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Abstract

Development of Maltingplant prototype

Martin Josefsson

This thesis describes the development of a 
maltingplant prototype with the capacity of 1ton per 
cycle. The Prototype is specifically developed for the 
use of Korngårdens Humle AB that are investigating 
the possibility to start malting barley for use in beer.  

The project began with an extensive pre-study, 
where information on the process was collected. 
Some of the questions answered were: how it is 
done? What happens to the grain during the 
process? What are the products on the market 
today? What work has been done previously? And 
finally, what are the requirements of the process?

Based on the information and requirements found 
and the wishes from Korngårdens Humle AB a 
customer demand specification was established. 
This was used as a foundation for concept 
development and finally for the selection of the 
suitable concept. The plant would be qualified for the 
three sub-processes in malting, steeping, 
germination and kilning. 

The concept chosen is based on two containers, one 
for steeping and one for the germination and kilning 
process. Project boundaries were set for only 
mechanical solutions to be solved. Sizing and 
selection of motors, pumps, valves and software was 
not included.

Development of the digital prototype was 
documented along with FEM-analysis for critical 
parts. Alongside with the development a costing 
estimate was done to ensure that the demands was 
held and that the prototype was able to compete 
with existing plants on the market. 
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 I 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete beskriver framtagningen av en digital prototyp av en 
mälterianläggning med kapacitet på 1ton per cykel. Prototypen är framtagen speciellt för 
Korngårdens Humle AB som undersöker möjligheten att börja förädla kornmalt till 
ölproduktion.  
 
Arbetet inleddes med en omfattande förstudie där information om processen insamlades. 
Hur den går till? Vad som händer med kornet under processen? Vilka krav ställs på 
processen? Vad finns det för anläggningar på marknaden idag? Vilket arbete har gjorts 
tidigare? Är några av frågorna som besvarades.  
 
Utifrån den information och krav som hittats tillsammans med de önskemålen från 
Korngårdens Humle AB fastställdes en kravspecifikation. Denna användes sedan som 
grund för Konceptframtagning och till slut val av lämpligt koncept. Anläggningen skulle 
klara av de tre delprocesserna i mältningen, stöpning, groning och kölning.  
 
Konceptet som valdes bygger på två behållare, en för stöpning och en för groning och 
kölningsprocessen. Projektets avgränsningar gör att endast de mekaniska 
pålkonstruktionerna behövde lösas. Dimensionering och val av motorer, pumpar, ventiler 
och mjukvara ingick ej.  
 
Utvecklingen av den digitala prototypen redovisas tillsammans med FEM-analyser för 
kritiska delar. Parallellt med utvecklingen gjordes en kostnadskalkyl för att säkerställa att 
kraven möttes och ge Korngården ett komplett underlag för att jämföra med befintliga 
produkter. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Korngårdens Humle AB är ett nystartat företag med lantbruksrötter. De är i 
uppstartningsfasen och ska börja odla humle, främst för ölproduktion. För framtida 
expansioner inom råvaror till ölproduktion är malt ett intresseområde. Idag finns det 
endast en stor producent i Sverige och några fåtal mindre som är i uppstartprocessen eller 
som inte endast är inriktad på mältning till ölproduktion. Dessa inriktar sig i stället mot 
mältning av sädesslag till foder eller andra livsmedel som bröd eller müsli. Korngårdens 
Humle AB vill var med i konkurrensen och kunna erbjuda en högkvalitativ produkt 
matchande de krav kunderna kräver.   
 
För att göra det behövs en anläggning som står upp mot Korngårdens specifikationer och 
som dessutom är konkurrenskraftig i inköp i jämförelse med andra alternativ på 
marknaden. Det finns få leverantörer av mälteriutrustning som oftast tillverkar 
anläggningar för större produktionsvolymer. Leverantörerna är företag med många års 
erfarenhet och erbjuder oftast leverans samt installation vilket i sin tur leder till en stor 
investeringskostnad. 

1.2 Problembeskrivning 
Anläggningen skall klara de tre huvudprocesserna för mältning. Första steget är stöpning 
där malten blötläggs och luftas tills groddar börja tränga ut ur skalet. Därefter får malten  
ligga och gro till dess att olika enzymer frigjorts och omvandlat stärkelsen till sockerarter. 
Groningsprocessen ska då avbrytas genom kölning där malten torkas genom upphettning 
och omrörning i olika steg. 
 
Uppgiften består av att göra en förstudie där mältningsprocessens olika krav fastställs för 
att sedan kunna undersöka möjligheterna till att skräddarsy en mälterianläggning enligt 
Korngårdens behov. Utifrån uppgifterna och kraven som hittats i förstudien samt 
Korngårdens önskemål tas konstruktionsunderlag fram för en mälterianläggning med 
kapacitet på 1-2 ton per körning samt kostnads underlag så Korngården kan gå vidare 
med utredningen om eventuell expansion. 

1.3 Mål 
Efter avslutat examensarbete ska ritningsunderlag och kostnadskalkyl för 
mälterianläggningen kunna presenteras samt de krav på processen som hittades i 
förstudien. Ritningsunderlaget ska vara för den mekaniska konstruktionen och vara 
anpassat för montering av motorer och olika ventiler, styrdon och liknande. 
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1.4 Avgränsningar  
Konstruktionsunderlaget ska endast omfatta de mekaniska lösningarna förutom 
standardprodukter, därmed behöver inte val av specifika pumpar, motorer eller 
elektroniska komponenter studeras. 
Projektet omfattar därmed inte heller programmering av styrsystem eller elektroniska 
komponenter. 
 

1.5 Metod 
Projektet kommer utföras i fyra steg 

• Förstudie	
• Konceptframtagning	
• Konstruktion	av	valt	koncept	
• Rapportskrivning	

 
Förstudien kommer att göras genom att i tillgänglig litteratur hitta parametrar kring 
mältningsprocessen, samt att få en förståelse för hur processen fungerar och vilka krav 
det ställer på anläggningen. I samarbete med Korngårdens Humle AB ska även 
randvillkor för anläggningen fastställas. Dessa krav dokumenteras och sammanställs 
sedan i en kravspecifikation.  
 
Utifrån kravspecifikationen och informationen som samlats i förstudien ska olika koncept 
tas fram. Detta sker i nära samarbete med Korngårdens Humle AB. Skisser och/eller 
enklare 3D modeller tas fram som diskussionsunderlag för att kunna välja ett lämpligt 
koncept. 
 
Projektets huvuddel kommer bestå av 3D-modulering och framtagning av 
ritningsunderlag för valt koncept. Det kommer innefatta bland annat mekaniska 
konstruktionslösningar, främst plåtkonstruktion, där svetsbarhet och värmeutvidgning 
måste studeras. Beroende på konceptval kan det även bli nödvändigt att göra en studie på 
tillverkningsteknik för att säkerställa enkel produktframtagning. För att försäkra att 
konstruktionen håller för de olika belastningarna och för kostnadsoptimering kommer 
FEM-analyser och hållfasthetsberäkningar samt analyser för tillverkningsbarhet och 
tillverkningskostnad genomföras löpande under konstruktionsskedet.   
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2 Mältningsteori 
Med malt brukar menas alla typer av korn och sädesslag som mältats (Thomas, Dave, 
2014). De används världen över som ingrediens i mat och dryck. I den industrialiserade 
delen av världen används framför allt korn och vete för malt men även majs ris och andra 
sädesslag kan mältas för att öka energi och sockerhalten i kärnan (Briggs, Dennis E, 
1998).  
 
Utvecklingen av stora bryggerier på 1800-talet ledde till industrialiseringen av mältning. 
Ny teknik och mekanisering gav en ökad produktivitet. Ökad förståelse för biokemi 
tillsammans med tekniken har gjort att man kan minska tiden för att göra om korn till 
malt. 

2.1 Mältningsprocessen 
Exakt hur processen ser ut beror på vilken anläggning och därmed metod som används. 
Den generella processen börjar med stöpning. Kornet ska här ges möjlighet att återuppta 
ämnesomsättningen genom tillförsel av vatten. Kornet ska nå en fuktighet på 42-48% 
genom olika steg av blötläggning (dränkning), sprayning eller en blandning av dessa 
(Briggs Dennis E, 1998). Vattnet rengör kornet och absorberar dammpartiklar och andra 
oönskade ämnen. Det är därför viktigt att vattnet byts ut minst en gång under 
stöpningsprocessen. 
 
Vattnets temperatur avgör hur snabbt processen går, lägre temperaturer ger en långsam 
men mer stabil process och homogent resultat. Temperaturen brukar hållas mellan 5-18°C 
beroende på metod. För att nå ett homogent resultat där alla korn nått rätt fuktighet brukar 
luft cirkuleras genom kornbädden. Denna ventilering reglerar temperaturen och för bort 
oönskad koldioxid. Efter ungefär 48 timmar (i en modern anläggning) har kornet svällt 
och mjuknat och den levande vävnaden har återupptagit ämnesomsättning.  
 
Vid detta skede börjar Groningprocessen där kornet ska hålla denna fuktighet som 
uppnåtts i stöpningsprocessen i upp till 6 dagar. Även om kornets fuktighet bibehålls sker 
processen i en betydligt torrare miljö än stöpningen utan dränkning eller sprayning. 
Kornets fuktighet behålls genom temperaturreglering, tillförsel av fuktig luft och 
regelbunden omrörning/vändning. Det är ytterst viktigt att luften som tillförs innehåller så 
mycket vatten som den klarar av att binda. Även om in-luften håller en fuktighet på 100% 
RF (relativ fuktighet) kommer luften föra bort fukt från kornbädden och kornets fuktighet 
minskar då med 0,5% per dygn. Om in-luftens fuktighet skulle minska till 95% ökar 
hastigheten som kornet torkas ut med till 2,5% per dygn (Briggs, Dennis E, 1998). Om 
inget extra vatten tillförs slutar då kornets ämnesomsättning igen efter 2 dagar. 
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Om fuktigheten i kornet bibehålls på rätt nivå kommer det tillåta kornet att bilda 
enzymer. Denna process genererar värme. Högre fuktighet och temperatur ger större 
värmeutveckling. Enzymerna gör sedan om kornets stärkelse till sockerarter. Stärkelsen 
används också för att bilda grodden. Kornet kallas nu för Grönmalt och när grodden når 
en längd av ¾ av kornets längd brukar processen anses som färdig varvid den avbryts 
genom kölning. 
 
Kölningsprocessen går ut på att grönmalten torkas genom att hettas upp till mellan 70-
80°C under olika steg. Beroende på vad malten ska användas till sker upphettningen i 
olika steg och till olika temperaturer och fuktighet. Dessa steg bestämmer till stor del 
maltens smak. För ale och lagermalt är maltens slutliga fuktighet mellan 2-6% medan 
mörkare maltsorter kölnas vid lägre temperaturer till högre fuktighet runt 25% innan de 
sedan rostas. På samma sätt som groningsprocessen måste maltbädden luftas och vändas 
för att nå ett homogent resultat. Under upphettningen och omrörningen ramlar groddarna 
av som sedan separeras från malten i ett separat steg innan malten är färdig för 
användning.  

2.2 Fysiska förändringar vid mältning och 
konstruktionsstandarder 

Under stöpningen blir kornets yttre skikt snabbt mjukt och fuktigt. Det kan ta upp till tre 
dagar innan fukten trängt in i hela kornet. Kornen mjuknar, sväller och förlorar sin 
skalliknande struktur. Eftersom fuktigheten ökar sväller kornet och bulkvolymen ökar. 
Exempelvis upptar 1ton korn med 12% fuktighet ca 1,42m2. När kornet sedans stöpts och 
fuktigheten ökat till ca 48% har bulkvolymen också ökat med 30-50% (Briggs, Dennis E, 
1998). Kornet upptar nu ungefär 2,1-2,2m2 men vid stöpning luftas kornet och bädden 
kan bli porös vilket ofta leder till att kornet till slut upptar 2,3-2,4m2 per ton stöpt korn. 
För varje sats korn som stöps brukar ungefär 0,5% av vikten försvinna med stöpvattnet så 
som damm eller annat skräp. Totalvikten på kornet ökar ändå med ca 60% från torrt 
tillstånd till fuktigt, stöpt korn. 
 
När kornet sedan börjar gro omvandlas stärkelsen till sockerarter samt ger grodden 
möjlighet att börja växa. Grodden brukar användas som riktmärke för när groningen är 
färdig. Grodden börjar växa inuti kornet nära rötterna upp längs insidan av skalet tills den 
tillslut tränger igenom och framträder i spetsen enligt 
Figur 2:1. När grodden sträcker sig 3/4 till 7/8 av kornets totala längd brukar det anses som 
färdigt. Den nu kallade Grönmaltens bulkvolym har ökat till ungefär 2,46m3 (Briggs, 
Dennis E, 1998)   
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Figur 2:1 - Korn vid olika tidpunkter under groning (Briggs, Dennis E, 1998) 
 
 

Tabell 2:1 - Konstruktionsstandarder för korn och malt (Thomas, Dave, 2014) 

Mått, vikter och volymer 
Kornlängd torrt tillstånd 6-12 mm 
Kornbredd torrt tillstånd 2,7-5 mm 
TWC (thousand corn 
dryweight) 

80g 

Volym 1000kg korn torrt 1,42 m3 

Volym 1000kg korn 
fuktighet 48% 

2,4 m3 

Luftflöde groning 0,2 m3/s per ton malt 
Luftflöde kölning 0,94 m3/s per ton malt 
Värmegenerering från 
groningsprocessen 

200 000 kcal/ton malt (837,36 MJ/ton malt) 
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2.4 Mältningsmetoder och anläggningar 
Traditionellt sett har golvmältning varit den vanligast förekommande metoden men på 
senare år har en flera olika typer av automatiserade luftdrivna anläggningar och metoder 
tagits fram för att öka produktiviteten. Vissa klarar av att utföra stöpning, groning och 
kölning i samma behållare medan i andra anläggningar flyttas malten mellan stöptank, 
groningskar och kölningskar.  

2.4.1 Stöpning 

Grunden till stöpning är själva karet vilket inte är särskilt komplicerat. Formen kan vara 
cylindrisk eller kantig med plana eller koniska bottnar. Fördelen med den koniska botten 
är att det ger en enkel tömning av kornet genom en ventil i botten. Nackdelen blir istället 
en ojämn kornbedd där tryckvariationerna kan ge ojämnt resultat vilket ställer högre krav 
på ventilering och omrörning. Stöpkarets totalhöjd för ett kar med konisk botten är större 
än ett kar med platt botten och volymen är delvis begränsad. Den koniska botten måste ha 
en vinkel på 45-50 grader för att tillåta att kornet glider ut med gravitationens hjälp. 
 
För att öka fuktigheten i kornet brukar det blötläggas genom att karet fylls med vatten på 
olika sätt. Detta är vanligast i koniska stöpkar medan planbottnade har ett mer sparsamt 
sprinklersystem. Det finns även planbottnade stöpkar som använder sig av 
dränkningsmetoden varvid vattenåtgången blir stor. Självklart finns det också 
kombinationer av dessa metoder. Överlag är vattenåtgången mindre när sprinklersystem 
används men kornet rengörs inte lika effektivt som vid blötläggningen/dränkning.  
 
Kornet måste också cirkuleras och luftas vilket kan göras med bland annat 
transportskruvar, paddlar, eller så kallade ”air-lifts”. De två förstnämnda är vanliga i 
planbottnade, cirkulära eller rektangulära stöpkar och används ofta i kombination. 
Principen bygger på ett antal vertikala transportskruvar som är monterade på en 
horisontell ställning som sträcker sig tvärs över stöpkaret. Ställningen rör sig sedan linjärt 
längs karet om det är rektangulärt eller roterande för cirkulära kar. Samtidigt roterar 
transportskruvarna som då lyfter upp kornet från botten till ytan av kornbädden. Svenska 
ölproducenterna Nils Oskars använder sig av denna princip vid deras Mälteri på Tärnö 
Säteri. Likt Figur 2:2 med tillägget av vertikala transportskruvar för att vända kornet. 
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Figur 2:2 - Pneumatisk stöpkar av "Nordon" typ (Briggs Dennis E, 1998) 

 
Kar med koniska bottnar får i regel tjockare kornbädd och i samband med dränkningen så 
luftas och cirkuleras kornet effektivt med så kallade air-lifts. Dessa är ett tryckluft och 
vattensystem där ett rör med konisk tratt fungerar som själva lift-schaktet. Under tratten 
finns då munstycken för vatten och tryckluft som tillsammans kommer blåsa kornet från 
botten in i tratten och upp genom röret till ytan av kornbädden. Denna process har visat 
sig vara mycket effektiv och kan minska stöptiden. Den kräver få rörliga delar men ställer 
högre krav på kompressorer.  

2.4.2 Groning och Kölning 

Majoriteten av dagens anläggningar med produktionsvolym kring 5-ton är av boxtypen 
eller trumtypen men golvmältnigsmetoden används också fortfarande. Både trumman och 
boxtypen är så kallade pneumatiska anläggningar där man cirkulerar luft genom bädden 
inte bara på ytan som vid golvmältning. Detta gör att resultatet blir homogent och det nås 
på betydligt kortare tid och mindre yta än med golvmältninsmetoden. Kornet måste 
vändas och luftas för att transportera bort oönskad koldioxid och ge rätt förhållanden för 
kornet att gro.  

Golvmältningsmetoden 
Man har mältat korn sedan början på 300-talet. Det skedde då med väldigt primitiva 
metoder. Kornet breddes ut på ett golv och vändes för hand med olika krattor och spadar. 
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Denna golvmältingsmetod används än idag i både liten och stor skala. För vissa 
storskaliga mälterier har det införts en del hjälpmedel för att vända på kornet och öka 
luftflödet. Det handlar främst om förbättrad ventilation och metoder för att vända på 
kornet. Vändningssystemet brukar bestå av en ställning som sträcker sig mellan 
långsidorna på kornbädden. På ställningen fästs sedan skovlar och/eller skruvar som 
roterar och på så vis vänder kornet när ställningen rör sig vertikalt över kornbädden. 
Golvmältningsmetoden kan ses som enkel men för att öka produktiviteten behövs många 
komponenter och stora ventilationssystem. Även en modern golvmältningsanläggning 
med ekonomisk hållbarhet måste flytta kornet till ett annat kärl för kölningsprocessen.  

Box-anläggning  
Box-typen är en rektangulär eller cylindrisk container med perforerad botten. Dessa kan 
fyllas med ”blöt överföring” då kornet pumpas över med vatten eller ”torr överföring” 
med hjälp av transportband eller transportskurv (Briggs, Dennis E, 1998). Genom den 
perforerande botten blåses sedan luft för att transportera bort oönskad koldioxid och 
reglera fuktigheten i kornet. Dessa anläggningar kan skalas till en kapacitet på över 300 
ton utan att kvalitén blir lidande vilket gör de vanliga bland de stora producenterna. 
Svårigheterna med boxanläggningarna är att tömningen Det sker vanligtvis genom att 
man skyfflar allt korn till en kortsida där en uppsamlare exponeras genom att golvet dras 
undan eller att ena väggen flyttas. Från uppsamlaren flyttas kornet sedan ut med 
transportband band eller transportskruv. Kornet kan lätt skadas vid denna förflyttning och 
manuellt arbete är näst in till oundvikligt för att få golvet helt rent från korn. 
Omrörningen sker med vertikala roterande skruvar som lyfter kornet från botten till ytan. 
När skruvarna roterar bildas en sorts våg av korn som vanligtvis bryts med nedåtriktade 
pinnar som roterar kring skruvarna i motsatt riktning. En sådan här boxanläggning klarar 
av både groning och kölning i samma box.  

Anläggningstyp trumma 
Likt box-typen är trumman en pneumatisk anläggning som klarar både groning och 
kölningsteget i mältningsprocessen. Grunden består av en horisontell cylindrisk trumma 
som kan roteras. Rotationen gör att kornbädden i trumman blandas och luftas. För att 
ytterligare cirkulera luft genom kornbädden används perforerade plåtar eller kanaler som 
fördelar luftflödet. Det finns mängder av varianter på hur luften styrs genom kornbädden. 
Till exempel så använder Galland-Henning trumman (se Figur 2:3) åtta stycken 
perforerade rör, placerade i ett cirkulärt mönster längs cylinderns ytterskal. En glidvägg 
gör att luft leds in i endast de rör som är omgivna av kornbädden när trumman roterar. 
Luften tränger sedan genom kornbädden mot centrum av trumman där ett perforerat 
utloppsrör är placerat. Principen gör att trumman hela tiden kan roteras samtidigt som 
kornet luftas. 
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Figur 2:3 - Funktionsschema för "Galland-Henning trumma" (Briggs, Dennis E, 1998) 

 
Andra enklare varianter har en falskbotten av perforerad plåt som kornbädden vilar på när 
trumman inte roteras. Groningen sker då i cykler där luft ventileras in genom ena gaveln 
under falskbottnen och sedan upp genom kornbädden ut genom en perforerad del i 
motsatt gavel. Efter luftning kopplas luftkanalerna ifrån trumman och trumman roteras 
sedan några varv för att röra om i kornbädden. Luftning och rotering repeteras sedan tills 
groningen är klar. När kölning sedan skall påbörjas byts den fuktiga svala luften ut mot 
torr, varm luft som torkar kornet. Rotation och luftning varvas tills rätt fuktighet nåtts i 
kornet. Dessa kräver ingen glidvägg men kan heller inte lufta samtidigt som trumman 
roteras. Rotationen under kölningen gör också att rötterna som bildats vid groningen 
ramlar av.  
 
Luften som cirkuleras genom kornbädden regleras genom olika 
luftkonditioneringsanläggningar. För att få tillräckligt hög fuktighet på luften under 
groningsskedet används ibland vattensprayningsmunstycken eller atomiserade 
blandmunstycken vid luftens inlopp till trumman. Dessa luftfuktare kan även hjälpa till 
med att styra temperaturen för till-luften.  
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3 Konceptframtagning 
Tekniken kring mältning är redan välutvecklad tillsammans med en rad olika 
konstruktionslösningar och forskning. Konceptframtagningen har därför till stor del gått 
ut på att välja bland dessa redan befintliga lösningarna. Diskutera deras för och nackdelar 
för att hitta en lösning som passar Korngårdens behov och önskemål. 
Konstruktionslösningarna har endast beskrivits funktionellt så exakt hur de ska 
konstrueras för detta projekt återstår att tas fram. Mälterianläggningens nödvändiga och 
mest grundläggande funktioner har fastställts i en kravspecifikation (Bilaga 1) från möten 
med Korngårdens Humle AB. Informationen som hittats i förstudien har används som 
diskussionsunderlag. Hur dessa krav sedan kan mötas behandlas i detta avsnitt. 

3.1 Jämförelse av Stöpkar 
Utifrån förstudien utmärktes två tydliga grundkoncept för stöpkar. Det första är ett så 
kallat pneumatiskt platt-bottnat stöpkar med perforerad botten och transportskruvar för att 
vända kornet. Det andra är ett pneumatiskt stöpkar med konisk botten och Air-lifts för att 
lufta och vända kornet. I diskussion med Korngårdens Humle AB har dessa två 
grundkoncept jämförts mot varandra (se Tabell 3:1), hur väl de löser och möter olika krav 
och funktioner från kravspecifikationen samt önskemål från Korngården. Koncepten har 
fått ett betyg enligt en 1-10 skala. Funktionerna viktades i samband med valet av koncept 
i diskussion med Korngården.   
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Tabell 3:1 - Konceptjämförelse mellan stöpkarstyper 

 

3.2  Jämförelse av Groning- och Kölningskar 
För gronings- och kölningskar finns det i grunden tre olika varianter. Floormalting och 
två pneumatiska varianter, trumma samt box-systemet. Utifrån den information som 
samlats i förstudien har dessa olika system poängsatts mot olika funktioner och krav 
enligt Tabell 3:2. Betygsskalan 1-10.   

Funktioner Konisk botten  

 

Plattbottnad

 
Kornmottagning 7 8 
Kornutmatning 8 4 
Antal Rörliga delar 8 6 
Antal Köpdelar 9 5 
Krav på yta 8 7 
Montering 5 3 
Uppskattad Tillverkningskostnad 7 6 
Rengöringsmöjligheter 7 5 
Luftning 8 7 
Omrörning 8 8 
Krav på lufttillförsel 6 5 
Krav på vattentillförsel 5 6 
Krav på ventilation 9 8 
Uppskattat maltresultat 8 8 
Processtid 7 7 
Summa 110 93 
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Tabell 3:2 – Konceptjämförelse Gronings- och Kölningskar 

Funktioner Floormalting

 

Trumma

 

Box

 
Kornmottagning 8 7 8 
Kornutmatning 2 7 4 
Antal Rörliga delar 6 8 7 
Antal Köpdelar 4 9 5 
Krav på yta 5 8 7 
Montering 9 4 6 
Uppskattad 
Tillverkningskostnad 

6 6 6 

Rengöringsmöjlighet 8 7 7 
Luftning 6 8 7 
Omrörning 4 8 8 
Krav på lufttillförsel 3 6 5 
Krav på 
vattentillförsel 

4 5 6 

Krav på ventilation 3 9 8 
Uppskattat 
maltresultat 

4 8 8 

Processtid 2 7 7 
Summa 74 107 99 
 

3.3 Konceptval 
Under detta kapitel redovisas hur valet av de olika koncepten har gått till. Valen har skett 
tillsammans med Korngårdens Humle AB med förstudien och kravspecifikationen som 
grund. 

3.3.1 Val av Stöpkar med tillbehör 

Från jämförelsen av stöpkarstyper som gjorts under avsnitt 3.1 går det att utskilja fördelar 
med ett stöpkar med konisk botten enligt Figur 3:1. Detta tillsammans med diskussion 
med Korngårdens Humle AB har ett stöpkar med konisk botten valts som grund. Dess 
fördelar kontra ett stöpkar med platt botten är många.  
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Figur 3:1 - Konceptbild, grund till stöpkar med konisk botten 

Diskussionen gick framför allt kring hur komplicerad konceptet blir att tillverka och hur 
de möter kraven i kravspecifikationen. En viktig del för att få ner kostnaden var också att 
se vad som måste läggas ut till konstruktionsverkstäder och vad Korngården skulle kunna 
klara av att bygga eller montera själva. Det koniska stöpkaret möjliggör även 
användandet av air-lifts som visat sig vara mycket effektiva. Dessa air-lifts kontra en 
roterande ställning med transportskruvar är betydligt enklare att underhålla och sköta. 
Air-liften är i princip självrengörande och billig att tillverka om man jämför med åtta 
stycken transportskruvar med tillhörande motorer och lagringar. Dessutom så har 
Korngårdens Humle AB redan den tryckluftskapacitet och vattentillförsel som behövs i 
deras lokaler för att driva air-liften.  

Tabell 3:3 - Utdrag ur kravspecifikationen Bilaga 1, 4.1.1 Funktionalitet (stöpkar) 

 
Båda koncepten tillåter att kornet dränks i inledningsskedet för att på så vis renas med så 
kallad överrinningsrening där oönskade partiklar rinner över kanten på karet och samlas 
upp i en sil eller ränna där det leds bort. Koncepten möter på så sätt krav 4.1.1.1 och 
4.1.1.2 i kravspecifikationen som kan ses som ett utdrag i Tabell 3:3 eller hela 
kravspecifikationen under Bilaga 1. För att sedan möta krav 4.1.1.3 måste ett sprinkler 
system tillsammans med en större vattenledning placeras ovanför kornbädden.  
 

4.1.1.1 Kornet ska kunna blötläggas (dränkas) 
4.1.1.2 Kornet ska renas med så kallad överrinnigsmetoden 
4.1.1.3 Vattentillförsel genom sprinklers och dränkning till rätt fuktighet på kornet 

åstadkommas 
4.1.1.4 Kornet skall flyttas till groningskaret med blöt transport 
4.1.1.5 Konstruktionen ska vara förberedd för givare och temperaturreglering 
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Den blöta transporten sker lättast med en konisk botten där en skjutventil öppnar ett 
utlopp där kornet kan rinna ut tillsammans med vattnet som finns i karet. För att 
ytterligare hjälpa kornet ut ur karet kan sprinklersystemen användas tillsammans med en 
vattenstråle i utloppsröret som trycker kornet till nästa kar. Den blöta transporten för ett 
stöpkar med platt botten kommer kräva att det finns paddlar som är vinklade på ett sådant 
sätt att när de roterar runt i karet trycker ut kornet mot yttermanteln och sedan ut genom 
en lucka se Figur 2:2. Båda koncepten kan på så vis uppfylla krav 4.1.1.4.   

3.3.2 Val av gronings- och kölningskar med tillbehör 

För att välja ett koncept för gronings- och kölningskar har de olika grundkoncepten 
diskuterats. Deras fördelar och nackdelar, hur de möter kravspecifikationen (bilaga 1) 
samt hur de skulle passa ihop med de olika stöpkaren.  
 
Från jämförelsen i avsnitt 3.2 visade det sig att trumman fick högst poäng. Den är 
överlägsen floormalting och boxmetoden på nästan alla funktioner. Den möter även 
samtliga funktionella krav i kravspecifikationen (se Tabell 3:4) med enkla och 
kostnadsbesparande konstruktionslösningar och har därför valts som koncept. 
Floormaltingsmetoden är den som möter kraven sämst eller inte alls. Box-metoden kan 
möta samtliga krav fast med betydligt fler delar, mer komplicerade och dyrare 
konstruktionslösningar än trumman. 

Tabell 3:4 - Utdrag ur kravspecifikationen Bilaga 1 4.1.1 (groning och kölningskar) 

 
För att möta krav 4.1.1.6 placeras en öppningsbar lucka i manteln på trumman. Den 
placeras i mitten av ”taket” ovanför falskbotten. Detta gör att kornet lättare sprids i 
trumman än om luckan skulle varit placerad i ena gaveln. Risken är då att kornet byggs 
upp på hög och täcker igen luckan innan allt korn är överfört. Luften cirkuleras genom 
malten från ett inlopp i ena gaveln på trumman. Luften trycks sedan genom falskbotten 
upp genom kornbädden och ut genom en perforerad del i motsatta gavel (se Figur 3:2). På 
så vis möts krav 4.1.1.7. Luften fuktas i en luftblandare som placeras vid inloppet till 
trumman. Detta görs med hjälp av vattenatomiserare som fungerar genom att med 

4.1.1.6 Karet ska kunna ta emot den blöta, stöpta malten 
4.1.1.7 Cirkulera luft genom malten 
4.1.1.8 Fukta luften som cirkuleras 
4.1.1.9 Cirkulera malten (röra om) 
4.1.1.10 Karet ska kunna dräneras från överskottsfukt 
4.1.1.11 Transportera ut malten 
4.1.1.12 Konstruktionen ska vara förberedd för givare (fukt och temperatur), 

fuktreglering, temperaturreglering, luft- och vattentillförsel.  
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tryckluft slå sönder en vattenstråle och på så vis skapa en fin dimma av vattenmolekyler 
som binder sig i luften.  
Malten kan sedan röras om (krav 4.1.1.9) genom att inluftkanalen kopplas ifrån och att 
sedan rotera trumman. Trumman är uppställd på en stödram med fyra stödben. Benen är 
försedda med lagrade hjul som stödjer på trummans rälsliknande förstärkningsringar. Två 
av hjulen drivs en elmotor  
 
För att möta krav 4.1.1.11 monteras en transportskruv i taket på trumman som drar in 
kornet till mitten där luckan är placerad. Trumman roteras sakta för att transportskruven 
ska dra med sig korn i lagom takt. 

 

Figur 3:2 - Konceptskiss Trumma, grund till gronings- och kölningskar 
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4 Detaljkonstruktion 
Under detta kapitel kommer de slutliga konstruktionslösningarna redovisas. På grund av 
modellens komplexitet och antal delar har vissa förenklingar och undantag tvingats gjorts 
på grund av prestanda och så kallad ”rebuild time” i Solidworks. Det innebär att 
fästelement så som skruvar och muttrar är exkluderade. Sammanställningsritningar för 
mälterianläggningen hittas i bilaga 2.  

4.1 Mälterianläggning 1 ton 
Den digitala prototyp som framställts bygger på de koncept som valdes. Ett cirkulärt 
stöpkar med konisk botten, Airlift, Överrinningsrening och sprinklers samt ett gronings- 
och kölningskar av modellen trumma. Hela anläggningen kan ses i Figur 4:1 som består 
av 123 unika detaljer indelade i 26 sammanställningar.  

4.1.1 Materialval 

För livsmedelsberedning lämpar sig Rostfritt stål, EN 1.4301 (SS 2333-02) 
(RAUTARUUKKI CORPORATION, 2014). Plåtdetaljer som kommer ha kontakt med 
kornet och malten har därför detta material. Plåtarna framställs genom kallvalsning och 
får en relativt slät yta som är skonsam för malten. För delar som inte kommer i kontakt 
med kornet som tillexempel Stödramen för trumman (ritning 112-000) har icke rostfria 
material använts för att minska kostnaderna. Vanliga konstruktionsstål som SS-EN-S235 
JR (SS 1311-00) för plåtdetaljer och SS-EN-S355JR (SS 2172-00) för VKR-rör och 
andra stålprofiler. 

4.1.2 Mältningsgolv 

Perforerad plåt används som falskbotten i trumman. Hålmönstret som brukar användas 
för dessa mältningsgolv är slitshål 1,75 x 20,0 mm i 1,5 mm (RMIG, 2015) eller 2,0 x 
20,0 mm i 2 mm plåt. Bredden på hålets begränsas av plåttjockleken då 
tillverkningsmetoderna inte tillåter att stansen är smalare än plåtens tjocklek. (Ekman, 
Gunnar, 2015) 
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Figur 4:1 - Mälterianläggning 1 ton 

 

4.2 Stöpkaret 
Om karet fylls med 1 ton korn med fuktighet på 10-14% kommer karet behöva ha en 
volym på minst 1,42 m3. Men eftersom kornet sväller med ungefär 30-50% när 
fuktigheten ökar och bädden rörs om måste kärlet ha en volym på minst 2,4m3. Med hjälp 
av Solidworks ritades en solid cylinder med konisk botten upp enligt Figure 4:2 med 
uppskattat förhållande mellan diameter och höjd för att minska materialspill och 
maximerad funktionalitet. Diametern är avgörande för att Airliften ska klara av att 
cirkulera kornet i hela karet. Solidworks gav sedan en volym för denna solid på ca 2,7m3 
vilket ger mån för vattnet på toppen att transportera bort oönskade partiklar till 
överrinningsreningen. Om karet görs för litet finns risken att dugligt korn också följer 
med ut över kanten till överrinningsreningen.  
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Figure 4:2 - Stöpkar storlek och volym 

 

Figure 4:3 - Stöpkar Bottenventil och dränering 

 
Stöpkarets grund (ritning 102-000 under bilaga 2) tillverkas av 4st plåtdetaljer med 
tjocklek på 4mm som ger bra svetsförmåga och stabilitet. Dessa rundvalsas till två halvor 
av en cylinder och två halvor av en kon som sedan svetsas ihop. Längs den övre kanten 
svetsas en krage med en botten som sluttar ner mot två utlopp vilket utgör 
överrinningsreningen. Där kan dammpartiklar och skadat korn rinna bort.  
 
På konen svetsas fyra stycken fästen för stöpkarets ben. Benen består av VKR-
fyrkantsprofiler som skruvas i fästena och höjer karet en bit ovanför marken så det ges 
plats för tömningsutrustningen. 

4.2.1 Tömning och dränering 

I botten på konen skärs slitsspår ut för att kunna dränera vatten men hålla kvar kornet i 
karet (se Figure 4:3). En kanal leder sedan vattnet till ett utlopp med en kulventil som gör 
att det går att välja när karet ska dräneras. Nedanför dräneringen är utloppet för det stöpta 
kornet. En krage med en fläns svetsas på botten av konen. På flänsen monteras sedan en 
manuell skjutventil enligt DN125. När skjutventilen öppnas kan kornet glida ner genom 
utloppet och ledas via tubkrökar och slang till trumman. För att kunna pumpa över kornet 
tillsätts extra vatten och luft för att skjuta/trycka kornet genom slangen (se ritning 101-
000 och 103-000)  

4.2.2 Luftning och cirkulation med Airlift 

Airliften består av ett rör med diametern 150mm som fungerar som transportör. Kornet 
ska pumpas genom detta rör från botten och sedan spridas ut på ytan av kornbädden. 
Genom att blåsa luft och vatten från botten riktat in i röret ska kornet ledas med hjälp av 
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en tratt/kon (se ritning 104-000) in i röret. Exakta flöden som krävs för detta är inte känt 
och kommer behöva provas fram för att nå en önskad cirkulationstakt. 
 

4.3 Groning och kölningskaret 
När kornet är stöpt kommer det ha en volym på ca 2,4 m3 och vikten kommer att ha ökat 
till ungefär 1600kg. För att gronings och kölningskaret ska kunna förädla detta måste det 
finnas utrymme för vändning av kornet samt att ge möjlighet för cirkulering av luft. 
Dessutom ökar kornets volym ytterligare till ungefär 2,5 m3 när groningsprocessen börjar. 
Kornbäddens tjocklek tillåts variera till maximalt 1,5 meter. Karets fyllnadsgrad brukar 
ligga på ungefär 2/3. För att minimera materialspill vid tillverkningen användes plåtarnas 
inköpsmått till stor del som riktlinje för dimensionering av trumman. Om 2,5 m3 
motsvarar 2/3 av trummans volym kommer den alltså behöva vara minst 3,75 m3 för att 
nå kraven. Plåt kan köpas in i mängder av olika storlekar (BE GROUP, 2015) men för att 
nå en lämplig diameter genom att rundvalsa en plåt valdes 4000x2000x4. Efter kapning 
och rundvalsning ger detta en cylinder med diametern 1,25m. En trumma med volymen 
3,7 m3 kan då enkelt göras med längden 3m och diameter 1,25m. Detta skulle ge en 
fyllnadsgrad på ca 60%. 
 

 

Figur 4:4 - Trumma i genomskärning 

Trummans grund kan ses i Figur 4:4 och ritning 106-000 består av drygt 25 delar 
indelade i olika undersammanställningar. Mantelplåtarna svetsas ihop tillsammans med 
två stycken förstärkningsringar som också fungerar som räls för de hjul som kommer 
rotera trumman. En lucka som tangerar mantelns insida hålls på plats med skruvar som är 
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fastsvetsade i manteln. Motsvarande spårhål finns i luckan som sedan hålls på plats av 
muttrar. Eftersom trummans insida vill vara så slät som möjligt har luckan konstruerats så 
att den ligger tangerad mantelns insida enligt Figur 4:5. I samma figur ser man även 
transportskruven som ska dra in malten till mitten av karet. För att den ska fungera 
effektivt är den delvis omsluten av en tömningskanal (se ritning 107-000) med en 
öppning mot manteln vid luckan.  

 

Figur 4:5 - Transportskruv och lucka från insidan 

I främre gaveln finns en cirkulär öppning där luft med 100% fuktighet ska blåsas in med 
ett flöde på upp till 0,2m3/s. Luften tvingas sedan upp genom falskbotten och maltbädden 
där den tar med sig koldioxid och värme som bildas i groningsprocessen. Luften passerar 
sedan genom ett perforerat område i bakre gaveln övre del se Figur 4:6. En frånluftkanal 
av plåt (ritning 111-000) leder sedan luften ner till centrum och vidare till 
luftkonditionsanläggningen. 
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Figur 4:6 - Transportskruv och bakre gavel 

 

 

Figur 4:7 - Bakre gavel med frånluftkanal 

 
Trumman placeras sedan på en stödram (se ritning 112-000) gjord av VKR rektangulära 
konstruktionsrör som svetsas ihop. På ramen placeras fyra stycken stödben med hjul 
varpå trummans stödringar kommer vila på enligt Figur 4:9. Två av stödbenens hjul kan 
kopplas till en elmotor med en kedja. Motorn fästs på en stor plåt vilket möjliggör för 
byte till andra motormodeller. Mitt på ramen fästs också ett transportband som 
transporterar bort malten till ett annat transportsystem (se Figur 4:8). Ett fäste för 
luftblandaren (ritning 116-000) monteras också på ramen. 

 

Figur 4:8 - Stödram för trumma 

 
När trumman skall tömmas öppnar användaren luckan och slår på transportskruven. 
Trumman roteras sedan långsamt varvid malten rinner över kanten till tömningskanalen 
där transportskruven flyttar kornet in till mitten och ut genom luckan. Utanför luckan 
finns en kornuppsamlare (ritning 114-000) som leder kornen in under trumman och 
sprider dem på transportbandet.  

Figur 4:9 - Stödben och drivning 
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Figur 4:10 – Trumma med stödram och kornuppsamlare 

 

4.4 Beräkningar, dimensionering 
För att säkerhetsställa konstruktionens hållfasthet har beräkningar och simuleringar gjort 
på kritiska komponenter och sammanställningar. Solidworks Simulation har i första hand 
används 

4.4.1 Solidworks Simulation 

Programmet är en Add-in till Solidworks som kan utföra bland annat FEM-analyser. I 
programmet väljs olika randvillkor som sedan simuleras. I en sammanställning väljer 
man hur komponenterna är upphängda, vilka ytor som är helt fixerade eller rörliga kring 
olika axlar. Hur komponenterna sitter ihop måste definieras med olika villkor och vilka 
belastningar eller krafter som verkar på komponenterna. Ett så kallat ”Mesh” genereras 
sedan och programmet räknar ut vart och hur stora spänningarna och deformationerna blir 
i komponenterna.  

4.4.2 Stödben 

Modellen som användes vid simuleringen är något förenklad för att underlätta simulering. 
Den är baserad på modellen 113-000 men kullagret har uteslutits ur resultatberäkningen. 
Kullager är ritade som solida odeformerbara cylindrar med samma yttermått som 
kullagren som ska användas. Dessa cylindrar har getts villkor som gör att endast de delar 
som ska tillverkas tas med i beräkningen. Utöver cylindrarna har de två bockade plåtarna, 
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axeln, lagerhus och stödhjulet tagits med i simuleringen enligt Figur 4:11. Plåtarnas 
undersida fixerades helt och svetsvillkor mellan plåtarna och lagerhusen användes. 
Därefter användes passningsvillkor enligt tillverkarens monteringsanvisningar för 
kullagren mellan lagerhusen, de förenklade kullagren och axeln. Slutligen fixerades 
stödhjulet mot axeln med ett villkor för kilspår tillsammans med olika kontaktytor. Två 
belastningar på hjulet för att likna trummans vikt med malt uppskattades med en 
säkerhetsmarginal. De båda belastningarna resulterade i en gemensam kraft av 5000N 
snett neråt i Y-Z-riktning. Solidworks gav en maximal deformation på under en 
millimeter och en maximal spänning på 31,2 MPa vilket är långt under sträckgränserna i 
materialen som användes. 
 
 

 

Figur 4:11 - Simulering av stödben 

4.4.3 Skruvförband för fäste av ben till stöpkar 

För att komma fram till lämplig dimensionering av skruvförbandet för stöpkarsbenen 
gjordes en enklare simulering av detta fall. Olika dimensioner och antal skruvar användes 
för att jämföra. Exemplet nedan i Figur 4:12 visar resultatet från ett skruvförband med tre 
stycken M12 skruvar. Den snedkapade ytan skall svetsas på stöpkarets koniska botten och 
fixerades därför i simuleringen. En kraft på benens undersida, den sida som skall stå på 
marken, med riktning uppåt och styrkan 7000N. Kraften uppskattades med att vikten från 
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1600kg stöpt korn, överskottsvatten upp till 400kg och karets egenvikt med 
säkerhetsmarginal skall delas upp på fyra stycken ben.   
 
Resultatet från simuleringen visade maximal deformation på 4mm vilket visade sig vara 
missvisande. Benets ”fot” kommer fästas i golvet vilket inte möjliggör för benet att 
vinklas bort från z-axeln som var fallet i simuleringen. En glidande fixering utan friktion 
lades till på benets ena yta för att motverka detta och simuleringen kördes igen. Denna 
gång gavs en maximal deformation på ca 2mm, en förkortning av benets längd. Den 
maximala spänningen blev 16,3 MPa vid hålens över och underkant där skruvarna 
kommer uppleva denna skjuvningskraft. Detta är långt under sträckgränsen för dessa 
material som ligger på 275 MPa.   
 

 

Figur 4:12 - Simulering av stöpkarsbenens skruvförband 

4.4.4 Perforerad plåt till falskbotten 

Falskbotten har tvingats ritas som en plåt utan perforering på grund av rebuildtime och 
prestandabegränsningar. Olika kombinationer av patterns och modeleringsmetoder 
provades men om hela plåten skulle fyllas med rätt hålmönster resulterade alla metoder i 
att Solidworks kraschade. Simuleringarna har därför utförts med grova uppskattningar.  
 
Plåten har en hålarea på 30% vilket borde resultera i att plåten blir åtminstone 30% 
svagare. Detta är endast en gissning och extra säkerhetsmarginal används därför vid 
simuleringarna. Belastningarna som kommer verka på plåten kommer från 1600kg stöpt 
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malt utspridd på 3m2 plåt. Trycket på plåten blir därför 5237N/m2 tillsammans med 
säkerhetsmarginal och att det är en solid plåt som simuleras användes ett tryck på 
8000N/m2. 
 
Vid första simuleringen som gjordes var plåten fixerad till en rektangulär ram av fyra 
vinkeljärn 25x25x4. Ramen var sedan fixerad på de yttre ytorna som skall svetsas till 
trumman. Denna simulering resulterade i allt för stor deformation av plåten men 
spänningen låg innanför sträckgränsen. Två stycken tvärgående vinkeljärn lades därför 
till i ramen för att minska deformationen och simuleringen kördes igen. Denna gång 
minskade både maximala deformationen och spänningen men den var fortfarande för 
hög. Ett längsgående vinkeljärn lades då till och simuleringen visade nu deformations 
maximum på ca 0,5mm och maximal spänning på 7,6 MPa enligt Figur 4:13.  
 

 

Figur 4:13 - Simulering av falskbotten med ram 
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4.6 Kostnadskalkyl 
För att få en ungefärlig bild av vad mälterianläggningen kommer kosta att tillverka har en 
kostnadskalkyl gjorts (Bilaga 3). För vissa detaljer har Solidworks costing-verktyg 
använts till att beräkna priset. Detta krävde en mall med uppgifter som till exempel 
materialkostnad, kostnad per mm skuren med vatten-, laser- eller plasmaskärare, 
uppsättningskostnad och bearbetningskostnad gjordes med aktuella priser i svenska 
kronor. Solidworks grundmall har inte rätt material och därför inte rätt inköpspriser.  
 
BE Group har valts som inköpskälla för följande material: 

Tabell 4:1 - Inköpspriser Rostfri plåt (BE GROUP, 2015) 

Rostfri plåt EN 1.4301 Kallvalsad 2b (SS 2333-02) 
Dimension  Kg/st Kr/kg Kr/st 
2500x1250x1 25,00 29,55 738,75 
2000x1000x1,5 24,00 27,7 664,8 
3000x1500x2 72,00 27,0 1944,00 
4000x2000x4 256,00 28,8 7372,80 
    

Tabell 4:2 - Inköpspriser svart plåt (BE GROUP, 2015) 

Bandplåt Varmvalsad S355J2 (SS 2172-00) 
Dimension  Kg/st Kr/kg Kr/st 
3000x1500x12 432 13,90 6672 

Tabell 4:3 - Inköpspriser hålprofiler VKR (BE GROUP, 2015) 

VKR varmvalsad hålprofil rektangulär/kvadratiska S355J2H (SS 2174) 
Dimension  Kg/m Kr/kg Kr/m 
150x100x5 L=10m 18,6 18,2 338,5 
100x60x5 L=12m 11,6 18,2 211,1 
90x90x4 L=12m 10,70 18,20 194,7 
80x80x5 L=10m 11,60 18,20 211,1 

Tabell 4:4 - Inköpspriser Vinkelstång (BE GROUP, 2015)  

Vinkelstål liksidig S235JR (SS 1311) 
Dimension  Kg/m Kr/kg Kr/m 
25x25x4 L=6m 1,78 13,05 23 
35x35x5 L=6m 2,57 13,1 33,67 
 
För plåtdetaljer har Solidworks använts då det fanns en bra grund att anpassa till svenska 
marknaden. Materialkostnaden blir väldigt exakt då Solidworks räknar ut volymen och 
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vikten på råmaterialet (yttermåtten för ”flat-pattern”) (Reeves, Blake and Leach, Douglas, 
2014) övriga kostnader är tagna från Solidworks originalmall och omvandlade till SEK 
från USD. Ett påslag för uppsättningskostnader, bockning och rundvalsning har gjorts på 
grund av den låga produktionsserien. De parametrar som använts redovisas i Tabell 4:5. 

Tabell 4:5 - Solidworks Costing parametrar 

Material Kr/kg Kr/mm laser- 
skärning 

Kr/uppsättning 
av laser-
skärning 

Kr/bockning Kr/rund- 
valsning 

Kr/uppsättning 
av bockning 

SS 2333-02 
t=1 

29,55 0,0040 100 20 100 20 

SS 2333-02 
t=1,5 

27,7 0,0045 100 20 100 20 

SS 2333-02 
t=2 

27,0 0,0045 100 20 100 20 

SS 2333-02 
t=4 

28,8 0,0050 100 20 100 20 

  

4.6.1 Inköpta detaljer 

Perforerad plåt 
Till falksbotten i trumman användes en plåt enligt:  
“Plåt i format 3000*1000*2,0 mm med hål mönster LR2,0x20 Z 11,2x24 mm (hålarea ca 
30%) – förskjutna hålrader – parallellt i plåtens längdriktning med liten operf kant runt 
om. 
  
Pris:               6368:-/plåt” (Ekman, Gunnar, 2015) 
 
Rördragning  
Prisuppgifter för rör, kopplingar och flänsar har hämtats från Dahls produktkatalog. Om 
beredningar har gjorts på dessa delar redovisas det i kostnadskalkylen under 
bearbetningskolumnen. (DAHL, 2015) 

4.6.2 Svetskostnader 

På grund av mängden svets i denna konstruktion kändes det relevant att kolla upp 
kostnaden för detta. En snabb överslagsräkning gjordes i kostnadskalkylen för att få fram 
längden på svetsfogarna vilket resulterade i 64m svetsfog. Dessa antogs sedan i 
beräkningarna vara av typen a4 kälfog. Priset är 87kr/m för en a4 kälfog (Norman, Peter, 
2015) vilket resulterar i en kostnad på 5645kr. Dessutom tillkommer arbetskostnader och 
framställning av fixturer och svetsjiggar som redovisas i kostnadskalkylen  
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5 Utvärdering av projektet 
Mälterianläggningen som tagits fram jämförs här med kravspecifikationen och 
anläggningar på marknaden. Eftersom de tillverkare som finns på marknaden har många 
års erfarenheter av mältning och arbetat länge med att ta fram fungerande anläggningar är 
det svårt att konkurrera med funktionalitet, effektivitet och maltresultat. De krav som 
ställs på processen är väldigt höga men inte omöjliga att uppnå. Eftersom arbetet endast 
rör en digital prototyp är det inte möjligt att testa anläggningen. I stället diskuteras 
prototypens möjlighet att möta kraven. 

5.1 Återkoppling till kravspecifikationen 

5.1.1 Funktionalitet (4.1.1) 

Stöpkaret som tagits fram möter alla krav enligt Tabell 3:3 förutom 4.1.1.5 där 
konstruktionen ska vara förberedd för givare. De givare som skall placeras på själva 
stöpkaret får göras i efterhand. Dess exakta position bör testas vid olika mältningar. 
Kornet har möjlighet att blötläggas manuellt med slang eller att airliftens vattentillförsel 
och sprinklersystemet kopplas på. När rätt vattennivå nåtts slås vattnet av och 
överskottsvatten rinner över kanten till överrinningsreningen som leder bort det. 
Airliftens möjlighet att cirkulera kornet är god. System som använts vid andra 
anläggningar har skalats ner till en lämplig storlek för denna kapacitet. Dock finns det 
fortfarande osäkerheter kring flöden som måste uppnås för att kornet ska cirkulera genom 
airliften. Kornets densitet när det dränkts i vatten gör att det precis sjunker till botten och 
det behövs inte mycket för att lyfta det. En vanlig kompressor eller vattenpump som finns 
på gården skall klara av att cirkulera kornet. 
 
Även trummans möjligheter att möta kraven (se Tabell 3:4) ser stora ut. Karet tar emot 
det blöta kornet genom centerluckan och sprids sedan ut till en jämn bädd när trumman 
roteras. Under den perforerade plåten finns en sluttande plåt som leder bort 
överskottsvattnet till en kulventil i botten på trumman. Detta gör att krav 4.1.1.6 och 
4.1.1.10 möts på ett effektivt sätt. Den sluttande plåten hjälper även till att styra och 
fördela luftflödet upp genom malten. Enligt krav 4.1.1.8 skall luften kunna fuktas. Detta 
görs med spraymunstycken placerade i Luftblandaren. Dessa slår sönder vattendropparna 
med tryckluft och ger på så vis en mycket fin dimma sprids i luften. Exakt hur mycket av 
fukten som binds i luften är svårt att uppskatta. Om fuktigheten i luften skulle bli för låg 
kan kornet fuktas manuellt genom centerluckan. Vanligt i andra anläggningar är att det 
finns en separat luftkonditioneringsenhet som reglerar flödet, luftens fuktighet och 
temperatur med avancerade styrsystem. Denna enhet ligger utanför detta projekts 
avgränsningar och därför har den mindre luftblandaren placerats vid inloppet till 
trumman. Inloppets sluts tätt genom att en luftkanal tillsammans med en gummipackning 
skjuts in mot trummans gavel.  
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Malten cirkuleras genom att trumman roterar på fyra stödben med hjul. Två av hjulen är 
kopplade till en motor med drev och kedja. Vanligt vid andra liknande anläggningar är att 
en kuggkrans löper kring hela trummans mantel varpå ett litet kuggdrev kopplat till en 
motor placeras som roterar trumman. Detta ställer högre krav på trummans cylindricitet 
och leder därmed till större kostnader än om själva hjulen driver. 
 
Malten kan sedan transporteras ut genom centerluckan med hjälp av transportskruven. En 
annan lösning på detta krav som diskuterades var att ha paddlar, 5-10 cm höga 
plåtskenor, längs insidan av trummans mantel. Dessa ska vara vinklade så att när 
trumman roteras glider kornet längs skenorna till mitten och ut genom luckan. Hela 
insidan av trumman fungerar då som en transportskruv. Fördelen är att det inte kräver 
någon extra motor för transportskruven men nackdelen är att insidan av trumman blir 
ojämn, svår att rengöra och risken för att kornet skadas ökar. Att använda 
transportskruven och hålla insidan så slät som möjligt möter krav 4.1.3.1. och 4.2.1. 

5.1.2 Storlek (4.1.2) 

Storlekskravet 4.1.2.1 möts mycket väl då anläggningen får plats inom ett rätblock med 
måtten 2876x3593x4433mm (HxBxL). Dock måste lokalen som anläggningen placeras i 
vara större än detta för att driftpersonal ska kunna röra sig runt och arbeta med 
anläggningen. Dessutom tillkommer sedan luftkonditioneringsenheter, pumpar och 
eventuella vattenbehållare och packutrustning som detta projekt inte behandlar.  

5.1.3 Prestandakrav (4.4) 

Anläggningen är dimensionerad för att den ska klara av att behandla 1000kg torrt korn. 
Kornet ska rymmas i anläggningen och kornets fysiska förändringar (se 2.2) har tagits 
med i beräkningarna. Dock är krav 4.4.1 svårt att kontrollera men enligt de uppgifter som 
hittats i förstudien om liknande anläggningar ska anläggningen klara av att genomföra en 
mältningscykel på under 6 dagar. 

5.1.4 Ekonomi (4.7.1) 

Krav 4.7.1.1 är enligt kostnadskalkylen nått. Vad det faktiskt kommer kosta att få den 
tillverkad är dock oklart då olika företag har olika påslag för att gå med vinst. Men 
eftersom kostnadskalkylens resultat endast visar en kostnad på 213 000kr är det inte 
troligt att det kommer kosta över 500 000kr att beställa anläggningen.  
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser och rekommendationer 
Framtagningen av den digitala prototypen har vart väldigt intressant och utmanande. Det 
stod klart relativt tidigt i projektet att det gällde att hålla nere priset för att kunna 
konkurrera med redan etablerade tillverkare. Det diskuterades mycket hur pass enkel 
anläggningen skulle göras och det blev en balansgång mellan pris och funktion. Desto 
fler funktioner desto dyrare blev resultatet. Men eftersom Korngårdens Humle AB har 
tryckt på att det ska bli lönsamt långsiktigt måste även driftkostnaderna hållas nere. 
 
Förstudien som gjordes i början av projektet gav mycket värdefull och nödvändig 
information om hur mältningsprocessen fungerar och vilka krav som ställs på 
anläggningarna. Dessa krav förvånade både mig såväl som Korngårdens Humle AB i hur 
känslig processen faktiskt är. Samtidigt finns det exempel där mältning utförts i liten 
skala med väldigt enkla medel och med goda resultat. Dock, för att fastställa kvaliteten på 
malten måste det gå att repetera processen gång på gång med samma goda resultat. För 
detta krävs antingen nogrann övervakning eller ett automatiskt styrsystem.  
 
Mycket tack vare den litteratur som fanns tillgänglig hos Korngårdens Humle AB gick 
förstudien bra. Förstudien underlättade även konceptframtagningen då olika 
konstruktioner, anläggningar och verktyg fanns väl beskrivna. Uppgiften blev då i stället 
att jämföra och kombinera dessa för att möta Korngårdens önskemål. Att redan i 
konceptframtagningsskedet uppskatta resultat och kostnad för konceptet är utmanande. 
På grund av anläggningens komplexitet blev det även här en svår balansgång mellan att 
använda konceptframtagningsverktyg och ta fram väl utarbetade lösningar som i sin tur 
skulle ta tid från själva prototypframtagningen. I många fall fick bra 
konstruktionslösningar bytas ut mot enklare kompromisser för att hålla nere kostnaden.  
 
Prototypen som togs fram är nu anpassad efter Korngårdens Humle AB:s önskemål och 
krav. Tillverkningskostnaden beräknas bli långt under den maximala som tilläts i 
kravspecifikationen. För att ytterligare minska kostnaderna har prototypen designats så att 
mycket av monteringsarbetet och även framtagning av vissa komponenter kan göras av 
Korngårdens egna personal. Det handlar då främst om rördragning men även mycket av 
det som ligger utanför projektets avgränsningar så som val av ventiler, motorer och 
pumpar.  
 
Korngårdens möjlighet att börja mälta korn är goda. Det finns mängder av tillverkare på 
marknaden som erbjuder kompletta mältningsanläggningar. De har nu även en bra grund 
till en skräddarsydd anläggning till betydligt lägre investeringskostnad. Korngården har 
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nu möjlighet att jämföra och ta beslutet om att jobba vidare med prototypen eller 
investera i en redan utvecklad produkt. 
  

6.2 Förslag på fortsatta undersökningar  
Det som återstår för att få en komplett digital prototyp och sedan även en fungerande 
mältningsanläggning är en del detaljkonstruktion och framtagning av detaljritningar. 
CAD-modellen lämnas därför över till Korngårdens Humle AB i Solidworks-grundformat 
samt universalformatet STEP. I detaljkonstruktionen ingår det som i detta projekt låg 
utanför begränsningarna, val av pumpar, luftkonditioneringsutrustning, fläktsystem, 
motorer och hur dessa skall implementeras i anläggningen. Förstudien i detta projekt kan 
användas för att hitta krav på dessa.  
 
Dessutom borde nedanstående nyckelfunktioner i systemet testas separat innan 
anläggningen tillverkas.  

• Ta	reda	på	vilka	flöden	som	krävs	för	att	cirkulera	kornet	effektivt	genom	
airliften.	

• Ta	reda	på	vilka	flöden	som	behövs	för	att	flytta	kornet	från	stöpkaret	till	
trumman.	

• Ta	reda	på	hur	väl	luftblandaren	klarar	av	att	fukta	luften	genom	att	mäta	
fuktigheten	före	luftblandaren,	efter	luftblandaren	och	även	efter	den	
passerat	genom	malten	
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2 SAMMANFATTNING 
Denna specifikation avser att redovisa krav och riktlinjer för att ta fram ett koncept och 
konstruktionsunderlag för en mälterianläggning med kapacitet på 1-2 ton per mältning. 
Kraven kommer vara satta med god marginal för att tillåta kreativa lösningar. Vissa 
krav måste dock uppfyllas mer exakt för att säkerhetsställa anläggningens funktionalitet 
och en kvalitativ slutprodukt.  
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3 GENERELL BESKRIVNING 
Mälteri brukar delas in i tre delar. Dessa tre delar ska kunna utföras i anläggningen med 
viss automation. Första delen är stöpning där i detta fall korn blötläggs i ca 12°C för att 
malten ska få förutsättningar för homogen groning och enzymbildning. När kornen fått 
en fuktighet på ca 48% är det optimalt för groningsprocessen som är andra delen i 
mältningsprocessen. Under groningsprocessen måste fuktigheten förbli hög och 
regelbunden koldioxid- och värmeextrahering måste ske för att tillåta kornen att bilda 
en stjälk och sockerarter. Detta sker vanligtvis under 6 dagar i 12°C. Avslutningsvis ska 
kornen torkas i kölningsprocessen. Kornen värms upp i olika steg där fukten drivs ut 
tills de nått en fuktighet mellan 2-6% beroende på maltens ändamål. Här får kornmalten 
också sin färg och nya smakämnen utvecklas. 

3.1 Gränssnitt 

Produkten skall placeras i en nybyggd lokal anpassad för mältning. För att produkten 
ska få plats får inte dess mått överstiga 5x5x5 meter (höjd, bredd, längd). Tillräcklig 
ventilation och temperaturreglering finns i lokalen för att klara ändamålet. Produkten 
skall drivas med el från lokalen i form av 3-fas (400V 16A). Vattenförsörjningen 
kommer från gårdens egna brunn (grundvatten). Gården är försedd med kompressor 
som kan utnyttjas för trycklufttillgång.  

3.2 Funktioner 

Produkten skall i olika steg kunna blötlägga och lufta sädesslag i olika temperaturer i ett 
stöpkar. Därefter föra över den blöta malten till ett annat kar där den ska gro under viss 
omrörning och luftning innan den värms upp för att torkas. Hela processen skall ta 
maximalt 1 vecka och ge 1 ton malt. 
 

3.3 Användare 

Produkten skall kunna användas av anställda på Korngårdens Humle AB.  

3.4 Begränsningar 

TBT 

3.5 Antaganden och beroenden 

NA 
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4 SPECIFIKA KRAV 

4.1 Funktionella krav 

4.1.1 Funktionalitet 

Stöpningskaret 
4.1.1.1 Kornet ska kunna blötläggas (dränkas) 
4.1.1.2 Kornet ska renas med så kallad överrinningsmetoden 
4.1.1.3 Vattentillförsel genom sprinklers och dränkning till rätt fuktighet på kornet 

åstadkommas 
4.1.1.4 Kornet skall flyttas till groningskaret med blöt transport 
4.1.1.5 Konstruktionen ska vara förberedd för givare och temperaturreglering 
Groning- och kölningkaret 
4.1.1.6 Karet ska kunna ta emot den blöta, stöpta malten 
4.1.1.7 Cirkulera luft genom malten 
4.1.1.8 Fukta luften som cirkuleras 
4.1.1.9 Cirkulera malten (röra om) 
4.1.1.10 Karet ska kunna dräneras från överskottsfukt 
4.1.1.11 Transportera ut malten 
4.1.1.12 Konstruktionen ska vara förberedd för givare (fukt och temperatur), 

fuktreglering, temperaturreglering, luft- och vattentillförsel.  
 

4.1.2 Storlek 

4.1.2.1 Konstruktionen skall rymmas inom en rektangulär låda med dimensionerna 
5 x 5 x 5 (H x B x L) [m] 

 

4.1.3 Material och form 

4.1.3.1 Formen ska underlätta rengöring och skötsel av produkten 
4.1.3.2 Materialen ska tåla kontakt med vatten och fuktig luft. 
4.1.3.3 Materialen ska klara 100 graders temperaturskillnader. 

4.1.4 Programlagring 

NA 

4.1.5 Strömförsörjning 

4.1.5.1 Konstruktionen skall klara av att drivas av maximalt 3-fas, 16A 
strömförsörjning  

 

4.2 Servicefunktioner 

4.2.1 Stöpkaret ska utformas så det enkelt går att spola rent.  
4.2.2 Groning- och kilningskaret ska utformas så det enkelt går att spola rent. 
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4.3 Krav på externa gränssnitt 

4.3.1 Användargränssnitt 
NA 

4.3.2 Mekaniska gränssnitt 

4.3.1 Kopplingar för till- och frånförsel av luft och vatten skall hålla ISO eller 
DIN standard.  

 

4.3.3 Hårdvarugränssnitt 
NA 

4.3.4 Mjukvarugränssnitt 
NA 

4.3.5 Kommunikationsgränssnitt 
NA 

4.4 Prestandakrav 

4.4.1 En processcykel skall kunna göras på under 7 dagar 
4.4.2 En processcykel skall klara av att mälta 1000kg korn. 
 

4.5 Konstruktionsbegränsningar 

4.5.1 Flänsar och kopplingar skall hålla ISO eller DIN standard.  
4.5.2 Rördelar skall hålla ISO eller DIN standard 

4.6 Egenskaper 

4.6.1 Säkerhet 
NA 

4.6.2 Servicebarhet 

4.6.2.1 Service i from av rengöring skall genomföras efter varje processcykel.  
4.6.2.2 Rengöringen skall kunna genomföras med vattenslang eller högtryckstvätt 

och eventuella rengöringsmedel. 
4.6.2.3 Rengöringen skall kunna genomföras på under 4 timmar. 

4.6.3 Miljöpåverkan 

4.6.3.1 Konstruktionen ska vara så pass tät att efter påbörjad processcykel skall 
korndamhalten vara så pass låg att munskydd inte behövs användas i 
lokalen.   

4.6.3.2 Hörselskydd skall inte behöva användas i lokalen när processcykeln körs 
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4.7 Övriga krav 

4.7.1 Ekonomi 
4.7.1.1 Tillverkningskostnaden för den mekaniska prototypen, exklusive motorer, 

pumpar, värmare och givare ska inte överstiga 500 000 SEK  

4.7.2 Dokumentation 
NA 

4.7.3 Miljökrav 
NA 

4.7.4 Myndighetskrav 
NA 
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5 DOKUMENTINFORMATION 

5.1 Versionsbeskrivning 

Version Ändrad av - datum Förklaring 
01 MJ, 2015-04-07 Första versionen 

5.2 Distribution 
Digital kopia: 
Ingemar Jönsson, Korngårdens Humle AB 
 

5.3 Definitioner 

Term Förklaring 
  
 

5.4 Referenser 
 



Ritningsmaterial

Filnamn RitningNr Part/smst
Mälterianläggning 100-000 SMST
Stöpkar_grund2 101-000 SMST
Stöpkar_grund 102-000 SMST
Stöpkar_tömningskrök 103-000 SMST
Airlift 104-000 SMST

Trumma_komplett 105-000 SMST
Trumma_grund 106-000 SMST
Trumma_Tömningskanal 107-000 SMST
Trumma_centerlucka 108-000 SMST
Transportskruv_lagring 109-000 SMST
Transportskruv 110-000 SMST
Frånluftkanal 111-000 SMST
Falskbotten_ram 117-000 Weldment

Stödram_trumma 112-000 SMST
Stödben_trumma 113-000 SMST
fäste_Luftblandare 118-000 Weldment

Kornuppsamlare 114-000 SMST
Fäste_kornuppsamlare 115-000 Weldment

Luftblandare 116-000 SMST



2431

5

6

 1044 

1

5

6

2
2

3

Vatten till kornöverföring

 2
87

6 4

7

Vatten från överrinningsrening Vatten från stöpkarsdränering

 4434 

 3
59

3 

<--  Luft till groning och kölning

Luft till Airlift

Vatten till Airlift

Vatten till Topp-Sprinklers

Vatten och tryckluft till luftfuktare

--> Luft från groning och kölning

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

7 1 0610048 A el- arsson ulventil D 20 AL15-0811
6 1 umidifier ultrasonic no le
5 1 Tillluft luftkanal in SS 2333-02
4 1 rånluftkanal slutrör SS 2333-02
3 1 uftblandare 116-000
2 1 Stöpkar Grund2 101-000
1 1 Trumma komplett 105-000

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Projektledare

mMJ

A1100-000

Mälterianläggning 1ton -

764148.20

A2 1(1)

Mälterianläggning

MJ
Densitet [g/mm3]Massa [g]Godkänd av  - datum

Ägare

Material

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

Generell yt-
jämnhet Ra

SkalaVyplacering

Utgåva

Projektnamn

1:20
Granskad avTillverkning granskad av

Storlek

Titel/Benämning

Konstruerad av Ritad av

Ritningsnummer Blad
 



 8
75

 

 1460 

 1
63

1 
A

A
 3570 

B C

31 2

D

A-A

4 5

 54 

B
1 : 10

C
1 : 10

D
1 : 10

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

5 1 motor-connection-230-2-c1-Alufle
4 1 motor-230-2-c1l-Alufle
3 1 Kornuppsamlare 114-000
2 1 Stödram trumma 112-000
1 1 Trumma grund 106-000

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Projektledare

mMJ

A1105-000

Mälterianläggning 1ton -

601050.43

A2 1(1)

Trumma_komplett

MJ
Densitet [g/mm3]Massa [g]Godkänd av  - datum

Ägare

Material

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

Generell yt-
jämnhet Ra

SkalaVyplacering

Utgåva

Projektnamn

1:20
Granskad avTillverkning granskad av

Storlek

Titel/Benämning

Konstruerad av Ritad av

Ritningsnummer Blad
 



 25° 25°

 R625 

 R656 

A

A

Längsgående svetssöm 
för POS 1 och 2försjkuts 

 3
72

 

 4
  2  4  4 

 2000  1000 
A-A

12
5 2 9 1

4

3

10

7

6 13

11 8

Pos nr Default
/Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

13 1 alskbotten ram SS 2333-02 117-000
12 1 rånluftkanal 111-000
11 1 Transportskruv 110-000
10 2 Transportskruv lagring 109-000

1 Trumma enterlucka 108-000
8 1 Trumma Tömningskanal 107-000
7 1 alskbotten 2 84 1000 2 SS 2333-02 L 2 0 20  

11 2 24mm
6 1 Trumma botten SS 2333-02 -
5 2 Trumma örstärkningsring SS 2333-02 -
4 1 Gavel Bakre SS 2333-02 -
3 1 Gavel front SS 2333-02 -
2 1 Plåt valsad D1250 1000 t 4 SS 2333-02 -
1 1 Plåt valsad D1250 2000 t 4 SS 2333-02 -

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:20
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Trumma_grund
1(2)A3

505944.30

-Mälterianläggning 1ton

106-000 A1

MJ m

Ägare



 25° 25°

 R625 

 R656 

B

B

Längsgående svetssöm 
för POS 1 och 2försjkuts 

C

D

D B-B

a4135-WB
a4 135-WB

135-WB

C
1 : 5

135-WB

E

F

D-D

Falskbotten 
skruvas i ramen

E
1 : 5

a3 135-WB

F
1 : 5a3a3            

135-B

a3 135-WB

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:20
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Trumma_grund
2(2)A3

505944.30

-Mälterianläggning 1ton

106-000 A1

MJ m



 200 

 460  460  460  460 
A

A

a3 20x20(5)
a3 20x20(3) 135-WB

 2980 

1

3

2

 1
5 

 1
57

 

 R51 

R621

A-A
1 : 2

a3135-WB

Gäller samtliga Stödplåtar

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

3 6 Trumma Tömningskanal sidoplåt SS 2333-02 -
2 2 Trumma transportskruvskanal SS 2333-02 -
1 1 Trumma transportskruvskanal tak SS 2333-02 -

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:10
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Trumma_Tömningskanal
1(1)A3

14701.20

-Mälterianläggning 1ton

107-000 A1

MJMJ m
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 1
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 4 

 379 

2 1

 40 

 2
3 

 1
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 4
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x1
5 

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

2 1 Trumma ucka list  2333-02 -
1 1 Trumma ucka plåt  2333-02 -

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Trumma_Centerlucka
1(1)A3

Mälterianläggning 1ton

108-000

MJMJ
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A
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a3 135-WBa3135-WB
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47
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A-A

4 132
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135-WB

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

4 4 agerhusfäste  2333-02 -
3 1 Transportskruv lagring fästplåt  2333-02 -
2 1 agerplåt transportskruv  2333-02 -
1 1 20-Rollco-Kullager, agerhus 20-47 15

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Transportskruv_lagring
1(1)A3

140.09

-Mälterianläggning 1ton

109-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

5 1 Transportskruv Ändtapp  2333-02 -
4 1 Transportskruv Ändtapp motor  2333-02 -
3 1 Transportskruv blad moturs  2333-02 -
2 1 Transportskruv blad medurs  2333-02 -
1 1 Transportskruv Rör 30 3  2333-02 -

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

- --MJ

Transportskruv
1(1)A3

1102.63

-Mälterianläggning 1ton

110-000 A1

-MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

4 1 rånluftkanal rör1  2333-02 -
3 1 rånluftkanal Urtag transportskruv  2333-02 -
2 1 rånluftkanal bakstycke  2333-02 -
1 2 rånluftkanal Sida  2333-02 -

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Frånluftkanal
1(1)A3

12282.70

-Mälterianläggning 1ton

111-000 A1

MJMJ m
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Generell svets, runt om 
samtliga kontaktytor

a4 135-WB

 2984 

 2x50° 

A-A
1 : 5

B
1 : 5

ITEM NO. QTY. DESCRIPTION LENGTH

1 2 L 25 X 25 X 4 944
2 2 L 25 X 25 X 4 991.35
3 1 L 25 X 25 X 4 994.67
4 2 L 25 X 25 X 4 994
5 2 L 25 X 25 X 4 2980.69
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till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Falskbotten_ram
1(1)A3

0.01 3,2MJ 17933.11
2333-02
SS 2333-02 --

117-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

10 1 Sprocket-106-20- R-Ramstrom
1 Sprocket-106-15- R-Ramstrom

8 1 7AA100 08-B1 - onne
7 1 Kedja - -
6 1 c- 00-50-1000-pvc-snb-5e-230-2-c1l-ss-

a-alufle ran ort and
5 1 äste luftblandare SS 1311-00 118-000

1 Stativ motorfästplåt SS 1311-00 -
3 2 VKR-Rör150 100 5 3500 SS 2172-00 -
2 2 VKR-Rör100 60 5 550 SS 2172-00 -
1 Stödben trumma 113-000
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stödram_trumma
1(2)A3

80031.89

-Mälterianläggning 1ton

112-000 A1

MJ m
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stödram_trumma
2(2)A3

80031.89

-Mälterianläggning 1ton

112-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

6 1 Kedjedrev-1 6-31- R-Ramstrom
5 2 Koniskt rullager 313 5 2 2 1 Di25 62 16 -

2 Stödben agerhus SS 2244 -
3 1 Stödben jula el SS 2142 -
2 2 Stödben plåt SS 1311-00 -
1 1 Stödhjul SS 2244 -
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stödben_trumma
1(1)A3

5983.06

-Mälterianläggning 1ton

113-000 A1

MJ m
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ITEM NO. QTY. DESCRIPTION LENGTH
1 1 L 35 X 35 X 5 150
2 1 L 35 X 35 X 5 615
3 1 L 35 X 35 X 5 150
4 1 L 35 X 35 X 5 150
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Fäste_luftblandare
1(1)A3

0.01 3,2MJ 2520.49
Alloy Steel
SS 1311-00 -Mälterianläggning 1ton

118-000 A1

m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

3 2 Kornuppsamlare botten  2333-02
2 Kornuppsamlare Sidoplåt  2333-02
1 2 äste Kornuppsamlare  1312-00 115-000
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Kornuppsamlare
1(1)A3

12656.35

-Mälterianläggning 1ton

114-000 A1

MJ m
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ITEM NO. QTY. DESCRIPTION LENGTH
1 1 L 25 X 25 X 4 500
2 1 L 25 X 25 X 4 100
3 1 L 25 X 25 X 4 100
4 1 L 25 X 25 X 4 100
5 1 L 25 X 25 X 4 100
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Fäste_Kornuppsamlare
1(1)A3

0.01 3,2MJ 1227.50
2333-02
SS 1312-00 -Mälterianläggning 1ton

115-000 A1

m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

11 1 Muff tömning SS 2358 1 1 2
10 1 Piping Sprinklers - -

4 Sprinkeler stöpning - -
8 1 47304 3 A- Skjutventil D 12
7 1 0610063 A el- arsson
6 1 Tömningsslang - -

1 Airlift Vattenrör2 SS 2358 -
4 4 Stöpkar ben VKR 80 80 SS 2174 -
3 1 Air ift 104-000
2 1 Stöpkar Tömningskrök 103-000
1 1 Stöpkar grund 102-000
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stöpkar_Grund2
1(1)A3

154091.28

-Mälterianläggning 1ton

101-000 A1

MJ m
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C-C

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

12 1 Muff tömning SS 2358 1 1 2
11 2 Slangnippel R-141 1tum SS 2358 1
10 1 Stöpkar bottendräneringsplåt SS 2333-02 -
9 2 MirrorStöpkar ÖRR botten SS 2333-02 -
8 2 Stöpkar ÖRR botten SS 2333-02 -
7 2 Stöpkar överrinningsrening SS 2333-02 -
6 1 läns Rostfri enligt D 125 SS 2352 -
5 1 Tubrör D129 stöpkarutlopp SS 2352 -
4 1 Stöpkar bottendränering SS 2333-02 -
3 4 Stöpkar benfäste SS 1412 -
2 2 Stöpkar SidoPlåt Valsad SS 2333-02 -
1 2 Stöpkar KonPlåt Valsad SS 2333-02 -
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stöpkar_grund
1(2)A3

109554.93

-Mälterianläggning 1ton

102-000 A1

MJ m
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stöpkar_grund
2(2)A3

109554.93

-Mälterianläggning 1ton

102-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

7 1 Slangnippel R-141 1tum SS 2358 1
6 1 Munstycke tömning luft SS 2358 -
5 1 Munstycke tömning SS 2358 -
4 1 Tubrör 129D 125 100 Rörstos SS 2352 -
3 1 Tubkrök 45 129D 125 SS 2352 -
2 1 Tubkrök 90 129D 125 SS 2352 -
1 1 läns Rostfri enligt D 125 SS 2352 -
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Stöpkar_Tömningskrök
1(1)A3

1171.37

-Mälterianläggning 1ton

103-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

6 Airlift stöd  2333-02 -
5 1 Air ift uftrör  2333-02 -

1 Airlift vattenrör  2333-02 -
3 1 Air ift Spridare  2333-02 -
2 1 Air ift rör  2333-02 -
1 2 Air ift Tratt  2333-02 -
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

AirLift
1(1)A3

14554.52

-Mälterianläggning 1ton

104-000 A1

MJ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

12 2 umidifier ultrasonic no le
11 4 580102 Industrilas hake
10 4 580 02 Industrilas bygel

1 Tilluft vev - -
8 1 Gummipackning inluft - -
7 2 uftblandare Styrrör  2333-02 -
6 2 uftblandare Styrrör inre  2333-02 -
5 2 uftblandare Inluftsrör stöd  2333-02 -
4 1 uftblandare Inluftsrör  2333-02 -
3 1 uftblandare Stödrör  2333-02 -
2 1 uftblandare Baksida  2333-02 -
1 1 uftblandare plåthölje  2333-02 -
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Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

MJ

Luftblandare
1(1)A3

2179.90

-Mälterianläggning 1ton

116-000 A1

MJ m

B-B
5-WB



Kostnadskalkyl

Inköpspriser

Dimension Kg/m Kr/kg Kr/m
150x100x5 L=10m 18,6 18,2 338,5
100x60x5 L=12m 11,6 18,2 211,1
90x90x4 L=12m 10,7 18,2 194,7
80x80x5 L=10m 11,6 18,2 211,1

Dimension Kg/m Kr/kg Kr/m
25x25x4 L=6m 1,78 13,05 23
35x35x5 L=6m 2,57 13,1 33,67

Dimension Kg/st Kr/kg Kr/st
3000x1500x12 432 13,9 6672

Dimension Kg/st Kr/kg Kr/st
2500x1250x1 25 29,55 738,75
2000x1000x1,5 24 27,7 664,8
3000x1500x2 72 27 1944
4000x2000x4 256 28,8 7372,8

Plåtbearbetning
Kr/mm laser- Kr/rund-
skärning valsning

SS 2333-02 t=1 29,55 0,004 100 20 100 20

SS 2333-02 t=1,5 27,7 0,0045 100 20 100 20

SS 2333-02 t=2 27 0,0045 100 20 100 20

SS 2333-02 t=4 28,8 0,005 100 20 100 20

Montering
Process kr/m kr/h
svets 87

jigg tillverkning och montering 500
riktning av svetsade delar 250

VKR varmvalsad hålprofil rektangulär/kvadratiska S355J2H (SS 2174)

Material Kr/kg Kr/uppsättning av laser-
skärning Kr/bockning Kr/uppsättnig av 

bockning

Bandplåt Varmvalsad S355J2 (SS 2172-00)

Rostfri plåt EN 1.4301 Kallvalsad 2b (SS 2333-02)

Vinkelstål liksidig S235JR (SS 1311)



Materialkostnad Berarbetningskostnad Övriga7kostnader Övriga7ingrepp Antal Totalt
Del
Plåtdetaljer7
Plåt_valsad_D1250L2000 6921 285 500 riktning 1 7706
Plåt_valsad_D1250L1000 3460 71 500 riktning 1 4031
Gavel_Front 1361 124 1 1485
Gavel_bakre 1361 159 1 1520
Trumma_Transportskruvskanal_tak 191 128 1 319
Trumma_transportskruvskanal 96 133 80 rundvalsning 2 618
Trumma_tömningskanal_sidoplåt 5 18 6 138
Förstärkningsring 346 180 100 riktning 2 1252
Lagerplåt_transportskruv 66 17 4 332
Transportskruv_lagring_fästplåt 69 20 4 356
Frånluftkanal_sida 52 32 140 bockJochJvals 2 448
frånluftkanal_bakstycke 223 112 1 335
Frånluftkanal_rör1 99 110 120 bockJochJvals 1 329
Frånluftkanal_urtag_transportskruv 16 104 40 bock 1 160
Trumma_botten 552 127 1 679
Trumma_lucka_plåt 66 105 120 vals 1 291
Trumma_lucka_list 72 110 120 vals 1 302
Kornuppsamlare_sidoplåt 61 34 4 380
Kornuppsamlare_Botten 95 90 2 370
Stativ_motorfästplåt 384 312 1 696
Stödben_plåt 75 76 200 slipning 8 2808
FlänsJenligtJDN125 177 64 200 slipning 2 882
Stöpkar_konplåt_valsad 1592 230 2 3644
Stöpkar_Sidoplåt_valsad 2702 236 2 5876
Stöpkar_överringingsrening 214 224 2 876
Stöpkar_ÖRR_botten 130 261 2 782
Stöpkar_bottendränering 22 308 100 svets 1 430
Stöpkar_bottendräneringsplåt 22 64 1 86

Rör,7hålprofiler,7konstruktionsprofiler
VKRRrörJ150x100x5JL=3500 1184,75 50 2 2469,5
VKRRrörJ100x60x5JL=550 116,105 50 2 332,21
VKRRrörJ90x90x4JL=245 47,7015 300 4 1390,806
VKRRrörJ80x80x5JL=1200 253,32 250 4 2013,28

Maskinbearbetade7detaljer
Stödhjul 136 264 4 1600
Stödben_Axel 16 208 4 896
Stödben_lagerhus 16 104 8 960

Weldments
falskbottenJramJL25x25x4JL=12,925m 297,275 900 1000 svetsJochJriktning 1 2197,275
FästeJkornuppsamlareL25x25x4L=0,9m 20,7 500 700svetsJochJriktningJborr 2 2441,4
FästeJLuftblandareJL35x35x5JL=1,065m 35,85855 400 300 svetsJochJriktning 1 735,85855

Sammanställningar svets montering rikning,och,jigg
Transportskruv 261 2500 1750 1 4511
Tömningskanal 783 3500 750 1 5033
Transportskruv_lagring 87 1000 250 1 1337
Frånluftkanal 348 2375 575 1 3298
Trumma_centerlucka 87 750 1000 1 1837
Trumma_grund 2001 15000 2500 1 19501
Kornuppsamlare 368,01 1000 1000 1 2368,01
Stödram_Trumma 435 4000 1000 1 5435
Stödben_Trumma 0 1000 0 1 1000
Stöpkar_grund 1165,8 6500 1000 1 8665,8
Stöpkar_grund2 87 6000 812,5 1 6899,5
Stöpkar_tömningskrök 87 4000 1187,5 1 5274,5
Luftblandare 195,75 4500 937,5 1 5633,25

Inköpta7detaljer
Rolco_lager 200 1 200
Falskbotten 6368 150 monteringshål 1 6518
Motor(transportskruv) 25000 1 25000
Motor(rotationJavJtrumma) 30000 1 30000
DrevJ5st 500 1 500
Kedja 150 1 150
LagerJ(stödben) 200 1 200
Kil 10 1 10
Skjutventil 5000 1 5000
TubkrökJ2st 447 100 300 hål 2 1694
TubrörJDN125J150mm 45,3 200 2 490,6
TubrörJ200 60,4 200 1 260,4
Övrigt 20000 1 20000

Totalt 2127983,397SEK




