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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Valmet AB i Karlstad, företaget arbetar med utveckling, 

tillverkning och service av mjukpappersmaskiner. I pappersmaskiner ingår ett antal olika 

valsar, där några av dem ska kunna röra på sig. För detta finns lite olika typer av 

arrangemang, vilka påminner en del om varandra. Förflyttningen sker idag m.h.a. 

skruvdomkrafter som i sin tur drivs av elektriska motorer. Motorn kan köras mellan två 

ändlägen som bestäms av induktiva givare. Dessa givare har haft en tendens att inte fungera 

som tänkt och har varit orsaken till haverier av bl.a. domkrafter.  

Detta examensarbete behandlade denna problematik där målet var att ta fram några förslag på 

lösningar för att säkerställa att rörelsen stoppas, där en lösning skulle beskrivas mer ingående. 

Målet var även att minska kostnader för haverier som uppkommit till följd av icke fungerande 

lägesgivare.  

Stor vikt i arbetet har lagts vid att planera arbetet och att följa den produktutvecklingsprocess 

som lärts i utbildningen.  

Dagens befintliga men även äldre lösningar har studerats för att förstå hur det ser ut idag och 

sett ut genom åren. Vad som orsakat haverier och vad som havererat har undersökts för att se 

vad problematiken berott på.  

En kravspecifikation togs fram för att veta inom vilka ramar lösningarna skulle hålla sig.   

Arrangemanget delades sedan upp i tre delar genom funktionsanalys, vilka var drivsätt, 

förflyttningssätt och stoppsätt. Konceptgenereringsmetoder såsom brainstorming, plus/minus-

lista och morfologisk matris användes sedan för att få fram ett antal lösningar. Koncept 

eliminerades sedan genom beslutsmatriser enlig Pahl & Beitz och Pugh.  

De koncept som gick längst i utvärderingen hade gemensamt att de skulle momentbegränsa 

ingående axel i skruvdomkraft för att säkerställa att inget skulle hända om rörelsen gick mot 

ett fysiskt stopp (mekstopp). Men utvärderingen visade att dessa inte var lämpliga av både 

praktiska och kostnadsmässiga skäl.  

Examensarbetet har istället resulterat i rekommendationer för vad Valmet kan göra för att 

säkerställa att dagens lösning fungerar som den ska. Det har visat sig att fel till följd av inte 

fungerande lägesgivare ofta berott på den mänskliga faktorn. Rekommendationerna berör 

ändring i rutiner och instruktioner bl.a. för hur lägesgivare justeras in och hur motorerna ska 

köras, detta eftersom instruktioner är mer eller mindre obefintliga.   



 

 

Abstract 

The thesis has been performed at Valmet AB in Karlstad, the company is working with 

development, manufacturing and service of tissue paper machines. A paper machine includes 

a variety of rolls, where some of them should be able to move. For this there are some 

different types of layouts that can be used, which are quite similar to each other. These 

movements are today done by screw jacks which in turn are operated by an electrical motor. 

The motor can run between two end positions which are determined by inductive sensors. 

These sensors have a tendency not to work as intended and have been the reason for some 

accidents, for example screw jacks.  

This thesis dealt with this problem in which the goal was to bring some ideas for solutions, to 

ensure a safe stop of the movements, in which a final solution is described in more detail. The 

target was also to reduce the costs of accidents, caused by non functioning sensors.  

A big part of this work has been given to planning the work and to follow the product          

development process that’s been learned through the studies at Karlstad University.   

Today’s existing but also older solutions has been studied to understand how they were 

designed today and through out the years. A research was done to be aware of what caused 

the accidents, and which parts crashed as a consecuence due to those.  

A product specification was developed in order to know in which limits the solutions should 

be. The layout was then divided into three parts by functional analysis, which were the 

powering mothod, moving method and stoping method. Concept generation methods such as 

brainstorming, creating plus/minus-list and morphological matrix were used to generate a 

number of solutions. The concepts were then eliminated by decision matrixes such as Pahl & 

Beitz and Pugh. 

The concepts that went furthest in the evaluation had in common that they would limit the 

torque of the input shaft in the screw jack, to ensure that nothing would happen if the 

movement went against a physical stop. However, the evaluation showed that these were not 

suitable for both practical and cost reasons. 

The thesis has instead resulted in recommendations for what Valmet can do to ensure that 

today’s solution is working properly. It has been shown that the error due to the position 

sensor sometimes does not work due to human mistakes. The recommendations includes 

changes in procedures and instructions for how the position sensor is adjusted and how to run 

the motors, this is because instructions nearly does not exist.   
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1. Inledning 

Examensarbetet har utförts av Mikael Sundler på uppdrag av Valmet AB i Karlstad, och är det 

avslutande momentet i maskiningenjörsutbildningen vid Karlstad universitet under Fakulteten 

för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Kursen omfattar 22,5 hp och sträcker sig över 

vårterminen år 2014. Handledare är universitetsadjunkt Mikael Åsberg och examinator är 

universitetslektor och docent Nils Hallbäck. Handledare på företaget är Elin Enguist.  

1.1 Företaget 

Valmet AB är en globalt ledande utvecklare och leverantör av tjänster och teknik för massa-, 

pappers- och energiindustrin. Valmet har idag ca 11000 verksamma runt om i världen, och har 

teknologi som omfattar hela massafabriker, mjukpappers-, kartong-, och 

pappersproduktionslinjer samt kraftverk och bioenergiproduktion.  

På Valmet AB Karlstad utvecklas och tillverkas mjukpappersmaskiner. Med mjukpapper 

menas papper som mest används i hygienändamål som t.ex. hushållspapper, toalettpapper och 

pappersservetter. Företaget har idag ca 560 anställda.  

1.2 Bakgrund och problemformulering 

I en pappersmaskin löper dukarna som finns i pappersprocessen på valsar. Vissa valsar ska gå 

att lägesjustera för att kunna ställa in avstånd mellan dem eller för att kunna spänna dukarna 

etc. Detta är också ett krav vid service för att man ska kunna byta t.ex. dukar, valsar, lager 

m.m. Detta kan göras mer eller mindre på två sätt där det ena är med hjälp av en roterande 

hävarm och det andra med hjälp av en släde som förflyttas linjärt.  

Förflyttning av en vals görs idag mellan två ändlägen med hjälp av en skruvdomkraft, som 

drivs av en elmotor. Ändlägena bestäms av två induktiva givare. Detta sker endast då 

maskinen är avstängd.  

Problemet idag är att rörelsen ibland inte stoppas om lägesgivare inte skulle fungera eller är 

rätt injusterade. Risken finns att befintliga s.k. mekstopp (fysiska stopp) inte klarar av att 

stanna rörelsen som tänkt och detta har och kan leda till kostsamma haverier. Valmet har sett 

ett behov av att göra något åt saken, men har inte haft tid för det själva. Examensarbetet 

kommer att behandla detta och se över lämpliga åtgärder för att säkerställa stopp av 

rörelserna. Se Figur 1 och Figur 2 i Bilaga B1 för vyer över mjukpappersmaskiner.  

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att föreslå åtgärder för att säkerställa att rörelser av hävarm och 

slädar ska upphöra vid eventuella fel på lägesgivare, och detta för att minska kostnader för 

eventuella haverier. I målet med projektet ingår att ta fram olika koncept på säkerhetsstopp 

som illustreras på lämpligt sätt (3D modeller, ritningar eller dylikt) och utifrån det gå vidare 

med ett slutligt koncept som blir en rekommendation till lösning.  

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att se över om antalet haverier kan minska som beror av fel på 

lägesgivare. Syftet är samtidigt att göra maskinen mer felsäker vid underhållsarbete.  
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Syftet är också att få erfarenheter från arbetslivet i form av ett projekt, som i slutändan ska 

leda till godkänd kurs och högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.  

1.5 Avgränsningar 

För att disponera tiden så bra som möjligt under projektets gång så gjordes vissa 

avgränsningar. Delvis för att lägga fokus på rätt saker men även för att arbetet skulle kunna 

avslutas med ett konkret resultat. Dessa ändrades lite efter hand under projektets gång.  

De avgränsningar som gjorts beskrivs nedan:  

 Gemensamt konceptförslag kommer att tas fram för de olika rörelserna (roterande och 

linjära) i maskinen och i mån av tid kommer konstruktionsunderlag tas fram för alla 

positioner. Om inte tiden räcker till kommer fokus läggas på underlag för stoppet till 

bröstvalsuppbärningen.   

 Endast det slutliga konceptet modelleras i CAD-program. Vidareutveckling av 

prototypframtagning och provning etc. utelämnas i detta arbete.  

 Den ekonomiska biten kommer att undersökas och vara i åtanke vid framtagning av 

slutligt koncept. Kostnadskalkyler m.m. kommer att göras i mån av tid.   
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2. Metoder 

Här beskrivs de metoder och verktyg som använts under projektets gång, med förklaringar hur 

och varför just de användes. 

2.1 Projektplanering 

För att projektet skulle uppfylla satta mål och bli färdigt i tid var det viktigt att ha en god 

planering. Detta gjordes genom en s.k. projektplan. Projektplanen ska vara som en vägkarta 

som definierar uppgiften som ska lösas, tidsramarna, resurserna och de ansvariga 

medarbetarna. 

De metoder som användes vid projektplanering var WBS, projektmodell, Gannt-schema 

och miniriskmetoden. Metoderna följer den process som beskrivs av Eriksson & Lilliesköld 

(2004). 

WBS (work breakdown structure) är en metod som används för att bryta ned projektet i olika 

beståndsdelar, detta för att strukturera arbetet. Projektets olika faser får ett eget träd, vilka 

bryts ned så långt det är möjligt. En WBS ska vara oberoende av tid och görs före tidsplaner 

och logiska nätschema (Gantt). 

Projektmodell är en metod som används vid tidsplanering för att sätta upp milstolpar, 

grindhål, slutdatum och vem som är ansvarig för varje etapp i projektet. Att en WBS är gjord 

är en förutsättning för att kunna göra en projektmodell.  

Ganttschema är en metod för att visualisera tidsplaneringen. Det visar projektets alla 

delmoment under varandra i en tabell med start- och färdigdatum. Beroenden (ordningsföljd) 

visas tydligt genom dragna pilar mellan de olika delmomenten i den grafiska vyn. 

Miniriskmetoden är en metod för att bedöma eventuella risker med kommande projekt. Den 

går ut på att sannolikheten att en eventuell risk inträffar multipliceras med konsekvensen om 

den inträffar. Sannolikhet och konsekvens bedöms i skalan 1-5, och får på så sätt fram ett 

risktal. Miniriskmetoden görs ofta i en grupp genom att tänka igenom eventuella risker. 

2.2 Förstudie/ nulägesanalys 

I ett utvecklingsprojekt är det viktigt att vara medveten om hur nuvarande lösning fungerar 

och veta dess problematik för att kunna gå vidare i utvecklingen. I förstudien togs underlag 

fram för examensarbetet.  

De metoder som användes för förstudie och nulägesanalys omfattade granskning av gamla 

3D-modeller, ritningar och diskussioner med anställda.  

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation konkretiserar problemformuleringen och svarar på vad som ska 

åstadkommas med krav och önskemål. En kravspecifikation ska vara ett levande dokument 

som uppdateras under projektets gång.  
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Checklista (Johannesson et al. 2004) är ett verktyg för att systematiskt tänka igenom och ta 

ställning till vilka kriterier som behövs för den aktuella produkten. I checklistan försäkras att 

alla produktens livscykelfaser, intressenter och aspekter finns beskrivna och att inget missas.  

Olssons kriteriematris (Johannesson et al. 2004) är ett verktyg där checklistans kriterier som 

nämnts ovan ställs mot varandra i en matris. Tanken med Olssons kriteriematris är att få fram 

kriterier och önskemål på ett systematiskt sätt utan att något glöms bort och att kriterierna 

hålls så lösningsoberoende som möjligt. 

QFD (Bergman & Klefsjö 2012) är en metod som används för att omvandla kundbehov (krav) 

till designegenskaper med hög kvalité. Den kan användas på lite olika sätt och i olika 

omfattning, men den vanligaste formen är med verktyget HOQ (house of quality) som liknar 

ett hus. Man får genom denna metod ut viktade värden som talar om vilka egenskaper som är 

viktigast och bör satsas på.  

2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenerering är en process där produktens olika lösningskoncept tas fram. I denna 

process ingår att göra beskrivningar för de olika koncepten. I projektet har metoderna 

funktionsanalys, brainstorming, litteratursök och intervjuer använts. Innan konceptvalet 

gjordes beskrevs koncepten i s.k. plus/minus-listor.  

Funktionsanalys 

Syftet med funktionsanalys är att skapa en trädstruktur (hierarki) som visar funktioner som 

produkten skall utföra och dess ingående delar (Österlin 2003). Resultatet av 

funktionsanalysen blir då en struktur av delfunktioner som krävs för hela produkten. 

Anledningen till att göra detta är att det oftast är enklare att först hitta dellösningar än att 

direkt hitta en totallösning av problemställningen.  

Brainstorming 

Brainstorming är en kreativ metod som används för att generera lösningar på problem. Det 

görs genom att en grupp människor med olika kompetens och erfarenhet samlas och kommer 

med idéer. En brainstorming skall förberedas genom att informera deltagarna om vad 

problemet är, och ett brainstorming-tillfälle skall helst inte pågå mer än en timme. Idéerna 

skall dokumenteras på något vis, t.ex. med text och skisser. Johannesson et al. (2004) nämner 

att erfarenhet har visat att brainstorming blir bäst om vissa regler hålls, vilka säger att strävan 

efter många idéer är viktigt och att inte ge kritik under brainstormingen utan utvärdera idéerna 

efter brainstormingstillfället istället.   

Plus/minus-listor 

Plus/minus-listan beskriver delkonceptens funktion med positiva och negativa egenskaper. 

Detta görs dels för ökad förståelse och även som hjälp vid kommande elimineringsprocess.  

Morfologisk matris 

Morfologisk matris är en metod där delfunktioner från funktionsanalysen kombineras med 

varandra för att få så många olika lösningskombinationer som möjligt (Johannesson et al. 

(2004). Delfunktionerna skrivs ut radvis med dellösningar i olika celler, där ett tänkt streck 
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dras mellan delfunktionernas lösningar för att få en kombination. Det är en mycket enkel 

metod för att få fram många lösningsalternativ. Kombinationerna sammanfattas sedan i en 

tabell.  

2.5 Konceptutvärdering 

Konceptval är en process där konceptförslag från konceptgenereringen utvärderas och sållas 

ut. De systematiska metoderna elimineringsmatris och relativ beslutsmatris har använts vid 

eliminering av lösningar i detta projekt. Dessa ingår i den utvärderingsprocess som beskrivs 

av Johannesson et al. (2004). Även egna bedömningar har använts i viss mån vid eliminering.  

Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris enligt Pahl & Beitz är en metod som används vid grovsållning av koncept. 

Lösningsalternativ ställs mot elimineringskriterier i en matris, där det krävs att alla kriterier 

blir uppfyllda för att lösningen skall gå vidare. Kriterierna är hämtade från litteraturen för 

utvärderingsprocessen, vilket är generella kriterier för denna matris. Om det uppfyller kriteriet 

skrivs ja (+), om nej (-), om mer information krävs (?) och om kontroll av 

produktspecifikation krävs (!). Ett beslut görs för varje koncept utifrån tecken i tabellen.   

Relativ beslutsmatris 

Relativ beslutsmatris enligt Pugh är en metod som används efter att koncept blivit godkända i 

elimineringsmatrisen. Denna metod innebär att antal lösningsalternativ ska sållas ytterligare 

där de sämsta alternativen sållas bort. I denna metod jämförs lösningsalternativ med varandra 

gentemot kriterier från kravspecifikationen. Varje kriterium kontrolleras, genom att alla 

lösningsalternativ jämförs med ett lösningsalternativ som är referens. Om lösningsalternativet 

anses uppfylla kriteriet bättre än referenslösningen sätts ett (+), om sämre (-) och om lika bra 

sätts (0). Antal (+), (-) och (0) räknas sedan ihop och alternativen rangordnas därefter. De med 

högst rangordning går vidare från sållningen.  
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3. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur metoderna som tillämpades under projektet användes. Dessa är 

beskrivna i den ordningsföljd som projektet pågick. Metoderna är valda utifrån den kunskap 

som getts under utbildningens gång och utifrån projektets mål, syfte och problemformulering. 

Projektet har följt mycket av den arbetsgång som beskrivs av Johannesson et al. (2004) men 

även den som beskrivs av Ullman (2003).  

3.1 Projektplanering 

Vid projektplanering så togs en projektplan fram innehållande projektets bakgrund, mål, syfte, 

problemformulering, organisation, WBS, projektmodell, ganttschema, och riskbedömning.  

Bakgrundsinformation om företaget och projektet sammanfattades i projektplanenen. 

Bakgrundsinformationen hämtades från företagets webbplats (Valmet 2014) och bakgrund till 

projektet enligt uppdragsspecifikation. Formulering av problem och fastställande av mål och 

syfte togs fram tillsammans med handledare på Valmet. Problemet åskådliggjordes med hjälp 

av bilder och förklaringar. 

Vid framtagning av WBS bröts projektet ned enligt den arbetsgång som lärts under 

utbildningen för produktframtagningsprocessen (Johannesson 2004) och hänsyn togs till mål 

och syfte som sattes för projektet.  

Vid framtagning av projektmodell gjordes en s.k. bakåtplanering, vilket innebär att 

utgångspunkt gjordes med tanke på när projektet skulle vara klart. Tidsuppskattningar gjordes 

sedan utifrån detta.  

Vid utformning av gantt-schemat användes programmet Microsoft Project och som grund 

tidigare gjord projektmodell. Ordningsföljd, start- och sluttid samt beroenden för 

delmomenten sattes sedan in i ganttschemat.  

De ansedda riskerna för detta projekt togs fram genom brainstorming med hjälp av en 

klasskamrat. Sannolikhet och konsekvenser bedömdes sedan efter egna uppfattningar.  

3.2 Förstudie/ nulägesanalys 

Diskussion med anställda på företaget gjordes för att få en överblick över hur 

mjukpappersmaskiner fungerar. Genomgång av uppgiften och problematiken diskuterades 

under intervjuer med handledare och anställda.  

En analys gjordes för företagets nuvarande och äldre lösningar gällande s.k. mekstopp. 

Analysen utfördes efter bakgrundsinformation, problemformuleringen och 

kravspecifikationen var färdigskriven. 

Undersökning av dagens maskiner gjordes genom diskussion med handledare på företaget 

och genomgång av 3D-modeller från några maskiner (främst maskin SYKTYVKAR PM3). 

Undersökning av äldre maskiner gjordes genom diskussioner med sakkunniga på Valmet och 

genomgång av gamla ritningar. Analysen tog upp hur de fungerade och vad som utgjorde 

stoppen av rörelserna. Även för och nackdelar med de olika alternativen noterades.  
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Analysen delades upp i de tre rörelserna som ingår i uppgiften, vilka är bröstvalsuppbärning, 

virasträckare och filtsträckare. Bröstvals är en vals som är belägen vid den s.k. inloppslådan 

som pappersmassan sprutas ut från. Den har funktionen att stödja viraduk så den löper tätt 

runt den s.k. formeringsvalsen, detta för att vattnet ska vattnas ut genom viraduken. Vira- och 

filtsträckare är anordningar som sträcker dukar i maskinen.  

Parallellt med att kravspecifikationen skapades låg fokus på att försöka förstå 

huvudproblemet. Detta gjordes genom att ställa frågan ”varför?” ett antal gånger tills 

huvudorsaken verkade rimlig.   

En undersökning gjordes av vad som orsakade att lägesgivare inte fungerade. Även vilka 

tänkbara fall av haverier det handlar om. Detta gjordes genom diskussioner med handledare 

på Valmet.  

En undersökning gjordes även för att ta reda på i vilka spann längderna på använda 

trapetsskruvar befann sig. Eftersom de är längst och på så vis mest utsatta vid de s.k. 

filtsträckarna, gjordes undersökningar för dem. Dessa hittades i ritningsunderlag för 

skruvdomkrafter på gamla maskiner.   

En grov uppskattning gjordes av kostnader för antalet haverier som blivit till följd av att 

lägesgivare inte fungerat. Antalet haverier per år uppskattades med hjälp av handledare på 

Valmet, då det var svårt att finna rätt information. Kostnaden för ett haveri på 

skruvdomkrafter togs från ett tidigare fall. En total kostnad per år beräknades för en 

uppskattning av tre haverier per år, där reservdelskostnad och konstruktörstimmar ingick. En 

uppskattning av vad ett eventuellt produktionsbortfall skulle innebära för kunden gjordes. 

Antagande om en kostnad av 500 SEK/h för en konstruktör användes och antagande att varje 

ärende tar 4 timmar att utreda. En hög och en låg kostnad för produktionsbortfall för kund 

antogs om 100000 SEK/h respektive 50000 SEK/h.  

3.3 Kravspecifikation  

I Olssons kriteriematris användes livscykler och aspekter tagna direkt från checklistan som 

beskrivs av Johannesson et al.(2004). 

Livscyklerna ställdes mot aspekterna och beskrivningar gjordes för alla kombinationer 

som ansågs ha någon relevans för arbetet. Vid beskrivningarna så eftersträvades konkreta 

kriterier som var så lösningsoberoende som möjligt. Krav sattes på självklara kriterier och 

önskemål på de andra som sedan viktades mellan 1-5. En bedömning gjordes om kriteriet var 

av begränsande eller funktionell typ. Kravspecifikationen uppdaterades löpande under 

projektets gång.  

I examensarbetet användes en färdig Microsoft Excel-mall för HOQ (QFD Online 2014), där 

endast den del där kundbehov och konstruktionskriterier ställdes mot varandra användes. 

Under kolumnen kundkrav sammanställdes de mest ansedda krav- och önskemålen från 

kravspecifikationen och viktades mellan 1-5. I raden funktionskrav togs 

konstruktionsegenskaper fram genom diskussion med handledare, där genomgång av varje 

krav och önskemål gjordes för att få fram tänkbara alternativ. Kopplingsrelationer sattes sedan 

i de mötande cellerna med siffrorna 0, 1, 3 eller 9, givna ur mall.  
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3.4 Konceptgenerering 

Brainstorming användes vid framtagning av idéer och gjordes tillsammans med en kamrat vid 

ett tillfälle, där alla idéer som kom på tal skrevs eller ritades ned på papper.  

Diskussioner gjordes med anställda på Valmet, där idéer från brainstormingen togs upp och 

nya idéer diskuterades fram. Sökning på internet, i kataloger och gamla examensarbeten 

gjordes för att få fram mer inspiration. 

Genom funktionsanalys delades funktionen ”förflytta och stoppa valsrörelser” in i tre 

delfunktioner, vilka var drivsätt, förflyttningssätt och stoppsätt. Drivsätt innebär det som 

driver rörelsen, förflyttningssätt det som påverkar valsupphängningen och stoppsätt det som 

ser till att rörelsen stoppas.  

Framtagna koncept sorterades in under respektive delfunktion, och korta beskrivningar 

gjordes i en plus-/minus-lista. Till hjälp vid framtagning av listan användes information från 

anställda, internetsidor, elektroniska dokument och till viss del egna bedömningar. Olika 

rörelser och driftssätt beskrivs i drivteknikportalen (Drivteknik 2014) och i maskinskolan 

(Bosch Rexroth 2014). I ett dokument skriver Beijer om trender inom industrin där 

elektromekaniska lösningar jämförs med hydrauliska och pneumatiska lösningar (Beijer 

2014). Dokument om servoteknik (Östergrens 2014) och momentbegränsning som skydd i 

industrin (Bibby Transmission 2013) utnyttjades. 

Delfunktionerna sattes sedan upp i en morfologisk matris där kombinerade lösningskoncept 

skapades. Dessa sammanfattades i en tabell.  

3.5 Konceptutvärdering 

Konceptvärderingen delades upp i tre delar där eliminering av koncept utgjordes av 

konceptval. Av kvarvarande koncept gjordes beräkningar som krävdes och utvärdering av 

layouter.  

3.5.1 Konceptval 

Konceptval gjordes i flera steg genom elimineringsmatris, relativ beslutsmatris och egna 

bedömningar.  

Kombinerade lösningar som kom från konceptgenereringen sattes in i elimineringsmatrisen. 

Tidigare gjord plus/minus-lista användes som hjälp vid utvärdering av koncepten. Även 

informationsmaterialet som användes vid framtagning av plus/minus-listan utnyttjades.  

Om mer information krävdes för beslut kontrollerades detta i den mån det var möjligt, om 

inget negativt redan satts på något av de andra kriterierna. Detsamma gällde om kontroll av 

produktspecifikation behövdes. Om alla kriterier fick ja gick konceptet vidare.  

Nya kombinationer av lösningar gjordes då delkoncepten stoppsätt kunde kombineras 

ytterligare med varandra. En sållning efter egen bedömning gjordes där klart dåliga koncept 

som liknande varandra eller inte ansågs lösa problemet togs bort från tabellen.  

 Kvarvarande koncept sattes sedan in i kolumnerna i en relativ beslutsmatris vars rader 

innehöll krav och starka önskemål från kravspecifikationen. En av lösningarna valdes till 

datum (referens). Bedömningar gjordes utifrån tidigare gjord plus/minus-lista samt egna 
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bedömningar. Utifrån detta rangordnades alternativen i nummerordning och beslut togs om 

vilka som skulle gå vidare.  

Av de kvarvarande koncepten fick ett av koncepten klart högst ranking och gick såklart vidare 

i utvärderingen. Av fyra koncept som rankades som nr två gjordes ett val efter egen 

bedömning där två fick gå vidare. Dessa valdes eftersom det krävdes minst ändringar för att 

implementera dessa lösningar.  

3.5.2 Beräkning av begränsningsmoment 

För genererade koncept från konceptvalet återstod tre som innehöll momentbegränsning av 

ingående axel i skruvdomkraft. För att veta vid vilket moment det skulle begränsas vid så 

gjordes först en undersökning av detta. Eftersom maskinerna och lasterna varierar mycket 

bestämdes att en beräkning för ett befintligt arrangemang skulle göras som sedan skulle 

anpassas till ett allmänt beräkningsdokument i Microsoft Excel. Filtsträckaren (på maskin 

Crosset) valdes eftersom det arrangemanget har längst skruvar i maskinerna och har i och med 

det störst risk för knäckning.  

Om man tänker sig att släden som valsen fästs på går förbi lägesgivare och går mot s.k. 

”mekstopp” uppstår tryck i trapetsskruven, det uppstår alltså ett fall för knäckning (se 

illustration i Figur 6 och Figur 7 under kapitel 4.2.1). Beräkningen görs för att bestämma hur 

stort moment det går att belasta skruvdomkraftens ingående axeltapp då släden går mot 

mekstopp, för att trapetsskruvens moment inte ska riskera att överskrida den axiala kraft som 

krävs för att knäcka skruven. Denna beräkning förutsätter alltså att släden redan har gått mot 

mekstoppet (det är enbart på ena sidan av arrangemanget som det finns ett mekstopp). 

Beräkningen för knäckning utfördes enligt Euler 2 eftersom arrangemanget ansågs vara ledat i 

båda ändar av skruven. En rekommenderad säkerhetsfaktor på 3 användes för vald 

trapetsskruv, enligt PMC Swedrive (2014). Skruvens yttröghetsmoment beräknades för 

skruvens minsta tvärsnittsarea enligt PMC Swedrive (2014) och elasticitetsmodul för stål 

användes. 

Omvandling av energiformer från linjär rörelse till roterande rörelse beräknades enligt 

Björk (2007). Tillverkarens angivna verkningsgrader för rostfria skruvdomkrafter användes 

och genomgång av beräkningar gjordes över telefon och mail med Rydh1.  

Utifrån beräkningen är det alltså möjligt att bestämma det moment skruvdomkraftens 

ingående axel ska begränsas vid för att inte riskera att skruven knäcks. Beräkningar med 

friläggningsfigur, indata och korta beskrivningar visas i Bilaga B5. 

Begränsningsmoment för motsatt håll (då det blir drag i skruven) beräknades ej. Detta 

moment antas bli högre, speciellt vid filt- och virasträckare eftersom det krävs mer kraft ju 

högre dukspänningarna blir.  

3.5.3 Layoututvärdering 

Av framtagna koncept gjordes utvärderingar med hänsyn till beräkning av 

begränsningsmoment för knäckning. Detta medförde en ändring i kravspecifikationen i form 

av några tillägg om begränsning av moment.  

                                                 
1 Peter Rydh konstruktör PMC Swedrive, mail- och telefonkontakt den 8 och 9 april 2014.  
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  Ett av koncepten sållades då bort vid avstämning av ny kravspecifikation. 

Beslut gjordes att ta med ytterliggare ett koncept i utvärderingen. Det koncepten som valdes 

var det som hade högst ranking av de kvarvarande från den relativa beslutsmatrisen, vilket 

även uppfyllde den nya kravspecifikationen.  

Kvarvarande koncept som innehöll momentbegränsning av elmotorer diskuterades med 

Johansson2 för hur de skulle kunna fungera. Översiktliga lösningsförslag togs fram för dessa 

där för och nackdelar med respektive lösning beskrevs. Utvärdering om de var realiserbara 

eller inte gjordes.  

3.6 Utvärdering av dagens lösning 

Då konceptutvärderingen inte gav en tillräckligt bra lösning till rimlig kostnad så gjordes en 

utvärdering av vad som skulle kunna förbättras för dagens lösning gällande instruktioner och 

rutiner. 

Genomgång av vilket instruktionsmaterial som Valmet skickar med till montörer och 

operatörer gjordes tillsammans med handledare, gällande körning av motor och hur 

lägesgivare ska ställas in.  

Information om vad operatören egentligen ser då han/hon manövrerar rörelserna via 

manöverskåpet togs också fram genom diskussion med handledare, för att se om det skulle 

vara möjligt att ändra något för att bättre visualisera vad som händer.  

 

 

  

                                                 
2 Jonas Johansson product manager automation Valmet AB, muntliga diskussioner 2, 20 och 29 april och 6 maj 

2014. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från de olika delmomenten som beskrevs i genomförande.   

4.1 Projektplanering 

Resultat från projektplaneringen är en projektplan som redovisas i Bilaga B1.  

4.2 Förstudie/ nulägesanalys 

Resultatet från lösningar som Valmet har använt sig av genom åren delas in i nuvarande 

lösningar och äldre lösningar. Här redovisas även huvudproblem, felorsaker, längder på 

skruvdomkrafter och kostnader för haverier.  

4.2.1 Nuvarande lösningar  

Nuvarande lösningar beskrivs för bröstvalsuppbärning, virasträckare och filtsträckare.  

Bröstvalsuppbärning 

Nuvarande bröstvalsuppbärning och dess stopp är konstruerad enligt nedanstående punkter 

och i Figur 1 visas en 3D-vy av bröstvalsuppbärningen i nedkört läge med förklaringar.  

 Vals fästs mellan två ledade hävarmar, vilket ger en roterande rörelse.   

 Förflyttning av valsen sker med hjälp av två skruvdomkrafter som fäster i hävarmarna, 

med en på vardera sidan om valsen. Skruvdomkrafternas spindlar är trapetsgängade, 

vilka är axialgående (skruven löper genom domkraften).  

 Drivning av domkrafterna sker med en elmotor (via en växellåda) på den s.k. 

drivsidan. Domkraften är i sin tur sammankopplad via en mellanliggande axel 

(parallellaxel) till den andra domkraften. Detta gör att de rör sig lika mycket på båda 

sidor.  

 Drivning kan även göras manuellt via en manöverratt som är placerad på den s.k. 

förarsidan nära domkraften.   
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Figur 1. 3D-vy över bröstvalsuppbärning i nedkört läge. 

Stopp av rörelser för bröstvalsuppbärningen sker idag enligt följande punkter.  

 Rörelser av hävarmen ska idag stoppas med hjälp av två induktiva givare vilka gör att 

elmotorn kan driva mellan två ändlägen där brytarna sitter.  

 Två injusteringsskruvar som hävarmarna vilar mot vid drift. 

 En ”Stopphylsa” (kopp) påsvetsad på ena gaffellänken som länkar ihop den drivande 

domkraftens skruv med hävarmarna. Stopphylsan går emot domkraften om valsen körs 

upp för långt.  

 ”Stopphylsa” som är fastskruvad runt trapetsskruven med stoppskruv, på andra sidan 

domkraften (endast på drivsida). Stopphylsan ska gå emot domkraften om valsen körs 

ned för långt.  

Se Figur 2 för 3D-vy över bröstvalsuppbärningen med givare och injusteringsskruv och Figur 

3 för 3D-vy över drivsidans skruvdomkraft med de två stopphylsorna.  

Ledade hävarmar 

Vals 

Parallellaxel

Skruvdomkrafter

Manöverratt

Elmotor 
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Figur 2. 3D-vy över bröstvalsuppbärningen, med två givare markerade. 

 
Figur 3. 3D-vy över drivsidans skruvdomkraft, med de två stopphylsorna. 
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stopphylsa
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Virastäckare 

Nuvarande virasträckare och dess stopp är konstruerad enligt nedanstående punkter. Se 3D-vy 

av virasträckare i Figur 4, med förklaringar.  

 Vals fästs här mellan två rörliga slädar, vilket ger en linjär rörelse.   

 Förflyttning av valsen sker även här med hjälp av två skruvdomkrafter som fäster i 

slädarna. Skruvdomkrafternas spindlar är trapetsgängade, vilka är axialgående 

(skruven löper genom domkraften). 

 Drivning av domkrafterna sker på samma sätt med en elmotor (via en växellåda) på 

den s.k. drivsidan. Manuell manövrering via ratt görs inte för denna.   

 
Figur 4. 3D-vy över virasträckare med förklaringar 

Stopp av rörelser för virasträckaren sker idag enligt nedanstående punkter.  

 Rörelser av slädarna ska idag stoppas m.h.a. två induktiva givare vilka gör att 

elmotorn kan driva mellan två ändlägen där brytarna sitter.  

 En ”Stopphylsa” är påsvetsad på den ena gaffellänken som länkar ihop den drivande 

domkraftens trapetsskruv med släden. Stopphylsan går emot domkrafterna om valsen 

körs upp för långt.  

 ”Stopphylsa” som är fastskruvad runt trapetsskruven med stoppskruv på andra sidan 

domkraften (endast på drivsida). Stopphylsan ska gå emot domkraften om valsen körs 

ned för långt.  

Se Figur 5 för 3D-vy över virasträckare med givare och stopphylsor.  
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Figur 5. 3D-vy över virasträckarens drivsida med givare och stopphylsor markerade.  

Filtsträckare 

Nuvarande filtsträckare och dess stopp är konstruerad enligt nedanstående punkter. Se 3D-vy 

av filtsträckare i utkört läge i Figur 6, med förklaringar. 

 Vals fästs här mellan två rörliga slädar, vilket ger en linjär rörelse.   

 Förflyttning av valsen sker här med hjälp av två skruvdomkrafter som fäster i 

slädarna. Skruvdomkrafternas spindlar är trapetsgängade, vilka är av roterande typ 

(skruv roterar och en löpmutter förflyttar sig).   

 På förarsidan finns även en skruvdomkraft fastsatt i släden som använder samma 

trapetsspindel och är av typen axialgående. Denna används för att kunna justera 

slädens (filtens) position manuellt. Det justeras med hjälp av en manöverratt.  

 Drivning av domkrafterna sker på samma sätt med en elmotor (via en växellåda) på 

den s.k. drivsidan.  

 
Figur 6. 3D-vy över filtsträckare i utkört läge med förklaringar. 
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Stopp av rörelser sker idag enligt nedanstående punkter: 

 Rörelser av slädarna ska idag stoppas m.h.a. två induktiva givare vilka gör att 

elmotorn kan driva mellan två ändlägen.  

 Om inte lägesgivarna fungerar så stoppas slädarna idag av två utstickande axlar på 

drivsidan, en på var sida om slädens ena skena.  

Se Figur 7 för 3D-vy över filtsträckaren i utkört läge med givare och stoppande axel.  

 
Figur 7. 3D-vy över filtsträckarens släde på drivande sidan med förklaringar.  

4.2.2 Äldre lösningar 

Efter diskussioner med sakkunniga på Valmet och genomgång av gamla ritningar så har det 

visat att olika varianter för vira- och filtsträckare har använts genom åren.  

 Lösningar med hävarmar och slädar har även använts tidigare med olika utförande.  

 Hydraulcylindrar har använts tidigare istället för skruvdomkrafter. Hydrauliska 

lösningar för rörelser har skett genom pendel, länkage och med kedjedrift.   

 Pneumatiska motorer har ibland använts istället för dagens elmotorer.  

Gemensamt för lösningarna med hydrauliska cylindrar är att cylindern håller valsen i sitt läge 

och samtidigt fungerat som mekaniskt stopp. De har varit styrda så att vid ett visst motstånd 

(tryck) så flödar oljan genom en överströmningsventil och trycket minskar, alltså rörelsen av 

cylindern upphör.  

Problemet med dessa har varit att de ibland tappat hydraultryck t.ex. vid slangbrott och 

detta har i sin tur lett till driftstopp eller haverier. Höga kostnader för hydraulsystem har också 

varit en orsak till varför man valt att gå ifrån dessa lösningar. Som nämnts tidigare så är 

trenden inom industrin att det alltmer går från pneumatiska och hydrauliska lösningar till att 

mer och mer använda elektromekanik. Elektrisk styrning har fler möjligheter, är effektivare 

och skonsammare mot miljön.  

Valmet har tidigare undersökt om det varit möjligt att använda sig av en momentbegränsande 

koppling mellan motor och skruvdomkraft. Detta har dock aldrig provats eftersom det var 

svårt att finna någon som passade delvis p.g.a. den korrosiva miljön m.m. 

Utstickande 

axel (stopp) 

Givare 
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4.2.3 Huvudproblem 

Att lägesgivare inte alltid fungerat som tänkt är grundorsaken till problematiken, men att 

motorn inte alltid stannar när den ska anses vara huvudproblemet för nuvarande arrangemang.   

4.2.4 Felorsaker  

Av undersökning gällande vad som orsakat att lägesgivare ibland inte fungerat som de ska, 

visade det sig att det ofta var oklart vad som orsakat felen. Det har både varit fall då Valmet 

själva och fall då kund orsakat felen.  

Det har hänt flera gånger i montagehallen (i Karlstad) vilket har berott på att de kört utan att 

lägesgivare varit isatta, och på så vis kört ”utanför systemet”. Flera gånger har felen uppstått 

vid uppstart av ny maskin hos kund, då lägesgivare inte varit rätt inställda. Fel har även 

uppstått då någon råkat komma åt och skadat lägesgivare. S.k. flaggor som givarna sitter fäst 

på vid bröstvalsuppbärningen har ibland förskjutits bl.a. då någon råkat trampa på dem och på 

så vid gjort att justeringen inte blivit rätt. Dessa skruvas fast vid injusteringen. Kund bytte 

även ut givarna till annan typ vid ett tillfälle, vilket inte fungerade. Givare har även skakat 

loss då inte gänglåsning använts vid fastsättning. Resterande fel har varit oklara vad som 

orsakat dem.  

Tänkbara fall av haverier till följd av trasiga lägesgivare anses vara:  

 Knäckning av skruvdomkrafts trapetsspindel  

 Läpp i inloppslåda, vid bröstvalsfällningen  

 Parallellaxel  

 Axelkoppling  

 Stopphylsa (kopp)  

 Stoppmutter  

 Drev, lager, bussningar och hus på skruvdomkraft  

 Stoppaxlar (filtsträck)  

Varav knäckning av skruvdomkraftens trapetsspindel eller skruvdomkrafterna har havererat 

flest gånger. Läpp i inloppslåda skulle orsaka störst kostnad.  

4.2.5 Längder på skruvdomkrafters skruvar 

Använda längder på trapetsskruvar varierar mellan längderna 2000-4000mm. De mest 

förekommande är längderna 2200 och 2530 mm. 
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4.2.6 Kostnad för haverier 

En grov uppskattning av kostnader för haverier redovisas i Tabell 1. Där antaganden har 

gjorts om att det sker tre haverier med garantiärende per år och att endast trapetsskruvarna 

byts ut vid två tillfällen och en hel domkraft vid ett.  

Tabell 1. Grovuppskattning av årliga kostnader för haverier. 

Kostnad för en skruvdomkraft (2960 mm skruv) 36000 SEK 

Kostnad för enbart skruv (2960 mm) 18800 SEK 

Materialkostnad för skruv/domkrafter 73600 SEK 

    

Kostnad för konstruktör 500 SEK/h 

Antaget antal konstruktörstimmar per tillfälle 4 h 

Kostnad konstruktörstimmar 6000 SEK 

   

Årlig kosnad 79600 SEK 

En sammanställning av tänkbara kostnader för produktionsstopp för kunder sammanställs i 

Tabell 2. Den visar ett tänkbart scenario med ett lågt och ett högt värde för kostnaderna.  

Tabell 2. Tänkbara kostnader under produktionsstopp.  

Antagna kostnader under produktionsstopp för kund vid 

tänkbara scenarion Lågt räknat  Högt räknat  

      

Om kund ej lagerhåller dessa reservdelar (2 dagars leveranstid) 2400000 SEK 4800000 SEK 

Om kund ej lagerhåller dessa reservdelar (1 dagars leveranstid) 1200000 SEK 2400000 SEK 

Om kund lagerhåller dessa (antagen tid för underhåll 3 h) 150000 SEK 300000 SEK 

 

4.3 Kravspecifikation 

I Tabell 3 redovisas den sammanfattade kravspecifikationen som togs fram med hjälp av 

Olssons kriteriematris. Kriterierna listas som krav eller viktade önskemål och om de är av 

begränsande eller funktionell typ. Se Bilaga B2 för checklista och Olssons kriteriematris.  
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Tabell 3. Kravspecifikation med kriterier listade som krav eller viktade önskemål, och om kriterierna är 

funktionella eller begränsande. 

Kriterie nr Cell Kriterium 

Krav (K), 

Önskemål 

(Ö, 1-5) 

Funktionell 

(F), 

Begränsande 

(B) 

Krav      

1 1.1.3 Stopp av rörelser innan haveri sker K B 

2 1.1.4 Konstruktion stoppar rörelser åt båda håll K F 

3 1.2 Snabbt stopp av rörelser < X s  K B 

4 1.2.1 Driftsäker konstruktion K B 

5 1.8.1 Korrosionsbeständig konstruktion K B 

6 1.8.2 Vattentålig konstruktion K B 

7 2.5 Tillverkning som håller ritningsstandard K B 

8 3.1 Funktionsmått ska kunna mätas och kontrolleras K B 

9 5.2 Prestera samma resultat varje gång den används K B 

Tillagda 

krav 
 

    
10  Begränsning av moment åt båda håll K F 

11  
Klara av att begränsa för både över och under 

arbetsmomentet 
K F 

Önskemål      

1 1.1.1 
Konstruktion som fungerar för både roterande och linjära 

rörelser 
Ö, 5 F 

2 1.1.2 Enkel konstruktion Ö, 5 B 

3 1.5 Konstruktionen ska smälta in i omgivningen Ö, 2 F 

4 1.9.1 Billig konstruktion Ö, 4 B 

5 1.9.2 Användning av standardkomponenter  Ö, 5 B 

6 2.1 Användning av traditionella tillverkningsmetoder Ö, 5 B 

7 2.2 Hög kvalité vid tillverkning Ö, 4 B 

8 2.3 Tillverkningsanpassad geometri Ö, 3 B 

9 2.8 Minimera miljöpåverkan vid tillverkning Ö, 1 B 

10 2.9 Billig tillverkning Ö, 4 B 

11 3.9 Låg kostnad för kontroller Ö, 2 B 

12 4.1 Emballering av produkten så att inte funktionen påverkas Ö, 4 B 

13 4.3 Geometri anpassad för att transporteras Ö, 3 F 

14 4.5 
Märkning vid emballering som tydligt visar vad det 

innehåller 
Ö, 3 F 

15 5.1 Lång livslängd  Ö, 5 B 

16 5.4 Vikt som inte utgör ett hinder  Ö, 1 F 

17 5.6 Ergonomisk arbetsställning Ö, 2 B 

18 5.7 Hög säkerhet  Ö, 5 B 

19 5.8 God arbetsmiljö Ö, 3 B 

20 6.1 Enkelt att utföra underhållsarbete Ö, 2 F 

21 6.3 Minimera antalet svåråtkomliga detaljer Ö, 1 F 

22 6.9 Låg kostnad för underhållsarbete Ö, 5 B 

23 7.8 Ej miljöskadlig Ö, 5 B 
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 I Figur 8 visas den del av QFD:n som användes i samband med kravspecifikationen. 

Kundkriterierna som är viktade mellan 1-5 utifrån kundönskemål i kravspecifikationen listas i 

den vänstra spalten, och konstruktionsparametrarna i den övre. Kopplingen mellan dessa är 

graderade med siffrorna 0, 1, 3 och 9. 0 representeras av tom ruta, 1 av en triangel, 3 av en 

cirkel och 9 av en cirkel med prick i. Längst ned i figuren (tabellen) visas det viktade 

resultatet (weight/importance) där pris var viktigaste parametern.  

4.4 Konceptgenerering 

Här nedan följer resultat från konceptgenereringen. Delresultat av de olika metoderna som 

användes under genereringen redovisas i Bilaga B3.  

I Tabell 4 visas alla lösningskombinationer som kom till efter kombination av 

delfunktionslösningarna i den morfologiska matrisen.  

 

Figur 8. QFD som gjordes i samband med kravspecifikation. 
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Tabell 4. Kombinerade koncept genom morfologisk matris. 

  Kombinerade lösningar (möjliga lösningar) 

1 Servomotor + skruvdomkraft + momentbegränsande koppling  

2 Servomotor + skruvdomkraft + "kopp med givare" 

3 Servomotor + skruvdomkraft + momentbegränsa motor  

4 Servomotor + skruvdomkraft + motorpaket förflyttas ut axiellt 

5 Servomotor + skruvdomkraft + givare som idag 

6 Servomotor + skruvdomkraft + dubbla givare 

7 Servomotor + skruvdomkraft + annan typ av givare 

8 Servomotor + skruvdomkraft + dimensionera upp dagens mekstopp 

9 Servomotor + skruvdomkraft + broms på motoraxel 

10 Stegmotor + skruvdomkraft + momentbegränsande koppling  

11 Stegmotor + skruvdomkraft + "kopp med givare" 

12 Stegmotor + skruvdomkraft + momentbegränsa motor  

13 Stegmotor + skruvdomkraft + motorpaket förflyttas ut axiellt 

14 Stegmotor + skruvdomkraft + givare som idag 

15 Stegmotor + skruvdomkraft + dubbla givare 

16 Stegmotor + skruvdomkraft + annan typ av givare 

17 Stegmotor + skruvdomkraft + dimensionera upp dagens mekstopp 

18 Stegmotor + skruvdomkraft + broms på motoraxel 

19 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + momentbegränsande koppling  

20 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + "kopp med givare" 

21 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + tryckbegränsning 

22 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + motorpaket förflyttas ut axiellt 

23 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + givare som idag (men säger till en överströmningsventil att öppna) 

24 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + dimensionera upp dagens mekstopp 

25 Hydraulisk motor + skruvdomkraft + broms på motoraxel 

26 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + momentbegränsande koppling  

27 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + "kopp med givare" 

28 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + tryckbegränsning 

29 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + motorpaket förflyttas ut axiellt 

30 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + givare som idag (men säger till en överströmningsventil att öppna) 

31 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + dimensionera upp dagens mekstopp 

32 Pneumatisk motor + skruvdomkraft + broms på motoraxel 

33 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + momentbegränsande koppling  

34 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + "kopp med givare" 

35 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + momentbegränsa motor  

36 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + motorpaket förflyttas ut axiellt 

37 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + givare som idag 

38 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + dubbla givare 

39 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + annan typ av givare 

40 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + dimensionera upp dagens mekstopp 

41 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + broms på motoraxel 

42 Växelströms asynkronmotor + skruvdomkraft + pulsräknare 

43 

Hydraulpump (trycksatt olja) + hydraulisk cylinder + givare som idag (men säger till en 

överströmningsventil att öppna) 

44 Hydraulpump (trycksatt olja) + hydraulisk cylinder + dimensionera upp dagens mekstopp 

45 Hydraulpump (trycksatt olja) + hydraulisk cylinder (cylinder är stoppet) 

46 

Pneumatiskt tryck (lufttryck) + pneumatisk cylinder + givare som idag (men säger till en 

överströmningsventil att öppna) 

47 Pneumatiskt tryck (lufttryck) + pneumatisk cylinder + dimensionera upp dagens mekstopp 

48 Pneumatiskt tryck (lufttryck) + pneumatisk cylinder (cylinder är stoppet) 
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4.5 Konceptutvärdering 

Här redovisas resultat från konceptval, beräkningar och utvärdering av konceptlayouter. 

4.5.1 Konceptval 

Nedan följer resultat från konceptval. Delresultat av använda metoder och motiveringar varför 

koncept uteslöts i utvärderingen redovisas i Bilaga B4.  

De koncept som gick vidare från konceptval visas i punktlistan nedan, där alla tre innehåller 

växelströms asynkronmotor och skruvdomkraft. 

 Momentbegränsande koppling + givare (Koncept 3) 

 Momentbegränsning av motor + givare (Koncep 7) 

 Momentbegränsning av motor + dubbla givare (Koncept 8) 

Momentbegränsande koppling + givare innebär att induktiva givare stoppar rörelsen precis 

som tidigare lösning, men om de inte skulle fungera så begränsas ingående moment i 

skruvdomkraften av en momentbegränsande koppling. Så om rörelsen fortsätter till ett fysiskt 

stopp (mekstopp) och momentet ökar så frikopplas axelkopplingen så att inget händer.  

Momentbegränsning av elmotor + givare fungerar likadant som ovan, med skillnaden att 

momentbegränsningen sker i styrningen av motorn. Så om rörelsen stoppas av ett fysiskt 

stopp så ska momentet i motorn vara begränsat så att den inte orkar fortsätta och orsaka 

haveri.  

Momentbegränsning av elmotor + dubbla givare fungerar som koncept 7. Skillnaden är att 

momentet begränsas efter förbipassage av första givaren och stopp vid andra givaren. Det blir 

med andra ord en ökad säkerhet ifall givaren inte skulle fungera.  

4.5.2 Beräkning av begränsningsmoment 

Beräkningar som gjordes för att bestämma ingående axels moment i skruvdomkraft 

resulterade i ett beräkningsdokument i Excel (redovisas inte). Resultat från beräkning av 

filtsträckare på maskin ”Crosset” redovisas i Bilaga B5.  

Resultat från använt lastfall visade att begränsande moment för ingående axel i skruvdomkraft 

var långt under erforderligt arbetsmoment. Detta gällde även fler lastfall med kortare 

skruvlängder efter kontroll i Exceldokument.  

4.5.3 Layoututvärdering 

Konceptet med momentbegränsande koppling eliminerades (som följd av beräkning för 

begränsningsmomentet av ingående axel i skruvdomkraft) eftersom de enbart fungerar vid 

överbelastning av moment.  

Momentbegränsning av elmotor + givare kan använda samma utrustning som idag, där 

skillnaden ligger i programmeringen och momentet regleras genom att strömmen justeras. 

Alla motorer för de olika positionerna använder sig av samma frekvensomriktare, vilket gör 

att aktuell momentreglering kommer behöva ställas in för varje position. 



28 

 

Ett enkelt funktionsschema för elkomponenterna i konceptet kan ses i Figur 9 som visar att 

motorerna använder samma frekvensomriktare som styrs via en styrenhet. Operatören väljer 

genom ett vred vilken motor som ska köras och använder ett annat vred för att köra motorn åt 

olika håll.  

 
Figur 9. Funktionsschema för koncept med momentbegränsande motor och givare. 

Ytterliggare en givare i varje ände som det andra konceptet har innebär samma layout som 

ovan, men en extra säkerhet i form av en givare till. Det kräver två extra givare och ändringar 

i programmeringen.  

Momentbegränsning av elmotor + pulsräknare togs med i utvärderingen då koncept med 

momentbegränsande kopplingar eliminerades efter beräkning av ingående axelmoment i 

skruvdomkraft. Detta koncept innebär att momentbegränsning av motorn sker som nämnt 

ovan. Men istället för givare som känner av vart motorn ska stanna så använder den sig av 

servoteknik (räknar pulser och återkopplar), vilket gör att den vet var den befinner sig och kan 

stoppa i ett förprogrammerat område.  

Detta koncept visade sig kräva mer utrustning än förutspått då det kräver att varje motor 

styrs via varsin frekvensomriktare och att varje motor har en pulsgivare t.ex. i form av en 

resolver som räknar pulser och återkopplar till styrsystemet hur många varv axeln roterat. En 

motor med inbyggd resolver kommer kosta ca 10000 SEK mer än befinliga motorero, sedan 

tillkommer kostnader för frekvensomriktare och ett nytt kretskort till styrsystemet om det ska 

kunna fungera. Detta illustreras i Figur 10 som visar vad som bör finnas till för servostyrning, 

jämfört med Figur 9 som inte har det.  
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Figur 10. Funktionsschema för koncept med momentbegränsande motor med servostyrning 

4.6 Utvärdering av dagens lösning 

Undersökning av informationsmaterial och rutiner som montörer och operatörer har tillgång 

till visar att det inte finns någon instruktion om hur lägesgivare ska justeras in, enbart att det 

ska göras finns. Det finns en funktionsbeskrivning för varje position som talar om hur de ska 

fungera och att funktionen ska fungera att köra mellan två ändlägen.  

I det fall som togs upp med handledare angående vad operatörer ser vid körning så kom det 

fram att det var svårt att se vad som hände. Manöverskåpet var uppsatt på en vägg en bit bort 

vid sidan av maskinen. Operatören som manövrerade hade egentligen ingen aning om hur 

långt han/hon kört.  
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5. Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras och analyseras resultaten. Diskussionen delas in i resultatets 

huvudrubriker.  

Projektplanering 

Tidsplaneringen som gjordes uppskattades bra då den inte behövde justeras så mycket. De 

ändringar som behövdes gjordes i slutfasen eftersom detaljkonstruktion uteblev och större vikt 

behövde läggas på layoututvärdering och utvärdering av dagens lösning. 

Avgränsningar ändrades lite under projektets gång. I början var siktet inställt på att ta fram ett 

ritningsunderlag som resultat, men eftersom sådann typ av konstruktion uteblev så ändrades 

fokus till konstruktionsunderlag.  

Förstudie/ nulägesanalys  

Från undersökningen av dagens lösningar visar det att oberoende av om rörelserna är linjära 

eller roterande påminner arrangemangen mycket om varandra. Skillnaderna ligger främst i 

olika utföranden på skruvdomkrafterna och olika typer av stopp, men funktionen i sig är 

densamma. Det finns med andra ord en möjlighet att anpassa en gemensam lösning för alla 

positioner.  

Angående haverier så har fokus lagts på att försöka minska antalet fall då trapetsskruvar 

knäcks, eftersom det ofta var det som hade hänt. Övriga fall togs med i utvärderingen av 

koncept.  

Resultat angående felorsaker för lägesgivare visar att flera av felen berott på den mänskliga 

faktorn. Om det skulle visa sig att framtagna lösningsförslag inte skulle fungera så skulle det 

även gå att se över saker som påverkas av människan.    

Granskning av längder på trapetsskruvar visar att spannet på de som används är relativt stort. I 

och med detta är det underförstått att även last för knäckning av spindeln kommer variera 

inom ett stort spann. Lösningen på problematiken behöver med andra ord kunna fungera för 

en variation i knäcklast.  

Undersökningen av haverikostnader visar att det handlar om mycket pengar vid eventuella 

haverier och att det är betydelsefullt att se över det. Men eftersom det varit svårt att uppskatta 

antalet haverier där lägesgivare varit orsaken så fick det bli ett tänkbart scenario. Det kan 

diskuteras om hur ofta det händer och kostnaden för det i och med att domkrafterna och 

skruvarna kostar olika för olika längder på skruvarna.  

Resultatet av kosntader för produktionsstopp visar att det kan röra sig om mycket pengar 

som kunden förlorar vid eventuella stopp. Kostnaden i sig står inte Valmet för, men det visar 

ändå hur viktigt det är med hög driftsäkerhet i denna bransch. Än viktigare kan det vara att se 

över detta för Valmets anseende, ifall felet uppstår ofta. 

Kravspecifikation 

Utifrån den QFD som gjordes i samband med kravspecifikationen så visade resultatet att de 

viktigaste egenskaperna för problemlösningen var i ordningsföljden (med den viktigaste först) 
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pris, toleranser, materialval, tillverkningsmetod och geometri. Detta följdes inte till punkt och 

pricka utan sågs mer som en riktlinje vid konceptutvärderingen. Priset anses också ha varit 

viktigast i detta projekt som QFD:n visar.  

Konceptgenerering 

Koncept från konceptgenereringen resulterade i en lång lista med femtiofem kombinerade 

lösningar. En undersökning av alternativa sätt att driva och förflytta valsar på istället för 

nuvarande elmotor och skruvdomkraft var en stor anledning till att listan med koncept blev så 

lång. Detta för att finna motiveringar varför lösningar är som de är idag, och om andra 

lösningar skulle vara mer lämpliga att använda för hela arrangemanget. Undersökningen 

skulle enbart kunna ha gjorts för olika sätt att stoppa rörelser på, men en utökad undersökning 

ansågs vara betydelsefull i detta fall för att få med helheten och en bättre förståelse.  

Uppdelningen av delfunktioner genom funktionsanalys föll ganska naturligt och fungerade 

bra vid sammansättning av koncept. Morfologisk matris var en enkel metod för att kombinera 

delkoncept till hela koncept. Alla tänkbara lösningskombinationer blev på så sätt med i 

utvärderingsprocessen, vilket ses som positivt.  

Förslag som kom till genom brainstorming var både många till antalet och lösningarna hade 

stor skillnad i komplexitet och funktion vilket anses bra. Brainstormingen höll hög kvalitet, 

men var lite begränsad av antalet delaktiga personer (två). Om den hade gjorts igen skulle fler 

personer ha varit medverkande. Brainstorming anses ändå ha varit en bra metod för 

idégenerering, trots antalet medverkande.  

Konceputvärdering 

Den elimineringsprocess som användes i utvärderingen har både positiva och negativa 

effekter. De positiva effekterna är att det görs systematiskt och bedömningen blir mer 

objektiv, men de negativa effekterna är att det tar lång tid och är en tungrodd process. Vid ett 

verkligt fall där mer tidspress förekommer skulle denna process behöva snabbas på rejält.  

Om projektet hade gjorts igen hade elimineringen av koncept kunnat göras för varje 

delfunktion innan kombination av delfunktioner gjordes med den morfologiska matrisen. Det 

hade underlättat och gjort att elimineringsmatriserna inte blivit lika långa. Slutresultatet hade 

troligen blivit detsamma, så det hade enbart påverkat arbetsgången positivt.  

Vid insättning av olika längder på trapetsskruvar (som använts i gamla maskiner) i 

beräkningsdokumentet för ingående moment i skruvdomkraft, visade det sig att momenten 

blev mycket låga.  

 Det innebär att momenten blir lägre än skruvdomkraftens arbetsmoment, vilket talar emot 

den momentbegränsande kopplingen eftersom den frikopplas vid överskridande av ett visst 

moment. Kopplingen skulle i så fall behöva frikopplas både under och över arbetsmomentet 

vilket inte är möjligt med sådana kopplingar. Så i och med detta försvann konceptet med 

momentbegränsande axelkoppling.  

För momentbegränsning av motor med givare anses att dubbla givare kommer behövas om 

säkerheten i utrustningen ska kunna bibehållas. Om givaren i konceptet med en givare inte 

fungerar kommer samma problematik uppstå som tidigare.  
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Ett problem med detta koncept är att Valmet använder sig av likadana motorer för alla 

positioner för att minska antalet varianter, och i och med det så är motorerna ofta större än de 

behöver vara för aktuell drift. Detta innebär att området som strömmen kan regleras vid blir 

mindre ju större motorn är i förhållande till lastfallet. I vissa fall för Valmet då motorn är 

mycket för stor innebär det att strömmen endast regleras inom några få procent av det totala 

spannet, och det gör att momentregleringen blir känslig och svår att ställa in rätt. Enligt 

Johansson så behöver spannet som strömmen regleras inom vara ca 30-40 % av totalspannet 

för att kunna säkerställa att momentet justeras rätt. Så om det ska fungera som tänkt så krävs 

att motorerna anpassas för aktuell drift och att frekvensomriktare ställs om för varje position. 

Om motorerna anpassas så anses detta koncept vara det mest lämpliga att utvärdera då det inte 

innebär så stora förändringar och kostnader.  

Koncept med pulsräknare skulle troligen fungera mycket bra då noggrannheten i positionering 

är stor. Men att det skulle kosta mer än det är värt i jämförelse med att byta ut trapetsskruvar 

eller domkrafter som havererar. Enligt uppskattningen om kostnader för haverier som uppkom 

till 79600 SEK kommer detta ätas upp av kostnaderna för nya komponenter efter bara 2-3 

levererade maskiner. Detta eftersom frekvensomriktare och motor med resolver är dyra och 

det kommer krävas att flera av varje köps in. Eftersom det även i detta koncept kräver att 

motorerna anpassas för respektive driftsfall krävs det en del ändringar om så skulle vara fallet. 

Detta koncept skulle även kunna användas utan momentbegränsning av driften eftersom 

positioneringen är så pass noggrann, och på så vis inte kräver en extra säkerhet i form av 

momentbegränsning.  

Utöver extra komponenter som behövs för detta koncept så kommer denna lösning att föra 

med sig ändringar på frekvensomriktarskåp eftersom det max får plats en till 

frekvensomriktare i befintligt skåp. Det är även osäkert om ändringar på manöverskåp 

behöver göras då det kan behövas annan manövrering. Se Bilaga B6 för 2D-vyer över dessa 

skåp.  

Noggrannheten i beräkningarna av ingående moment i skruvdomkraft som gjordes kan 

diskuteras eftersom man helt får förlita sig på angivna verkningsgrader från 

skruvdomkrafternas leverantör. Hur noggranna eller tilltagna dessa är kan man enbart 

spekulera kring. Men en uppskattning av vart det befinner sig är det i vilket fall. Men med den 

tilltagna säkerhetsfaktorn som användes för knäckfallet så bör i.a.f. inte verkningsgraderna för 

domkrafterna påverka i den mån att skruvarna riskerar att knäckas om denna beräkning 

används. 

Utvärdering av dagens lösning 

Enligt resultatet finns egentligen inget informationsmaterial angående installation och 

injustering av lägesgivare. Eftersom problemet ofta inträffat vid uppstart eller efter underhåll 

kan ett samband dras mellan dessa. Det är med andra ord ofta den mänskliga faktorn som 

spelar in då det blir problem.  

En åtgärd för detta problem skulle kunna vara att tydligt beskriva hur det ska göras, dels 

genom tydligare ritningar som talar om hur långt från fysiskt stopp (mekstopp) lägesgivaren 

ska justeras in men också bättre information om vilka rutiner som bör följas. Ett standardiserat 

arbetssätt skulle kunna införas för att se till att alla gör på samma sätt.  
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Eftersom operatören inte ser vad som händer vid manövrering så skulle någon form av 

visualisering kunna göras eller att helt enkelt ha en rutin om att två personer måste finnas på 

plats vid körning. En som manövrerar och en som talar om hur långt det är kvar till stopp. 

Flaggor som givare sitter fäst på skulle kunna svetsas fast efter att de monterats på rätt 

position för att säkerställa att de inte roterar till fel position. 

För att inte riskera att givare kan skaka loss av maskinens vibrationer så skulle en rutin om 

att alltid använda gänglåsning kunna ingå i det standardiserade arbetssättet. Även att de dras 

åt med momentnyckel för att säkerställa att alla drar lika hårt.   

Att göra en bedömning av nuvande lösning ansågs vara det bästa alternativet att undersöka 

efter konceptutvärderingen. En ny utvärdering av konceptvalet och eventuellt en ny 

brainstorming skulle även kunna gjorts, men detta val kändes bäst för Valmets del.    
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6. Slutsatser 

Av de framtagna koncepten anses konceptet med momentbegränsning av dagens motor med 

dubbla givare som det bästa alternativet om lösningen ska förändras. Denna innebär små 

ändringar och låga kostnader då det mer eller mindre krävs två nya givare och ändring i 

programmeringen. Det som behöver utvärderas ytterliggare är om det är möjligt att anpassa 

storleken på motorerna för respektive drift om momentbegränsningen ska kunna ske på ett bra 

sätt. Detta skulle inte fungera på ett bra sätt idag då samma motorer används för alla 

positioner.  

Det koncept som anses kunna fungera bäst är det med momentbegränsning av motor med 

pulsräknare, men det faller bort på för höga extrakostnader för utrustning och omkonstruktion 

för att utrustningen ska få plats. Även där gäller att motorer behöver anpassas för respektive 

driftfall.  

Eftersom framtagna lösningar troligen inte fungerar optimalt eller haft orimliga kostnader, så 

anses att det bästa förslaget för företaget är att se över och skapa instruktioner och rutiner för 

att installera och justera lägesgivare för dagens lösning. Detta eftersom dagens lösning 

egentligen fungerar bra när givarna fungerar och att det ofta är den mänskliga faktorn som 

ställer till problemen.   

Målsättningen med projektet var att se till att lägesändring av valsar stoppas när det är tänkt 

och att minska kostnader för haverier. Målet var också att ta fram olika koncept för att lösa 

problematiken då lägesgivare inte fungerar eller reagerar som tänkt. Ett slutgiltigt koncept 

skulle sedan beskrivas mer utförligt.  

Koncept har tagits fram precis som målsättningen säger men ett slutgiltigt som beskrivs 

mer ingående har inte gjorts då det inte ansetts vara bra nog för att satsa vidare på. Men om 

rekommendationer om att ta fram nya instruktioner och rutiner följs och implementeras för de 

som utför installation och injustering av givare så anses att en stor del av denna problematik 

kan försvinna. I alla fall de problem som uppstår och påverkas av den mänskliga faktorn.  
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7. Tackord 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig och gjort det möjligt att genomföra detta 

examensarbete.  

Ett särskilt tack till Valmet som möjliggjort ett intressant och roligt examensarbete och till 

Elin Engquist som avsatt tid och bidragit med handledning på företaget.   

Ett stort tack även till Mikael Åsberg som varit min handledare på Karlstads Universitet.  

Tack även till:  

Jonas Johansson, Valmet 

Kenneth Mattsson, Valmet   

Peter Rydh, PMC Swedrive 

Tobias Bretschneider, exjobbare Valmet  
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Bilaga B1.  Projektplan 

PROJEKTPLAN 
Utveckling av säkerhetsstopp för mjukpappersmaskiner – Valmet AB 

 

1. Bakgrund och problemformulering 
Valmet AB är en globalt ledande utvecklare och leverantör av tjänster och teknik för massa-, 

pappers- och energiindustrin. De har idag ca 11000 verksamma runt om i världen. De har 

teknologi som omfattar hela massafabriker, mjukpappers-, kartong-, och 

pappersproduktionslinjer samt kraftverk och bioenergiproduktion.  

På Lamberget i Karlstad utvecklas och tillverkas mjukpappersmaskiner. Med mjukpapper 

menas papper som mest används i hygienändamål som t.ex. hushållspapper, toapapper och 

pappersservetter. I figur 1 visas en mjukpappersmaskin (Valmet DCT 200HS).   

 
Figur 1. I bilden ovan visas en mjukpappersmaskin av modell Valmet DCT 200HS 

Vid tillverkning av papper (mjukpapper) sprutas pappersmassa ut i en viss hastighet och med 

en viss vinkel mellan två ”dukar” som går runt i varsin ”omloppsbana” och möts vid valsar 

och därmed kläms ihop. Pappersmassan fäster då på den ena duken och bildar ett tunt 

papperskikt. Duken som pappret fastnar på är som en filt och den andra är gjord av plast som 

är ihopvävd på ett speciellt sätt (viraduk) vilket gör att vatten har lätt att ta sig igenom. Efter 

detta så handlar det om att få pappret torrt nog för att kunna rullas upp på rullar. Det sker dels 

då dukarna pressas mot varandra och överflödigt vatten passerar genom viraduk, och då 

pappret torkas på en stor torkcylinder (s.k. yankeecylinder). 

För att det ska gå att ställa in avståndet mellan valsar och för att man ska kunna spänna 

dukarna så justeras positionen på vissa valsar. Detta är också ett krav vid service för att man 

ska kunna byta t.ex. dukar, valsar, lager m.m. För viraduken sker detta på två sätt där det ena 

är med hjälp av en roterande hävarm och det andra med hjälp av en släde som förflyttas 

linjärt. För filtduken sker detta enbart med en linjär rörelse. Förflyttning av en vals görs 
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mellan två ändlägen av två skruvdomkrafter, som drivs med hjälp av en elmotor. Ändlägena 

bestäms med hjälp av två induktiva givare. Detta sker endast då maskinen är avstängd.  

Problemet idag är att elmotorn (som driver skruvdomkrafterna som i sin tur justerar valsens 

läge) ibland inte stoppas när det är tänkt. Detta har och kan leda till stora haverier, vilka kan 

vara mycket kostsamma. Idag har de inte tillräckligt bra mekaniska stopp (mekstopp) för att 

stoppa rörelserna utan att vitala delar går sönder vid fel på lägesgivare. Valmet har sett ett 

behov av att göra något åt saken, men har inte riktigt haft tid själva. Detta projekt som är ett 

examensarbete kommer behandla detta för att se över lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

rörelserna stoppas när det är tänkt. I figur 2 visas en del av den s.k. våtänden av maskinen där 

man kan se den roterande hävarmen och den linjära armen. Den s.k. bröstvalsen med den 

roterade hävarmen illustreras i sina ändlägen där den streckade armen befinner sig i position 

för service.  

 
Figur 2. I bilden visas en del av den s.k. våtänden av pappersmaskinen, där pilar markerar den roterande 

"hävarmens" olika lägen och delar, samt var den linjära rörelsen sker.   

2. Mål och syfte  
Målet med examensarbetet är att föreslå åtgärder för att säkerställa att rörelser av hävarm och 

slädar ska upphöra vid eventuella fel på lägesgivare, och detta för att minska kostnader för 

eventuella haverier. I målet med projektet ingår att ta fram olika koncept på säkerhetsstopp 

som illustreras på lämpligt sätt (3D modeller, ritningar eller dylikt) och utifrån det gå vidare 

med ett slutligt koncept som blir en rekommendation till lösning.  

Syftet med examensarbetet är att se över hur man kan minska antalet haverier som beror av 

fel på lägesgivare, och samtidigt göra maskinen mer säker vid underhållsarbete.  

Syftet är också att få erfarenheter från arbetslivet i form av ett litet projekt, som i slutändan 

ska leda till godkänd kurs och högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.  

  

Bröstvals i uppfällt 

läge (vid service) 

 

Bröstvals i nedfällt 

läge (under drift) 

 

Hävarm 

Vals med 

linjär rörelse 
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3. Organisation  
Projektets organisation består av följande personer: 

Projektet genomförs av Mikael Sundler. 

mail: mikael_sundler@hotmail.com 

tlf: 070 679 74 98 

Handledare på skolan är Mikael Åsberg. 

mail: mikael.asberg@kau.se 

tlf: 054 700 21 14 

Handledare på Valmet AB är Elin Engquist. 

mail: elin.engquist@valmet.com 

tlf: 054 17 11 18 

Kontaktperson på Valmet AB är Kenneth Mattsson.  

mail: kenneth.mattsson@valmet.com 

tlf: 054-17 15 47 

Examinator är Nils Hallbäck  

mail: nils.hallback@kau.se 

tlf: 054 700 21 15 

4. Avgränsningar 
För att disponera tiden så bra som möjligt under projektets gång så är avgränsningar 

nödvändiga. Delvis för att lägga fokus på rätt saker men även för att arbetet ska kunna 

avslutas med ett konkret resultat. Dessa kan komma att ändras under projektets gång om vissa 

moment drar ut på tiden eller projektet kräver det. 

De avgränsningar som gjorts beskrivs nedan:  

 Gemensamt konceptförslag kommer att tas fram för de olika ”rörelserna” i maskinen 

och konstruktionsunderlag kommer tas fram för alla positioner. Men om tiden inte 

räcker till kommer fokus läggas på konstruktionsunderlag av stoppet till 

bröstvalsuppbärningen.   

 Fullständigt konstruktionsunderlag kommer endast tas fram för det slutliga konceptet, 

men i mån av tid och hur projektet artar sig kommer två till tre konstruktionsunderlag 

tas fram.  

 Vidareutveckling av prototypframtagning och provning etc. utelämnas i detta arbete.  

 Den ekonomiska biten kommer att undersökas och vara i åtanke vid framtagning av 

slutligt koncept. Kostnadskalkyler m.m. kommer att göras i mån av tid.   

  

mailto:mikael_sundler@hotmail.com
mailto:mikael.asberg@kau.se
mailto:elin.engquist@valmet.com
mailto:kenneth.mattsson@valmet.com
mailto:nils.hallback@kau.se
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5. Tidsplan 
För att få en uppfattning vilken tidsåtgång som krävs för projektet så har en s.k. WBS (work 

breakdown structure) gjorts, för att bestämma vilka delar projektet består av. Denna kan ses i 

Bilaga B1.1 En grov tidsplanering gjordes i form av en projektmodell med hjälp av WBS. Där 

staplas viktiga milstolpar och grindhål upp i en tabell med datum för när olika moment ska 

vara färdiga. Även vem som är ansvarig för att projektet ska kunna gå vidare finns med. 

Denna visas i Bilaga B1.2.  

Ett ganttschema gjordes för att visualisera och tydliggöra vilka delar som är beroende av 

varandra, alltså i vilken ordning man ska arbeta. Detta schema bygger på WBS och 

projektmodell som gjorts innan. Denna ses i Bilaga B1.3. 

6. Riskbedömning 
I tabell 1 sammanställs de risker som anses kan riskera att projektets mål inte uppnås. 

Sannolikhet och konsekvens har där graderats från 1-5 för de olika riskerna och man får på så 

vis ut en riskfaktor för var och en. Ju högre risk desto högre siffra. Åtgärder för respektive 

scenario nämns även här.  

Tabell 1. I tabellen visas en riskanalys för projektet där S är sannolikhet, K är konsekvens och R är riskfaktor. 

Riskscenario S K R=S*K Åtgärder  

Tidsplan håller ej 3 5 15 Ständig uppdatering och uppföljning av tidsplan 

För få avgränsningar  3 4 12 Avgränsa mer 

Projektet uppfyller inte kraven 2 4 8 Jobba på och stäm av med handledare 

Sjukdom 2 3 6 Inte så mycket att göra åt, var inte nära någon som är sjuk 

Sparade filer försvinner 1 5 5 Spara ofta på flera ställen  

Kommer ej överens med handledare 2 4 8 Kommunicera, se det i tid 

Bristande kunskap  2 5 10 Läs på mera 
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Bilaga 1.1 – WBS 
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Bilaga 1.2 – Projektmodell 

Etapp/Projektfas ● Milstolpe/ar ♦ Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan klar   2014-01-31 Mikael 

  

Powerpoint till 

uppstartmöte klar   2014-01-31 Mikael 

Redovisning 

uppstartsmöte   Redovisning 2014-02-04 Mikael 

    

Redovisning och 

projektplan godkänd 2014-02-05 

Handledare 

Examinator 

Uppdragsgivare 

Produktspec (kravspec) Produktspec klar   2014-02-21 Mikael 

    Produktspec godkänd 2014-02-24 

Uppdragsgivare 

Handledare 

Konceptbeskrivningar 

Konceptbeskrivningar 

klara   2014-03-26 Mikael 

    

Konceptbeskrivningar 

godkända 2014-03-27 

Uppdragsgivare 

Handledare 

Delredovisning 

Powerpoint till 

delredovisning klar  2014-03-30  

   Delredovisning klar 2014-04-02 

Handledare 

Examinator 

  

Delredovisning 

godkänd 2014-04-02 

Handledare 

Examinator 

Motivering och 

utvärdering av konceptval Konceptval klart   2014-04-18 Mikael 

    Konceptval godkänt 2014-04-21 

Uppdragsgivare 

Handledare 

Layoutkonstruktion  

Layoutkonstruktion 

klar   2014-04-18 Mikael 

    

Layoutkonstruktion 

godkänd 2014-04-28 Uppdragsgivare 

Detaljkonstruktion  

Detaljkonstruktion 

klar   2014-05-09 Mikael 

    

Detaljkonstruktion 

godkänd 2014-05-12 

Uppdragsgivare 

Handledare 

Slutkonstruktion och 

beskrivningar 

Slutkonstruktion och 

beskrivningar klara   2014-05-14 Mikael 

Utkast rapport   

Opponeringsrapport 

klar 2014-05-21 Mikael 

  

Opponering av 

annans rapport klar   2014-05-26 Mikael  

Presentation 

Powerpoint till 

slutpresentation klar   2014-05-23 Mikael  

    Slutpresentation 2014-06-03 Mikael 

Rapport   Slutrapport klar 2014-06-13 Mikael 
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Bilaga 1.3 – Ganttschema 
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Bilaga 1.4 - uppdragsbeskrivning 
 

EXAMENSARBETE 

 

Ämnesrubrik: Utveckling av ”mekaniska” stopp  

Bakgrund: 

Vi har idag inte tillräckligt bra mekaniska stopp på vissa av våra rörelser i maskinen. Risken 

finns att de befintliga mekaniska stoppen inte klarar av att stanna rörelsen som tänkt om 

lägesgivarna upphör att fungera.  

Uppgift: 

Samla in information om hur dagsläget ser ut (vilka typer av rörelser vi har och deras 

nuvarande lösning) och sedan ta reda på vilka olika alternativ som finns för att stoppa rörelsen 

på ett effektivt sätt (det behöver inte enbart röra sig om mekaniska lösningar).  

Få en förståelse för hur arrangemangen är uppbyggda (kopplingar, motorer, domkrafter 

cylindrar m.m.) och utifrån detta ta fram ett antal förslag som kan passa de olika typer av 

rörelser som vi har i maskinen och utvärdera dessa. Gå vidare med 2-3 förslag och illustrera 

dessa på ett lämpligt sätt (3D modeller, ritningar eller dyl.). Slutresultat bör vara en 

rekommendation av passande lösning som också beskrivs och illustreras mer ingående.  

Kvalifikationskrav:  
Elever på Högskoleingenjörs- eller civilingenjörs- utbildning  

Tid/omfattning: 
10-20veckor 

Kontaktperson: 

Elin Engquist 

054-17 11 18 

Enhet, ort: 

Valmet AB Karlstad
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  Kravspecifikation 

I tabell 1 redovisas checklistan där kriterieområdena livscykelfaser, intressenter och aspekter 

för produkten sammanställs.  

Tabell 1. Checklista för produktens livscykelfaser, intressenter och aspekter.   

Livscykelfaser Intressenter Aspekter 

Utveckling  Kunder Funktion 

Tillverkning Lagkrav Prestanda 

Kontroll Standarder Geometri 

Distribution Tillverkningsorganisation Vikt 

Användning Serviceorganisation Estetik 

Underhåll   Ergonomi 

Eliminering   Säkerhet 

    Miljö 

    Ekonomi 

I tabell 2 redovisas Olssons kriteriematris där aspekter och livscykelfaser från ovanstående 

checklista (tabell 1) är sammanställda rad- och kolumnvis.  

Tabell 2. Olssons kriteriematris där aspekter och livscykler från checklistan har sammanställts. 

              Aspekter 

 

Livscykelfas 

Funktion Prestanda Geometri Vikt Estetik Ergonomi Säkerhet Miljö 

 

Ekonomi 

Utveckling 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8  1.9 

Tillverkning 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8  2.9 

Kontroll 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8  3.9 

Distribution 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8  4.9 

Användning 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8  5.9 

Underhåll 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8  6.9 

Eliminering 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8  7.9 
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  Konceptgenerering 

Funktionsanalys 

Uppdelningen genom funktionsanalys illustreras i figur 1, där huvudfunktionen var att 

förflytta och stoppa vals. Huvudfunktionen delades upp i delfunktionerna förflyttningssätt, 

drivsätt och stoppsätt.   

Figur 1. Huvudfunktion med underliggande delfunktionerna som kom till efter funktionsanalys 

Plus/minus-lista 

Idéerna (delkoncepten) som kom till genom brainstorming, intervjuer och internetsök är 

sammanfattade i den s.k. plus/minus-listan nedan.   

Drivsätt 

1. Använda en servomotor  

Servomotorn har en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga att motorn kan 

berätta för ett styrsystem exakt hur många varv den har roterat. Man kan på så vis 

ställa in att motorn endast får rotera mellan ett visst antal varv.   

+ Mycket noggrann positionering   

+ Stoppar rörelser av domkrafter helt 

+ Krävs inga givare eller mekaniska stopp 

- Krävs extra programmering 

- Uppstartsproblem kan uppstå  

- Dyra i jämförelse med standard elmotor 

- Svårt att säga hur säker lösningen är  

- Kan behöva skydd vid korrosiva miljö 

2. Använda en stegmotor 

En stegmotor kan beskrivas som en digital elektrisk motor. Rörelsen sker i ett visst 

antal steg per varv, vilket används för lägesåterkoppling.  

+ Mycket enkel att styra 

+ Enkel 

+ Kostnadseffektiv 

+ Står helt still vid 0 hastighet och högt hållmoment 

+ Mycket högt vridmoment 

+ Kan ej överbelastas mekaniskt  
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- Extremt känslig för yttre tröghetsmoment 

- Ingen återkoppling av det verkliga mekaniska läget 

- Känner ingen skillnad på olika belastning 

- Kan kugga över och tappa position utan förvarning 

- Kan inte ge något extra startmoment 

- Kan behöva skydd vid korrosiva miljöer 

3. Använda hydraulisk motor för förflyttning av valsar 

En hydraulmotor utnyttjar hydraultryck för rörelse. Kännetecken för en hydraulmotor 

är att den kan avge mycket stora vridmoment utan att använda mellanliggande växel. 

Momentkurvan är också relativt linjär. Används överallt, men används i huvudsak för 

mobila applikationer.  

+ Kan tryckbegränsa driften 

+ Skruvdomkraft stoppar vid de mekaniska stopen (hylsorna) utan att de deformeras 

+ Högt moment  

+ Kompakt konstruktion 

+ Klarar stora krafter 

+ Inte känslig för våt miljöer 

- Kräver hydraulsystem 

- Dyrt med hydraulsystem 

- Kan tappa hydraultryck vid ex. slangbrott (inget haveri sker, men läckage) 

- Krävs extra styrning (?) 

- Risk att inte motoraxel stannar direkt 

 

4. Använda pneumatisk motor för förflyttning av valsar 

Är en motor som drivs av lufttryck. Kännetecken för en pneumatisk motor är att de för 

en given effekt är relativt små och att de inte går sönder vid höga belastningar. 

+ Kan tryckbegränsa driften av motorn 

+ Skruvdomkraft stoppar vid de mekaniska stoppen (hylsorna) utan att de deformeras 

+ Billigt (?) 

+ Enkel 

+ Tålig vid överbelastning 

+ Snabba accelerationer 

+ Ej känslig för den våta miljön 

- Kräver tryckluftssystem 

- Låg verkningsgrad 

- Kräver extra styrning (?) 

- Risk att inte motoraxel stannar direkt 

- Dålig precision mellan fasta lägen 

- Får inte ut så höga krafter 

 

5. Använda växelströms asynkronmotor  

Är en ”vanlig” elmotor med lindning i både stator och rotor. Billig och enkel att 

tillverka. Används oftast i applikationer där lägesnoggrannhet och dynamik inte är så 

noga.  

+ Enkel styrning av motor 
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+ Enkel 

+ Billig 

+ Inget hydrauliskt-/pneumatiskt-system behövs 

+ Enkel att anpassa för olika behov  

+ Hög verkningsgrad 

- Krävs givare eller annan typ av lösning (styrning) för att stoppa rörelser 

- Tar större plats än motsvarande hydraul-/pneumatisk-motor 

- Känslig mot överbelastning  

- Kan behöva skydd vid korrosiva miljöer 

- Låg effekt vid låga varvtal 

- Kan i princip inte hållas still med ett visst moment 

 

6. Trycksatt olja (hydraulsystem) 

+ Kan enkelt skapa höga tryck (”inkompressibelt”) 

+ Hög repeterbarhet 

- Kräver hydraulsystem  

- Risk för läckor  

- Relativt dyrt  

- Har ofta låg verkningsgrad 

 

7. Använda kompressor (trycksatt luft) 

+ Hög repeterbarhet 

+ Enkelt  

- Låg verkningsgrad  

- Risk för läckor  

- Dyrt att skapa trycksatt luft  

Förflyttningssätt  

1. Använda hydrauliska cylindrar istället för skruvdomkrafter 

+ Krävs ingen elmotor  

+ Stopp sker i själva cylindern  

+ Kan användas på alla tre positioner (främst hävarmar) 

- Krävs hydraulsystem  

- Dyrt 

- Krävs annan typ av styrning 

- Kan tappa hydraultryck, t.ex. vid slangbrott 

- Problem med hysteres kan uppstå 

- Kan bli avancerade lösningar vid linjära rörelser 

- Problem med värme i olja (?) 

 

2. Använda pneumatiska cylindrar istället för skruvdomkrafter 

+ Ingen elmotor behövs 

+ Stopp sker i själva cylindern  

+ Kan användas på alla positioner (främst hävarmar)  

- Krävs pneumatiskt system 
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- Dyrt (?) 

- Svårare att positionera med tryckluft 

- Kan tappa tryckluft, t.ex. vid slangbrott 

- Kan bli avancerade lösningar vid linjära förflyttningar 

 

3. Använda skruvdomkrafter för förflyttning av valsar 

+ Enkel att ställa  

+ Kan användas på alla tre positioner  

+ Krävs inte så mycket kringutrustning (billig)  

+ Relativt driftsäker  

+ Håller valsen i position utan trycksatt system 

+ Relativt enkel 

- Kräver elmotor 

- Risk för knäckning av spindel finns 

- Kräver styrning av elmotor 

- Kan ej begränsa tryck som i hydraul-/pneumatik-motor 

Stoppsätt 

1. Momentbegränsande koppling mellan motor och skruvdomkraft. Frikopplar vid ett 

överbestiget moment.  

+ Stoppar rörelser av domkraft helt 

+ Enkel 

+ Billig (?) 

+ ”Idiotsäker” 

+ Ingen styrning behövs, (enbart om motor ska slås ifrån vid överstiget moment) 

+ Kan användas hur många gånger som helst  

+ Kan användas på alla tre positioner 

- Svårt att finna passande koppling? 

 

2. ”Kopp” som har en inbyggd givare som bryter ström till elmotorn. När den går mot 

skruvdomkraften så känner givaren av det och rörelsen stoppas.  

+ Stoppar rörelser av domkraft helt, (i en riktning) 

+ Kan användas hur många gånger som helst 

+ Kan användas på alla tre positioner 

- Kräver att den är anpassad för viss kraft/moment 

- Krånglig 

- Dyr (?) 

- Kräver styrning 

- Uppstartsproblem kan uppstå 

 

3. Momentbegränsning av elmotor. Moment begränsas så att inte motorn orkar driva på 

och orsaka haveri.  

+ Enkel  

+ Stoppar rörelser av domkraft helt 

+ Kan användas hur många gånger so helst 

- Kräver styrning  
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- Risk för uppstartsproblem eller handhavandefel 

- Kräver beräkning av moment  

 

4. Motorpaket förflyttas ut axiellt så axelkopplingen ”bryts” till skruvdomkraften så att 

båda domkrafterna stannar. 

+ Stoppar pparörelser av domkraft helt 

+ ”Idiotsäker” 

+ Kan användas på alla tre positioner (?) 

+ Kan användas hur många gånger som helst 

- Svår/krånglig lösning 

- Dyr (?) 

- Kräver troligtvis styrning 

- Kräver att den är anpassad för visst moment eller kraft  

 

5. Dubbla induktiva givare, med skilda signaler (kablar). Extra säkerhet, om den ena 

inte fungerar så ska den andra fungera.  

+ Stoppar rörelser av domkraft helt 

+ Enkel 

+ Kan användas på alla tre positioner 

+ Kan användas hur många gånger som helst 

+ Billig 

- Risk att samma problematik kvarstår 

- Krävs extra programmering/styrning 

- Risk för uppstartsproblem (eller handhavandefel) 

 

6. Dimensionera upp dagens mekaniska stopp.  

+ Relativt enkel lösning 

+ Billig 

- Löser inte huvudproblemet 

- Risk att samma problematik kvarstår 

- Kan inte användas för alla positioner (?)  

 

7. Mekanisk givare eller brytpinne istället för induktiva.  

+ Stoppar rörelser av domkraft helt 

+ Enkel 

+ Kan användas på alla tre positioner 

+ Billig (?) 

+ Enkelt att underhålla (byta brytpinne) 

- Krävs annan styrning 

- Risk att den inte kan användas hur många gånger som helst (vid byte av ex. 

brytpinne) 

- Risk att samma problematik kvarstår (?) 

 

8. Bromsmekanism på motoraxel. Bromsar så att den stannar.  

+ Stoppar rörelser snabbare  

+ Enkel (?) 
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+ Kan användas på alla tre positioner 

- Ej lämpligt med enbart broms, utan att stoppa elmotor 

- Löser ej huvudproblem 

- Dyr (?) 

- Krävs extra styrning/programmering 

- Krävs beräkning av moment på något vis 

 

9. Motor med pulsräknare (servoteknik), för lägesåterkoppling och positionering. 

Innebär att stopp inte utgörs av lägesgivare som säger åt att stoppa, utan det är en 

förprogrammerad rörelse.  

+ Stoppar rörelser av domkrafter helt 

+ Krävs inga givare eller mekaniska stopp 

+ Billig (?) 

+ Enkel (?) 

- Krävs extra programmering 

- Svårt att säga hur säker lösningen är 

- Uppstartsproblem kan uppstå  

 

10. Brytpinne. Om släde eller hävarm förflyttas för långt så går en brytpinne av och 

elmotor stannar. .  

+ Billigt 

+ Enkelt 

+ Stoppar rörelser av domkrafter helt  

- Risk att samma problematik kvarstår 

- Risk att brytpinne inte går av om operatör sätter i fel brytpinne.  

- Risk att den inte klarar av den våta miljön 

 

Morfologisk matris 

I tabell 1 visas den morfologiska matrisen med de tre olika delfunktionerna och dess olika 

lösningsalternativ från plus/minus-listan.  
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Tabell 1. Morfologisk matris som visar de tre olika delfunktionerna, med lösningsalternativ.               
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  Konceptval 

I tabell 1 visas elimineringsmatrisen innehållande lösningar från konceptgenereringen. Detta 

var en grovsållning där dåliga lösningar eller lösningar som inte ansågs passa företaget 

sållades bort. 

De med servomotor (1-9) sållades bort p.g.a. för höga kostnader, att de inte passade 

företaget då de är lite för noggranna för denna tillämpning och att tillräcklig information 

saknades.  

Koncept med stegmotor (10-18) sållades bort då de inte ansågs passa företaget enligt 

negativa punkter i plus/minus-lista (se Bilaga B3) och att tillräcklig information saknades.  

 Koncept med hydraulisk motor (19-25) sållades bort p.g.a. dyra extrakostnader för 

hydraulsystem som tillkommer. Eftersom körning mestadels kommer ske då pappersmaskinen 

inte är igång så behöver kringutrustning minimeras. Även information från dokumentet som 

användes vid framtagning av plus/minus-lista bidrog till beslutet, vilket säger att trenden inom 

industrin är att övergång sker mer och mer till elektromekanik, eftersom de är mer precisa, 

mer energisnåla och lättare att underhålla.  

 Koncept med pneumatisk motor (26-32) sållades bort eftersom de kräver extra utrustning 

för pneumatiskt system och har dålig verkningsgrad. Även som med hydraulsystem så valdes 

de bort då trenden är att de väljs bort före elektromekanik i industrier.  

 Koncept med hydraulisk och pneumatisk cylinder (43-48) sållades bort av samma 

anledning som pneumatisk och hydraulisk motor. Den pneumatiska cylindern är dessutom 

svårar att styra vid noggrann justering.  

Med dessa eliminerade var bara koncept med växelströms asynkronmotor och skruvdomkraft 

kvar. Elimineringen för dessa beskrivs nedan.  

Koncept ”kopp med givare” eliminerades då den bara fungerar åt ett håll.  

Koncept ”motorpaket som förflyttas ut axiellt” eliminerades då den inte ansågs realiserbar 

inom kostnadsramen eftersom den med största sannolikhet kommer innehålla komplexa 

lösningar.  

Brytpinne eliminerades eftersom risk finns för samma fel ifall den inte skulle gå av eller att 

den inte klarar arbetsmiljön.  

Dimensionera upp dagens mekstopp eliminerades då den inte löser huvudproblem och inte 

uppfyller kravspecifikationens alla punkter.  

Broms på motoraxel eliminerades även den för att den inte löser huvudproblem och att 

kravspecifikation inte uppfylls.   
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Tabell 1. Elimineringsmatris. 

Elimineringsmatris för kombinerade lösningar Elimineringskriterier: 

(+) Ja  

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll produktspec 
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Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 
(!) Kontroll produktspec 

Kommentar Beslut 

1 + + + - - -   - 

2 + + ? - - -   - 

3 + + + - - -   - 

4 + ? - - - -   - 

5 + ? - + - - - Osäker på krav - 

6 + + + - - -   - 

7 ? ? + - - -   - 

8 - - + - - -   - 

9 - ? + - - -   - 

10 + + + + - -   - 

11 + + + + - -   - 

12 + + + + - -   - 

13 + ? - - - -   - 

14 + ? - + + - - Osäker på krav - 

15 + + + + - -   - 

16 ? ? + + - - Risk för samma fel ? - 

17 - - + + - -   - 

18 - ? + + - -   - 

19 + + + - + -   - 

20 + + + - + -   - 

21 + + + - + -   - 

22 + + - - + -   - 

23 + ? - + - + - Osäker på krav - 

24 - - + - + -   - 

25 - - + - + -   - 

26 + + + + + -   - 

27 + + + + + -   - 

28 + + + + + -   - 

29 + + - - + -   - 

30 + ? - + + + - Osäker på krav - 

31 - - + + + -   - 

32 - - + + + -   - 

33 + + + + + +   + 

34 + - + + + + Bara åt ett håll - 

35 + + + + + +   + 

36 + + - - + +   - 

37 + ? -  + + + + Osäker på krav ? +- 

38 + + + + + +   + 

39 ? ? + + + + Risk för att den inte går av - 

40 - - + + + +   - 

41 - - + + + +   - 

42 + + + + + +   + 

43 + ? - + - + - Osäker på krav - 

44 - - + - + -   - 

45 + + + - + - Kostnad? ? - 

46 + ? - + - - - Osäker på krav - 

47 - - + - - -   - 

48 + + + - - -   - 
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I tabell 2 visas kombinerade koncept av de kvarvarande efter elimineringsmatris, där ”dåliga” 

koncept sållats bort med egna bedömningar och intuition.  

Tabell 2. Kombinerade koncept efter elimineringsmatris och egen sållning 

Sållning genom intitution, känsla, erfarenhet (eliminerar kombinationer som inte anses fungera) 

1 Momentbegränsande koppling  

3 Momentbegränsande koppling + givare som idag  

4 Momentbegränsande koppling + dubbla givare 

5 Momentbegränsande koppling + pulsräknare 

7 Momentbegränsa motor + dubbla givare 

8 Momentbegränsa motor + givare som idag 

9 Momentbegränsa motor + pulsräknare  

10 Momentbegränsa motor + pulsräknare + givare  

11 Givare som idag 

12 Givare som idag + pulsräknare 

I tabell 3 visas den relativa beslutsmatrisen innehållande koncept från tabell 2. 

Momentbegränsande koppling (1) är referens i denna matris.  

Tabell 3. Relativ beslutsmatris. 

Kriterium (K) och starka önskemål (Ö) 
Alternativ (Kombinationer efter eliminering) 

1 (Ref) 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Stopp av rörelser innan haveri sker (K) 

D 

a 

t 

u 

m 

 

+ + + + - + + - + 

Snabbt stopp av rörelser (K) 0 0 0 - - - - 0 0 

Driftsäker konstruktion (K) + + + + - + + - + 

Konstruktion som stoppar rörelser åt båda håll (K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vattentålig konstruktion (K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enkel konstruktion (Ö) - - - + + - - + - 

Billig konstruktion (Ö) - - - + + - - + - 

Användning av standardkomponenter (Ö) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lång livslängd (Ö) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hög säkerhet (Ö) + + + + - + + - - 

Summa +   3 3 3 5 5 3 3 2 2 

Summa 0   5 5 5 4 4 4 4 5 5 

Summa -   2 2 2 1 4 3 3 3 3 

Nettovärde 0 1 1 1 4 1 0 0 -1 -1 

Rangordning 3 2 2 2 1 2 3 3 4 4 

Vidareutveckling Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Från den relativa beslutsmatrisen valdes koncept 3, 7 och 8 att gå vidare genom egna 

bedömningar.  
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  Beräkning av moment (knäckfall) 

Exempelberäkning för filtsträcksarrangemang på maskin ”Crosset”: 

Friläggning enligt figur 1. Figur 2 illustrerar skruv med släde vid omvandling från linjär till 

roterande rörelse.  

 
Figur 1. Friläggning av skruvdomkraftsarrangemang.     

 
Figur 2. Omvandling från linjär till roterande rörelse. 

Indata: 

L=  1945 mm = 1,945 m (längd på trapetsskruv). 

s =  7 mm/varv = 0,007 m/varv (Gängstigning på trapetsskruv). 

v =  0,375 m/min (hastighet på släde). 

ω2 =  v/s = 0,375/0,007 ≈ 53 rpm (varvtal på skruv). 

d =  0,032 m (innerdiameter för trapetsgänga). 

E =  210 GPa (E-modul, stål). 

i =  1/15,5 (utväxling för MBL50 domkraft). 

ŋtot, drift = 0,11 (totalverkningsgrad under drift). 

ŋtot, drift = 0,16 (totalverkningsgrad vid start). 

Beräkning av knäcklast:  

Knäcklast beräknades enligt Euler 2 med ekvation 1. Dess yttröghetsmoment beräknades för 

skruvens minsta tvärsnittsarea enligt ekvation 2. E-modul för stål användes. 

𝑃𝑘 = 𝜋2 ∙
𝐸𝐼

𝐿2     𝑒𝑘𝑣 (1).  

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
     𝑒𝑘𝑣 (2).  

 𝑃𝑘 =  𝜋3 ∙
𝐸𝑑4

64𝐿2  

 𝑃𝑘 ≈ 28200 [𝑁]   
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Med säkerhetsfaktor 3:  

 𝑃𝑘 ≈ 9400 𝑁 

Omvandling från linjär rörelse (kraft) till roterande (moment): 

Omvandling från linjär till roterande rörelse gjordes enligt ekvation 3. Totala momentet 

beräknades enligt ekvation 5 där den statiska delen (Ms) beräknades enligt ekvation 4 och 

tröghetskrafternas tillskott (MA) försummades då de blev mycket små.  

 

 

𝑀𝑠 =
𝑃𝑘 ∙ 𝑠

2𝜋
     𝑒𝑘𝑣.  (4) 

𝑀2 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝐴   𝑒𝑘𝑣.  (5) 

 𝑀2 =  
𝑃𝑘∙𝑠

2𝜋
 

 𝑀2 ≈ 10,47 [𝑁𝑚] 

Ingående moment i skruvdomkraft: 

Utnyttjandet av formel för momentan effekt vid rotation för skruvdomkraftens ingående 

(ekvation 6) och utgående axel (ekvation 7) skapade sambandet enligt ekvation 3. Denna 

ekvation användes vid beräkning av ingående moment (M1) i skruvdomkraft. Ett startmoment 

och ett driftsmoment beräknades genom att använda olika totalverkningsgrader.   

 

 

 

 

 𝑀1,𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 ≈ 4,22 [𝑁𝑚] 

 𝑀1,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ≈ 6,14 [𝑁𝑚] 

 

M1,start och M1, drift << Arbetsmomenten (Mstart = 75 Nm och Mdrift = 47 Nm) 

 

𝐹 ∙ 𝑠 = 𝑀2 ∙ 𝜑     𝑒𝑘𝑣.  (3) 

(𝜑 = 2𝜋   ;   𝐹 =  𝑃𝑘) 

  

𝑃1 =  𝑀1 ∙  𝜔1     ekv. (6) 

𝑃2 =  𝑀2 ∙  𝜔2     ekv. (7) 

𝑃2

𝑃1
 =  ŋ𝑡𝑜𝑡 =  

𝑀2 ∙  𝜔2

𝑀1 ∙  𝜔1

 ⇒   𝑀1 =  
𝑀2

ŋ𝑡𝑜𝑡
 ∙  

𝜔2

𝜔1
 =  

𝑀2

ŋ𝑡𝑜𝑡
 ∙ 𝑖𝑖    𝑒𝑘𝑣.  (3) 



 

B6. 1 

 

  Manöver- och frekvensomriktarskåp 

 
Figur 1. Layout manöerreringsskåp. 

 
Figur 2. Layout frekvensomriktarskåp. 


