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Sammanfattning 
Rapporten var ett avslutande arbete på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 

Karlstads universitet. En översyn av ViscoNip-valsens bältessträckning genomfördes åt 

Valmet. Bakgrunden till projektet var att bältena blivit tåliga mot slitage, vilket har medfört att 

det inte längre krävdes justering i maskinriktningen. Tidigare förflyttades bältet i 

maskinriktningen, detta för att exponera en ny och fräsch yta för lokalt slitage och för att jämna 

ut nötningen. Bältets ökade kvalité har medfört möjligheten till att kunna applicera en fast 

gavelsida. Målet med examensarbetet var att minimera kostnaden för bältessträckningen. 

 

Projektet har genomgått en produktutvecklingsprocess där projektplanering,  

produktspecifikation, konceptgenerering, konceptutvärdering och layoutkonstruktion ingått.  

Genom en kostnadsanalys samt input från berörda montörer och service-personal framkom det 

att en trapetsskruv var en högt rankad lösning för gaveljusteringen. På grund av krav på konstant 

bältesspänning kunde inte trapetsskruven och en fast gavel kombineras. Då det fanns flertalet 

fördelar med trapetsskruven skapades en lösning som blev en kombination av en trapetsskruv 

och en fjäder. Dessa tillsammans med en fast gavel blev det vinnande konceptet.  

 

Innan examensarbetet var kostnaden för ViscoNip-valsens bältessträckning 226 321 kr. I priset 

inkluderades uppskattad montagetid, hydraulik, trapetsskruv samt förflyttningskomponenter. 

Vid genomfört examensarbete applicerades en fast gavelsida på drivsidan tillsammans med en 

trapetsskruv kombinerad med en fjäder på förarsidan. Den uppskattade kostnaden blev istället 

155 477 kr, en besparing på 70 845 kr.  

  



 

 

Abstract 
The report was a finalization part of the thesis bachelor work in mechanical engineering at 

Karlstad University. A review of the ViscoNip roll belt stretch was made to Valmet. The 

background to the project was that the belts became resistant to wear, which meant that it was 

no longer necessary to adjust the machine direction. Previously the belt was moved in the 

machine direction to expose a new and fresh surface to even the wear. The increased quality of 

the belt has led to the possibility of applying a fixed side. The goal with the thesis work was to 

minimize the cost of the belt tension. 

 

The project has gone thru a development process where project planning, product specification, 

concept generation, concept evaluation and layout design was included. 

Through a cost analysis and input from the relevant fitters and service staff, it was found that a 

trapezoidal screw was a highly rated solution for the head adjustment.  

Due to the requirement for continuous belt tension, the trapezoidal screw and a fixed end could 

not be combined.  As there were several advantages with the trapezoidal screw, a solution was 

created that was to combine a trapezoidal screw with a spring. These along with a fixed head 

became the winning concept. 

Before the thesis work, the cost of the ViscoNip roll belt stretch was 226 321 kr. In that price 

was installation, hydraulics, trapezoidal screw and displacement components.   

Upon completion of the thesis, a fixed side was applied to the driving side together with a 

trapezoidal screw combined with a driver's spring. The estimated cost was instead 155 477 kr, 

a saving of 70 845 kr. 
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1. Inledning 
 

Projektet har genomförts som ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid fakulteten hälsa-, natur och teknikvetenskap vid Karlstad Universitet. 

Examensarbetet var ett avslutande arbete på programmet och innehöll 22,5 HP. Projektet 

påbörjades den 23:e januari 2018 och pågick till och med den 10:e juni 2018. Uppdragsgivaren 

för examensarbetet var Valmet AB och Anders Brattström var handledare från företagets sida. 

Handledare från Karlstad Universitet var universitetsadjunkt Jan-Eric Odhe och examinator för 

kursen var universitetslektor Nils Hallbäck. Examensarbetet har genomförts i Valmets lokaler 

samt vid Karlstad Universitet. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Innan examensarbetet påbörjades användes hydraulik samt trapetsskruv som en lösning för 

bältessträckningen. Denna lösning användes för att positionera gavelsidorna och spänna upp 

bältet. Bakgrunden till projektet var att bältena blivit tåliga mot slitage vilket medförde att det 

inte längre var nödvändigt med justering i maskinbreddens riktning. Tidigare förflyttades bältet 

i maskinbreddens riktning, detta för att exponera en ny och fräsch yta för lokalt slitage och på 

så vis jämna ut nötningen. Lösningen med hydraulik och trapetsskruv var därför onödigt 

komplicerad och dyr.  

 

Företaget ville undersöka om det gick att nyttja redan befintliga koncept till liknande valsar för 

att minska kostnaden, eller om det fanns nya koncept som var applicerbara. Företaget ville finna 

en billigare ekonomisk lösning för att uppnå önskad bältessträckning.  

 

För en fullständig uppdragsbeskrivning, se Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning. 

 

1.2 Mål 
Det primära målet med projektet var att finna en billigare lösning till bältessträckningen samt 

att hitta en lösning som ur en montering- och tillverkningssynpunkt skulle minska antalet 

arbetstimmar och kostnader. 

 

Det slutgiltiga målet med projektet var att ta fram ett konstruktionsförslag i form av en CAD-

modell. Projektet avslutades den 1 juni då en slutpresentation hölls. Efter en opponering av 

slutrapporten var sista inlämningsdatum 10 juni. 

  

1.3 Avgränsning  

 Projektet handlar endast om bältessträckningen i ViscoNip-valsen 

 I projektet skall inte en prototyp tillverkas och testas 

 Ett konstruktionsförslag med en CAD-modell skall konstrueras, inte fullständigt 

ritningsunderlag 
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1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund, mål, avgränsning och problemformulering. Här får 

läsaren en första anblick av projektet. I kapitel två, orientering, ges större inblick i ViscoNip-

valsen och papprets väg i pappersmaskinen. I kapitel tre presenteras en generell 

produktutvecklingsprocess där alla stegen som projektet innehåller är inkluderade. Kapitel fyra 

innehåller resultat och den information som framkommit under projektets gång. I femte kapitlet 

diskuteras metodvalet samt de mål som sattes vid projektets start. Kapitel sex är det avslutande 

kapitlet och där dras slutsatser kring examensarbetet samt hur en vidareutveckling av arbetet 

kan genomföras. 
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2. Orientering 
___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel ges en sammanfattning om företaget Valmet samt en enklare beskrivning av 

papprets väg genom maskinen. Följt av detta kommer en redogörelse för de mest relevanta 

delarna för en ViscoNip-vals, relaterat till examensarbetet, samt valsens plats och funktion i en 

pappersmaskin.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Valmet AB 

Valmet är ett företag som har en 220 årig industrihistoria. Företaget tillverkar bland annat 

pappersmaskiner och har 12 000 medarbetare runt om i världen, varav 1 500 anställda arbetar i 

Sverige. Valmet är en ledande global leverantör av service och teknik inom massa- och 

pappersindustrin. (Valmet AB, 2018) 

 

Valmets pappersmaskiner nyttjar olika maskinkoncept för att torka papper. Dels finns DCT 

(Dry Crepe Tissue) maskinerna som torkar pappersmassa genom flertalet pressnyp, dels finns 

thru-air teknologin som torkar pappersmassan med varmluft.  

 

På ett mekaniskt sätt kan vatten pressas ut ur pappersmassan. Fördelen med valsningen är att 

det är mycket energieffektivt. Större pressnyp ger en större torrhetsgrad. Problemet som uppstår 

vid ökat pressnyp är att det ger en lägre upplevd kvalité på pappret. Ur ett tvärsnitt sett blir 

pappret plattare och det upplevs som hårt och av låg kvalité. 

 

Pappersmassa kan även torkas med hjälp av varmluft, TAD (Through-Air Dried). På så sätt 

undviker man att pressa ihop pappersmassan och bibehåller det höga och fluffigare tvärsnitten, 

som ger en mjuk känsla. Nackdelen med att nyttja metoden är att den inte är speciellt 

energieffektivt. Mycket värme diffunderar och försvinner till ingen nytta.  

 

DCT200 är en av de största maskinerna som Valmet tillverkar och har en bältesbredd på cirka 

5640mm. Maskinen har en normal arbetshastighet på 100-120km/h vilket innebär att pappret 

förflyttar sig från inloppslådan till upprullningen på 1,5 sekunder. En DCT200 maskin kan 

producera två miljoner toalettrullar per dag (Valmet AB, 2018). 

 

2.2 Papperets väg i maskinen 

Pappersmassa blandat med vatten bildar mäld. Den består av 99 % vatten och mindre än en 

procent fibrer (Valmet AB, 2018). Mälden sprutas ut på en filt med hjälp av en inloppslåda. 

Filten med mäld förs genom flertalet valsar och torkningsprocesser. Filtens uppgift är dels att 

leda den blivande pappersmassan och dels att suga upp vätska ur massan. Varje vals pressar 

och torkar pappersmassan. Torrhetsgraden ökar efter varje vals vilket genererar i att mälden 

mer och mer liknar en pappersmassa. Efter ett flertal valsar pressas pappersmassan mot en 

yankee-cylinder, se Figur 1. 
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Figur 1. Visar papprets väg i maskinen fram till yankee-cylindern. 

 

Yankee-cylindern är en uppvärmd tryckbehållare som innehåller ånga. Pappersmassa pressas 

mot yankee-cylindern med hjälp av en ViscoNip-vals. Ytan på yankeen är behandlad med ett 

klister som gör att massan fastnar. Ytan på yankee-cylindern fungerar som en tork åt 

pappersmassan då mantelytan är upphettad med hjälp av den varma ångan inuti cylindern. Filten 

transporteras tillbaka till våtänden för att tilldelas ny pappersmassa. Pappersmassan torkats på 

ytan av yankee-cylindern och därefter creppas den av med hjälp av schabrar. Creppningen 

fungerar som en potatisskalare, den skrapar av pappersmassan från yankee-cylindern. Det är 

creppandet av pappret som leder till att det bildas mjukpapper.  

 

De delar som är i ränderna skärs bort efter creppningen, detta på grund av att kanterna på 

pappret inte uppfyller kraven på kvalité. Pappret förs sedan genom via banföringen där den 

torkas ytterligare genom processer för att sedan viras upp på rullar. 

 

Med hjälp av en så kallad ViscoNip-vals pressas pappersmassan mot en yankee-cylinder, detta 

illustreras i Figur 2. 

 
Figur 2. Visar ViscoNip-valsens plats i en pappersmaskin. 
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2.3 ViscoNip-vals 

Valmet har under åren utvecklat en vals kallad ViscoNip, den introducerades på marknaden 

2006. Fördelen med ViscoNip är att man på ett flexibelt sätt kan pålasta olika linjelaster, på så 

sätt pressa ut olika mängder vatten. Med valsen uppkommer ett jämnare pressnyp i 

maskinriktningen. 

 

I Figur 3 visas en ViscoNip-vals, där gestaltas de mest relevanta delarna för examensarbetet. 

Bältet och gavlarna är snittade i bilden, detta för att ge en större insyn i valsen. Bältet löper 

vanligtvis utmed valsen till gaveln, där den är fäst. Gaveln är cirkulär och roterar kring tappen. 

I figuren ses även en liten del av trapetsskruven, den förflyttar ena gaveln och reglerar 

bältesspänningen. 

 

 
Figur 3. Pekar ut viktiga delar på ViscoNip-valsen, för en vidare förståelse. 

 

ViscoNip-valsen pressas mot en yankee-cylinder som är en tunnväggig cylinder. När en vals 

pressas mot yankee-cylindern deformeras yankee-ytan elastiskt. För att kompensera olikheten 

i den elastiska deformationen har ViscoNip-valsen konstruerats med en polyuretan-lastelement, 

detta för att få ett jämt pressnyp över hela valsen. Pressnypet uppstår på grund av ett övertryck 

som har sätts i lastelementets kamrar, se Figur 4. Kamrarna expanderar och trycker 

lastelementet mot ytan. Polyuretan är ett elastiskt material som anpassar sig efter ytan (CES 

EduPack, 2017). 

 

 
Figur 4. Visar lastelementet funktion. 
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Kring valsen roterar ett bälte. Bältet roterar kring ett stationärt lastelement som pressas mot en 

yankee-cylinder. För att minska friktion mellan lastelementet och bältet smörjs insidan av bältet 

med olja. På insidan av bältet är luften trycksatt, detta för att sträcka bältet, se Figur 5. Den 

trycksatta luften hjälper även oljan att diffundera genom dräneringsrören. Det är viktigt att 

gavlarna håller tätt, detta för att undvika att tappa trycket i valsen. Genom att hålla tätt mellan 

gavlarna och bältet undviker man även att skvätta olja och smutsa ner pappersmassan som 

pressas mot yankee-cylindern. 

 

 
Figur 5. Visar en ViscoNip-vals från en sidovy utan gavel. 

Gavlarnas funktion är att fästa och positionera bältet kring valsen så att den hamnar på rätt plats 

och samtidigt tätar. Bältet var fäst i gavlarna som med hjälp av hydraulik, trapetsskruv och 

lufttryck styrde förflyttningen av gavlarna och spänningen i bältet. Tidigare, innan projektet 

genomfördes, var slaglängden på gavlarna 80 mm i axiell-riktning på var sida, en total slaglängd 

på 160 mm. På grund av bältets töjning var en slaglängd nödvändig, då den medförde att 

sträckningen i bältet bibehölls. 

 

Positionering och justering av bältet har tidigare varit nödvändigt för att jämna ut slitage av 

bältet. När bältets kvalité ökat har det resulterat i att det inte längre är nödvändigt att utföra 

justeringar av bältet. Lösningen med hydraulik och trapetsskruv var därför onödigt komplicerad 

och dyr. Kostnaden för att åstadkomma en bältesstäckning med trapetsskruv och hydraulik var 

76 389 kr. Trapetsskruvens kostnad var 31 922 kr och hydrauliken med tillbehör uppnår en 

kostnad på 44 467 kr. I dessa kostnader fanns endast de delar som var nödvändiga för 

bältesstäckningen. Det fanns ytterligare kostnader för att möjliggöra förflyttningen av gaveln, 

det var exempelvis o-ringar och läderbälg med låsringar. Kostnader för dessa komponenter 

uppgick till 74 966 kr per sida och totalkostnaden för konceptet med trapetsskruv och 

hydraulcylinder uppgick till 226 321 kr. 
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2.2.1 Service och underhåll av ViscoNip. 

Vid ett byte av bälte utförs flertalet delmoment och ett bältbyte tar cirka fem timmar. För att 

öka förståelsen om hur ett bältbyte genomförs, kommer nedan en sammanfattning. 

 

Vid ett bältbyte justeras båda gavlarna till sitt miniläge, det är den positionering där avståndet 

mellan gavlarna är som minst. Gaveln på förarsidan behöver delvis monteras ned och är 

uppdelad i åtta segment, se Figur 6.  

 

 
Figur 6. Visar en ViscoNip-vals som monteras ned. 

Bältet träs på från förarsidan och därför är nedmonteringen nödvändig. En draperingsbalk krävs 

vid ett bältbyte och dess funktion är att hålla bältet sträckt i radiell riktning medan bältet förs 

över till valsen med hjälp av vinsch. 

 

 

 
Figur 7. Visar en draperingsbalk tillsammans med en ViscoNip-vals 

 

Det förbrukade bältet dras av från valsen med hjälp av draperingsbalken och en vinsch, se Figur 

7. När det gamla bältet är avtaget monteras det nya bältet på draperingsbalken, detta för att 

vinschas över från förarsidan till drivsidan.  
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Gaveln och bältet monteras och färdigställs på drivsidan för att därefter monteras på förarsidan. 

Bandet sträcks sedan bit för bit med hjälp av justeringen av gavlarna. För att kunna avgöra 

positionerna på gavlarna och reglera bältesspänningen förflyttas gavlarna med hjälp av 

hydraulik samt trapetsskruv. För att undvika veck i bältet används trycksatt luft då luften 

tillsammans med regleringen i axiell riktning gör att bältet uppnår en önskad spänning.  

 

Service och underhåll av de komponenter som reglerar positionen på gavlarna varierar. 

Trapetsskruven som är placerad på förarsidan är en komponent som är underhållsfri. På 

drivsidan sitter två stycken hydraulcylindrar med tillhörande rör som efter fyra år av 

användning kräver underhåll i form av packningsbyte med mera. Vanligtvis väljer 

montörer/reparatörer att byta till nya cylindrar på grund av tidsåtgången som krävs vid 

renovering.  
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet presenteras projektets genomförande. Projektet har genomgått en 

produktutvecklingsprocess, där en projektplanering, produktspecificering, konceptgenerering, 

utvärdering, konceptval och en layoutkonstruktion ingått (Johannesson, et al., 2013, p. 135). 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Projektplanering 
För att få en tydlig överblick över ett projekt skapas en projektplanering där mål och tidsramar 

specificeras. Enligt (Eriksson & Lilliesköld, 2005, p. 36) ingår följande delar i en projektplan: 

 

 Bakgrund 

 Mål/Syfte 

 Organisation 

 Tidsplan/projektmodell 

 Kommentarer till tidsplan 

 Process-FMEA 

 Dokumenthantering 

 

Ett Gantt-schema skapades i tidsplaneringen för att ge en grafisk överblick samt för att ge en 

tydligare bild över tidsplaneringen. Ett sådant schema återger således inte detaljer som kan vara 

viktiga vid uppföljningar eller redovisningar (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 659). 

 

Process – FMEA (Failure Mode Effects Analysis). 

I metoden vägdes sannolikheten och konsekvens på en skala 1–10. Dessa multiplicerade med 

varandra gav en riskfaktor som jämfördes mellan riskerna. Förslag på planerade åtgärder för att 

undvika eller eliminera dessa risker fanns även med i FMEA. Det fanns dessutom en riskfaktor 

som har uppskattats efter att förslag på åtgärd genomförts. FMEA används för att ” möjliggöra 

prioritering av tidiga insatser för att avhjälpa allvarliga och svårupptäckta fel” (Johannesson, et 

al., 2013, p. 316). 

 

3.2 Informationssökning 
Kurslitteratur har använts till produktutvecklingsprocessen och rapportskrivandet. Information 

och fakta om produkten har kommit från databaser på Valmet. Genom möten och genomgångar 

med medarbetare från olika avdelningar på Valmet har väsentlig information och kunskap tagits 

del av. Utmed projektets gång har även information tillkommit från Valmet i Finland.  

 

Det är viktigt att arbeta framtungt i en process och lägga mycket tid i början av ett projekt. Vid 

en noga förstudie kan ett projekt fortlöpa på ett smidigt sätt utan omkonstruktioner. Detta är 

önskvärt då dessa omkonstruktioner kostar resurser i både tid och pengar (Johannesson, et al., 

2013, p. 136). 

 

 

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
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3.3 Produktspecifikation 

För att klargöra önskemål och krav var det nödvändigt att skapa en produktspecifikation. 

Metoderna QFD (Quality Function Deployment) och Olssons-kriteriematris har tillämpats och 

i dessa metoder har det funnits önskemål och krav som specificerats. Produktspecificeringen 

ger en klarare bild över vad som förväntas av projektet. Kraven kom från de mål som funnits 

uppsatta i projektplanen och dessa har i sin tur översatts till tekniska mätbara data. 

 

 
Figur 8. Visar en QFD-matris enligt (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 133). 

 

En QFD-matris skapades för att översätta kundönskemål till ingenjörsmässiga mått, se Figur 8. 

Kundönskemålen viktades av företaget, detta för att få fram vilka kriterier som var högt 

rankade. Målen graderades med en viktningsfaktor i en skala mellan 1–5 och för att ge ett 

förhållande mellan kundönskemål och produktegenskaper skapades ett mätetal i en skala 1–9. 

 

1-Litet samband 

5-Måttlig samband 

9-Stort samband 

 

Mätetalen multiplicerades med viktningen som därefter summerades för att bilda ett tal, den 

tekniska viktningen. Talet visar vilken produktegenskap som är viktigast för produkten, det är 

således den produktegenskap som mest fokus bör läggas vid. I en QFD-matris visas även 

korrelationen mellan de olika produktegenskaperna, antingen som + (positiv) eller – (negativ). 

I en QFD kan även en konkurrensanalys göras, detta för att jämföra en befintlig produkt mot de 

krav som sätts upp i projektet (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 134). 
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Som nämnts ovan har en Olssons kriteriematris använts i projektet. En Olsson-matris behandlar 

produktens livscykelfaser och aspekterna till dem (Johannesson, et al., 2013, p. 156). 

Matrisen är uppdelad i fem livscykelfaster och behandlar de fyra aspekterna som skall tas 

hänsyn till i varje livscykelfas, se Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Visar en Olsson-kriteriematris. 

 
 

Produktspecifikationen var en del av produktutvecklingsprocessen som ständigt förändrades 

utmed projektets gång. Förklaringen till detta är att kunskapen om en produkt kontinuerligt ökar 

med tiden (Johannesson, et al., 2013, p. 150). 

 

3.4 Konceptgenerering 

Vid konceptgenereringen användes två metoder, diskussionsmetoden och Osborns idésporrar. 

Genom att nyttja diskussionsmetoden genererades koncept till ViscoNip-valsen. 

Diskussionsmetoden går ut på att ledaren presenterar problemet, en grupp diskuterar därefter 

fritt och ledaren presenterar inga egna idéer. Ledarens uppgift är att föra anteckningar på ett 

diskret sätt (Johannesson, et al., 2013, p. 170).  

 

Osborns idésporrar går ut på att ställa frågor som kan väcka gruppens tankearbete. Frågorna 

delades upp i olika kategorier som exempelvis kunde vara ”förminska” och ”kombinera”. Vid 

en förminskning ställdes frågor så som: Ta bort något? Mindre frekvens? Lättare? Mindre? 

Frågor som kunde dyka upp under kategorin kombinera var: Blandningar? Kombinera idéer? 

Olika sorter? Genom att använda metoden ger frågorna åter liv i tankeprocessen (Johannesson, 

et al., 2013, p. 173). 

 

3.5 Konceptutvärdering 
I konceptutvärderingen tillämpades en variant av en relativ beslutsmatris, då man vanligtvis i 

en relativ beslutsmatris jämför olika koncept mot ett referenskoncept i samtliga önskemål och 

krav. Istället för att jämföra varje koncept mot ett referenskoncept gjordes en poängfördelning, 

storleksordningen var 1–5 i uppfyllnad av kriteriet. Värdet multiplicerades med viktningen och 



12 

 

summerades med andra kriterium, detta för att bilda ett tal som visade vilket koncept som 

passade bäst in på kravspecifikationen. De koncepten med högsta värdet var bäst. 

 

När lösningar genererats fram förs de genom en så kallad utvärderingsprocess, se Figur 9. En 

utvärderingsprocess innehåller ett flertal matriser som sållar bort koncept (Ulrich och Eppinger 

refererad i Johannesson, et al., 2013, p. 182).  

 
Figur 9. Visar utvärderingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger. 

En så kallad elimineringsmatris utvärderade koncepten, den sållade bort de lösningar som inte 

uppfyllde givna krav. Den sållade även bort de lösningar som inte var genomförbara, se Tabell 

2. Matrisen sorterade med andra ord bort de lösningar som helt enkelt var dåliga. (Pahl och 

Beitz refererad i Johannesson, et al., 2013, p.182). 

 
Tabell 2. Visar en elimineringsmatris. 

 
 

 

De koncept som uppfyllde alla kriterierna togs vidare från elimineringsmatrisen till en relativ 

beslutsmatris, se Tabell 3. I en relativ beslutsmatris jämförs var och en av koncepten mot ett 

referenskoncept i samtliga önskemål och krav enligt (Pugh refererad i Johannesson, et al., 2013, 

p. 186). De koncepten med bättre lösning än referenskonceptet markerades med ett 1, annars -

1. Likvärdiga koncept på samma önskemål/krav sattes med en 0. Därefter summerades 

koncepten för att ge ett slutgiltigt betyg. Utifrån matrisen, tillsammans med andra kunskaper 

och input, gjordes ett slutgiltigt val. 



13 

 

 
Tabell 3. Visar ett exempel på en relativ beslutsmatris med viktning. 

 
 

I projektet gjordes en kostnadskalkyl på varje konceptlösning. Tillsammans med åsikter och 

kunskap från montörer och installatörer utfördes en utvärdering som ledde till det slutgiltiga 

konceptvalet. 

 

3.6 Layoutkonstruktion  
När ett konceptval genomförts kom en layoutkonstruktion att utföras. Detta för att visualisera 

den lösning som framkommit under projektets gång. Lösningen kom att konstrueras i ett CAD-

program kallat Catia v.5. 
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4. Resultat 
___________________________________________________________________________ 

I kommande kapitel redovisas projektets resultat där projektplanering, produktspecifikation, 

konceptgenerering, konceptval samt layoutkonstruktion ingått. Under respektive del redogörs 

resultat av varje del. Den avslutande layoutkonstruktionen visar hur lösningen konstruerades. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Projektplanering 
En projektplan skapades för att få en mer övergripande bild över projektet och där gjordes en 

kortare bakgrundsbeskrivning av produkten ViscoNip. Det genfördes även en presentation av 

företaget samt en beskrivning av projektet. Projektplanen innehöll delar som bestod av 

mål/syfte, avgränsningar, organisation, process-FMEA, tidsplan, Gantt-schema samt 

dokumenthantering.  

 

I planeringen fanns bland annat mål och syfte, detta för att definiera och beskriva omfattningen 

av arbetet. En avgränsningsdel fanns med i planeringen för att undvika att projekterat växte 

utanför ramarna. Projektets handledare på universitetet och på Valmet finns nämnda under 

delen organisation. I organisationsdelen finns all nödvändig information om handledarna för att 

underlätta kommunikationen inom projektet. I projektplaneringen återfinns även en process-

FMEA (Failure Mode Effects Analysis). Där identifierades de svårigheter som kunde uppstå 

under projektets gång. 

 

Under planeringen sattes även en tidsplan upp, se Tabell 4. Det var något som ansågs som 

viktigt för att ha projektet under god kontroll. Genom att dela upp projektet i segment och ge 

dessa en tidsram skapades en god översyn över projektet. I tidsplanen återfanns viktiga datum 

för inlämningar samt färdigdatum. Färdigdatum var dagar som projektet var planerat att fortgå 

till nästkommande fas eller att en inlämning skulle vara klar.  

 
Tabell 4. Visar projektfaserna och när de skulle vara klara. 

Projektfas Färdigdatum Inlämningar 

Projektplanering 18-02-07 18-02-07 

Informationssökning 18-03-02  

Kravspecifikation 18-03-16 Handledare 

Godkänner 

Metod kapitel redovisning 18-03-29 18-04-05 

Konceptutvärdering 18-04-13  

Konceptval 18-04-13 Handledare 

Godkänner 

Layoutkonstruktion 18-04-27  

Rapport inlämning för opponering 18-05-09 18-05-16 

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
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Slutpresentation, opponering 18-05-25 18-06-01 

Slutrapport 18-06-03 18-06-10 

 

En dokumenthanteringsbeskrivning fanns med i projektplaneringen. Det har under projektet 

varit mycket viktigt att hantera data och dokument på rätt sätt för att undvika förlust av 

dokument.  

 

Projektplanering var ett dokument som var levande under hela processen då färdigdatum, syfte 

och mål förändrades utmed arbetets gång. En fullständig projektplanering återfinns i Bilaga 2 

Projektplan.  

 

Ett Gantt-schema visar de tidsramar som funnits i projektet, se Figur 10. De gula cellerna var 

den tid som var planerad och de blå cellerna var den tid som projektet i verklighet genomfördes. 

De tio första veckorna genomfördes arbetet på halvtid för att sedan övergå till heltid.  

 

 
Figur 10. Visar ett Gantt-schema över projektet. 

 

Den största skillnaden på Gantt-schemat var att informationssökningen pågick under en längre 

period än planerat, mer än den dubbla schemalagda tiden. Den ökade 

informationssökningsperioden berodde på att det i projektet uppstod nya infallsvinklar som var 

nödvändiga att undersökas. 

 

4.2 Informationssökning 
Vid ett uppstartsmöte tillsammans med handledare, produktägare och en ViscoNip-konstruktör 

beskrevs uppgiften mer ingående. En introduktion av ViscoNip-valsen samt helheten i en 

pappersmaskin gjordes detta för att få en bättre förståelse för projektet i sin helhet. 

 

En informationssökning gjordes för att skapa en övergripande bild över företagets produkt. Det 

var något som ansågs viktigt då det krävdes kunskap om produktens funktioner och 

komponenter för att utföra projektet. Informationssökningen genomfördes med hjälp av 

företagets databaser och där hämtades information, bland annat från maskinmanualer och 

säljpresentationer. Information hämtades dessutom från möten med personal på olika 

avdelningar. Projektet har innefattat montering- och tillverkningsaspekter och 

kommunikationen med montering, service och start-upp personal har varit betydelsefull. 
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Genom besök i ViscoNip-montaget ökade insikten kring valsen. I verkstaden fanns en fysisk 

modell som kunde undersökas och en provkörning av gaveljusteringen genomfördes för att ge 

en ökad förståelse. I projektet och vid kostnadsanalysen har även inköpare varit delaktiga. 

Den information som framkommit under informationssökningen användes under 

kravspecifikationen, konceptutvärderingen/konceptgenereringen och inte minst vid 

layoutkonstruktionen.  

 

4.2.1 SymBelt-vals 

SymBelt-vals var en produkt som Valmet tillhandahöll och den valsen liknade ViscoNip-valsen 

på många sätt. Kring SymBelt-valsen roterade ett bälte på samma sätt som i ViscoNip-valsen. 

För att sträcka bältet i SymBelt-valsen användes ett fjäderkoncept och med hjälp av två fjädrar 

på drivsidan samt en trapetsskruv på förarsidan kunde gaveln förflyttas till önskad 

bältesspänning. För att utföra underhåll och service på SymBelt-valsen krävdes två 

justeringsskruvar och dessa skruvar drogs åt för att pressa gavelsidan till miniläget. Konceptet 

med två fjäderpaket togs vidare till konceptutvärderingen då det var en lösning som Valmet 

tidigare använt sig av och som eventuellt skulle passa ViscoNip-valsen. 

 

4.2.2 Toleranser och töjning av bälten 

Till ViscoNip-valsen användes två typer av bälten, Valmets eget polyuretanbälte BlackBelt E 

HD samt Albany. Efter diskussion med Satu Hagfors som är produkt manager på 

bältesavdelningen i Finland framkom ett flertal nödvändiga bältesuppgifter. Ett bälte som 

passade en DCT200-maskin var 6930 mm brett, vilket var den maximala valsbredden som 

Valmet använde sig av. Ett BlackBelt E HD bälte med den bredden tillverkas med en tolerans 

på +/-1 mm.  

 

Ett bälte som sträcks under en längre tid deformeras plastiskt och blir längre. Enligt Hagfors1 

töjdes ett BlackBelt mindre än 1 %, vanligtvis ligger medeltöjningen på cirka 0,8 %. Hon 

påpekade även att en töjning mellan 0,3 % och 1 % är vanlig. I fallet med en DCT200-maskin 

innebar det att bältet kunde sträckas maximalt 69 mm under dess livstid. Totallängden på bältet 

kunde maximalt bli cirka 6999 mm. 

 

Det andra bältet som användes i en ViscoNip-vals var Albany. Efter kontakt med en anställd på 

företaget som tillhandahöll bältet framkom det även där flertalet nyckeltal. Ett bälte som var 

cirka 7000 mm tillverkas med en tolerans på +/-5 mm. Töjningen av bältet uppgick även den 

till cirka 5 mm, vilket motsvarade cirka 0.07%.2 

 

Det var således Valmet BlackBelt E HD som töjdes mest under dess livstid och var därför det 

bältet som styrde hur mycket slaglängd som krävdes för att med säkerhet uppnå rätt spänning 

på bältet. För att med säkerhet klara den töjning som bältet utsattes för beslutades det att gavelns 

slaglängd skall vara 100 mm. 

 

                                                 
1 Satu Hagfors, Product Group Manager Belts, Mail den 19 februari 2018.  
2 Anställd på Albany, Mail den 15 februari 2018. 
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4.2.3 Sträckning av bälte 

Sträckning av bältet uppnåddes med hjälp av trapetsskruv och hydraulik. För att uppnå rätt 

sträckning i bältet trycksattes luften i valsen samt att en kraft från hydraulikcylindern verkade. 

Sträckningen i bältet berodde därför av det inre trycket adderat med kraften från 

hydraulcylindrarna, se Formel 1 nedan.  

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (
𝑘𝑁

𝑚
) =

(
(∅𝑏ä𝑙𝑡𝑒

2 − ∅𝑡𝑎𝑝𝑝
2 ) ∗ 𝜋

4 ) ∗
𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑙𝑢𝑓𝑡

10000 + (
∅ℎ𝑦𝑑𝑐𝑦𝑙

2 ∗ 𝜋
4 ) ∗ 𝑁 ∗ 𝐻𝑦𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠

∅𝑏ä𝑙𝑡𝑒 ∗ 𝜋
 

Formel 1 

Øbälte= Diameter på bältet (mm) 

Øtapp= Diameter på tapp (mm) 

N= Antal hydraulcylindrar 

Øhydcyl= Diameter på hydraulcylinder (mm) 

Tryckluft= Lufttrycket i valsen (mbar) 

Hydraulisk press= Tryck från hydraulcylinder/st (MPa) 

 

Sträckning av bälte med hjälp av fjäder nyttjas i SymBelt-valsen och bältena som användes i 

ViscoNip och SymBelt var samma. För att uppnå den rätta sträckningen i en SymBelt-vals 

sträcktes bältet med hjälp av en fjäder och kraften varierades mellan 7,6 kN och 13 kN. I Formel 

1 ersätts hydraulikdelen med fjäderkraften.  

 

För att undvika att bältet vobblar eller blir slakt behövs en total sträckning mellan 3,5–6,5 kN/m 

(Valmet AB, 2018). 
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4.3 Produktspecifikation 

 

4.3.1 Olsson-kriteriematris 
En produktspecifikation togs fram från den informationssökning som genomfördes. 

Handledaren på Valmet har vid tillfälle godkänt produktspecifikationen. nedan följer en 

Olsson-kriteriematris för projektet, se Tabell 5. 

 
Tabell 5. Visar en kriteriematris som är anpassad till projektet. 

 
 

Kriterium 1 innefattade att bältet sträcktes maximalt cirka 69 mm vid den största bältesbredden. 

Slaglängden som behövdes för att sträcka bältet var då 100 mm, detta inkluderade en 

säkerhetsmarginal som önskas. För att minska tillverkningskostnaden för bältesspänningen bör 

materialkostnaden minimeras och där behövdes ett material som var billigt. För att undvika 

höga tillverkningskostnader valdes rätt material så att dyra processer inte används i onödan. 

Genom att minska antalet delar och komplexiteten på dem ska det leda till att underlätta i 

monteringsprocessen. Förändringarna som applicerades på bältesspänningen fick inte leda till 

ökat slitage. För att minimera driftstopptiden vid bältbyte behövdes ett enkelt bältbyte, så även 

enkelt underhåll på den del som sträckte bältet.  

 

4.3.2 QFD-matris 

En QFD (Quality Function Deployment) gjordes där kundönskemål och produktegenskaper 

tagits fram. Där har samband mellan dem uppskattats för att ge den tekniska viktningen. 

I matrisen visas det att kundönskemålet driftsäkerhet och personsäkerhet är rankade högst av 

önskemålen. En fullständig QFD ses i Figur 11. 
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Figur 11. Visar en QFD som tillhör projektet. 

QFD-matrisen visade att förflyttningen av gaveln var det som ansågs som det mest 

problematiska ur kundönskemålens vikning och därför behövdes extra fokus läggas vid hur 

förflyttningen skulle ske. Med näst ranking kom kringutrustning där mycket ekonomisk 

potential för besparing fanns. Flertalet korrelationer fanns även mellan de olika 

produktegenskaperna, exempelvis var korrelationen mellan tillverkningskostnad och 

materialval positiv då tillverkning kan underlättas genom ett korrekt materialval. 

 

4.4 Konceptgenerering 

 

4.4.1 Hydraulisk styrd gavelförflyttning 

Hydrauliskt styrd gavelförflyttning var den lösning som nyttjades på drivsidan, se Figur 12. 

Gaveln styrdes av två hydraulcylindrar, en på vardera sida av valsen. Cylindrarna var fästa i 

lastelementet och pressade gavelsidorna utåt. På insidan av valsen var rör dragna till 

hydrauliken och rören kopplades på från valsens drivsida. På utsidan av valsen fanns 

rördragning med ett flertal reglage och ventiler. Kostnaden för invändig rördragning, utvändig 

rördragning, hydraulcylindrar med fästen kostade totalt 44 467 kr. Det krävdes ytterligare 

utrustning för att nyttja möjligheten till förflyttning av gaveln och denna kostnad uppkom till 

74 966 kr. Hydraulikkomponenterna och förflyttningskomponenterna bildade en totalkostnad 

på 119 433 kr, där det ingick en timma montage av hydraulik, tre timmar montage av de rörliga 

komponenterna samt två timmar av rörmokeri. 
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Figur 12. Visar en hydrauliskt styrd gaveljustering. 

Fördelen med hydraulik var att en kontrollerad rörelse kunde uppnås, både framåt och bakåt. 

En montör kunde med hjälp av funktionen vicka fram och tillbaka för att på så vis få bältet på 

den plats som önskas. Justeringen var också en nackdel för hydrauliken, då 

justeringsmöjligenheten var grov och kunde vid körning ”hacka” och få en byrålåda-effekt. För 

att nyttja hydraulik krävdes kringutrustning så som rördragning, ventiler samt reglage. 

Rördragningen görs av rörmokare som hyrs in av Valmet. Vid hydrauliskt styrd gavelsida 

krävdes även underhåll på rör och cylindrar. Dessa underhålls vart fjärde år och underhållet 

utfördes oftast i form av byte av komponenterna. 

 

4.4.2 Fjäderstyrd gavelförflyttning  

Gavelsidan på SymBelt-valsen styrs med hjälp av två fjäderpaket, en på vardera sidan av valsen, 

se Figur 13. Fjäderpaketen bestod av två fjädrar som gick i varandra och en ledning för 

fjädrarna. I kostnadskalkylen har ett antagande gjorts och det var att passningen mellan 

fjäderpaketet som satt på SymBelt-valsen och förflyttningskomponenterna i ViscoNip-valsen 

passade. Kostnaden för fjäderpaket med fästen var 22 670 kr styck, vilket innebar 45 340 kr för 

två stycken. I fjäderkonceptet krävdes även där förflyttningskomponenter och 

justeringsskruvar, vilket gav en kostnad på 81 921 kr. Totalkostnaden för fjäderpaket med 

förflyttningskomponenter bildade en totalkostnad på 127 260 kr och inkluderat i priset var en 

timmas montage av fjäder samt tre timmar montage av de rörliga komponenterna. 

 

 
Figur 13. Visar ett fjäderpaket som justerar gavelns position. 
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Fördelen med fjäderstyrd gavel var att den inte krävde någon kringutrustning, förutom 

justeringsskruvarna. Skruvarna krävdes för att pressa gaveln till sitt miniläge och den 

funktionen krävdes vid bältbyten. Nackdelen med fjäderstyrd gavelförflyttning var vid bältbytet 

och justeringen till miniläget. Vid justering var det, som tidigare nämnt, två skruvar som pressar 

gaveln mot valsen. För att undvika snedställning av gaveln gäller det att montören drar åt 

skruvarna lika under hela bältbytesprocessen. Vid användning av fjäderpaketet på SymBelt-

valsen har skrammel under drift upptäckts. Detta var inget som påverkar funktionen, men ett 

missljud var inte önskvärt. 

  

4.4.3 Trapetsskruv gavelförflyttning 

Trapetsskruven reglerade positionen på gaveln med hjälp av en lång skruv som var gängad, se 

Figur 14. Muttern som reglerades med hjälp av gängorna var fäst i en balk och på balken fanns 

två skaft. Skaften var gröna och ett av dem syns i Figur 14. Skaften pressade innerringen i 

gaveln till förflyttning i axel riktning. Trapetsskruven med tillhörande komponenter kostade 31 

922 kr. Utöver kostnaden för trapetsskruven kom en ytterligare kostnad på 74 966 kr för 

justeringsmöjligheten, vilket gav en totalkostnad på 106 888 kr. Inkluderat i priset var 1,5 

timmas monteringskostnad för trapetsskruven samt tre timmar monteringskostnad för de rörliga 

delarna i konstruktionen. 

 

 
Figur 14. Visar en trapetsskruv på en ViscoNip-vals. 

Möjligheten till att finjustera gavlarna med hjälp av trapetsskruven var till konceptets fördel. 

Flertalet anställda på Valmet var positiva till lösningen, den är bland annat lätt att hantera. Den 

enda nackdelen som uppkommit vid närmare inspektion var att monteringen var något mer 

komplex än övriga koncept.  

 

4.4.4 Fast gavelsida 

En lösning till fast gavelsida var att krympa på en hylsa på tappen där kullagret var fäst i hylsan, 

se skissen i Figur 15. Kostnaden för hylsan har uppskattats med hjälp av en liknande komponent 

till en SymBelt-vals och kostnaden uppskattades till 41 150kr, inkluderad i kostnaden var en 

uppskattad monteringstid på två timmar. När ett krympförband monteras uppkommer ett tryck 

mellan axel och nav som är nog stort för att de uppkomna friktionskrafterna ska klara av den 

pålagda lasten/momentet (Olsson, 2015). 
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Figur 15. Visar en gavelsida som är fast, med hjälp av en påkrympt hylsa. 

På grund av att den fasta sidan inte kom att förflyttas kunde ett flertal komponenter avlägsnas 

exempelvis en innerring, läderbälg med fästen samt flertalet o-ringar. Fördelen med att nyttja 

en fast gavelsida var montagemässigt då det krävdes färre tidkrävande moment, vilket ledde till 

en kortare montagetid. Vid ett bältbyte slipper dessutom montören att justera den fasta 

gavelsidan, dock krävs det att den motstående sidan är justerbar för att uppnå korrekt 

bältessträckning.  

 

4.5 Konceptutvärdering 
En kostnadsanalys genomfördes på var och en av koncepten, analysen återfinns i Bilaga 3 

Kostnadsanalys. 

 

4.5.1 Variant av relativ beslutsmatris 

Konceptens kriterieuppfyllnad graderades i en skala 1–5 i en variant av relativ beslutsmatris, 

där 5 var bäst och 1 sämst. Poängen multipliceras med viktningen och summerades. 

De konceptet med högst summa passade projektet bäst, se Tabell 6. 
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Tabell 6. Visar en egen variant av Pugh-matris med viktade kriterium. 

 
 

Matrisen visar att den lösning som passade projektets ändamål var den fasta sidan. På grund av 

den låga kostnaden, minimala underhållet och de säkerhetsmässiga aspekterna var den fasta 

sidan den bästa lösningen. Konceptet med trapetsskruv var den nästkommande i rankingen där 

justeringsmöjligheten, minimala underhållet och kostnaden gjorde koncept till ett bra alternativ.  

 

Bältet var fäst i två gavlar och därför krävdes kombinationer av koncept till färdiga lösningar. 

En lista med kombinerade koncept och lösningar ses i Tabell 7. 

  
Tabell 7. Visar koncept som kombineras och skapat helhetslösningar. 
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4.5.2 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris sorterade bort de kombinationer av koncept som inte var genomförbara, 

den sållade bort de lösningar som inte uppfyllde huvudproblemet eller kraven, se Tabell 8. 

 

 
Tabell 8. Visar en elimineringsmatris. 

 
 

 

Elimineringsmatrisen sållade bland annat bort lösningen med fast gavel-fast gavel, detta på 

grund av att lösningen inte uppfyllde kravet på förflyttning av gavel, det vill säga 100 mm. 

Koncept 3 och 8 sorterades bort på grund av att de inte uppfyllde kravet på konstant 

bältesspänning.  

 

På grund av att konceptet med trapetsskruven var en lösning som fick höga poäng i 

utvärderingen uppfattades det som ett bra koncept, se Tabell 6. I elimineringsmatrisen ses att 

bland annat att koncept 3 (fast gavel-trapetsskruv) inte var möjligt då lösningen inte uppfyller 

de krav på bältesspänning som funnits. Genom att kombinera två koncept, en fjäder och en 

trapetsskruv skapades ett nytt koncept som uppfyllde dessa krav. 

 

4.5.3 Trapetsskruv kombinerad med fjäder 

Flertalet montörer har under diskussion nämnt att trapetsskruven var fördelaktig, dels på grund 

av den enkla justeringen med hjälp av en vev och dels på grund av möjligheten till en 

finjustering. Montörerna har föreslagit att använda trapetsskruv på förarsidan och en fast sida 

på drivsidan men på grund av att bältet kräver en viss spänning under drift var behovet av en 

konstant kraft i axiell riktning nödvändigt. Under drift krävs det att bältet alltid utsätts för 

spänning detta för att bibehålla sträckningen vid töjning av bältet. Som nämnts ovan kombineras 
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två av de befintliga koncepten och en trapetsskruv kombinerad med fjäder skapades enligt Figur 

16.  

 

 

 
Figur 16. Visar en skiss av konceptet trapetsskruv kombinerad med fjäder. 

 

På den befintliga balken fästes ett fyrkantsrör och genom det går trapetsskruven. På 

trapetsskruven monterades en fyrkantsmutter. Muttern är tillräckligt stor för att inte rotera i 

fyrkantsröret och är därför låst i rotationsriktningen. Rotationen från skruven gjorde att muttern 

förflyttas, men inte roterades, antingen mot gaveln eller mot valsens mittpunkt. Trapetsskruven 

var fastsatt i tappen vilket gjorde att skruven inte förflyttas. Genom en rotation av 

trapetsskruven kunde muttern förflyttas mot gaveln och minska avståndet mellan ”fjäderhuset” 

och muttern. Mellan ”fjäderhuset” och muttern fanns en fjäder, som vid justering mot 

gavelsidan pressades ihop och skapade en kraft som verkade på gaveln och bältet.   

 

Kostnaden för konceptet uppskattades från den trapetsskruv som fanns och ytterligare tillkom 

ett fjäderhus, ny mutter, fjäder samt en ny trapetsskruv. Kostnaden för den nya muttern 

uppskattades till att vara liknande den befintliga, det vill säga 1 750 kr. Fjäderns kostnad 

hämtades från Lesjöfors, då de gav en offert på en fjäder som skulle passa konstruktionen. Priset 

för den fjädern var 2 320 kr. Den låda som skulle omsluta fjädern uppskattades i pris till cirka 

2 000 kr. Ett uppskattat totalpris för konceptet trapetsskruv kombinerad med fjäder var 112 958 

kr. 

 

 

 

 

 



26 

 

4.5.4 Variant av relativ beslutsmatris 2 
 

Tabell 9. Visar en variant av Pugh-matris som är uppdaterad med nytt koncept. 

 
 

Relativa beslutmatrisen uppdaterades med det nya konceptet trapetsskruv kombinerad med 

fjäder. Där påvisades det att konceptet var rankat till nummer tre, se Tabell 9. I Tabell 10 ses 

den uppdaterade listan där koncept varierades, och där har även variationer av trapetsskruv 

kombinerad med fjäder lagts till. 

 
Tabell 10. Visar koncept som kombineras. 
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4.5.5 Elimineringsmatris 2 

En elimineringsmatris med de nya konceptvariationerna sattes upp för att eliminera de lösningar 

som inte uppfyllde de krav som ställts, se 

Tabell 11. 
 

Tabell 11. Visar en uppdaterad elimineringsmatris. 

 
 

Flertalet lösningar som visade sig vara dyrare än den befintliga valdes bort. De lösningar som 

gick vidare från elimineringsmatrisen togs till en relativ beslutsmatris där en utvärdering 

gjordes mot produktspecifikationen.  
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4.5.6 Relativ beslutsmatris  
 

Tabell 12. Visar en relativ beslutsmatris över slutgiltiga koncept. 

 
Tabell 12 återger de koncept som gick vidare från elimineringsmatrisen. Tabellen visar att de 

koncept med flest ”summa-” inte gick vidare, då dessa koncepts positiva delar inte vägdes upp 

de negativa. Koncept 2, 4, 11 samt referenskoncept 9 kom vidare att utvärderas sida vid sida, 

där varje kriterium kom att utvärderas.  

 

4.5.8 Konceptval 
Tabell 13. Visar en slutgiltig utvärdering av koncepten. 

 
 

De enskilda värdena på koncepten från Tabell 9 summerades i varje konceptkombination och 

bildade nettovärden i Tabell 13. I dessa värden har kriterierna som specificerats i 

produktspecificeringen tagits hänsyn till i tidigare tabell. Den konceptkombination som blev 

mest lämpad var lösningen med en fast sida och en trapetsskruv kombinerad med fjäder. Den 

låga kostnaden, minimala underhållet och det enkla bältbytet gjorde konceptet till den lösning 

som var mest lämpad för funktionen.  
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4.5.9 Valmets konceptval 

Vid ett konceptvalsmöte gjordes ett slutgiltigt konceptval. Tillsammans med konstruktör, 

installationsrådgivare, montör samt en produktägare rankades koncept i en variant av Pugh-

matris, se Tabell 14.  

 
Tabell 14. Visar den ranking som koncepten hade enligt anställda på Valmet. 

 
Den största skillnaden var att driftsäkerheten för trapetsskruven och fjädern ökades en poäng 

per koncept. Trapetsskruven ökades i poäng på grund av att ingen i gruppen hade några 

erfarenheter från att trapetsskruven orsakat något driftstopp, den var driftsäker.  Även 

personsäkerheten för trapetsskruven ökade i poäng på grund av att de även där inte hade några 

erfarenheter av någon uppkommen personskada. Det innebar att den lösning som rankades 

högst var trapetsskruv följt av fast sida och sedan trapetsskruv med fjäder.  

 

Som tidigare visat i 

Tabell 11 var inte alla konceptkombinationer genomförbara. I Tabell 12 gjordes en ytterligare 

utvärdering och där visade det sig att koncepten fast - hydraulik, fast - fjäder, fast – trapetsskruv 

kombinerad med fjäder samt referenskonceptet hydraulik-trapetsskruv var de koncept som var 

mest fördelaktiga.  

 
Tabell 15. Visar det val av koncept som gjordes tillsammans med Valmet-anställda 
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Värdena på koncepten från Tabell 14 summerades och bildade nya nettovärden för 

konceptvariationerna. Efter en utvärdering av varje kriterium och ett uppstaplande med för- och 

nackdelar gjordes ett slutgiltigt konceptval Tabell 15. Valet föll på fast – trapetsskruv 

kombinerad med fjäder då gruppen såg en stor potential i konceptet. Det var den lösning som 

hade högst nettovärde vid summeringen av konceptvariationerna och var billigast. Lösningen 

var även positiv ur en monteringssynpunkt då den skulle ta cirka 6,5 timmar att montera, en 

minskning med cirka fyra timmar. En konstruktions-FMEA skapades på det vinnande 

konceptet, se Bilaga 4 Konstruktions-FMEA. 

 

4.6 Layoutkonstruktion 

 

4.6.1 Positionering och centrering av bälte 
För att enklare transportera bort vätska har bältena små kanaler som leder bort vätska och dessa 

kanaler kallas för rillor. Det var viktigt att bältena med dess rillor var bredare än pappret då 

rillorna skulle ligga mot pappersmassan. Bältet var i ytterkant något tunnare än vid mitten då 

250 mm från bältets ytterkant räknas tjockleken som fullständig. När ett bälte har full tjocklek 

var det godkänd att ligga mot pappersbanan då rätt pressnyp uppnåddes. Det har tidigare varit 

praxis att centrera bältet mot pappersbanan, men detta visade sig inte vara nödvändigt. Så länge 

bältet var av maximal tjocklek och hade rillor som låg mot pappersbanan var positioneringen 

godkänd. Det innebar att den fasta sidan kunde sitta vid minpositionen, men faktum var att det 

fanns en önskan om det då ett mindre bälte kunde användas.  

Placeringen av de olika gaveljusteringskoncepten kom att baseras kring tillgängligheten på de 

olika sidorna av valsen. På drivsidan av valsen var miljön trång och svåråtkomlig, Valmet ville 

därför använda en fast sida där. På förarsidan var miljön mer öppen och lättåtkomlig och därför 

önskades det att konceptet trapetsskruv kombinerad med fjäder applicerades där. Ett ytterligare 

argument för att placera konceptet trapetsskruv kombinerad med fjäder på förarsidan var att det 

förenklade övervakningen av bältessträckningen.  

 

4.6.1 Layoutkonstruktion fast sida 

En layoutkonstruktion påbörjades efter att ett slutgiltigt konceptval genomförts. Vid den fasta 

sidan användes en hylsa som krymptes på tappen. Hylsan bestod av ett svarvat rör som två 

innerringar i skuren plåt svetsades fast. En CAD-modell konstruerades till den fasta hylsan, se 

Figur 17. 
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Figur 17. Visar en CAD-modell av hylsan. 

Då hylsan krymptes på tappen gjordes beräkningar kring grepp och spänningar i förbandet. 

Valmet har tidigare hylsor som krymptes på och dessa gjordes i toleranserna S6 på hålet och h7 

på tappen. Då dessa toleranser var vanliga vid krympning på Valmet användes de även i detta 

projekt. Toleranserna gav ett grepp på Gmin= 0,156 mm, Gmax= 0,259 mm. 

 

∆𝑑 = 𝑃 𝑑  ((
1 + 𝑥2

2

1 − 𝑥2
2 + 𝑣2) + (

1 + 𝑥1
2

1 − 𝑥1
2 − 𝑣1)) 

Formel 2 

Det som eftersöktes var den maximala kraft i axiell riktning som krympförbandet klarade av 

vid minimalt grepp. Det minimala greppet Gmin sattes in i Formel 2 och trycket P löstes ut. 

Därefter sattes trycket P in i Formel 3 och det gav den maximala kraften som kunde appliceras 

till ett förband med minsta grepp. För fullständiga beräkningar se Bilaga 5 Beräkning. 

 

𝑃 >
1

𝜋 𝜇 𝑑 𝐿
 √𝐹𝑎

2 +
2 𝑀𝑣

2

𝑑
 

Formel 3 

Den maximala axiala kraften fick inte överskrida 608,4 kN, då det även där fanns en 

säkerhetsfaktor två inräknad. Då den axiala kraften ansågs som mycket större än det moment 

som uppkom i förbandet valdes momentet att bortses från. 

 

För att montera förbandet krävdes det att hylsan värmdes upp och expanderades. Då tappen inte 

kyls var 𝛼1∆𝑇1 = 0  

𝛼2∆𝑇2 − 𝛼1∆𝑇1 >
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑑
 

Formel 4 

Vilket medförde att hylsan behövde värmas 48 grader över rumstemperatur till cirka 70 grader. 

 

Granskningen av de två komponenterna som sammanfogades var nödvändigt då spänningen i 

förbandet kunde överskrida det tillåtna. Genom att nyttja största greppet Gmax= 0,259 mm 

användes Formel 2 för att bestämma trycket P. 𝑥1 och 𝑥2 var förhållanden mellan ytter- och 

innerdiameter. 
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𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥 =
2 𝑃

1 − 𝑥1
2  

Formel 5 

I formeln ovan bestämdes spänningen i axeln som uppkom under tryck och spänningen var 

cirka 45 MPa.   

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥 =
 𝑃

1 − 𝑥2
2

√3 + 𝑥2
2 

Formel 6 

I Formel 6 bestämdes spänningen i hylsan, den uppgick till cirka 91,4 MPa. 

 

 
Figur 18. Visar ett snitt där oljekanelen i hylsan syns. 

Hylsan konstruerades med inbyggda oljekanaler vars uppgift var att smörja lagret, se Figur 18. 

Det var viktigt att positionera hylsan rätt för att inte snedställa oljekanalernas koaxialitet mellan 

hylsan och gaveln. Hylsan konstruerades därför med två horisontella spår som syns i Figur 19. 

Spåren var tänkta att ställas i horisontell plan. Avsikten med att ha två spår i gaveln var att även 

tappen hade två spår, dessa kunde ställas i linje med hylsan för att uppnå rätt position. 

 

 
Figur 19. Visar en CAD-modell av hylsan. 
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Hylsan konstruerades med ett dränage som gjorde det möjligt att skicka tillbaka oljan in i valsen 

för att möjliggöra cirkulation av oljan, se Figur 20. 

 

 
Figur 20. Visar hylsans tömningssystem samt lagersäte. 

Då ett kullager skulle monteras på hylsan krävdes det att ett lagersäte konstruerades, se Figur 

20. Enligt (SKF, 2018) skulle ett lagersäte till kullagret konstrueras med en minsta säteshöjd på 

6,5 mm. Hylsans lagersäte konstruerades till 10 mm för att använda en säkerhetsfaktor.  

 

4.6.2 Layoutkonstruktion trapetsskruv kombinerad med fjäder 

På grund av en längre slaglängd än tidigare konstruerades en ny hylsa till justeringssidan. 

Hylsans funktion var att fungera som glidyta åt gaveln, se Figur 21. Den befintliga hylsan som 

var placerad på tappen hade en slaglängd på 80 mm. På grund av den nya slaglägen 100 mm, 

kom hylsan att bli 20 mm längre. Hylsan med en slaglängd på 80 mm kostade 10 620 kr och 

med hjälp av den uppskattades den nya hylsans kostnad till cirka 12 000 kr. Det var en 

extrakostnad som uppstått oavsett konceptlösning. Hålen som fanns i hylsan var till för att 

montera en läderbälg som skyddade glidytan. Den lägerbälg som nyttjades sedan tidigare hade 

en slaglängd på 100 mm. 

 
Figur 21. Visar den hylsa som gaveln kommer att glida mot. 

Hylsan krymptes på tappen på likande sätt som i konceptet fast gavel med toleranserna S6 på 

hål och h7 på tappen. Hylsan kom inte att utsättas för någon större belastning i axiell riktning 

då gaveln kom att glida på ytan av hylsan. Efter beräkning enligt ovan framkom det att den 

maximala axiala kraften inte fick överskriva 2 103,6 kN. Hylsans spänning vid krympförbandet 

uppkom till 100,4 MPa och tappens spänning till 31,2 MPa.  
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Som nämnts tidigare krävs en fjäder för att uppnå rätt spänning i bältet. Fjädern gav en maximal 

kraft på 13 kN i maxläget och 7,6 kN i miniläget och slaglängden däremellan skulle vara 100 

mm. Det ställdes även krav på att innerdiametern på fjädern skulle vara större än 60 mm då 

trapetsskruven skulle få plats genom den och fungera som en fjäderstyrning. En förfrågan 

skickades till Lesjöfors om att konstruera en fjäder som passade önskemålen, detta för att en 

standard fjäder inte fanns tillgänglig. Lesjöfors gav ett förslag på en fjäder som passade, se 

Bilaga 6 Fjäderspecifikation.  

 

En hålprofil med dimensionerna 140x140x4 mm användes för att konstruera lådan till fjädern. 

Två flänsar svetsades på hålprofilen, se Figur 22. Dessa gjorde det möjlig att fästa lådan med 

hjälp av skruv på den styrande balken. Skruvarna som valdes var M12 8.8 med en sträckgräns 

på 640 MPa, detta på grund av att skruvarna i förbandet kom att utsättas för dragning. Kraften 

var cirka 30 kN fördelat på fyra skruvar och gav en spänning i respektive skruv på cirka 89 

MPa. Spänningarna i skruvarna var inget som dimensionerades efter, det var viktigt att använda 

grova skruv för att ge ett säkert intryck.  

 

 
Figur 22. Visar fjäderlådan. 

 

Ett lock till lådan konstruerades och den dimensionerats efter en FEM-analys, se Figur 23. Den 

del av fjäderlådan som tog upp all kraft från fjädern var locket. Då locket svetsades fast fanns 

en maximal tillåten spänning i svetsfogen på 120 MPa (Valmet AB, 2018). I FEM-analysen har 

en cirkulär kraft på 30 kN applicerats och den maximala spänningen som uppkom i locket var 

i ytan där infästningen till det mekaniska stoppet fanns Spänningen uppgick till cirka 97 MPa. 

För att locket skulle hålla gjordes det a6 svetsar på de fyra väggarna och varje sträng var 25 

mm. 
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Figur 23. Visar en FEM-analys av fjäderlådan. 

 

På insidan av locket satt ett 100 mm långt rör med dimensionerna 60x70 mm i diameter 

fastsvetsad, se Figur 24. Röret fungerade som ett mekaniskt stopp för den mutter som 

förflyttades och pressade ihop fjädern. Muttern, tillsammans med röret medförde att fjädern 

inte kan understiga 150 mm. Om fjädern blir belastad och understiger 150 mm i längd uppnås 

en för stor kraft och risken för deformation av fjäder och lock ökar. Det konstruerades därför 

ett mekaniskt stopp som gjorde det omöjligt att understiga 150 mm. 

 

 
Figur 24. Visar en snittad vy av fjäderlådan, där locket och det mekaniska stoppet syns. 

 

I Figur 25 syns fyrkantsmuttern som förflyttas med hjälp av trapetsskruven. För att få bättre 

styrning på muttern svetsades ett rör fast, både röret och muttern är gängade med trapetsgängor. 

Röret fungerade som en extra ledning till trapetsskruvens gängor och fungerade även som 

distans i det mekaniska stoppet. Fyrkantsmutterns dimensioner var 130x130 mm och lådans 

innermått var 132x132 mm, vilket gjorde att muttern låstes i rotationsriktningen.  
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Figur 25. Visar en CAD-modell på muttern som skall förflyttas i fjäderhuset. 

 

Muttern gjordes 15 mm tjock på grund av att även den har en maximal påkänning från fjädern. 

En FEM-analys gjordes på muttern för att säkerställa hållfastheten och en maximal spänning 

på 38 MPa uppkom i brickan vid en belastning på 30 kN, se Figur 26. 
 

 
Figur 26. Visar en FEM-analys av muttern. 

Svetsen som fäste röret med fyrkantmutter gjordes i dimensionen a6 kring hela röret för att 

säkerställa hållfastheten. 

 

På grund av fjäderpaketets utseende kom den befintliga balken att omkonstrueras något. Hålen 

som fäster fjäderpaketet på balken förändrades på grund av att hålbilden mellan dem skulle 

överensstämma, se Figur 27. 

 

 

 
Figur 27. Visar den balk som fjäderpaketet fäster vid. 
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En sammanställning av fjäderpaket, balk och trapetsskruv syns i Figur 28. Monteringen av 

fjäderlådan, fjädern, muttern samt balken genomförs först, detta för att sedan kunna trä in 

trapetsskruven från tappen och skruva in muttern till önskad position och kraft. 

 

 
Figur 28. Visar gaveljusteringsmekanismen. 

Trapetsskruven som nyttjades tidigare kom att förkortas i skaftet något, detta för att 

fjäderpaketet skulle sitta innan armen. Det nya skaftet konstruerades så att det blev 1190 mm. 

Då slaglängden skulle ökas från 80 mm till 100 mm kom även gängornas längd att förändras, 

de blev 200 mm långa.  

 

 
Figur 29. Visar en snittad bild av fjäderlådan i ViscoNip-valsen. 

Montage av trapetsskruv kombinerad med fjäder skedde genom ett antal steg. Fjäderpaketets 

vikt var cirka 17 kg, vilket medförde enkelhet i både hantering och montering. På balken som 

pressade armarna mot gavelsidan monterades fjäderhuset, fjädern och fyrkantsbrickan. Fjädern 

var vid obelastat längd längre än fjäderhuset och därför behövdes fjädern komprimeras. Genom 

att föra skruvarna genom flänsarna i fjäderhuset och balken kunde komponenterna fästas. På 

baksidan av balken skruvades därefter muttrar på för att på så vis tvinga ihop skruvförbandet 

och pressa ihop fjädern. När fjäderpaketet var fastsatt på balken monterades balken med 

fjäderhuset i tryckbalken. Skaften som styr gaveljusteringen fästes sedan i balken. Montaget av 

trapetsskruven genomfördes när fjäderpaketet med armar var på plats i valsen. Trapetsskruven 

träddes då in i tryckbalken från tappen och in i fjäderpaketet där den fästs i fyrkantsmuttern.  

 

Materialvalet till konstruktionen var konstruktionsstål, S235JR samt S355J2H. Dessa valdes på 

grund av dess låga kostnad och svetsbarhet. För att se en kalkyl av råmaterial till 

konstruktionen, se Bilaga 3 Kostnadsanalys.  
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5. Diskussion  
___________________________________________________________________________ 

I kapitlet diskussion kommer en utvärdering av metodvalet genomföras. Det framkommer även 

reflektioner kring huruvida en eventuell avgränsning skulle behandlats tidigare i arbetet. 

Kapitlet behandlar även mål och uppfyllanden av dem. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Metod 
Genom att nyttja produktutvecklingsprocessen har projektet genomgått ett flertal stadier 

nämligen en projektplanering, informationssökning, produktspecificering, konceptgenerering, 

konceptutvärdering samt en layoutkonstruktion. Vid projektplaneringen lades mycket tid på att 

reflektera kring hur arbetet skulle läggas upp och hur delmål formulerades. 

 

I efterhand var en reflektion nyttig gällande hur projektet avgränsades. Vid ett möte beslutades 

att den nya lösningen till bältessträckningen skulle fungera på en ny gavelsida, det upplevdes 

som en mindre anpassning av projektet. Efter konstruktion av CAD-modeller till 

bältessträckningen i den nya gavelsidan framkom det att kostnaden för bältessträckningen inte 

gick att jämföra med tidigare konstruktion. Kostnadsmässigt skulle bytet av gaveln innebära en 

ytterligare kostnad för gaveljusteringen, besparingen skulle då istället ha funnits i den nya 

gavelsidan. En eventuell implementering av den nya gavelsidan med passande gavelsträckning 

kommer således att utvärderas efter projektets genomförande. En reflektion av det som nämnts 

ovan är således att en inblandning av en ny gavelsida i examensarbetet aldrig skulle ägt rum. 

Det går inte att jämföra äpplen med päron. Efter en tids arbete kring layoutkonstruktionen finns 

det nu därför CAD-modeller som både passar den nya gavelsidan och den befintliga. 

 

Informationssökningen var schemalagd till att pågå under början av projektet. Då det hela tiden 

funnits mer aspekter och kunskap att hämta tog denna del av projektet mer tid och pågick under 

en längre tid än planerat.  

 

Produktspecificering har under tid förändrats, vilket har gjort att den tog mer tid än förväntat. 

En Olssons kriteriematris upplevdes som matnyttig då den gav flertalet aspekter som annars 

inte tagits hänsyn till. Något som inte var lika nyttigt i produktspecificeringsdelen var QFD-

matrisen, då den tekniska viktningen inte gav något speciellt. Mitt resonemang är att det kan ha 

varit felaktiga indata. 

 

Konceptutvärderingen gjordes till en början på egen hand och sedan med input från anställda 

på Valmet. Den utvärdering som gjordes först kom till stor del att överensstämma med den 

utvärdering som gruppen utförde. Den slutgiltiga rankingen som gjordes vid utvärderingarna 

överensstämde. Den del i utvärderingen som tog längst tid var kostnadsanalysen, då fler och 

fler komponenter framkom under tidens gång. I det gemensamma systemet PDM (Product Data 

Management) fanns styckpriser på komponenterna. På grund av osäkerhet gällande vad som 

styckpris eller totalpris kontaktades inköp vid flertalet tillfällen. I systemet fanns det mindre fel 
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som ledde till korrigeringar i kostnadsanalysen och på grund av den varierande kvalitén på 

information fanns en viss osäkerhet kring exakta totalpriser på koncepten. 

 

5.2 Måluppfyllnad 
Konceptvalet, fast gavel - trapetsskruv kombinerad med fjäder, valdes dels på grund av den 

ekonomiska besparingen och dels på grund av den minskade monteringstiden. Förhoppningen 

var att stopptiden vid bältesbytet skulle minska då justering av ena sidan elimineras. Kostnaden 

för lösningen med hydraulik och trapetsskruv uppgick till 226 323 kr och i kostnaden fanns tid 

för montering utfört av en extern rörmokare. Vid applicering av det nya konceptvalet fanns 

inget behov av någon ytterligare extern källa, då minskar risken för onödig väntan. 

Underhållsmässigt fanns det ett flertal fördelar med att använda den nya lösningen. Vid den 

fasta sidan fanns inget behov av service. På förarsidan däremot fanns det ett behov att smörja 

trapetsskruven kombinerad med fjäder vid tillfälle, ett mindre arbete vid underhåll. Det kommer 

innebära att underhållskostnaderna minskar jämfört med tidigare lösning.  

 

På grund av minskandet av komponenter kommer montaget av fast gavelsida att underlättas. 

Läderbälgen, stoppring, avstrykare, är exempel på komponenter som inte längre krävs då gaveln 

inte kom att förflyttas. Det innebar att antalet tidskrävande moment kommer att minskas. 

Exempelvis minskade antalet skruv på drivsidan med 56 stycken på grund av användningen av 

den fasta gaveln. Den totala tiden som användes för att montera den befintliga utrustningen med 

trapetsskruv och hydraulik uppgick till cirka 10,5 timmar. Den nya lösningen uppskattas att ta 

cirka 6,5 timmar att montera. 

 

Ur person – och driftsäkerhetssynpunkt är den nya lösningen med fast gavel högt rankad. Den 

fasta gaveln kan inte förflyttas vilket leder till att personsäkerheten ökar samt att klämrisken 

vid montage minskar. I den motstående sidan, där trapetsskruv kombinerad med fjäder är 

placerad, finns fortsatt risken på grund av justeringsmöjligheten.  

 

På grund av fjäderpaketets enkla utformning med en fjäderlåda tillverkad av ett fyrkant-

hålprofilrör med svetsade flänsar och lock är konstruktionen relativt billig att tillverka. 

Fyrkantsbrickan är även den en enkel detalj som är tillverkad av en plåt med ett svetsat rör som 

en trapetsgänga löper igenom. Den enda detalj som är specialbeställd var fjädern då 

konstruktionen har krävt en specifik fjäder. Det pris som har framkommit vid kostnadsanalysen 

för fjädern var 2 320 kr. Om Valmet väljer att använda konceptet på ViscoNip-valsen och/eller 

liknande valsar, kommer priset på fjädern att förändras och bli billigare då kvantiteten ökar. 
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6. Slutsatser 
___________________________________________________________________________ 

Det avslutande kapitlet behandlar de slutsatser som framkommit av projektet. Det dras även 

slutsatser kring utförandet av arbetet kopplat till ett tid- och kostnadsperspektiv. I kapitlet 

återfinns även tankar om framtida arbete med produkten. 

___________________________________________________________________________ 

 

Det har genomförts en översyn av bältessträckningen i ViscoNip-valsen. Genom att applicera 

en fast gavel på drivsidan har man kunnat plocka bort ett flertal komponenter vid 

bältessträckningen. Skulle en jämförelse genomföras mellan drivsidans innan- och 

efterkostnader hade det visat en besparing på 78 283 kr. Det är således implementeringen av en 

fast gavelsida som medfört den största ekonomiska vinningen.  

 

Kostnaden för den fasta gaveln på drivsidan var cirka 41 150 kr, inklusive montage. På 

förarsidan valdes en konceptlösning kallad trapetsskruv kombinerad med fjäder. Konceptet var 

en kombination av den högt rankade trapetsskruven och fjäderpaket i SymBelt-valsen. 

Kostnaden för konceptet trapetsskruv med kombinerad fjäder var 114 327 kr, vilket innebar att 

förarsidan var dyrare än den lösningen som användes innan examensarbetet. Besparingen vid 

den fasta gaveln vägde upp för den ökade kostnaden på förarsidan. En totalkostnad för 

lösningen med fast gavel och trapetsskruv kombinerad med fjäder var 155 477 kr. Detta 

jämfördes med kostnaden för bältessträckningen med hydraulik och trapetsskruv som var 

226 323 kr.  Genom att använda den nya lösningen fanns möjlighet att spara 70 845 kr per vals. 

Antalet montagetimmar kom efter den nya lösningen att minskas till 6,5 timmar detta kan 

jämföras med den tidigare lösningen som tog 10,5 timmar, en besparing på cirka 4 timmar. 

 

Det nya konceptvalet medförde en minskning av underhållet av valsen. Tidigare byttes 

hydraulcylindrarna och rör vid ett intervall på fyra år.  Genom att använda en fast gavel med 

trapetsskruv kombinerad med fjäder minimeras det underhållet och det enda underhåll som 

krävs är numera en smörjning av trapetsskruven.  

 

6.1 Fortsatt arbete 

Kommande steg i utvecklingsprocessen är att en detaljkonstruktion skall genomföras. I den 

skall beslut om mindre detaljer tas. Det skall även skapas tillverkningsunderlag i form av 

ritningar.  

 

Det fanns en stor besparingspotential i att applicera en fast gavel. Genom att utveckla den fasta 

gaveln kan kostnader minskas ytterligare. Det fanns en idé om att inkludera hylsan i tappen och 

skulle förenkla monteringen avsevärt då krympningen av hylsan inte skulle vara nödvändig. 

Inkluderas hylsan i tappen skulle en snedställning vid montage skulle inte vara möjligt. Det 

skulle därmed innebära att oljekanalerna alltid kommer att vara positionerade rätt. 
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7. Tackord 

 
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla som medverkat och stöttat mig i arbetet. Speciellt 

tack till min handledare Anders Brattström som stått ut med alla mina frågor kring valsen. Även 

ett tack till Jan-Erik Odhe för kloka ord. 
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9. Bilagor: 
 



B.1 

 

Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning 

EXAMENSARBETE 
 

Ämnesrubrik: Bältesgavlar, översyn av bältessträckning i ViscoNip-vals.  

Bakgrund: Gavlarna håller fast bältets ändar och roterar i förhållande till en stationär 

balk. Ena gaveln spänns ut av hydraulcylindrar, den andra gaveln kan positioneras 

med hjälp av en trapetsskruv. Kan vi förenkla konstruktionen och samtidigt bibehålla 

nödvändiga funktioner? Exempelvis fixera ena gaveln och fjäderbelasta den andra.  

 

Uppgift: 

Undersök vilka funktioner som behövs och ta fram konstruktionsförslag. Utred 

ekonomiska och tillverkningsmässiga konsekvenser. 

 

Kvalifikationskrav:  

Elever på Högskoleingenjörs- eller civilingenjörs- utbildning  

Tid/omfattning: 

10-20veckor 

Kontaktperson: 

Marina Olsson, KCR, marina.olsson@valmet.com, 054-171292 

Anders Brattström, KCR, anders.brattstrom@valmet.com, 054-171556 

mailto:marina.olsson@valmet.com
mailto:anders.brattstrom@valmet.com
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Examensarbete vid Högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik 
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Bakgrund 

Projektet skall genomföras som ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i 

Maskinteknik vid fakulteten hälsa-, natur och teknikvetenskap på Karlstad Universitet. Kursen 

är ett avslutande arbete på programmet och innehåller 22,5 hp. 

Projektet påbörjas den 23 januari 2018 och pågår till och med den 10 juni 2018. 

Uppdragsgivaren för examensarbetet är Valmet AB. Anders Brattström är handledare från 

företaget. Handledare från Karlstad Universitet är Jan-Eric Odhe och examinator för kursen är 

Nils Hallbäck. 

Valmet är ett företag som bland annat tillverkar pappersmaskiner. I dessa maskiner finns 

flertalet valsar som används för att pressa vatten ur pappersmassa. Valmet har under flertalet år 

utvecklat en vals kallad ViscoNip. Den introducerades på marknaden 2006. Genom att använda 

ViscoNip kan man på ett flexibelt sätt pålasta olika linjelaster och pressa ut olika mängder 

vatten.   

På en ViscoNip finns flertalet komponenter. Gavlarna är något som håller bältet kring valsen 

på plats. Bältet roterar kring ett stationärt lastelement som pressas mot en motvals. 

Idag används hydraulik samt en trapetsskruv för att positionera och spänna upp bältet. 

Positionering av bältet har tidigare varit nödvändigt för att jämna ut slitaget av bältet.  

Nu har det framkommit att det inte är nödvändigt på ViscoNip, därför är denna lösning onödigt 

komplicerad och dyr. Företaget vill undersöka om det går att nyttja redan befintliga koncept till 

liknande valsar för att minska kostnaden, eller om ett nytt koncept är applicerbart. 

Mål 

Det primära målet med projektet är att finna en lösning som är enklare ur monterings samt 

tillverkningssynpunkt. Genom att ta bort hydrauliken och dess kringutrustning kommer det 

finnas pengar att spara. Det finns fyra koncept som skall utvärderas med en kostnadskalkyl samt 

en riskanalys. Målet är att minimera kostnader samt minska antalet arbetstimmar för att tillverka 

och montera produkten.  

Det slutgiltiga målet med projektet är att ta fram ett konstruktionsförslag i form av en CAD-

modell. Projektet skall vara avslutat senast den 1 juni då slutpresentation hålls och en slutgiltig 

rapport som efter opponering skall vara inlämnad 10 juni. 

 

Avgränsningar 

 Projektet handlar endast om gavlarna till ViscoNip-valsen. 

 Tanken med projektet är ett konstruktionsförslag skall läggas fram, inte att en 

prototyp skall tillverkas och testas. 

 En layoutkonstruktion med en CAD-modell skall konstrueras, inte fullständigt 

ritningsunderlag. 
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Organisation 

 

Roll Examensarbetare Handledare Valmet AB Handledare Kau 

Namn Adam Nordin Anders Brattström Jan-Erik Odhe 

Adress Hagagatan 3 

65220 Karlstad 

Valmet AB 

Axel Johnsons väg 6 

65115 Karlstad 

Karlstad Universitet 

65188 Karlstad 

Telefon 0738904353 054-171556 0706412088 

E-post adam_nordin@hotmail.com anders.brattstrom@valmet.com 

 

janerik.odhe@kau.se 

 

Process-FMEA 

 

Tabell 1. Beskriver eventuella risker och sannolikheten av att de skall inträffa med sifforna 1–10. Dessa 

multipliceras med varandra och bildar riskfaktorn (1–1000). 

 

 

Tidsplan 

 

Tabell 2. Visar alla datum där projektet övergår till nästa fas, även tid för inlämningar. 

Projektfas Färdigdatum Inlämning 

Projektplanering 18-02-07 18-02-07 

Informationssökning 18-03-02  

Kravspecifikation 18-03-16 Handledare 

Godkänner 

Metod kapitel redovisning 18-03-29 18-04-05 

Konceptutvärdering 18-04-13  

Konceptval 18-04-13 Handledare 

Godkänner 

Layoutkonstruktion 18-04-27  

Stor nogrannhet

vid versionhantering
2*6*4=48Felaktiv version

4 10 6 240
Ständigt ha koll på 

viktiga datum

4 6 6 144

Missad deadline 2*10*4=80

Missad information

Dokument går

förlorade

4*6*6=144

4*6*5=120

4*6*6==144

6 8 6 288
Tät kontakt med

handledare

4 8 6 192
Alltid kopiera till

dropbox

Lägga ner mycket

tid i början

Åtgärd Riskfaktor efter åtgärdRiskbeskrivning

6 6 6 216Tidsplan håller  inte

Felsannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäckssannolikhet Riskfaktor (F*A*U)

mailto:adam_nordin@hotmail.com
mailto:anders.brattstrom@valmet.com
mailto:janerik.odhe@kau.se
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Rapport inlämning för opponering 18-05-09 18-05-16 

Slutpresentation, opponering 18-05-25 18-06-01 

Slutrapport 18-06-03 18-06-10 

 

Kommentarer till tidsplan 

Tanken är att projektet skall vara klart i god tid till projektavslutet, så att jag skall kunna 

koncentrera mig på slutrapporten. Därför har det planerats för att ha ett litet glapp i slutet av 

sista läsperioden. Det innebär att jag kommer arbeta framtungt och lägga mycket tid i början av 

projektet. Det kan vara bra att ha ”tomma” dagar i slutet, man vet aldrig hur problem och andra 

svårigheter kommer utvecklas under projektets gång. 

Slutet vecka 11 och början vecka 12 är en tenta-period, därefter kommer påsken med flertalet 

röda dagar. Under den perioden kommer projektet att minska tillfälligt i intensitet. 

 

Dokumenthantering 

Dokumenten i kursen skrivs i Microsoft Word, dokumentet sparas på arbetsdatorn. När en 

version av ett dokument är färdig döps det till Inlämningsnamn_v1. När sedan små förändringar 

görs i dokumentet ändras versionen till _v1.1. Vid en större förändring ändras versionen till 

_v2. 

Alla versioner som är klara skall sparas på dropbox för att säkerställa att alla versioner finns 

kvar.  

 

Gantt-schema 

 
Figur 1. Visar ett Gantt-schema över projektet. 

 

11-nov 31-dec 19-feb 10-apr 30-maj 19-jul

Projektplanering
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Kravspecifikation

Konceptutvärdering

Layoutkonstruktion

Slutredovisning förberedelse

Rapportskrivning



 B.3 

Bilaga 3 Kostnadsanalys 

 
 

Kostnad fjäderpaket 
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Kostnad per sida. 

 

 

Kostnad råvara, nya detaljer 
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Bilaga 4 Konstruktions-FMEA 
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Bilaga 5 Beräkning  

Krympförband, hylsa till fast gavel 
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Krympförband, glidhylsa 

 

 
 

 

 

Skruvförband 

 

 

𝐹 =
30 000

4
= 7500𝑁 

 

(Björk, 2013) 

 

AS=84,3mm2 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑠
= 89 𝑀𝑃𝑎 
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Bilaga 6 Fjäderspecifikation  

 
 

 

 


