befintliga dysan inte finns på 

marknaden fanns heller inget uttalat behov av större flöden. De ansågs därför att dysan 

först behövde lanserades och därefter kunde det bli aktuellt med en större variant om 

behovet visar sig finnas.    

 

4.2 Fjäder 

Enligt Johan på AB Martins Mekaniska undrade många potentiella kunder vad som 

händer om tryckluften tappar sitt tryck. De tester som genomfördes visade att dysan inte 

öppnade för ett kylvätsketryck på 0-6 bar men testerna sade inget om vad som händer vid 

högre kylvätsketryck pga. begräsningarna i provbänken.  

 

En tanke för att säkerställa stängning är att komplettera tryckluften för stängning med en 

tryckfjäder. De födde även tanken på att ersätta tryckluften för stängning helt med en 

fjäder.   

 

Om tryckluften för stängning ska ersättas utan större modifikationer av dysan krävs en 

fjäder med relativt hög kraft samt liten storlek.  Fjäderns kraft får inte överstiga den av 

tryckluften skapade kraften för öppning av dysan . Samtidig måste fjädern vara stark nog 

för att stänga dysan efter rensning. 

 

Vid det lägsta drifttrycket på 6 bar övertryck i tryckluftsystemet beräknades öppnings 

kraften till 454 N enligt tabell 8. Det blir den övre gränsen för fjäderns kraft. Den undre 

gränsen bestäms av den antagna kraften från kylvätskan vid det högsta drifttrycket på 

12,5 bar, dvs.  221 N och friktionen på 167 N. Kraften från kylvätskan är den högsta 

teoretiska kraften efter som inga uppmätta värden finns för det kylvätsketrycket. De ger 

en total minsta kraft på 388 N enligt (4:2:1). 

 

388167221min =+=  [N]  (4:2:1) 
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I teorin börjar kolven att röra sig direkt jämvikten blir ur ballans men eftersom det rör sig 

om enbart teoretiskta beräkningar, bör lite marginal läggas in 

 

Med hjälp av Pro/E konstaterades att fjädern måste ha slaglängden 5 mm om rörelsen ska 

bli densamma som med tryckluft.   Det betyder att fjädern ska med hjälp av det lägsta 

luftrycket på 6 bar kunna komprimera fjädern 5 mm. Alltså bör fjäderns kraft ligga 

närmast möjligt den undre gränsen på ca 400 N för att den överstigande kraften på 54 N 

ska orka komprimera fjädern den önskade sträckan. 

 

Att montera fjädern krävs dock att dysans lock anpassas för att inrymma en fjäder då 

inget utrymme finns tillgängligt, se bild 5. 

 

 

Bild 16. Kolven med fjäder 

 

 

Längden på fjädern vid obelastad längd 0L  är inte 

kritisk men bör vara kortast möjlig för att inte dysan 

ska bli onödigt stor.  Det som då söks är en fjäder med 

kraften ~ 400 N vid längden 1L  och i ett läge 2L ha 

komprimerats 5 mm från 1L  med kraften 454 N. De 

olika måtten visas på bild 17 där fjädern endast är till 

illustration. 

 

 

Bild 17. Fjäderns olika längder 

 

Fjäderns ytterdiameter hD  väljas till strax under 35 mm för att passa i utrymmet för 

kolven. Om ytterdiametern dessutom är nära cylinderns mått är det möjligt att ingen 
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ytterligare styrning behöver installeras och fjädern styrs då tillräckligt av 

cylinderväggarna. 

 

Bild 18 visa hur dysan kunde se ut med en fjäder monterad. Nyckelgreppet på locket har 

behållits eftersom det antas kräva verktyg för att orka skruva ihop dysan med en fjäder 

monterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 18. Dysa med fjäder 

 

 

En fjäder med längden enligt bild 18 ger dock en kraftigt förstorad dysa vilket inte är 

önskvärt. Det bästa vore därför kortast möjlig fjäder som ändå uppfyller specifikationen. 

Flera fjädertillverkare erbjuder hjälp med att välja rätt fjäder, eller helt enkelt tar fram en 

ny fjäder som passar ändamålet.   
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5 Diskussion 

De självrensande dysan behöver ”erfarenhet” på den tilltänkta marknaden då det är svårt 

att optimera en produkt som inte använts i någon större omfattning.  

 

Planering 

Att till följa planeringen till punk är ofta väldigt svårt om inte det inte rör sig om 

återkommande projekt med likvärdiga innehåll. Därför har planeringen setts mera som ett 

hjälpmedel än att den måste följas till punkt och pricka. Att planera projektet har varit 

ganska svårt då området dysor för mig tidigare var helt okänt. Trots det har planeringen 

ändå kunnat följas till stor del även om arbetet som vanligt i ett projekt blivit mera 

intensivt mot slutskedet. 

 

 

5.1  Resultatanalys 

I början av projektet formulerades syftet med arbetet och i och med det formulerades två 

frågor som arbetet ämnade ge svar på. Frågorna var: 

 

Vilka vätskeflöden krävs för tillfredställande kylning av valsar inom stålindustrin? 

Frågan visade sig svår att svara på då valsning förekommer i vitt skilda storlekar. Från 

applikationen hos Scana steel i Söderfors där 4 dysor till SSAB Borlänge där över 70 

dysor användes för att kyla en vals. Att bestämma flödena blir därför högst individuellt 

beroende på vad som valsas och i vilken storlek är.  

 

Hur ska geometrin se ut för effektivast strömning? 

I teoridelen beskrivs hur geometrin bör utformas för att minimera tryckförlusterna vid en 

minskning av genomströmningsarean. Att vidare optimera strömningen kräver djupare 

kunskaper inom strömningslära och tillgång till avancerade flödessimuleringsprogram.   

 

Metod för att bestämma antalet dysor beroende på valsbredd 

På mötet med Björn Sjögren framkom det att placeringen av dysorna är högst individuell. 

Vanligt var att de icke självrensande dysorna som satt monterade i kyllådorna hade olika 

flöden beroende på var i arrangemanget de var monterade. 

 

Det var därför svårt att bestämma någon generell metod hur antalet dysor ska bestämmas 

för en specifik valsbredd. Det beror då mera på vad processen kräver och skiljer sig från 

fall till fall. 
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I ett enklare arrangemang där den efterfrågade kylning ska vara jämt fördelad över valsen 

är det dock möjligt med de framtagna geometriska sambanden att bestämma antalet dysor 

och placeringen.  Ur sambanden kan de som efterfrågas lösas ut. Ibland kanske 

omkringliggande utrustning hindrar dysorna att placeras på ett visst avstånd och då 

istället är intressant att ta reda på vilken spridningsvinkel som ger den efterfrågade 

bredden på strålen. 

  

Efter som trycket i tryckluftsystemet släpper helt rensningen genomförts tar det tid att 

fylla igen vid nästa rensning, därför sker rensningen med fördel i mindre grupper 

eftersom det annars tar lång tid innan hela tryckluftssystemet är trycksatt. I provbänken 

med en dysa kunde rensningen dock ske under sekunden. Men baserat på erfarenhet från 

Scana Steel, är det med större system och långa ledningar viktigt att beakta systemets 

storlek när antalet dysor som ska rensas samtidigt bestäms.   

 

Komponentritningar  

En osäkerhet i projektet är modelleringen av den befintliga dysan. Det eftersom den 

endast mätts med skjutmått och inte efter några ursprungliga tillverkningsritningar. Det 

gör att tillverkningsfel och handhavandefel av mätutrustningen kan ha överförts till 

konstruktionsritningarna. Dysans hus har en mer komplicerad geometri vilket gör det 

troligt att den är minst korrekt gällande mätningarna. Och eftersom huset gjuts bidrar det 

till ytterligare en osäkerhet då inte alla sidor bearbetas.  

 

5.1.1 Strömnings beräkningar och tester 

Eftersom flödena mättes med hjälp av hink och en våg finns flera möjliga svagheter. T.ex. 

kan antagandet att vattnet som användes hade densiteten 1000 kg/m3 kan vara felaktigt.  

 

Om dysorna ska användas vid en applikation med t.ex. spritbaserad kylvätska som har en 

lägre en densitet kommer inte flödesberäkningarna att stämma. 

 

En annan osäkerhet i flödesmätningen ligger i tiden hinken hölls under strålen. Risken är 

överhängande att tiden för de olika mätningarna varierar med någon sekunds skillnad. 

Ytterligare än osäkerhetsfaktor är i själva vägningen, även om vågen nollades inför varje 

vägning finns en viss risk för avläsningsfel då vågen var av manuell typ. 
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Vid beräkningarna av krafterna ligger en osäkerhet i kring hur kylvätskans tryck påverkar 

munstycket och i sin tur kolven.  Osäkerheten går även över i strömningsberäkningarna 

där ingen hänsyn tagits till tryckförluster. 

 

 I diagram 5 visas skillnaden mellan det teoretiskt beräknade värdet av flödet med en 

skedformad stråle och det faktiska flödet som mättes. Svårigheten med att mäta 

genomströmningsarean hos det skedformande munstycket är troligen den största orsaken 

till att beräkningarna skiljer sig från de uppmätta.  Men det kan också bero på räknefel 

eller felaktiga antaganden.  

 

 

Diagram 5. Jämförelse mellan teoretiskt flöde och det faktiska flödet med skedformad stråle 

 

 

Det visar sig också att kylvätskan innebär en betydligt mindre kraft än vad som beräknats 

teoretiskt. Påståendet baseras på resultaten som framkom i tabell 5, där trycket som 

krävdes för att stänga en dysa under drift mättes.  Det antas därför att skillnaden från de 2 

bar som krävdes för att stänga en dysa utan vätskeflöde upp till de 2.8–3.2 bar som 

krävdes för att stänga en dysa under drift, är den inverkan kylvätskan har. I tabell 12 

jämförs resultaten mellan den teoretiska och det uppmätta resultatet. 
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Tabell 12. Skillnaden mellan teoretiskt värde och uppmätt 

pv [bar] FMö [N] Teoretisk FMö [N] Uppmätt 

1 17,7 14,2 

3,5 62,0 17,7 

6 106,2 21,2 

 

 

 

Rensning 

En anläggning som dimensionerats för dysornas normala driftflöde klarar troligen inte 

flödena som beräknats i tabell 7. Det gör att tryckförluster uppstår när arean ändrar sig 

vid rensning, vilket i sin tur gör att både flödeshastigheten och flödet är mindre än 

beräknat. Tabell 7 ger ändå fingervisning av vilka skillnader som kan förekomma mellan 

drift och rensning. Det resultatet som gavs vid det enda praktiska testet av flödet vid 

rensning i provbänken visade ändå att teorin låg ganska nära praktiken, men antas svårt 

att uppnå om fler dysor används. Även om trycket sänks något vid rensning måste det 

ändå hålla ett visst tryck för att genomföra rensnigen tillfredställande. 

 

Vinkelmätningar  

Vinkelmätningen innebär en rad möjliga felkällor då avläsningen med stålskalorna först 

skedde genom att de placerades på sådant sätt att de var parallella med strålens kanter, 

vilket lätt ger en osäkerhet på några grader. Därefter förflyttades de till en arbetsbänk 

vilket också det möjliggjort risk för att stålskalornas vinkel i fröhållande till varandra 

ändrats. Slutligen när vinkeln mellan dem mättes finns risken för avläsningsfel.  

 

5.1.2 Konstruktion/ Kraft/ Fjäder  

Friktionen 

Osäkerheten vid beräknandet av friktionen uppstår pga. av det faktum att trycket visade 

sig ligga i princip lika för båda fallen. Det beror dock troligen på att hela arean vid 

öppning inte är tillgänglig när kolven är i vila. Det gör att vilofriktionen övervinner den 

kraft som trycket skapar. Rimligen torde friktionen vara lika stor i båda fallen. 

 

Skillnaden kan också bero på olika tryckfall eller på att packningarna som ger en lägre 

friktion vid öppning. Det kan också bero på att kolven i öppet läge får en högre 

vilofriktion vilket innebär att ett högre tryck behövs för att få kolven i rörelse.  Ytterligare 
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en faktor är avläsningsfel, då kolven i öppet läge vara svårare att se i provbänken än när 

den låg i stängd position.  

 

Fjädern 

 Troligen är det teoretiska kylvätsketrycket för högt beräknat vilket leder till att en 

onödigt kraftig fjäder behövs. De praktiska försöken visade också att när kylvätsketrycket 

ökade stämde beräkningarna sämre och sämre.  Att fjädern kräver två lägen med relativt 

närliggande gör det hela lite svårare. På marknaden finns idag otaliga fjädertillverkare, 

några av dem är Lesjöfors, Spring Systems och Smalley. Flera av dem erbjuder hjälp att 

välja rätt fjäder. Smalley kanske kan vara extra intressant i det här fallet då de 

marknadsför sig med att de erbjuder korta fjädrar med samma slaglängd och kraft.  Vid 

val av fjäder bör dess material tillhöra samma materialgrupp som den övriga dysan för  att 

undvika korrosion.  

 

Konstruktionsförbättringar  

Att produkten inte finns på marknaden i någon större utsträckning vid den tilltänkta 

applikationen har gjort det svårt att samla in information kring problem och tankar från 

användarna, vilket är grundläggande för att kunna förbättra konstruktionen.  Därför har 

optimeringsarbetet fått ett mindre utrymme i arbetet då dokumentation av den nuvarande 

konstruktionen ansågs viktigare för att få ut produkten på marknaden.  

 

Om det visar sig att marknaden klarar sig med standardiserade spridningsvinklar, t.ex. 

20°, 30°, 45°, 60°, 90° och 120° kan fästena för ev. skedar tas bort för att minska 

materialåtgången. 

 

Det visade sig att spännigen i kolven på dysan är väldigt låg, därför kunde kanske en 

omarbetad version med mindre tvärsnitt tas fram. Beräkningen av spänningen i (3:2:12) 

gav spänningen 5.46 N/mm2, vilket ger en säkerhet s mot materialets sträckgräns på mer 

än 40:1 enligt (5:1:2) 

 

3,40
46.5

220
===

σ

eLR
s   (5:1:2) 

Där: 

eLR = 220 N/mm2 (Materialets sträckgräns (Stålbyggnadsinstitutet)) 

σ = Den beräknade spänningen 
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En vanlig säkerhetsfaktor är 1.3–1.7 (Björk, 2003).  

 

Det vore därför möjligt att minska diametern på delen där munstycket är fräst men 

problemet blir då att ytan för munstycket blir mindre vilket kanske försvårar eller rent 

omöjliggör tillverkningen. Det kan också resultera i att genomströmningsarean inte går att 

göra tillräckligt stor vid resningen. 

5.2  Projekterfarenheter 

Arbetet har för mig personligen visat på svårigheterna med att sätta sig in i tidigare 

okända områden. Mycket tid har fått läggas på tankeverksamhet och studier kring 

området, vilket har gjort att tidsplaneringen inte helt kunnat följas.  Att formulera syfte 

och en intressant frågeställning innan projektstart visade sig svårt. Mycket har dykt upp 

under arbetets gång och en del har tagits med, medan annat har placerats under fortsatt 

arbete. 

 

Examensarbetet har varit det enda projektet jag utfört ensam under min tid på 

Maskiningenjörsprogrammet. Arbetet har gett mig ökade kunskaper inom valsning och 

tillhörande kylning. Jag har också fått en ökad erfarenhet vad det gäller planering, 

rapportskrivning och hur jag bäst lägger upp arbetet för att det ska fungera bra för mig 

som person. Dessutom har jag fått en större inblick i hur arbetslivet fungerar och hur 

framtida arbetsuppgifter kan komma att se ut. 

 

5.3   Fortsatta studier 

Arbetet med den självrensande dysan har inte bara inneburit konkreta resultat. Det har 

också framkommit nya områden som kan vara nödvändiga eller intressanta att utreda . 

 

Vid rensning ökar flödet och blir okontrollerat vilket kan vara skadligt för produktionen, 

därför kan någon form av avledning av kylvätska vara intressant vid rensning.  

 

Idag finns en patenterad variant där självrensande dysor använts inom pappersindustrin. 

Avskärmningen tillåter att endast en smal stråle vilket gör att vid rensnig avleds 

kylvattnet nedåt, då dysorna i det fallet satt monterade upp och ner. Därför kanske det blir 

nödvändigt att utveckla något som ser till att kylvätskan vid rensning på något sätt styrs 

till ett område där det ökade flödet inte gör skada. 
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Den applikation som idag finns hos Scana Steel använder sig av ett fördelningsrör där 

fyra dysor sitter monterad.  Till arrangemanget med fördelningsröret finns anpassade rör 

och kopplingar för tryckluften.  En grundligare utredning kring antalet dysor som 

lämpligen rensas samtidigt, beroende på trycket och flödet i tryckluftsledningarna kunde 

därför vara nödvändig. De problem som Scana steel hade med de självrensande dysorna 

gällde omkringliggande utrustning och har därför inte behandlats i arbetet. 

 
 

Några tänkbara områden att forstsätta arbetet på har listats nedan: 

• Dysan behöver lanseras och provköras i mer omfattande skala, då i den tilltänkta 

applikationen valskylning. Det för att få mera erfarenhet av produkten.  

• En mer omfattande marknadsundersökning gällande flöden, strålarnas 

spridningsvinkel samt strålbredd bör genomföras. 

• Undersöka vilken kylvätskefördelning som krävs på valsar och om någon 

generell metod går att ta fram eller finns. 

• Tillverkningen kan optimeras gällande skärdata och skär. Målet kan vara att 

minimera tillverkningskostnaderna. 

• Utreda prissättning av dysan med hjälp av produktionskostanden. 

• En mer omfattande hållfasthetsanalys för att lägga en grund till en mer optimerad 

dysa. 

• Flödesoptimera dysan i större utsträckning. Både gällande kylvätskan och 

tryckluft. 

• Undersöka möjligheten till att minska dysans storlek ytterligare. 

• Undersöka möjligheten till att standardisera koppling av tryckluften till dysorna i 

grupper och utreda om utrymme finns för förbättringar. 

• Utreda varför korrosion uppstår i dysor hos SSAB i Borlänge. 

• Genomföra studier kring hur ofta dysan statistiskt sett behöver rensas. 

• Undersöka vilket kylvätsketryck som krävs för att rensningen ska ske 

tillfredställande. 

 



48 

 

6 Litteraturförteckning 

Alvarez, H. (1990). Energiteknik Del 1. Lund: Studentlitteratur. 

Andersen, E. S., & Schwencke, E. (1998). Projektarbete - En vägledning för studenter. 

Lund: Studentlitteratur. 

Björk, K. (2003). Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion. Mekanik och 

Hållfasthetslära Sjätte upplagan . Spånga, Sverige: Karl Björks Förlag HB. 

Dahlberg, T. (1990). Teknisk hållfasthetslära. Lund: Studentlitteratur. 

Energihandbok. (u.d.). Hämtat från http://energihandbok.se/x/a/i/10055/Glodskal-.html 

den 10 06 2010 

Hågeryd, L., Lenner, M., & Björklund, S. (2005). Modern Produktions teknik Del2. 

Stockholm: Liber AB. 

m.fl., E. (2003). Tabeller och formler för Nv- och TE-programmen. Stockholm: Liber. 

Sbi. (u.d.). Stålbyggnadsinstitutet. Hämtat från 

http://www.sbi.se/uploaded/dokument/files/Tabell%20-%20Rostfria%20st%C3%A5l.doc 

den 2 Juni 2010 

SSAB - Tillverkning av grovplåt. (u.d.). Hämtat från http://www.ssab.com/sv/Om-

SSAB/Tillverkningsprocessen/Foradling/Grovplat/ den 5 juni 2010 

 

Muntliga referenser 

Martin, Johan, VD, AB Martins Mekaniska, Gävle 

Sjögren, Björn, M.Sc. Swerea MEFOS AB, Borlänge 

 

  



1 

Bilaga 1 – ProjektspecifikationProjektspecifikation 

 



2 

 

 



3 

Bilaga 3 - BETE NFD 

Källa:http://www.hansaengineering.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Bete/NFD-

Flatstraledysa.pdf access: 2010-06-07 


