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Sammanfattning 
 
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Karlstads 
Universitet. Projektet har utförts åt Drinor AB och är ett produktutvecklingsprojekt. 
 
Inom pelletstillverkning måste spånet som används nå en viss fuktighetsgrad i fibrerna för att 
kunna formas. I dagens kommersiella processer transporteras spånet på ett transportband och 
torkas via termisk tork. Drinor AB har utvecklat en mekanisk avvattningspress, som resulterar 
till att spånet inte behöver torkas lika länge. Detta resulterar i en ny process med mindre 
energiförbrukning och ett miljömässigt bättre alternativ. För att maximera kompressionen av 
spånet transporteras spånet på ett band in i pressen med en jämn höjd.  
 
I detta projekt vill Drinor ha en lösning för att kunna använda den mekaniska pressen till flis 
då dagens maskin enbart fungerar för sågspån. Problemet med flisen är dess varierande 
storlek som gör det svårt att uppnå en jämn matta för en maximerad kompression i valsnypet. 
Målet med projektet är att ta fram en lösning till detta problem. 
 
Projektet är ett produktutvecklingsprojekt med faser som kravspecificering, 
konceptgenerering och prototypbygge. Fem olika koncept har utvecklats där det mest lovande 
vidareutvecklades för att komma fram till slutresultatet. 
 
Då projektet inte går att lösa genom beräkningar tillverkades en prototyp på det koncept som 
tagits fram genom en konceptelimineringsprocess. Med hjälp av en prototyp utfördes tester 
och resultatet bedömdes visuellt. 
 
Tre olika tester genomfördes där varje test innebar en justering på konstruktionen för att 
optimera utfallet. Efter de genomförda testerna kunde slutsatsen dras att släta valsar inte är 
användbart när man arbetar med flishantering. Flisens variation i storlek blev för 
problematiskt för att gå vidare med denna metod.  
 
Genom att ribba de valsar som matar flisen till transportbandet kunde den mindre flisen 
fångas upp tillsammans med den större flisen. Med de ribbade valsarna kunde en output på 
mattan granskas och slutsatser dras från detta resultat. 
 
För att optimera konstruktionen behövs en starkare motor som orkar krossa den flis som 
fastnar mellan valsarna, samt något som stryker över flismattan så att samma höjd uppnås 
över hela transportbandet. 
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Abstract 
 
This report is a project for a Bachelor of Science in mechanical engineering at Karlstads 
University. The project has been for Drinor AB and is a product development project. 
 
In pellet manufacture, the sawdust that is being used must achieve a certain degree of 
moisture in the fibers to be able to form. In today's commercial process, the sawdust is 
transported on a conveyor belt while it’s dried using thermal energy. Drinor AB has 
developed a mechanical dewatering press, which results in the sawdust not having to be dried 
for as long. This results in a new process with less energy consumption and a better 
environmental alternative. To maximize the compression of the sawdust, it is transported on a 
belt into the press with an even height. 
 
In this project, Drinor wants a solution for using the mechanical dewatering press to 
woodchips, since today's machine only works with sawdust. The problem with the woodchips 
is that they vary in size which makes it difficult to achieve a smooth mat for maximum 
compression in the roller nip. The aim of this project is to find a solution to this problem. 
 
This project is a product development project with phases like requirement specification, 
concept generation and prototype building. Five different concepts were produced where the 
most promising was further developed to the final result. 
 
Since this problem can´t be solved by calculations, a prototype was produced by the concept 
that has been developed through a conceptualization process. With this prototype, tests can be 
performed, and a visual assessment is possible. 
 
Three different tests were conducted where each test involved an adjustment of the prototype 
to optimize the results and conclusions. After the tests, a concluded was made; that smooth 
rollers isn’t useful when working with woodchips. Because of the woodchips size variation, it 
became too problematic to proceed with this method. 
 
By ribbing the rollers feeding the woodchips to the conveyor belt, the smaller chips could be 
caught together with the larger ones. With the ribbed rollers, an output off the carpet could be 
examined and conclusions was made because of the results. 
 
To optimize the design, a stronger engine that can break the larger woodchips is highly 
recommended when woodchips sticks between rollers. Something that can stretch out the 
chipboard so that the same height is achieved across the conveyor belt, is also recommended.  
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1. Inledning 
 

Projektet är ett examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik vid Karlstads 
Universitet och omfattar 22,5 Hp. Uppdragsgivaren till projektet är Drinor AB och handledare 
från uppdragsgivaren är Carl Romlin. Från Karlstads Universitet är Anders Wickberg 
handledare. 

1.1 Bakgrund 

Drinor AB är ett innovativt företag som erbjuder lösningar för ett högre utnyttjande av 
biomassa. De har tagit fram en maskin för pelletstillverkning som pressar vatten ur biomassan 
för att kunna spara på den energi som det annars skulle krävas för att torka massan termiskt. 
Bakgrunden till varför massan behöver torkas är för att den behöver en fuktighetsgrad MC 
(moisture content) på 10 % för att kunna formas till pellets.  
Biomassan som kommer från en behållare ner på maskinbandet för avvattning ligger idag på 
ca 55 % MC.  
 
I dagens kommersiella processer ser processen ut som följande: 
 
Biomassa → Termisk tork → Pellets.  
 
Om ett ytterligare steg appliceras i processen, kommer en enorm mängd energi att kunna 
sparas. Med denna maskin kommer processen att se ut enligt följande:  
 
Biomassa → CDP (Continuous dewatering press) → Termisk tork → Pellets.  
 
Drinors avvattningspress är utvecklad för spånhantering. Genom att pressa ut vatten ur spånet 
behöver inte spånet transporteras lika länge i den termiska torken, vilket kommer leda till en 
process med mindre energiförbrukning. Genom att först pressa spånet innan den fortsätter in i 
torken minskas energiförbrukningen med 95 %. Med hjälp av maskinen kan nu spånet 
tömmas på vatten mycket snabbare och energisnålare genom mekanisk pressning istället för 
100 % termisk tork.  
 
För att undvika att det blir onödig energianvändning vid press är det viktigt att mattan 
kommer in med samma höjd (se Figur 1). 
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Figur 1. Spån före och efter mekanisk press 

I dagsläget finns det enbart en lösning för spån, och Drinor önskar nu att utveckla maskinens 
potential till att även klara av flishantering. Problematiken med flis är dess variation i storlek 
så att det inte ligger jämnt på transportbandet in i valsnypet.  

1.2 Syfte och mål 

Om mattan med massa som matas in i valsen inte håller samma höjd så krävs det onödigt 
mycket energi för valsen att komprimera de olika nivåskillnaderna. Syftet med arbetet är att 
genom en produktutvecklingsprocess ta fram en lösning så att den matta med flis som hamnar 
på transportbandet uppnår en jämn nivå innan mekanisk press. 
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2. Genomförande/ Metodval 
 
Hela projektet är uppdelat i ett projektflöde (Eriksson & Lilliesköld, 2004) som består av 
förstudie, start, genomförande samt avslut. Dessa faser har sedan fått delmoment som även 
kan ses som metodval. Nedan kommer en beskrivning av varje metodval och en kort 
beskrivning varför de används i detta projekt. 

2.1 Förstudie 

I denna fas är det viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt om problemet som 
finns, vad som egentligen löser problemet samt få upp en helhetsbild över processen. Det är 
även viktigt att ta in information så att inget annat i processen försämras efter implementering 
av den nya produkten. I förstudien kommer lämplig litteratur att användas till hjälp för att 
välja rätt metodval under arbetets gång samt rapporter och annan litteratur så att kunskapen 
över problemet blir större. 
 
En studie av flis kommer att genomföras då dess storleksvariation är en betydande faktor av 
problemet. Studien kommer att vara mätningar av flisens storlek och tjocklek. Utförandet 
kommer att dokumenteras och sedan ställas upp i en tabell som kommer underlätta 
konceptgenereringen. Detta kommer att resultera till en bättre överblick av 
storleksvariationen.  

2.2 Projektplan 

Det första steget i ett projekt är att sätta upp en projektplan. Projektplanen kan ses som ett 
kontrakt mellan projektledaren och uppdragsgivaren. Det är i denna plan som problemet 
definieras, målen sätts och syftet med arbetet bestäms. I en projektplan ska följande delar vara 
med (Eriksson & Lilliesköld, 2004): 

• Bakgrund om företaget samt information om problemet 
• Mål och syfte 
• Organisation 
• En projektmodell 
• En riskbedömning 
• Hur ska dokumenthanteringen gå till 

 
Innan projektplanen är genomförd har inte projektet startat då dessa punkter måste vara 
bestämda och godkända. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

2.2.1. Projektmodell 
En projektmodell (se Tabell 1) visar de olika faser som ett projekt kommer att genomföra 
(Eriksson & Lilliesköld, 2004). Detta är ett enkelt sätt för att få en snabb överblick över hur 
stort arbetet är, vilka faser som bör genomföras samt underlätta för att ta fram en så 
pricksäker tidsplanering som möjligt. I ett mindre projekt är en projektmodell en utmärkt start 
då detta innebär att projektledaren måste planlägga hela arbetet i första stadiet.  
 

Tabell 1 - Projektmodell av arbetet 

 
 
2.2.2. Tidsplanering 
Utifrån projektmodellen finns det olika faser i projektet som måste genomföras. För att kunna 
strukturera dessa behövs en tidsplan som ger en överblick över när varje fas ska vara klar för 
att arbetet ska hållas i fas. Något som är viktigt i projekt är att arbeta framtungt, då det lätt kan 
ske ändringar i projektet under tidens gång. Är tidsplanen inte framtung kan detta resultera till 
att arbetet blir svårt att nå resultat till utsatt färdigdatum. Den modell som används i detta 
projekt är ett Gantt-Schema (se Tabell 2). Ett Gantt-Schema är en grafisk bild som visar upp 
faserna steg för steg och ett tidsintervall visar när de ska vara avklarade. (Eriksson & 
Lilliesköld, 2004). 
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Tabell 2 - Tidsplan över projektet med ett Gantt-Schema 

 
 

2.2.3 FMEA – Riskanalys 
I början av varje projekt är det viktig att ta fram en riskanalys. För att ett projekt skall gå så 
felfritt som möjligt är det viktigt att kunna förutse vilka problem som kan uppstå i ett projekt. 
Med hjälp av riskanalysen dokumenteras riskerna, graderas efter sannolikhet och en 
förebyggande lösning tas fram. Detta är en enkel men samtidigt effektiv metod för att 
motarbeta framtida problem. (Se Bilaga.1) 
 
2.2.4 WBS 
En Work Breakdown Structure (WBS) även kallad arbetsnedbrytning är en metod för att bryta 
ner ett projekt i mindre delar för att få en helhetsbild över hela projektet (Eriksson & 
Lilliesköld, 2004). Varje nedbrytning kommer att resultera till en större kunskap om vad som 
behöver göras. En WBS är ett träddiagram som visar varje delfas och de delmoment som 
varje fas kräver för att arbetet skall kunna gå i mål. I det här projektet finns det tre stycken 
delfaser, Start, genomförande och avslut. Under dessa har de metodval som valts ut placerats 
under respektive delfas för att ses som ett delmoment. (Se Bilaga.2) 

2.3 Kravspecifikation 

I ett projekt där en produkt ska implementeras till uppdragsgivarens konstruktion är det 
viktigt att de blir nöjda med den produkt som tas fram. Därför är det bra att ta fram ett 
dokument som visar att båda parter jobbar mot samma slutmål. Vad ska produkten egentligen 
göra, och vilka problem ska den lösa? Därav tas en kravspecifikation fram där 
uppdragsgivaren ger sina önskemål och krav till den produkt som ska tas fram.  
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2.3.1 Kravmatris 
I en kravmatris fylls en tabell med de synpunkter som uppdragsgivaren har. Dessa sätts som 
krav eller önskemål och graderas sedan i siffror (skala 1–5) efter vad företaget tycker är 
viktigast (Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). Alla krav som står med i en kravmatris 
måste uppfyllas medan önskemålen uppfylls efter dess viktning. Viktningen är viktig då det 
blir tydligt vilka önskemål som måste prioriteras.  
 
En väl genomförd kravspecifikation genererar till en säkerhet för att framtida oklarheter och 
sena ändringar som kan uppstå om uppdragsgivare och projektledare missuppfattar varandra. 
En bra kravspecifikation underlättar även konceptgenereringen då den framtida produktens 
krav redan finns dokumenterade. 

2.4 Konceptgenerering & Konceptval 

Innan konceptgenereringen påbörjas är det viktigt att se över den förstudie som genomförts. 
Vilka problem behöver lösas och vart skall vikten läggas. Därav är det bra att 
konceptgenerera med en väl genomförd kravspecifikation. Med hjälp av denna blir det inga 
framtida oklarheter då den tagits fram i samråd med uppdragsgivaren. 
 
Konceptgenerering är ett väldigt brett arbetssätt där fantasi, tidigare erfarenheter samt en 
förstudie bakas ihop till potentiella lösningar. Idéerna kan tas fram genom brainstorming, 
research, intervjuer samt andra metodval. I detta projekt har konceptgenerering samt 
konceptvalet genomförts med hjälp av följande metodval: 
 

• Brainstorming 
• Katalogmetoden 
• 635-Metoden (idéskiftesmetoden) 
• Elimineringsprocess med hjälp av Pughs matris 
• Slutgiltigt konceptval genom faktabaserade beslut 

 
2.4.1 Brainstorming 
Brainstorming ensam och i grupp är ett mycket effektivt sätt att bygga idéer och hitta 
lösningar. I detta projekt som endast utförs av projektledaren är det viktigt att blanda in 
uppdragsgivaren för att få höra deras idéer och vad som kan uteslutas. Det är även bra att 
prata med utomstående personer för att få lite mer tankar och lösningar som kan vara ”utanför 
boxen”. I denna fas är det viktigt att ta del av all inspiration och information som det går att få 
tag i då det i slutändan inte finns dåliga idéer, då två dåliga i slutändan kan kombineras till 
något bra. I denna fas kan det underlätta att skriva ner alla tankar på en whiteboard eller större 
tavla då det lätt kan bli mycket dokumentation. Står allt stort på tavlan underlättar det att 
kombinera tankarna som står på tavlan då de lättare kan identifieras.  
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2.4.2 Katalogmetoden 
Katalogmetoden kan vara den absolut vanligaste metoden att använda i en konceptgenerering. 
Detta är en mycket användbar metod att använda i en produktutveckling då denna metod går 
ut på att söka information från litteraturstudier men även produktkataloger, patentskrifter, 
företagsintern information med mera (Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). Det är en 
enkel metod samt mycket effektiv då det är intressant att söka efter inspiration eller 
information för att se hur andra företag har löst problemet.  
 
2.4.3. 635-Metoden (Idéskiftesmetoden) 
Idéskiftesmetoden är en metod där en grupp med personer samlas för att på ett snabbt sätt få 
ihop så många koncept som möjligt. Metoden går ut på att en person förklarar grundligt vad 
problemet är samt vad som ska lösas på en tidsintervall på ca fem minuter, inget allt för 
detaljerat. De andra i rummet sitter och lyssnar för att sedan rita ner tre koncept på fem 
minuter. När det gått fem minuter byter personerna i rummet pappersark med varandra och 
ytterligare fem minuters ritande fortsätter. Under hela processen är det tyst i rummet, inget 
pratande, enbart för att allas tankar skall dokumenteras och att inte det blir samma koncept. 
Tanken med denna metod är att få fram så många koncept som möjligt på så kort tid. Med 
denna metod får projektledaren se olika infallsvinklar på ett problems lösning, så att 
projektledaren kan ta detta vidare genom konceptgenereringen (Johannesson, Persson & 
Pettersson, 2013). 
 
2.4.4 Koncepteliminering genom Pughs beslutsmatris 
När alla koncept är framtagna kan det vara svårt att bestämma vilket eller vilka som skall tas 
vidare. Ett enkelt sätt att sålla ut de sämsta koncepten är att använda sig av en Pugh matris. I 
denna matris fylls de viktigaste egenskaperna till produkten ut (kan vara de önskemål som 
nämnts i kravspecifikationen) och viktas efter den gradering som anses rimligt i en skala 1-5. 
En större skala än 1-5, exempelvis 1-10 kan ge allt för ojämna svar och det är även svårt att 
avgöra vad som är skillnaden på viktning sex eller sju. När matrisen är genomförd kan 
resultatet utvärderas och de bästa resultaten tas vidare till den slutgiltiga elimineringsfasen 
(Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). 
 
2.4.5 Slutgiltigt konceptval 
De bästa koncepten från Pugh matrisen redovisas för Drinor AB för att göra ett slutgiltigt 
konceptval. Det är viktigt att uppdragsgivaren får vara med och bestämma det avgörande 
beslutet då det är dem som ska använda produkten. En projektansvarig kan se ett koncept som 
sin favorit, bara genom att vara nöjd över att dess koncept är med bland de sista. Alla 
känslorelaterade beslut skall tas bort så att det bästa konceptet tas vidare på fakta och 
diskussion, inte favorisering. Det slutgiltiga valet kommer efter denna fas att tas vidare till 
prototyptillverkning. 
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2.5 Experimentell del 
I det här projektet går det inte att bevisa att den nya konstruktionen är funktionell via data från 
tillexempel FEM-Analys eller beräkningar på hållfasthet eller liknande. Det enda som kan 
bevisa att den nya konstruktionen faktiskt fyller någon funktion är att tillverka en prototyp på 
konstruktionen och genomföra tester. 
 
Det utvalda konceptet från konceptelimineringen modelleras först i CAD, för att få ett 
komplett ritningsunderlag på konstruktionen. Med denna information tillverkas sedan 
prototypen. 
 
Prototypen kommer att tillverkas i en mindre skala, då den bedöms utvärdera konceptet 
likaväl som en fullskalig prototyp. Det viktiga är att se att produkten fyller en funktion och 
potentiella förbättringar tas vidare ifrån med detta. Konstruktionen kommer att genomgå olika 
tester och resultaten från de olika testerna kommer att dokumenteras. Med hjälp av denna 
studie kommer sedan slutsatsen om konceptet fungerar eller inte att tas. 
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3. Resultat 

3.1 Studie av flis 

 
Figur 2 – En bild över hur flisvariationen kan se ut. 

För att få en större uppfattning av flisens variation i storlek var det viktigt att få tag på flis och 
storleksklassificera den. Figur 2 visar ett exempel på flisens olika dimensioner. Men för att få 
en större uppfattning av hur stor variationen i flisen är, genomfördes två mätningar. 
 
Den första mätningen gick ut på att se variationen i storlek av en liter flis. Det längsta måttet 
av varje flisbit mättes och sorterades i olika hinkar. De storleksintervall som valdes för de 
olika hinkarna var 0–20 mm, 21–40 mm, 41–60 mm, 61–80 mm samt en hög för de som var 
längre än så. 
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När mätningen (se Tabell 3) var genomförd blev det tydligt vilka storlekar som var mest 
återkommande och ett första resultat i arbetet var dokumenterat. Majoriteten av all flis hade 
en längd upp till 40 mm. Det förekom även en del bitar som översteg 40 mm så för den 
framtida konceptgenereringen blev det tydligt vilka storlekar som skulle prioriteras men att 
samtidigt ha vetskapen om att det kan komma bitar större än 40 mm. Konceptet måste klara 
av att hantera storleksvariationer upp till 60 mm utan några problem.  
 
Tabell 3 - Storleksvariation av 1 liter flis 

 
 
Men för att bredda vetskapens på flisens variation har även tjockleken på flisen undersökts. 
Samma flisbitar från tabell 3 mättes nu upp för att se hur stor variationen i tjockleken är (se 
Tabell 4). 
 
Tabell 4 - Variation i tjocklek av 1 liter flis 

 
 
Av resultatet i Tabell 4 kan slutsatsen tas att det är en stor variation av tjocklek på flisen. 
Majoriteten av flisen uppmättes till en tjocklek på 3,0–3,9 mm, men under 
konceptgenereringen måste det tas i beaktning att flisen har en återkommande variation 
mellan 2,0–5,6 mm.  
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3.2 Kravspecifikation 

En viktig del i projektet är att arbetssättet ska fortgå smidigt. För att undvika sena ändringar 
genomfördes en kravspecifikation tillsammans med uppdragsgivaren för att tydliggöra hur 
produkten skall se ut, och vad den ska fylla för funktioner. Med hjälp av en kravmatris (se 
Tabell 5) kan uppdragsgivaren och projektledaren ta fram vilka krav och önskemål som skall 
uppfyllas. 
 
Produkten skall tillverkas genom standardiserade arbetssätt, exempelvis svets, svarv och 
andra enkla tillverkningsmetoder. Eftersom det är väldigt mycket vatten i processen måste 
den färdiga produkten tillverkas i korrosionsbeständigt material. Mattan med flis som åker in i 
valspressen ska vara 600 mm i bredd och ha en höjd på 30 mm. Där fastslogs det även att 
produkten i fråga skall vara en lösning för träflis. Några önskemål som framtogs var även att 
mattan i sig skall hålla en jämn densitet, maskinen ska vara lätt att montera och demontera 
samt vara en integrerad lösning med de inmatningsskruvar som finns i dagens maskin. 
Däremot var det godkänt att ta fram ett koncept som innehåller en annan lösning än matning 
med inmatningsskruvar som används i dagens process. 
 
Tabell 5 – Kravmatris för konceptgenerering 

Kriterium Krav = K 
Önskemål = Ö 

Funktion = F 
Begränsning = B 

Standardiserad tillverkningsmetod 
(Inget avancerat) 

K B 

Kostnad <50,000 Kr Ö,5 B 
Rostfritt material som klarar av fukt 
från flis 

K B 

Vikt <50kg Ö,1 B 
Output matta à 600mm K B 
Enkla moduler (lätt att montera och 
demontera) 

Ö,5 B 

Jämn densitet vid utmatning Ö,4 B 
Produkt i en och samma formation 
unit med skruvar 

Ö,4 B 

Lösning som är allsidig Ö, 2 F 
Ta fram en fungerande lösning för flis K B 
Höjd på matta à 30mm K B 
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3.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen grundar sig på kravspecifikationen, då dess krav måste uppfyllas 
samt så många önskemål som möjligt. Förstudien samt all annan dokumentation togs i 
beaktning. Med hjälp av förstudien kunde koncepten ritas upp och studeras med flisens 
storlek i huvudfokus. 
I samband med det möte som genomfördes med Drinor AB angående kravspecifikation 
beslutades att det koncept som tas fram även skall modelleras. Anledningen till detta är för att 
i detta projekt finns det inga rena beräkningar som kan bevisa att konstruktionen kommer att 
fungera. 
 
Koncept 1  

 
Figur 3 - Koncept 1 i sidovy. 

 
Figur 4 - Koncept 1 sedd ovanifrån. 

Koncept 1 är baserat på teorin att pressa och forma materia (pulver, massa, mm.) mellan två 
valsar (Guigon & Simon, 2003). Flisen förs in mellan de två roterande valsarna (roterar mot 
varandra) med hjälp från antingen en inmatningsskruv eller med hjälp av tyngdkraften, 
beroende på konstruktion (se Figur 4). I Drinors fall blir det enkelt att behålla 
inmatningsskruvarna och implementera dessa två valsar. De roterar mot varandra för att 
genom friktion mellan flis och valsar bygga ett tryck som får flisen att åka mellan valsarna (se 
Figur 3). När flisen väl är på bandet kan det sedan transporteras vidare in i valsnypet där 
avvattningen genomförs. 
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Koncept 2. 
 
 

 
Figur 5 - Koncept 2 i en sidovy. 

 
Figur 6 - olika förslag av bandtyp för koncept 2. 

 
Idéen bakom koncept 2 (se Figur 5) är att flisen ramlar ner på ett transportband som förflyttar 
flisen till pressens band. Hypotesen är att med hjälp av fallet av flisen så sprids den ut på 
bandet med ett jämnt flöde, samtidigt som de högar som först bildats från utmatningen av flis 
försvinner. Den här typen av konstruktion blir även lätt att installera i den nuvarande 
maskinen då bandets hastighet är det enda som behöver manövreras. Det vill säga, hastigheten 
på det första transportbandet kan ställas in efter önskat flöde. Även bandet har fått tre olika 
varianter. Det första är ett band med små diken (se Figur 6) där flisen lägger sig i dikena för 
att sedan tömmas över till nästa band. Det andra förslaget är istället för cirkulära diken 
förhöjningar som kan ses i samma bild som förslag ett. Det tredje förslaget är ett rent band i 
höjdled men någon slags mönstring som gör så att flisen inte glider av på fel sida, utan stannar 
kvar med hjälp av mönstringen. 
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Koncept 3. 
 

 
Figur 7 - Koncept 3 i en sidovy. 

 

 
Figur 8 - Koncept 3 sedd ovanifrån. 

 
 
Eftersom det är en så stor variation i flisens storlek kan detta koncept vara en användbar 
metod. I Figur 8 kan man se att två boxar är ritade när de är sedda ovanifrån. Den övre boxen 
skall symbolisera den behållare som flisen faller ned ifrån medan den nedre delen gör en 
förflyttning i sidled (se Figur 7). Flisen faller ner i behållaren och skakas ned på bandet 
genom att den nedre delen genomför sin förflyttning. Problematiken med detta koncept är just 
det att flisen har sådan stor variation i storlek. Risken finns att flisen packas ihop och fastnar i 
gallret som sitter i behållaren. Om detta koncept skall tas vidare är det viktigt att först göra en 
studie över hur stort glapp det ska vara mellan gallren för att undvika att något fastnar. 
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Koncept 4. 

 
Figur 9 - Koncept 4 i en sidovy. 

 
Figur 10 - Koncept 4 sedd ovanifrån. 

 
 
Koncept 4 är ett lite simplare koncept som inte kräver så mycket arbete i montering samtidigt 
som det kan vara effektivt och billigt ifall det fungerar. Tanken är att flisen som pressas ut 
från behållaren med hjälp av inmatningsskruvar transporteras på en plåt som svetsats fast (se 
Figur 9 & 10). Lutningen gör så att flisen ramlar ner och faller ned på bandet. Här är ett stort 
problem, hur ska flisen åka ner, och hur stor är sannolikheten att flisen fastnar och flödet blir 
ojämnt. Ett tillägg i detta skulle vara att tillföra vibrationer i plåten så att flisen skakar ned och 
ramlar på bandet. 
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Koncept 5. 
 
 

 
Figur 11 - Koncept 5 i en sidovy. 

 

 
Figur 12 - Koncept 5 sedd ovanifrån. 

 
Koncept 5 (Se Figur 11) är en idé som är tagen från gräsgödsling. När en villaägare skall 
gödsla sin gräsmatta använder personen en spridarvagn för att fördela gödselmedel över hela 
gräsmattan. Därav idén, kan flisen appliceras i en konstruktion som fyller samma funktion. 
Det koncept som tagits fram är alltså en behållare som fylls med flis. I botten finns det en 
öppning som flisen skall ramla ned ur. En cylinder med någon slags mönstring, exempelvis 
taggar, roterar i öppningen och på så sätt roteras flisen ned på bandet (Se Figur 12). 
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3.2.1 Koncepteliminering  
När alla koncept har tagits fram är det dags att påbörja processen där det bästa går vidare i 
processen. Det enklaste alternativet är att göra detta i en Pugh-matris där egenskaperna och 
viktningarna tas från kravspecifikationen (se Tabell 6).  
 
Tabell 6 - Pughs elimineringsmatris av koncept 

 
 
Ur matrisen kan det läsas ut att två koncept var överlägsna i elimineringen, koncept 1 och 
koncept 5. Koncept 4 fick även en bra summering men då det konceptet känns väldigt 
opålitligt kommer det inte att tas vidare i processen.  
 
De koncept som fått en röd markering är de koncept som fått en gradering med den lägsta 
siffran ett. I dessa koncept finns det risker som gör att de inte anses vara bra nog för att tas 
vidare. Koncept 3 som inte fick en hög summa men samtidigt inte innehöll några ettor 
elimineras av två anledningar. Ena är givetvis resultatet från elimineringsmatrisen men 
samtidigt finns det en stor risk att flisen kommer att fastna mellan gallren när det sker 
skakningar. I en process där flisen ska transporteras till pressen får det inte förekomma 
riskfaktorer som anses stora nog för detta. 
 
Koncept 1 och Koncept 5 togs vidare för ett möte med handledare på Drinor för ett slutgiltigt 
konceptval. 
 
Alla koncept presenterades och under mötet beslutades att en kombination av koncept 1 och 
koncept 5 skall tas fram. Idén med det nya konceptet är att prototypen som ska byggas tar 
inspiration ifrån valsarna i koncept 1 (se figur 3) samtidigt som de gillade idén med en låda 
som transporterade ner flisen i en mindre springa (se figur 11). Gapet i springan får dock inte 
vara för tunt då flisen kan fastna. Det slutade med att prototypen ska ha en låda över valsarna 
och att testerna på prototypen ska ge svar ifall denna metod är funktionell. 
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3.3 Utveckling av prototyp 
Eftersom det blev en hopslagning av koncept 1 och koncept 5 är det viktigt att stanna upp och 
reflektera vad som skall ändras. Vilka delar från de olika koncepten genererar till den bästa 
lösningen. För att underlätta denna process har arbetsgången BAD (Brain-aided design) à 
PAD (Pen-aided design) à CAD (Computer-aided design) använts.   
 
Metoden går ut på att först tänka igenom, vilka delar som vill användas för det slutgiltiga 
konceptet. I samband med att tankegången genomförs ritas de olika alternativen upp för att en 
visuell uppfattning på hur tankesättet gått. Några fasta mått sätts och en enkel skiss ritades. 
Slutligen togs det handritade konceptet vidare för en modellering i CAD. När CAD-modellen 
är färdig kan nu ritningar skrivas ut. 
 
Detta var ett väldigt effektivt arbetssätt och speciellt i slutfasen av konceptgenereringen då 
beslutet från uppdragsgivaren hjälpte till att snabbt avsluta denna fas. CAD modellen 
genomsöktes efter potentiella förbättringar, och sedan slogs det fast att arbetet kan gå vidare 
till tillverkning av konceptet.  
 

 
Figur 13 – Modellering i CREO3 

 
Det är viktigt att poängtera att det inte behöver vara någon avancerad CAD-modellering (se 
Figur 13) då detta är ett arbete som skall bli en testmaskin och prioriteringarna är att den ska 
vara enkel och fungerande.  
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Prototypen ska vara enkel att tillverka, lätt att flytta (till exempel få plats i en bagagelucka i en 
bil) och ge värden som visuellt ger resultat bra nog att ta slutsatser av. Prototypen kommer att 
tillverkas i trä då det lätt kan tillkomma ändringar i konstruktionen. Den CAD-modell som 
tagits fram (Se Figur 13) visar hur produkten ska se ut, men valsarna skall rotera på något sätt 
så de balkar som syns i bilden är ett exempel som lätt kan ändras när bygget påbörjas och en 
motor monteras. Huvudfokus med CAD-modellen var att ta fram en visuell bild på det nya 
kombinerade konceptet som tidigare inte skissats. 
 
3.3.1 Konstruktion 
Tanken bakom att bygga en prototyp är väldigt enkel. Då det inte går att använda data för att 
bevisa att konceptet fungerar, måste en prototyp byggas. Funktionerna för konstruktionen är 
att det ska vara några parametrar som går att ändra. Motorn skall kunna köras i höga och låga 
varv, valsarna ska kunna ändra gap och drivhjulet skall enkelt kunna bytas, ifall en annan 
utväxling vill användas. 
 
Konstruktionen är byggd i så lättarbetade material som möjligt. Därav har två stycken MDF-
skivor satts som varsin vägg som valsarna och drivhjulen kommer att fästas i (se figur 14). 
Den ena väggen består av två stycken hoplimmade MDF-skivor med tjockleken 12 mm 
medan den vägg där remhjulen kommer att fästas är hoplimmad med ytterligare en till skiva 
då den kommer att få större påfrestningar.  
 

 
Figur 14 - Hopmonterad prototyp 
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För att vara säker på att valsarna roterar mot varandra i samma hastighet så styrs hjulen med 
hjälp av en drivrem som fästs i en motor (se Figur 14). Motorn som används under testerna 
kommer att vara en 180W VVX-motor.  
 
Det som kommer att fungera som valsar i prototypen är 400 mm långa plaströr med en 
diameter på 200 mm (se Figur 15). Plaströren är ihåliga så valsarnas gavlar har täckts med en 
träskiva så att den roterande axeln kan fästas i något. 15 mm av träskivorna är svarvade till 
den innerdiameter som röret har, för att sedan placeras in i rören och skruvas fast.  
 

 
Figur 15 – Prototypens valsar 
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Remhjulen är tillverkade i ek. De är svarvade med ett spår så att drivremmen inte spårar ur 
hjulen och de har även ett svarvat spår på baksidan. Tanken med spåret på baksidan är att få 
ut samma rotation på axeln som det remhjulet har. I järnröret som valsen roterar med finns en 
fastborrad skruv (se figur 16) som hjulet kan fästas i. Genom att få en passning mellan skruv 
och spår kommer det inte slira mellan axel och hjul då de är låsta med varandra. 
 

 
Figur 16 - Svartvat spår i drivhjul, låsning i axel 

För att snabbt kunna ställa in det valsgap som önskas ändras gapets längd med hjälp av en 
slits. I MDF-skivan fräses ett spår där axeln som valsen sitter på kan skifta position. I 
aluminiumbrickan (se figur 17) så finns det även där ett spår. I MDF-skivan finns en skruv 
fastskruvad och när avståndet är bestämt dras muttern åt och valsen sitter fast. Detta är en 
viktig del i konstruktionen då det kommer att ske många ändringar i valsgap, och då är det 
smidigt med en snabb och enkel lösning. Med denna lösning är det möjligt att ändra valsgap 
från 10 mm upp till 50 mm. Sträckan är baserad på den förstudie som genomförts av flisen (se 
Tabell 3) 
 

 
Figur 17 - Slitsat spår för variation av valsgap 
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Figur 18 - De remhjul som drivremmen roterat kring 

 
Det nedre remhjulet (se figur 18) är det hjul som spänner drivlinan från motorn mot det första 
remhjulet till valsarna. Remspännaren kommer att få utstå störst påfrestningar så det är 
förstärkt med två stycken mp-vinklar, då risken finns att hålet i MDF-skivan annars blir 
utslitet. MP-vinklarna användes också för att göra ett sista extra drag så att drivlinan blev 
ännu mer spänd.  
De två drivhjul som är fästa i axeln på valsarna ska ha en roterande rörelse mot varandra 
vilket innebär att drivremmen måste vara mönstrad både över och på undersidan. Den drivrem 
som används i dessa tester är en fläktrem multiribb med just mönstring på båda sidor. Tack 
vare detta kunde drivremmen placeras som i figur 18 och valsarna roterar mot varandra med 
samma hastighet. Avslutningsvis placerades ett styrhjul ovanför det första remhjulet för 
valsen, så att remmen kunde passera tillbaka till motorn utan att träffa hjulet (se figur 14). För 
att hålla remhjulen som roterar valsarna kvar på axeln placeras en saxpinne genom varje 
stäng.   
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För att simulera den behållare som fylls med flis har en trälåda byggts för att fylla samma 
funktion. Lådan kommer att placeras ovanför valsarna (se figur 19) så att flisen ramlar ner i 
gapet och inte på sidan.  

 
Figur 19 – Överblick av behållarens placering mot valsarna.  

 
Den inmatningsskruv som befinner sig i dagens konstruktion utsätter ett tryck på 1,5 MPa 
(Handledare Drinor, 2018), så för att få så bra värden som möjligt i testerna måste samma 
tryck utsättas på flisen i denna konstruktion. Den enklaste lösningen var att bygga ett lock för 
behållaren. Locket måste vara mindre i area än öppningen så att locket kan falla ned med 
flisen som matas ut. På locket kommer en vikt att placeras så att det blir en utbredd last mot 
flisen och ett uppnått tryck på 1,5 MPa.   
 
 

𝐹 = 𝑚 × 𝑔 (1),  𝑃 = 𝐹 × 𝐴 (2) 
 

(1) i (2) ger à 𝑚 = (
)×*

 (3) 

 

𝑚 =
1,5

0,0456 × 9,82 = 3,35	𝑘𝑔 
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För att uppnå det önskade trycket måste alltså en vikt på 3,35 kg att placeras över flisen. En 
dunk med 3,3 liter vatten placerades ovanpå flisen (se Figur 20). 

 
Figur 20 – Vattendunken som kommer att simulera inmatningsskruven under testerna. 
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3.4 Experimentell del – Tester 
Med den färdiga konstruktionen (se figur 14) kommer nu konceptet att testas för att se ifall 
det fungerar. Behållaren kommer att fyllas med flis och vikten placeras ovanpå för att 
symbolisera en inmatningsskruv. Om ett önskat resultat uppnås kommer ett band att placeras 
under valsarna för att se hur den framtagna mattan med flis blir.  
  
Test 1 
I det första testet som genomfördes så framkom det snabbt att det blir problem med detta 
koncept. Gapet mellan valsarna ställdes in på fem millimeter och sänktes med en millimeter 
vid varje nytt försök.  
 
Under de två tester som genomfördes med ett gap över tre millimeter så föll flisen bara 
igenom gapet utan att valsarna fyllde en större funktion. Den största anledningen till detta var 
att den minsta flisen bara föll igenom gapet mellan valsarna. De största flisbitarna 
transporterades genom gapet med hjälp av valsarnas rotation men då ett jämnt flöde är önskat 
fungerade inte detta gap. Med detta gap kommer aldrig en bra och jämn matta att kunna 
uppnås då det helt är beroende på storleken av flisen som ramlar från behållaren. 
 
När gapet ändrades till tre millimeter uppstod ett annat problem. De större bitarna flis 
fastnade i gapet då de inte längre inte fick plats mellan valsarna och bildade en stor hög. När 
valsarna försökte att pressa igenom flisen började motorn att slira och valsarna stannade. Den 
motor som användes i testet hade ett slirskydd. Så fort valsarna belastades för mycket orkade 
inte motorn att pressa genom flisen.  
 
Samtidigt som det var stopp på ena änden av valsen ramlade den mindre flisen igenom då den 
fortfarande inte hade någon kontakt mellan valsarna.  
 
Försök på två samt en millimeter genomfördes även snabbt, men även här tog det stopp 
väldigt fort och motorns slirskydd slog in. 
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Test 2 
I detta test kommer enbart utväxlingen i motorn mot drivhjulen att ändras för att se hur stor 
hjälp det kommer att medföra. Det drivhjul som satt på motorn i test 1 hade en diameter på 
100 mm och kommer att ändras till 50 mm. Detta kommer att medföra att utväxlingen nu i 
valsarna blir dubbelt så stor då remhjulen till valsarna har en diameter på 100 mm. 

 
Figur 21 - Drivhjul motor 

 
7
8
= 𝑖       (Maskinelement, 2011) 

D = Diameter på remhjul 
d = Diameter på drivhjul 
i = utväxling  
 
Som visas i Figur 14 så kan det ses att remhjulen i konstruktionen är tillverkade i trä. I test 1 
så var det kontakt mellan trä och gummi. För att minska sannolikheten för att det ska börja 
slira limmades det på gummi även på remhjulen samt drivhjulet inför test 2 (se Figur 21). 
Friktionskoefficienten av gummi mot gummi ligger på 1,16 (Engineering toolbox, 2004) och 
därav togs beslutet att testa detta för att se ifall det blev någon förbättring. Det lim som 
användes var ett starkt kontaktlim. Precis som test nr 1 så ramlade merparten av flisen igenom 
vid ett större gap (3–5 mm) men så fort gapet blev för litet blev det tvärstopp för motorn och 
slirskyddet slog ut. Däremot märktes det av att det blev en starkare utväxling då det fungerade 
att köra försöken lite längre. Drivremmen spändes även åt lite till i detta försök. 
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Test 3 
I test 3 behölls samma drivhjul på motorn från test 2. Skillnaden från tidigare test är nu att 
tunna aluminiumplåtar bockats så att de får en L-profil och sedan skruvas fast på valsarna (se 
Figur 22). 
Teorin bakom vinkeljärnen är att släta valsar inte stoppar upp den mindre flisen när det blir ett 
större gap mellan valsarna. Vinkeljärnen ska symbolisera en ribbad profil som tar upp den 
mindre flisen. Förhoppningarna var att dessa skulle ta fram en metod som får fram ett bättre 
flöde mellan liten och stor flis. 
 

 
Figur 22 - Monterade L-profiler på valsar 

Under försöken på test 3 kunde inte valsavståndet underskrida 3 mm, då plåten är 3 mm långa 
i utgående profil. Därav enbart försök med valsavstånd fyra samt fem millimeter.  
 
När testet var genomfört kunde det konstateras att denna metod fungerade. Valsarna kunde 
rotera utan att det blev stopp för motorn och en matta bildades. Eftersom test 3 var den första 
metoden som fungerade finns det inget annat test att jämföra med. Däremot kunde det slås 
fast att för att arbeta med flis behövs det valsar som kan fånga upp den mindre flisen 
samtidigt som den större flisen får ett gap stort nog för att åka igenom. 
 
Under testen var det intressant att få se hur mattan såg ut som matades ut. Då ett 
transportband inte fanns tillgängligt under test 3 så klipptes en matta i papp ut för att bara få 
se hur resultatet blev. Maskinen fick gå lite först så att en jämn utmatning tillkom.  
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Pappret fördes in i maskinen och stängdes av efter några sekunder. Flisen föll som önskat 
över hela bandet och resulterade till en 400mm bred matta. Det är något som är positivt då 
valsarnas längd var densamma (se Figur 23). Däremot avtog jämnheten på mattan desto 
längre ut mot kanterna som flisen föll.   
 
 

  
Figur 23 – Utgående matta test 3 sedd framifrån. 

Det utfördes även den del mätningar på höjden av mattan för att få se om det blev ett önskat 
resultat. Bäst resultat uppnåddes vid ett valsgap på 40 mm (se Tabell 7). 
 
Tabell 7 - höjdmätningar av flismatta 

  
 
Som högsta höjd hade mattan ett mått på 48mm och det mättes i mitten på mattan sett 
framifrån. Ca 250 mm av mattans bredd höll en jämn höjd mellan 40-48mm beroende på hur 
flisen ramlat. Det blir en del ojämnheter eftersom flisen inte faller rakt nedåt utan att de landar 
på varandra.  
På kanterna avtar höjden och de mättes upp till 10–29 mm (se Tabell 7). Vid ytterkanterna 
(200 mm sett från centrum) genomfördes inga mätningar då flisen inte alltid landade där. 
Därför valdes måttet ±180 mm (sett från centrum) som sista mått. 
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Figur 24 - Utgående matta test 3 sedd från sidan 

I kravspecifikationen var kravet att en godkänd flismatta ska har 30 mm i höjd jämt fördelat 
över hela mattan.  
Det var ett resultat som konstruktionen inte kunde uppnå i denna version (se Figur 24).  
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4. Diskussion 

4.1 Val av metoder och arbetssätt  
De mätningar som genomfördes i förstudien var mycket användbara att använda under 
konstruktionsdelen av det slutgiltiga konceptet. Men något som var problematiskt med att 
mäta den längsta längden på flisen var att det enbart användes en liter flis.  
Flis är ett material som skiftar i storlek beroende på vilken leverantör som används samt hur 
vassa blad som används vid huggning. Därav ger det inget slutgiltigt resultat på att 
majoriteten av all flis som finns, håller dessa mått. Informationen var relevant för projektet då 
den liter som användes under mätningen kom från den säck med flis som använts under 
projektet.  
En annan problematisk synpunkt angående mätningarna är det att en flisbit som är 40mm 
lång, kan vara 30mm bred. En längd säger egentligen inte så mycket men att stå och sortera 
all flis efter area skulle vara ett evighetsprojekt då ingen skulle vara den andra lik.  
Tjockleken mättes upp för att se ifall längden och tjockleken kunde kopplas samman till ett 
koncept. Då flisen faller ut från behållaren i olika positioner och vinklar är det svårt att 
bestämma vilket som är det bästa arbetssättet att använda när det gäller flis. Den avgränsning 
som tillslut fastslogs var att arbeta efter längdskillnaden på flisen. Anledningen till detta är att 
det är större variationer i längd (60 mm skillnad) medans tjocklekens variation var mellan 1–
5,6 mm. Den bästa lösningen var att arbeta med något justerbart för att kunna hitta en balans i 
konstruktionen och dess förmåga att hantera storleksvariationerna. 
 
Den projektplan och de metodval som använts kändes som den rätta vägen att gå. Förstudien 
varade egentligen under hela projektet, då det alltid tillkom ny användbar information.  
Som planlagt skulle konceptgenereringen ta lång tid att genomföra och tack vare framtungt 
arbete och bra planläggning fanns den tiden att lägga. Den fas i arbetet som tog mycket längre 
tid än förväntat var själva bygget av prototypen. Tanken var att bygga den så fort som möjligt 
så att testerna kunde vara genomförda i god tid så att rapporten och slutsatserna kunde 
bearbetas under en längre period. Den tidsplanen sprack när test 1 inte gick som planerat och 
prototypen fick uppdateras för de sista testerna. Men genom att ha genomgått de första 
delarna i projektet under ett snabbt arbete så fanns tiden att göra flera tester.  
 
Projektet i sig kan ses både som ett lyckat arbete men ändå som ett misslyckande. Målet med 
arbetet var att ta fram en konstruktion som genererar en lösning för hur flishanteringen till 
bandet på Drinors flispress ska gå till, vilket inte kunde uppnås. De tester som genomfördes 
gav ingen slutgiltig lösning. Däremot kan slutsatsen tas att projektet inte varit bortkastat då 
två olika koncept beprövats (släta valsar och valsar med vinkeljärn) och att släta valsar nu kan 
uteslutas ifall ett intresse för vidareutveckling finns.  
 
En begränsande faktor i projektet är valet av motor. Den motor som användes var inte stark 
nog för prototypen och det medgav att resultaten i arbetet inte blev optimala. 
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4.2 Kommentarer till de tester som utförts.  
 
Test 1 & 2 
 
De två största felfaktorerna i dessa tester var följande: 
 

1. De släta valsarna som använts i dessa två tester fångar inte upp flisen som önskat utan 
den minsta flisen faller bara igenom, och resulterar till en ojämn utmatning av flis. 
Detta är ett resultat som inte önskas då en jämn utmatning av flis är ett måste för en 
fungerande process.  

 
2. Motorn som användes under dessa testet var helt enkelt inte stark nog för att pressa 

igenom flisen när det blev för stora variationer. Ett tunt gap med en för svag motor 
resulterade till att valsarna tillslut fastnade. En starkare motor och valsar som inte är 
helt släta hade kunnat krossa den flis som fastnat och processen hade kunnat fortsätta. 

 
Test 3 
 
Då tanken med prototypen aldrig var att krossa flis utan att transportera den jämnt ut på 
bandet fick det ske lite ändringar till test nr 3. Då en starkare motor inte fanns tillgänglig och 
en komprimering av flisen inte önskats, så togs beslutet att valsarna skulle ändras. 
 
Med bockade L-profiler simulerades ribbor på valsarna för att se om konceptet med två valsar 
ens är ett alternativ för flishantering. Resultatet gick över förväntan och för första gången i 
projektet fanns ett resultat att börja arbeta med. Problemet med resultatet från test 3 var att 
mattan som matades ut från konstruktionen inte höll en jämn höjdnivå eller spridning. Därav 
så kan inte detta koncept appliceras till någon maskin idag, men med vidareutveckling med 
rätt förutsättningar och resurser kan en framtida lösning ses som möjlig. 
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5. Förslag till fortsatt arbete 
  
Då prototypen i detta projekt inte uppnådde de förutsatta målen så krävs det en del 
vidareutveckling av konceptet för att kunna få den att fungera. Av det resultat som presenteras 
i test 3 kan nu släta valsar uteslutas. För en framtida fungerande konstruktion rekommenderas 
att använda valsar med något slags mönster för kan fånga upp de olika storlekarna av flis, 
samtidigt som det är starkt nog att krossa den flis som är för stor för att åka genom gapet.  
 
En annan intressant parameter är att valsgapet inte rekommenderas att överskrida 60 mm. I 
den förstudie som genomfördes (se tabell 3) så kunde det slås fast att majoriteten av den flis 
som använts i detta projekt har ett mått mellan 1–60 mm, där flest flis hade mått på 21–40 
mm. Det är dock omöjligt att ge ett rekommenderande valsgap då detta är helt beroende på 
valsarnas utseende. Utifrån detta skulle ett reglerbart valsgap rekommenderas. Då kan höjden 
på mattan samt den flisen som används tas i beaktning och snabba justeringar för optimering i 
processen vara genomförbara. Skulle en valstyp med till exempel tänder användas måste 
tändernas storlek tas i beaktning. 
 
Något som måste investeras för ett framtida försök är en starkare motor. Motorn som 
användes i detta projekt var inte stark nog för att används för flishantering. När flisen faller 
ner i valsgapet så sker det en slags högbildning och orkar inte valsarna dra ner flisen blir det 
tillslut stopp. Detta var den största felfaktorn i projektet. 
 
Då bygget enbart innehöll ett prototyp-bygge så har inget materialval genomförts. Däremot 
om den använda metoden skall tas vidare rekommenderas att använda rostfritt material till 
valsar och även allt material runtomkring. I denna process tillkommer det mycket väta och 
korrosion är ett problem som kommer att uppstå om inte rätt material används.  
 
När flisen faller ned genom valsarna faller den sällan så att den landar platt. De landar på 
varandra och sticker upp lite vilket resulterar till ojämna höjdskillnader. En idé skulle vara att 
placera någon slags platta eller vals som är reglerbar i höjd så att den önskade höjden på 
mattan kan justeras. Flisen som sticker upp kommer åt plattan och trycks nedåt. Eftersom 
mattan i princip håller samma höjd bör det inte resultera till en samling av flis som fastnar 
ovanpå utan det kommer att åka med bandet.  
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6. Slutsats 
 
När projektet påbörjades söktes en lösning för att uppnå en jämn och fin matta av flis som 
möjligt för att matas in i en mekanisk avvattningspress. Det som önskades var en höjd av 30 
mm på flismattan.   
 
Med de tre tester som genomförts kan slutsatsen dras att konceptet i sig är en metod som går 
att använda om det vidareutvecklas på rätt sätt (läs stycket; fortsatt arbete). Släta valsar kan nu 
uteslutas då variationen av flisstorlek är för stor och att valsarna då måste ha ett jättenyp för 
att fånga upp all flis.  
 
Det test som gav bäst resultat var test 3 och genom detta försök kan man dra slutsatsen att 
valsar med till exempel ribbor fångar upp flisen och sedan placerar den på bandet i ett jämnt 
flöde. Den motor och transmission som driver de ribbade valsarna måste vara tillräckligt stark 
så att motorn klarar av storleksvariationen av flisen, då eventuell krossning måste vara möjlig. 
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Appendix 
 
Bilaga 1 - Riskanalys 
Bilaga 2 - WBS  
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