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Sammanfattning 
 
Det här arbetet är genomfört som det avslutande momentet under sista terminen på Karlstads 

Universitet, och är ett examensarbete. 

Projektet utreder vilken ny drifttyp som skulle passa bäst i förtorken på en pappersmaskin hos 

pappersbruket Nordic Paper i Bäckhammar. Den nuvarande driften är gammal och omodern. 

Tack vare sin ålder är den inte längre heller särskilt pålitlig, och den är dessutom konstruerad 

på ett sätt som gör det svårt att utföra underhåll. Det finns inte heller något komplett 

reservdelslager eller ritningar till dessa delar, vilket skulle resultera i ett stort problem vid ett 

eventuellt haveri. 

Syftet är att undvika produktionsbortfall till följd av ett haveri i den nuvarande driften. Då 

delar av driften är inbyggd är det omöjligt att göra en okulär bedömning av skicket, utan att 

börja demontera delar. Det är således svårt att förutse när ett haveri är på väg att ske.  

Målet är att hitta ett koncept på en ny driftlösning som är både modernare och mer pålitlig än 

den som finns idag. Det vore fördelaktigt om den dessutom bidrar till att minska ett större 

oljeläckage som finns idag i förtorken, och som blir allt värre och värre. Det nya konceptet är en 

typ av lösning som är etablerad på marknaden idag. 

Resultatet leder fram till två olika, men båda mycket passande koncept. Det ena är något nyare 

på marknaden, medan det andra har funnits lite längre och anses som mer beprövat inom 

pappersbranschen. Trots att båda koncepten anses som bra helhetslösningar i det här fallet så 

är det en del som skiljer dem åt. Något som de dock har gemensamt är att det med enkelhet går 

att ha ett komplett reservdelslager till driften i förtorken hemma i fabriken. Det leder till en 

säkrare produktion och ett haveri kan snabbt åtgärdas.  

Det koncept som slutligen väljs som det bästa konceptet är Silent Drive/direktdrift. 
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Abstract  
 
This project is a bachelor thesis and it is a part of the very last semester at Karlstad’s 

University. 

Focus in this project is investigating and finding the very best solution for a new drive in the 

pre-dryer system on a paper machine. The paper machine can be found at Nordic Paper 

Bäckhammar.  

The current drive that is used is very old and outdated. It is not very reliable due to its age, and 

besides that there is also a big problem with the design. There is not much room for 

maintenance. Spare parts and drawings are absent, and causing a tremendous problem in case 

of a breakdown. 

The purpose with this project is avoiding loss of production due to a breakdown in the current 

drive. Since parts of the drive system are enclosed it’s impossible to see the condition on all the 

affected parts. Unless removing some of the construction. Because of this fact it’s difficult to 

anticipate a potential breakdown. 

The goal is to identify a well-suited concept on a new drive system. A drive system that’s more 

up to date but also more reliable than the one used today. There are huge problems with a 

major oil leakage on the current drive system. A great advantage would be if the new drive 

system would contribute to reduce the leak.  

The new drive system is a concept already established on the market. 

The results present two different types of concepts, both very suitable. One of them is a rather 

new concept, and the other have been used for a longer period of time.  Even though there are 

some differences, they both are considered very good alternatives.  One thing that they have in 

common is the possibility to easily keep a complete set of spare parts in the mill. That means a 

safer production and a breakdown can be fixed rapidly.  
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1 Inledning 
 
Det här examensarbetet är den avslutande kursen på högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid Karlstads Universitet. Examensarbetet utförs på uppdrag av, och i samarbete 

med ett företag. Företaget som står bakom det här uppdraget är Nordic Paper i Bäckhammar.  

 

1.1 Bakgrund 
 
I koncernen Nordic Paper finns 4 pappersbruk, varav 2 med integrerat massabruk. De ligger 

alla placerade i närheten av varandra i Värmland, och på andra sidan den norska gränsen i ett 

fall. De finns belägna i Säffle, Åmotfors, Greåker och Bäckhammar. Det här examensarbetet 

görs i samarbete med pappersbruket i Bäckhammar.  

Nordic Paper i Bäckhammar producerar ett av marknadens starkaste kraftpapper. På 

pappersmaskin 4 tillverkas en typ av kraftpapper som kallas MG-papper, det får sin särskilda 

karaktär av den stora MG-cylindern som torkar pappret.  

 

1.2 Problemformulering 
 
I förtorken på pappersmaskin 4 sitter 10 torkcylindrar. Torkcylinder 1–8 drivs idag av 

kugghjulsdrift. Det innebär att samtliga cylindrar har samma drivning, vilket kan resultera i ett 

längre stopp vid haveri, än om det hade varit separata drifter. Det befintliga drivsystemet är så 

gammalt att både reservdelar och service är mycket svårt och tidskrävande att uppbringa.  

Det råder även stora problem med oljeläckage vid den nuvarande driften, vilket bara blir ett allt 

större problem. Vid en installation av en eventuell ny drift så sker även ett byte till nya lager. 

Det skulle kunna bidra till att minska risken för fortsatt läckage. 

Syftet med det här arbetet är att undvika produktionsbortfall på grund av en föråldrad och 

opålitlig drift, som kan haverera när som helst. Ett haveri skulle innebära stora förluster i 

förlorad produktionstid, så väl som förlorade intäkter. Det vill man undvika genom att ta fram 

det bästa konceptet på en ny drift, som finns på marknaden, och som passar maskinen. 

 

1.3 Mål 
 

Målet är att beskriva ett koncept på en alternativ lösning till kuggdriften som finns idag - det 

ska vara en helt annan lösning än den som finns i nuläget. Den nya lösningen är en drifttyp 

som redan finns på marknaden och som kan levereras komplett av en utomstående leverantör. 

Det vore önskvärt att finna en drift där det stora oljeläckaget i förtorken minskar. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Examensarbetet löper under en begränsad tid, det är därför viktigt att planeringen håller och 

att arbetet begränsas med hjälp av avgränsningar.  

Eftersom att endast torkcylinder 1–8 har samma drift kommer inte cylinder 9 och 10 att ingå i 

utredningsarbetet. Detta för att dessa får sin drivning av torkviran. Arbetet kommer också 

endast fokusera på själva kuggdriften, och inte ta med några andra aspekter i förtorken. 

Det kommer inte att studeras detaljer med de nya koncepten, så som att dimensionera delar 

eller räkna på komponenter. 
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2 Metod 
 

2.1 Planering 
 
Det allra första stadiet i det här projektet är planering. Där bryts hela arbetet ner i en tydlig 

struktur som sedan fungerar som en bas som arbetet utgår ifrån. Till hjälp med struktureringen 

i det här arbetet görs ett GANTT-schema. Det är uppdelat i tre huvudkategorier, vilka är: 

planering, genomförande och sammanställning. Under varje huvudkategori finns specifika 

aktiviteter. 

 I GANTT-schemat finns också gater och milstolpar med, de talar om när vissa obligatoriska 

moment ska vara klara och redovisas. I den här kursen är dessa specifika gater och milstolpar 

redovisning och godkännande av projektplan, godkännande av metodval, opponering, 

slutredovisning samt slutlig inlämning av rapport.  

En horisontell linje i schemat visar hur länge en specifik aktivitet är tänkt att pågå. Det är ett 

mycket enkelt och tydligt system för att få en snabb överblick på hur länge alla aktiviteter är 

tänkta att pågå, samt vad de har för start- och stoppunkt. [1] 

GANTT-schemat är presenterat veckovis.  

Det har också tagits fram en WBS, vilket står för Work Breakdown Structure. Det är ytterligare 

en metod som kan användas för att strukturera ett projekt. Den visar samma saker som 

GANTT-schemat, men saknar tidsavläsning. Den har en annan design i form av en 

trädstruktur, vilket kan upplevas enklare att läsa av än GANTT-schemat. En WBS brukar 

användas vid planeringen av ett projekt, och den är mycket användarvänlig tack vare sitt 

hierarkiska och tydliga utförande. Se figur 1 nedan för att ta del av WBS’en som använs i det 

här arbetet.  
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Figur 1. WBS 
 

Under planeringsstadiet samlas också in så mycket tillgänglig data som möjligt. Det är 

nödvändigt av många anledningar, men bland annat för att veta vad en ny drift behöver ha för 

driftkrav och dimensioner. Det är också av stor vikt att kunna stödja beslutsfattande i valet av 

koncept längre fram i arbetet, och det görs med fördel med hjälp av den insamlade datan varvat 

med teoretiska belägg.  

När tillgänglig data är insamlad analyseras den för att säkerställa att den är korrekt, relevant 

och fortfarande aktuell.  

 

2.2 Litteraturstudie 
 
Litteratur som beskriver torkprocessen i pappersmaskinen är nödvändig som inledande studie, 

för att förstå maskinens funktion och uppbyggnad, samt få en klar helhetsbild. Vidare 

genomförs mindre litteraturstudier gällande oljeläckage, eftersom att detta är ett stort problem 

med den nuvarande driften. Vilket dessutom bara blir allt värre med tiden. Det är också ett 

tungt argument för att byta ut nuvarande drift till en alternativ sådan, och därför har det varit 

försvarbart att studera det något djupare. Tätningarna som används vid läckaget är 

labyrinttätningar. Det visar sig efter viss efterforskning att oljeläckage vid just 
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labyrinttätningar är relativt vanligt förekommande, och det är inte bara i det här fallet det är 

problem med det på pappersmaskiner. En tidigare studie om just oljeläckage i 

labyrinttätningar har varit till god hjälp för att förstå problematiken. [2]   

Ett önskemål från uppdragsgivaren i samråd med olika konsulter, oberoende av varandra, är 

att det bör utredas en typ av driftlösning som på fackspråk kallas ”Silent Drive”. Det är en typ 

av direktdrift där inga drev alls behöver användas om driften dimensioneras rätt. Behovet av 

växellådor försvinner därmed. Istället används flera elmotorer som monteras direkt på 

lämpliga drivvalsar. För att ta reda på mer om hur det här konceptet fungerar, och för att få 

vetenskapligt stöd för lösningen studeras även artiklar där lösningen beskrivs mer ingående 

och fördjupat.  

Kontakt med konsulter för arbetet framåt och hjälper till med nya kontakter på andra 

pappersbruk där det finns erfarenheter som rör det här arbetsområdet.  

Även Valmet hjälper till att svara på frågor och kommer med tips och idéer som för arbetet 

framåt.  

 

 

2.3 Involvera underhållsavdelningen 
 
Vid behov förs möten med underhållsavdelningens mek-, el- och förebyggande 

underhållsavdelning. Det är då den projektansvariga som håller i dessa möten. Där diskuteras 

idéer, problem, möjligheter och begränsningar utifrån respektive spetsområde. En ny drift 

kräver inte bara en trolig konstruktionsändring, utan det för även med sig andra aspekter, som 

till exempel möjligheter att försörja den nya driften med den ström som krävs. 

Där krävs det att i arbetet ta hjälp av specialistkompetensen inom respektive område. 

Det sker också regelbunden tvätt och service på pappersmaskinen, vilken utförs varje vecka av 

driftpersonalen men också underhållsavdelningen. Det är en viktig del att lyssna på och ta till 

sig erfarenheten från berörd personal när det kommer till vilka krav och önskemål de har för 

att på bästa sätt kunna utföra servicen/underhållet på maskinen. Ett utomordentligt exempel 

på det är det nuvarande växellådshuset som kapslar in hela kuggdriften i förtorken, och gör det 

omöjligt att både se och serva någonting där utan att börja skruva isär hela huset först. Ur 

underhållssynpunkt är det en mardröm för alla som ska utföra jobbet, och inte helt oväntat så 

är en öppen lösning att föredra på den nya driften. Inte att förglömma är det också viktigt att 

den nya driftlösningen möjliggör att den regelbundna maskintvätten och servicen som förs 

varje vecka, kan ske på en rimlig och godtagbar tid. Det får inte vara så komplicerat så att 

stopptiden blir längre än vad den är på nuvarande drift. 
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Det läggs också vikt vid att det är enkelt att byta reservdelar. Det bör utredas på respektive 

koncept som slutligen tas fram. 

Allt vad gäller reparation, reservdelar och beräknad reparationstid är något som 

underhållspersonalen kan överlägset bäst. Därav är det nödvändigt att involvera dem i det här 

arbetet.  

 

 

2.4 Kravspecifikation 
 
För att veta vilka krav som uppdragsgivaren har på den nya driftlösningen tas en 

kravspecifikation fram. Det görs i samarbete med personal från underhållsavdelningen och 

handledaren från företaget, samt den som utförde examensarbetet. Då det rör ett område där 

flera olika avdelningar arbetar är det nödvändigt att lista krav från alla berörda parter. 

Kravspecifikationen hjälper till att tydligt beskriva kraven som finns och den är i ett senare 

skede i arbetet till stor hjälp under konceptvalet, för att identifiera den mest lämpliga 

lösningen. Dess syfte är att både kunna användas som utgångspunkt under sökandet efter 

passande konstruktionslösningar, men också i ett senare skede när dessa lösningar ska 

utvärderas. [1] 

 

 

2.5 Konceptutvärdering 
 
Det tas fram ett par olika koncept på en alternativ drift. Det som finns på marknaden utreds 

och utvärderas. Det konstrueras inte någon egen lösning eller variant, utan enbart etablerade 

och beprövade koncept är med som alternativ.  

Till hjälp att ta fram de koncept som finns tillgängliga på marknaden är leverantörer och 

utomstående konsulter.  

När senare det slutgiltiga konceptvalet görs ligger kravspecifikationen till grund. Endast 

koncept som uppfyller alla krav kan bli ett slutgiltigt koncept. Det görs därför också en 

elimineringsmatris för att säkerställa att alla de koncept som tas fram uppfyller alla krav. 

Det argumenteras för och emot respektive koncept, och det är nödvändigt att utvärdera alla 

koncepten för att säkerställa att det mest passande konceptet slutligen väljs.  
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2.6 Sammanställning 
 
Efter projektets slut lämnas en färdigställd rapport över till uppdragsgivaren. Den är tänkt att 

ligga till grund för en eventuell förstudie ifall man i framtiden bestämmer sig för att satsa på en 

ombyggnation av kuggdriften i förtorken på pappersmaskin 4.  

Det tas inte fram någon prototyp, då det är ett mycket komplext maskineri som behandlas. Den 

lösningen som väljs till slutgiltigt koncept finns redan på marknaden, troligtvis hos ett flertal 

konkurrenter. Arbetets tyngd ligger därmed inte vid att uppfinna en ny driftlösning, utan 

snarare att ta fram och utreda vilken som är den mest optimala till just den här 

pappersmaskinen.  

 
 

3 Teori 
 
Dagens utveckling inom pappersindustrin går alltmer mot en trend med en sådan energisnål 

pappersproduktion som möjligt. [3] Samtidigt är det också viktigt att sikta mot en ökning av 

produktionshastigheten, för att klara av konkurrensen i branschen. Det krävs ett visst 

fokusskifte för att kunna hänga med bland detta nytänkande. Bara ett mindre kliv tillbaka i 

historien låg tyngden i marknadsföringen enbart vid hög produktion, och höga hastigheter. Det 

var viktigt att tillverka mycket papper. Den senaste tiden har fokus dock ändrats drastiskt. Det 

är inte längre gångbart i tiden att enbart marknadsföra sina produkter som effektiva. Det är 

idag minst lika viktigt att hänga med i utvecklingen vad gäller att producera energisnåla 

produkter också. [3 Detta har att göra med ett mer medvetet miljötänk där det värnas om 

jordens resurser och inte förbrukas mer energi än vad som är absolut nödvändigt.  

 

3.1 Torkpartiet 
 

Innan pappersbanan går in i torkpartiet passerar det presspartiet. Där har den en torrhalt på ca 

35% i den gällande pappersmaskinen. Väl i torkpartiet torkas pappret genom att det pressas 

mot torkcylindrarna med hjälp av torkviror och ledvalsar, och det uppnår då en torrhalt på 90–

95%. Ju högre tryck mot viran, desto större värmeöverföring blir det från cylindrarna till 

pappersbanan. 

Man styr papprets torrhalt genom att ändra ångtrycket inne i torkcylindrarna. Ju högre 

ångtryck, desto högre temperatur inne i cylindern. Ångtrycket som används på maskiner som 

tillverkar kraftpapper, vilket är fallet i den här studien, kan vara upp mot hela 800 kPa.  

Det är en rad olika parametrar som vid en viss temperatur avgör värmeflödet genom 

cylinderväggen. Dessa är: 
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-  Halten inerta gaser vid väggen. 

- Kondensatskiktets tjocklek och turbulens. 

- Mantelväggens tjocklek och värmeledningsförmåga.  

- Värmeövergångstalet yttre cylinderyta till yttre pappersyta.  

Det bör vara ett stigande ångtryck från början av torkpartiet till slutet av det, det vill säga det 

torraste pappret som finns längst mot slutet har kontakt med de cylindrarna som är allra 

varmast. Det är av stor vikt att ha en låg temperatur på cylindrarna i början av torkpartiet 

eftersom att blött papper lätt fastnar på en het yta. Det ger också en låg ytjämnhet, vilket 

givetvis vill undvikas. Det finns dock ytterligare en anledning till att öka torktemperaturen 

successivt från början mot slutet. Vid en för snabb torkning finns det risk för att partiklar från 

hartslimmet rycks med vattnet ut till pappersytan. [4] 

 

3.2 Torkcylindern 
 

Torkcylindrar tillverkas av gjutjärn. Det är ett lämpligt val tack vare dess goda 

värmeledningsförmåga och att det är ett relativt billigt material.  

Diametrarna är stora, och det finns tre olika mått som vanligen används. Dessa är 1,5, 1,8, och 

2,2 m. [4] På pappersmaskin 4 i Bäckhammar är diametern 1,5 m på samtliga torkcylindrar som 

berörs av det här examensarbetet. 

Torkcylindrarna torkar pappret genom sin uppvärmda yta, vilken genereras från ångan som 

finns inuti dem.  

De tillverkas genom gjutning där det används vertikala gjutformar. Det är oerhört viktigt att 

avsvalningsförloppet är likadant över hela cylindern, det vill säga från toppen till botten. Det 

kommer annars leda till att godsstrukturen påverkas, men även värmeledningsförmågan. [4] 

För att alla torkcylindrar ska få samma periferihastighet svarvas de både invändigt och 

utvändigt. De balanseras till sist mekaniskt för att säkerställa att de roterar i balans.  

 

3.3 Torkviran 
 

En torkvira eller viraduk är ett finmaskigt nät, som tack vare nätstrukturen kan släppa igenom 

vatten. En viraduk kan ha flera användningsområden, men i en pappersmaskin är dess uppgift 

att avvattna mälden. [5] (Mäld kallas pappersmassan när den innehåller en högre andel med 

vatten än vad den gjorde från början. När pappersmassan når pappersmaskinen har den blivit 

utblandad med vatten, och kallas därav mäld.) Funktionen som torkviran har är att säkerställa 

att pappret torkas på ett effektivt men samtidigt jämnt sätt. [3] En av de viktigaste delarna för 

att säkerställa detta är aerodynamiken kring torkviran, och hur luften rör sig i direkt 
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anslutning till den. Saker som inverkar på aerodynamiken i ett sådant här fall är bland annat 

strukturen på själva torkviran, vilken möjlighet luften har att passera genom materialet, i 

vilken hastighet pappersmaskinen körs, och inte minst kontakten torkviran har med pappret.[3] 

Strukturen på viran är mycket avgörande vad gäller ventilationen och avdunstningen av fukten 

i pappersmassan. Nu för tiden är torkviran tillverkad av metall- eller plasttrådar.  

Tidigare användes filtar istället för viror. Eftersom att de suger åt sig vatten, till skillnad från 

virorna, så behövde filtarna torkas på speciella torkfiltcylindrar. Detta behöver man inte göra 

med torkviror. [4] 

När man avgör vad exakt för material som är det mest optimala för en specifik pappersmaskin 

eftersträvas en fin balans mellan egenskaperna hos materialet i torkviran och en hög kvalité på 

pappret som produceras. Man vill komma åt egenskaper hos torkviran som gör det möjligt att 

köra enligt en optimal produktionshastighet, samtidigt som det är önskvärt att även nå en 

maximal livslängd på viran i fråga. [3] 

Den viktigaste och mest uppenbara uppgiften torkviran har är att pressa pappersbanan mot 

cylinderytan och skapa ett högt värmeövergångstal. Utöver det så fyller den också en funktion 

vad gäller att leda pappersbanan genom torkpartiet. [4] 

Som nämnts tidigare torkas pappret genom att banan pressas mot de varma torkcylindrarna 

med hjälp av torkvirorna. Pappersbanan går över torkcylindern från ingående till utgående 

nyp, och medan det sker kommer temperaturfallet och då även värmeövergången att sjunka. 

Vattenångan som finns i systemet tränger sig från papprets utsida och in i torkviran. Där 

kondenserar det eller fortsätter genom viran och ut i torkkåpan istället. Figur 2 visar ingående 

samt utgående nyp mellan torkviran och torkcylindern. 
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Figur 2. Visar ingående och utgående nyp, där torkviran möter eller lämnar kontaktytan med 

torkcylinder 1. 

 

 

 

Problem som kan förekomma med torkviror är att hydrolys kan uppstå om det råder en hög 

temperatur och luftfuktighet. (Hydrolys innebär att en molekyl klyvs i två delar efter det att en 

vattenmolekyl har adderats.)  Det är därför viktigt att man använder material i torkvirorna som 

är ”hydrolyståliga”. Andra orsaker, utöver hydrolys, som är vanliga anledningar till att 

torkviror byts ut är slitage och att det samlas föroreningar. [3] En normal livslängd på torkviran 

är mellan 6 – 18 månader, beroende på det enskilda fallet. Det lönar sig att hålla extra koll på 

sömmar och ändar eftersom att det är de generellt svagaste delarna på torkviran. [3] 

De senaste 10–20 åren har torkviran allt mer gått över till att få ytterligare en uppgift, förutom 

ovan nämnda. I takt med att driftlösningen silent drive/direktdrift har slagit stort på 
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marknaden förekommer numer ofta även kravet att torkviran måste klara av att driva runt en 

del valsar och cylindrar i förtorken. För att detta ska fungera behöver oftast torkviraspänningen 

ökas för att tillräcklig friktion ska genereras. 

 

3.4 Drift 
 

Enkelt och något generaliserat så består en pappersmaskins drift av två huvuddelar. Det ena är 

en elektrisk del som omvandlar den elektriska energin till en mekanisk rörelse. Det andra är så 

klart den mekaniska delen som i sin tur överför den mekaniska drivningen ut till någon rörlig 

del på pappersmaskinen.  

Den elektriska delen består av en eller flera elmotorer och en styrenhet. Elmotorerna 

förekommer i olika varianter, och kan vara både likströmsmotorer eller växelströmsmotorer. 

Växelströmsmotorerna är dock de som är mest vanligt förekommande idag, men det har 

varierat i tiden och sett olika ut genom åren. Dessa kan finnas både som asynkron och synkron 

motor. 

Den faktiska konstruktionen av driften kan sedan ritas och byggas nästan hur som helst. Det är 

viktigt att man tar hänsyn till och räknar med en rad olika aspekter när man avgör hur man vill 

konstruera. Det absolut viktigaste är att sträva efter en drift som klarar av de kraven man har, 

och att den utifrån dessa krav kan fungera pålitligt i många år framöver. [3] En pappersmaskin 

är ju oftast i drift dygnet runt, året runt, och i flera år. Därför ställs höga krav på att 

konstruktionen och alla ingående komponenter ska klara av den påfrestningen som det 

innebär.  

Om ett antal förslag som uppfyller detta krav har identifierats, följer härnäst att studera 

prisskillnader för tillverkning av delar, samt hur möjligheterna att få tag på reservdelar till den 

nya lösningen ser ut.  

Slutligen är det nödvändigt att beakta faktorer så som hur enkelt det är att utföra underhåll på 

den färdiga konstruktionen, hur mycket yta som krävs i fabriken för den specifika driften, och 

var det är lämpligt att placera växlar och motorer. [3] 

Varje drivgrupp brukar definieras som den loop som en torkvira bildar. Varje drivgrupp har en 

huvuddrift och i vissa fall även mindre hjälpdrifter när det anses nödvändigt. [3] 

Den senaste utvecklingen har fört driften av pappersmaskinen alltmer från det klassiska där 

det enbart är elmotorer och någon form av växlar som driver hela systemet. Trenden går mer 

och mer till att utnyttja effekt som kan fås av torkviran, förstås i en kombination av elmotorer 

också, fast inte i samma utsträckning som tidigare har krävts. För att kunna optimera antalet 

drivkällor och var i torkgruppen de bör placeras krävs teoretiska beräkningar. [3] Det som 

räknas på och som är extra viktigt att vara vaksam över är främst att kraftöverföringen till varje 
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komponent är tillräcklig för att överföra den önskade effekten till torkviran utan slirning. [3] Det 

är enligt Valmet en av de ibland lite mer krävande utmaningarna att konstruera driften så att 

risken för slirning minimeras. Aspekter som spelar in där är torkviraspänningen, som ofta 

måste höjas för att det ska fungera utan slirning. Det i sin tur påverkar friktionen mellan 

torkviran och den kraftöverförande komponenten.  

Hur den mekaniska driften ska dimensioneras avgörs helt av hur behovet av effekten ser ut. [3] 

 

3.5 Direktdrift – Historia 
 

Hela idéen med direktdrift/silent drive tog fart år 1995 då ABB påbörjade ett utvecklingsarbete 

gällande att ta fram en drift som skulle passa en pappersmaskin. Två år senare, 1997, hade en 

prototyp utvecklats och konstruerats, vilken då testkördes i ABB’s laboratorie. Resultatet var 

lyckat och år 1999 bytte man ut en likströmsmotor mot den allra första fabrikstillverkade 

permanentmagnetmotorn i torkpartiet på ett av M-real’s pappersbruk.  

Det visade sig att den här nya driftlösningen fungerade så pass väl att den senare kom att 

installeras på flertalet andra pappersbruk runt om i världen, bland annat i Sydafrika, Tyskland, 

Australien och USA. Av de europeiska länder som ännu inte har installerat driften står de flesta 

i kö och väntar på att få göra det. 

Efter den lyckade ombyggnationen hos M-real lanserade ABB sin direktdrift officiellt på en 

pappers- och massamässa i Helsingfors 2001, och redan samma år fick de ta emot pris både i 

Manchester och i Grenoble för sin revolutionerande och annorlunda lösning.  

Några år senare, under 2009, delades även det mycket prestigefyllda svenska priset Marcus 

Wallenbergpriset ut till tre av föregångsmännen på ABB, för deras stora genombrott i och med 

den nya och banbrytande driftlösningen. [6] 
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4 Resultat 
 

Pappersmaskinen inklusive förtorken byggdes på 1950-talet, och det har förekommit en del 

ombyggnationer sedan dess. Det är först på senare tid som den här typen av data på ingående 

komponenter har börjat bli digitalt registrerad, innan dess gjordes ändringar på fysiska 

ritningar, som vanligtvis hittas i ritningsarkivet på pappersbruket. Det kan dock vara något 

problematiskt för den som inte är helt insatt i historiken, att veta ifall de ritningar som hittas är 

den senaste versionen, eller om det finns ännu nyare ändringar som gjorts.  

Utöver det material som finns att tillgå på Bäckhammar så är Valmet en stor hjälp vad gäller att 

svara på frågor, och komma med tips och idéer som för arbetet framåt. Just bruket i 

Bäckhammar har en egen kontaktperson på Valmet, som är specialiserad på Bäckhammars 

båda maskiners utformning och funktioner. Denne är till god hjälp i arbetet, särskilt eftersom 

att personen i fråga är så pass bekant med utrustningen och den rådande konstruktionen. 

Det är dock kanske allra främst en anställd med många års erfarenhet på 

underhållsavdelningen på Nordic Paper i Bäckhammar som är högst delaktig i diskussioner 

och frågeställningar som är betydande för projektets utveckling framåt.  

 
 

4.1 Konceptutvärdering 
 

4.1.1 Silent drive/ledvalsdrift 
 

På väldigt gamla pappersmaskiner hade alla torkcylindrar drivning från en motor. Det var då 

transmissionsaxlar och remmar som användes för att åstadkomma detta. Det var vid den här 

tiden ett öppet system där kugghjul var helt blottade och alltså saknade ett skyddande hus som 

inneslöt driften. Det innebar inte bara en enormt stor risk ur säkerhetssynpunkt för de 

anställda som vistades runt maskineriet, utan det innebar även stora nackdelar med en öppen 

drift när det kommer till driftsäkerhet och yttre påverkan. [3] Se figur 3 nedan för att se hur ett 

oskyddat kugghjul ser ut, och dess säkerhetsrisker som finns.  
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Figur 3. Kugghjul 

 

Det har funnits olika principer för torkpartidrifter genom tiderna, men just idag är metoden 

”silent drive” den allra vanligaste. Den går ut på att man demonterar befintlig drift i form av att 

ta bort ingående axlar och motorerna som driver dessa, samt alla växellådor och kugghjul på 

drivsidan. Man monterar sedan ett antal motorer direkt på lämpliga ledvalsar istället. 

Motorerna fästs även med stödarmar in i maskinens balkkonstruktion för att öka stabiliteten 

och undvika snedbelastning. Dessa motorer kan vara vattenkylda, varpå slangar för 

vattenkylning i sådana fall även kopplas in.  

Motorerna kan också monteras på en axel som driver ledvalsarna istället för att sitta direkt på 

dessa. Motorerna placeras då på betongfundament utanför värmeutrymmet. Det finns olika 

alternativ att välja mellan. Nedan ses figur 4 som visar hur det kan se ut med silent 

drive/direktdrift där motorerna är monterade på en axel och placerade på betongfundament 

bredvid pappersmaskinen. 



Pauline Johansson 
2019-06-10 
Examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik Karlstads Universitet 

22 

 

Figur 4. Silent drive/direktdrift. Bild lånad från Valmet efter överenskommelse. 

 

Det finns flera fördelar med ”silent drive” – lösningen, men en av dem är att dessa motorer 

även är anpassade och utvecklade för att klara av mycket höga temperaturer, och därför kan 

man spara mycket plats i fabriken genom att montera motorerna inne i maskinens 

värmeutrymme. På konventionella lösningar har man sällan den möjligheten, och motorerna 

får då monteras på stora fundament på utsidan av maskinen. [7] Likt på bilden ovan. 

Den här typen av drivning, där man saknar drev och mellandrev samtidigt som det inte sitter 

någon direktdrift på varje cylinder eller vals, möjliggörs eftersom att maskinbeklädnaden nu 

för tiden är såpass slitstark och hållbar. Det medför att den klarar av att dra flera 

maskinelement, i form av torkviror och ledvalsar, och på så sätt får maskinen sin drivning 

ändå. Torkvirorna kan ses som breda drivremmar vilka, tillsammans med ledvalsarna, klarar 

av den stora belastningen det innebär att driva torkcylindrarna utan någon annan mekanisk 

förbindelse. Detta berättar Peter Lindgren, Mill Sales Manager för Skandinavien på Valmet. 

Det krävs en närmare utredning huruvida en sådan här lösning skulle kräva en uppdelning av 

drifter eller inte. Ska hänsyn endast tas till torkcylinder 1–8 är det troligtvis inte nödvändigt, 

men ska det däremot inkludera hela förtorken, inklusive torkcylinder 9 och 10 som inte har 

någon drivning idag, så behöver resonemanget gå på ett annat vis. Det finns även önskemål om 

att montera ännu en torkcylinder, torkcylinder 11. Skulle det genomföras så krävs definitivt en 

uppdelning av drifter, då torkviran troligtvis inte orkar dra de tre sista torkcylindrarna helt 
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själv. Eftersom att dessa torkcylindrar faller inom kategorin avgränsningar så har inte detta 

utretts under det här arbetet, utan är ett fall för en vidare utredning.  

Något som inte helt sällan är en utmaning vid en ombyggnation till ”silent drive” är att 

torkviraspänningen ofta måste ökas för att få nog friktion och undvika slirning. Det beror på att 

den totala ytan vid ingrepp minskar och därmed minskas också ytan som ligger an och driver. 

Detta säger en utomstående konsult. Risk för slirning förekommer främst mot slutet av 

pappersmaskinen, och eftersom att det här arbetet är avgränsat till torkcylinder 1–8 som sitter 

i förtorken, kommer inte slirningsrisken att undersökas ingående. 

Det finns dock vissa knep man kan använda sig av för att ”skapa” friktion om det behövs. Det är 

till exempel att använda infällda gummikanter på torkvirorna, det ger naturligtvis ett bättre 

grepp. Detta är ett tips som Peter Lindgren på Valmet ger. 

För att öka torkviraspänningen ökas ledvalsdiametrarna. Det uppstår inte sällan problem i 

samband med ökade diametrar, och problemen är oftast att få plats med dessa ändringar i 

befintliga torkpartier, säger Peter Lindgren. På just pappersmaskin 4 som berörs av det här 

arbetet har dock den här ändringen redan skett, av en annan anledning. Med andra ord är ett 

större hinder redan avklarat.   

Det finns ett flertal fördelar med ”silent drive”, vilket kanske inte är särskilt förvånande 

eftersom att det idag är den ledande driftlösningen på marknaden. Fördelarna är till exempel 

att lösningen leder till en betydligt reducerad energiförbrukning, det krävs ingen olja (i det här 

fallet skulle alltså de stora problemen med oljeläckage som finns i den nuvarande driften kunna 

lösas). Förutsatt att motor och övrig ingående konstruktion dimensioneras rätt så krävs ingen 

växellåda, och den kompletta lösningen tar upp mindre plats i fabriken än vad en traditionell 

drift gör. Det är också en lägre installationskostnad eftersom att det krävs färre mekaniska 

driftskomponenter. På samma sätt leder det även till en lägre underhållskostnad tack vare en 

enklare konstruktion med färre komponenter. [9] Slutligen innehar det också en mycket lägre 

ljudnivå, vilket namnet skvallrar om. Den minskade ljudnivån beror på vattenkylningen, som 

inte genererar särskilt mycket ljud, till skillnad från om man hade behövt använda fläktar för 

att få ner värmen. 

Precis som med alla lösningar så finns det också några nackdelar. Det har tidigare i rapporten 

nämnts vissa risker med slirning som förekommer. Det är något som måste utvärderas vid 

eventuella funderingar på att byta till ”silent drive”. Det är också nödvändigt att ta i beaktande 

att det är en relativt ny lösning av drift, åtminstone i pappersbransch-mått. Den första driften 

av den här nya typen installerades 1999 på en pappersmaskin i Finland. [9] Den har sedan dess 

fungerat över förväntan, men med tanke på den relativt korta tiden som den varit i bruk kan 

det misstänkas att alla problem med driften ännu inte har uppdagats. Det är en risk som bör 

utvärderas.  
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4.1.2 Rätt dimensionerat behövs ingen växellåda 
 

Det är ofta nödvändigt att använda sig av en växellåda för att generera rätt hastighet och rätt 

vridmoment från drivkällan ut till pappersmaskinens dynamiska delar. Vanliga 

asynkronmotorer, vilka ofta används i detta sammanhang, är inte särskilt lämpade att köras i 

låga hastigheter. [10] De är normalt designade för att hålla en hastighet mellan 750 rpm och 

3000 rpm. [6] Det uppstår då ett problem, eftersom att pappersmaskinen som berörs i det här 

arbetet körs i ett brett hastighetsspann, och enligt uppdragsgivaren måste klara av att köras i 

hastigheter upp till ungefär 200 rpm vid normal produktionshastighet, vilket är ett framtida 

mål. Likväl som den måste gå att köras på mycket låga varvtal vid till exempel en uppstart. Det 

är mycket lägre siffror. 

Detta problem kan lösas genom att använda en permanentmagnet synkronmotor som drivs av 

en lågspänning växelströmsmotor. Ihopkopplad med en synkron DTC* förbättrar det motorns 

momentsvar rejält, det ger också en större och ytterst noggrann kontroll av hastigheten samt 

ger en högre effektivitet. Allt detta utan att använda varken växellådor, pulsgivare eller några 

andra hjälpkomponenter. [10] Nackdelen med växellådor är att de kan ses lite som en 

”förbrukningsvara” som slits med tiden och förr eller senare kräver service och underhåll. 

Något som ofta är kostsamt dessutom. [6] Utöver det så är de också stora och tar upp mycket yta 

vid pappersmaskinen. Det är därför möjligt att utan större ansträngning se att det har funnits 

ett visst behov av en driftlösning som kräver mindre underhåll, använder mindre energi och 

som utöver det tar upp mindre yta i fabriken. Precis en sådan lösning är ”Silent Drive”, som 

tillochmed anses vara en revolutionerande innovationslösning bland vissa. [6] 

 

 

4.1.3 * DTC - Direct Torque Control 
 

Genom att matcha motorvarvtal och moment med lastkraven på det drivna systemet kan man 

med hjälp av varvtalsreglerande frekvensomriktare göra stora energibesparingar. Dessa 

varvtalsreglerande frekvensomriktare kallas VSD’er, vilket är en förkortning för variable speed 

drive. De har spelat en betydande roll när det kommer till att nå prestandanivåer som tidigare 

inte varit möjligt hos elmotorer.  

För att anpassa spännings- och frekvensingångarna till motorn används ett moduleringssteg. 

Detta steg gör dock att tidsfördröjningar i styrsignalerna uppstår i processen. Det är inte någon 

fördel eftersom att det leder till en direkt lägre noggrannhet. [11] 
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För att undvika dessa tidsfördröjningar kan man istället använda sig av ”Direct Torque 

Control”, DTC, vilket ökar motorns momentsvar betydligt. DTC är en frekvensomriktare som 

används vid växelström, och vad som utmärker den här lösningen är att motorns flöde och 

moment regleras direkt istället för genom att motorströmmarna regleras indirekt. Det är också 

därför man får en större noggrannhet på lastkraven hos det drivna systemet, till skillnad från 

när man använder en VSD-lösning. [11] 

 

 
 

4.1.4 DRG – Advanced Dryer Section Drive  
 
Innan konceptet med DRG-växlar uppfanns så kördes pappersmaskinerna ofta med öppna och 

oskyddade kugghjul. En föråldrad och farlig konstruktion, särskilt för underhållspersonalen 

som behövde vistas runt och arbeta med driften. Det gav också begränsningar i 

drifthastighet.[12] Valmet såg behovet och utvecklade istället en typ av drift där man använder 

sig av en digital ”special-växellåda”. Den här växellådan kallas på fackspråk kort och gott för 

DRG-växel, och det är en förkortning som står för ”Advanced Dryer Section Drive”. Enkelt 

beskrivet är växlar, koppling och lager allihop inbyggda i ett förhållandevis litet skyddande hus, 

på så sätt är det inga delar som är blottade och utsatta. Se figur 5 nedan som visar hur en DRG-

enhet ser ut. 
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Figur 5. DRG-enhet monterad på en pappersmaskin. Bild lånad från Valmet efter 

överenskommelse. 

 

 Dessa växelenheter styr två torkcylindrar var. Det är inte heller nödvändigt att ha DRG’s 

monterade till alla torkcylindrar, ungefär hälften av cylindrarna kan ofta drivas enbart med 

hjälp av viran. [12]  

Eftersom att DRG-enheterna är så pass kompletta behövs inga skrymmande komponenter i 

driftkonstruktionen, såsom växellådshus eller liknande, förutom elmotorer som driver allt. 

Tack vare det så räcker det med en stabil balkkonstruktion runt hela förtorken, och det uppstår 

inte samma problem med oåtkomlighet som finns på pappersmaskin 4 i dagsläget på grund av 

växellådshuset som kapslar in hela kuggdriften. Då balkkonstruktionen är helt öppen genererar 

det i sin tur ett öppnare torkparti, vilket ger en förbättrad och mer utjämnad ventilation. Det är 

stora fördelar som i sin tur leder till en jämnare fuktprofil och på samma gång en jämnare 
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kvalité på pappret. [12] Se figur 6 för illustrering av den öppna balkkonstruktionen samt DRG-

enheterna. 

 

 

Figur 6. Balkkonstruktion och DRG-enheter ger en mycket öppen sida. Bild lånad från Valmet 

efter överenskommelse. 

 

För att jämföra kort med kuggdriften som idag driver pappersmaskin 4 på bruket i 

Bäckhammar, så sitter där ett stort växellådshus innehållande ett flertal drev och mellandrev 

som sköter växlingen av driften. Växellådshuset skyddar hela konstruktionen väldigt bra, men 

det är samtidigt ett problem eftersom att alla delar är inbyggda och väldigt svåråtkomliga. Det 

är inte bara oerhört problematiskt för underhållspersonalen om de behöver komma åt och 

utföra någon typ av underhåll, det är även ett stort problem att det krävs att stora delar av 

huset demonteras för att överhuvudtaget kunna göra en okulär besiktning av skicket på själva 

driften och dess ingående komponenter. Växellådshuset gör också att det blir trångt och 

svåråtkomligt att utföra arbeten just där. Det blir också en helt annan förutsättning för korrekt 

ventilering när man bygger in stora delar av förtorken på det här viset. 
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En installation av DRG-växlar möjliggör inte bara högre produktionshastigheter, det genererar 

också ett lägre behov av underhåll. Mycket på grund av den smidiga enheten som skyddar 

delarna i växellådan, men också eftersom att det enklare går att komma åt att serva andra delar 

i torken tack vare den öppna balkkonstruktionen. [12] Det är också mycket enkelt att montera 

ner DRG-växlarna för att utföra service på dem. Det kan göras utan att varken behöva ta bort 

några lager eller montera isär själva balkkonstruktionen. På samma sätt är det enkelt att 

installera DRG-växlarna om en passande balkkonstruktion redan finns på plats. Det behövs 

inte heller vid ett sådant tillfälle demonteras några lager, maskinfundament eller andra större 

delar. [13] Det är av stor vikt eftersom att det kostar mycket pengar i förlorade intäkter att ha en 

maskin stillastående längre än nödvändigt. 

Andra fördelar som de digitala DRG-växlarna ger är en mycket mer exakt styrning av hela 

pappersmaskinen. Det i sin tur ger givetvis även en jämnare drift, och gramviktsändringar av 

pappret samt ändring av produkttyp fungerar mycket bättre och med färre problem. Även 

stopp blir betydligt enklare att hantera. [12] 

Alla dessa moment är annars något som ofta är något kritiskt och avancerat att genomföra med 

ett bra resultat på den producerade produkten, det vill säga det färdiga pappret. Ofta ligger 

pappret som produceras vid uppstart i riskzonen för kassation, då det är svårt att få det att 

hålla kvalitétsmåttet innan pappersmaskinen har kommit igång och körts ett tag. 

Trots att DRG-växlarna möjliggör att köra pappersmaskinen i högre hastighet innebär det ändå 

inte att fler vibrationer uppstår som man kan tro, tvärtom så minskas tendensen till 

vibrationer. På samma sätt minskar ljudvolymen som maskinen genererar vid drift. Båda dessa 

fenomen beror på att växlarna har en lägre periferihastighet än klassiska växlar med en öppen 

drift, och därför uppstår både mindre ljud och mindre vibrationer. [13] 

Anledningen till att pappersmaskinen kan köras i högre hastighet om man monterar DRG-

växlar beror på den unika designen på kopplingarna. Se figur 7 nedan för att se kopplingens 

design. 
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Figur 7. Koppling med unik design.  

 

Denna design gör att termisk expansion, felaktig montering, och eventuella snedvridningar i 

basen inte har någon verkan på anläggningsytan mellan kugghjulständerna. [13] 

Med DRG-växlar förekommer inte heller onödigt oljespill, oljeläckage och överdrivet underhåll 

eftersom att DRG-enheterna är anslutna till centralsmörjningssystemet på 

pappersmaskinen.[13] Att undvika onödigt oljeläckage är något som är en viktig punkt vad gäller 

arbetsmiljö och säkerhet. Idag är det mycket hårda krav både vad gäller en säker arbetsmiljö 

för personalen, men också att det bedrivs ett aktiv miljöarbete. Det är av stor vikt att hela tiden 

sträva efter att bli bättre och än mer miljömedvetna i branschen. 

Hur det är mest fördelaktigt att placera DRG-enheterna finns en uppsjö av olika lösningar på. 

Det avgörs inte helt oväntat främst av hur varje pappersmaskin är byggd och konstruerad. 

Antalet DRG-enheter avgörs av hur många torkcylindrar som sitter i varje torkgrupp, och även 

hur torkviran går i maskinen. Enligt Valmet så finns en tumregel att förhålla sig till, som säger 

att en DRG driver två till sex torkcylindrar, två DRG’s driver sju till tolv torkcylindrar, medan 3 

DRG’s krävs om det finns fler än tolv torkcylindrar. [13] Med andra ord skulle troligtvis 2 DRG-

enheter krävas till förtorken för att driva cylinder 1–8. Om det krävs en uppdelning av drifter i 

ett sådant här koncept behöver utredas på djupare nivå, med hjälp av leverantören.  
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4.1.5 Lager 
 

Vid byte till en ny driftlösning så är det naturligt att byta lager på samma gång. Därför har ett 

förslag på passande lager tagits med i det här arbetet.   

 

CARB toroidrullager 

 

CARB-lagret är ett relativt nytt lager, som lanserades på marknaden så sent som 1995. Det är 

ett självinställande radialrullager, som dessutom klarar av att ta upp axiell förskjutning. Det 

kan alltså sägas att det ger en funktionsblandning av sfäriskt rullager och cylindriskt rullager.  

De fungerar helt exemplariskt som frigående lager tack vare den ovan nämnda kombinationen 

av sfäriskt och cylindriskt lager och dess förmåga till självinställning, samt att medge axiell 

förskjutning av axeln i förhållande till lagerhuset. [14] 

Den axiella förskjutningen uppstår i det här sammanhanget oftast på grund av 

temperaturutvidgningen i axeln. Den uppkommer eftersom att det är stor skillnad på rådande 

temperatur under drift och temperatur när maskinen står still. Temperaturskiftet leder i sin tur 

till att materialet i axeln utvidgas eller minskas.  

Syftet med CARB-lagret ända från början var att det skulle fungera bra i en frigående position, 

tillsammans med ett sfäriskt rullager i andra änden av axeln. [15]  

Den axiella förskjutningen tas upp friktionsfritt i lagret när ett CARB-lager används. Hade det 

istället varit ett sfäriskt rullager så krävs det att förskjutningen tas upp mellan lagrets ytterring 

och lagerhus. Det sker inte friktionsfritt, vilket således ger upphov till problem. Undantag finns 

dock, där sfäriska rullager används som frigångslager, men en förutsättning för det är att den 

axiella förskjutningen inte är särskilt stor. Detta säger Erik Olrog, senior application engineer  

på SKF. Se figur 8 nedan för att se hur CARB-lagret ser ut. 
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Figur 8. CARB toroidrullager. Bild från SKF som godkänt användandet av den. 
 
 

Tidigare har det inte riktigt funnits någon optimal lösning att ta till när det efterfrågats ett 

lagerarrangemang som klarade kombinationen av snedställning och på samma gång kunde 

kompensera för den termiska utvidgningen i axeln. [15] Vilken ju uppstår på grund av den höga 

temperaturen. Konstruktörer var därför tidigare tvungna att kompromissa vid fall där dessa 

båda egenskaper efterfrågades.  

CARB-lager lämpar sig mycket väl att använda i pappersmaskiner där det råder en stor 

variation i temperatur, och det har även visat sig att de har minskat vibrationsnivåerna i dessa.  

Enligt Erik Olrog på SKF rekommenderar man generellt till torkpartiet i pappersmaskinen, 

sedan många år tillbaka, att använda just CARB-lager som frigångslager på förarsidan, medan 

man på drivsidan istället använder sig av ett sfäriskt rullager som fungerar som 

axiallastupptagande lager. Utöver att den här lösningen ger lägre vibrationsnivåer så sparas 

också utrymme och vikt, samt ger en lägre totalkostnad. [16] 

Nedan ses figur 9 som visar kombinationen CARB-rullager och sfäriskt rullager. 
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Figur 9. Kombination CARB-rullager och sfäriskt rullager. Bild från SKF som godkänt 

användande av den. 

 

 

De senaste 20 åren har man, med oerhört bra resultat, installerat dessa typer av lager i 

torkcylindrarna på pappermaskiner. 

CARB toroidrullager är enradiga och löpbanorna har formen av toroidytor. Detta utförande är 

en perfekt kombination med profilerna på inner- och ytterringarna, vilka är konkava men 

symmetriska vid lagrets centrum. Tillsammans ger de en mycket väl genomtänkt 

belastningsfördelning i lagret, både vad gäller vid låg friktion men också under drift. 

En annan stor fördel med CARB-lagret är att rullarna i lagret själva placerar sig i en position 

där belastningen över hela rullens längd är jämnt fördelad. Detta dessutom oberoende om 

innerringen och ytterringen är axiellt förskjutna och/eller snedställda i förhållande till 

varandra. Detta kallas för att rullarna är självstyrande. [17]  
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Sfäriska rullager 
 

Sfäriska rullager används i dagsläget i förtorken på pappersmaskinen, i det området som 

berörs av det här examensarbetet.  

Just i torkpartiet på en pappersmaskin råder en utmanande miljö, och det ställer en hel del 

krav på de lager man väljer att använda där. Utöver att det förekommer en hög temperatur 

under drift, vilket påverkar materialen och gör att de sväller, så måste även lagren som sitter 

där klara av en hög last samt snedställning. Detta säger Erik Olrog, SKF.  

De sfäriska rullagren är utformade med två rullrader. De har en gemensam sfärisk löpbana i 

ytterringen, samt två löpbanor i innerringen. Båda dessa löpbanor i innerringen lutar i en 

bestämd vinkel relativt lagrets geometriska axel. Detta kan man se i figur 10.  

  
Figur 10. Snitt av sfäriskt lager som demonstrerar lutningen. Bild från SKF som godkänt 

användande av den. 

 
 
De sfäriska lagren är självinställande och klarar därför snedställning av axeln i förhållande till 

lagerhuset, de klarar också utböjning av axeln. De kan överföra stora radialbelastningar, 

samtidigt som de även kan ta upp stora axiella belastningar i båda riktningarna.  

Med självinställande menas att snedställning mellan ytter- och innerring kan tas upp av lagret 

utan att dess prestanda påverkas negativt.  

Det kan råda två olika förhållanden av snedställning, dels ett konstant förhållande av 

snedställning relativt ytterringen. Det kan också förekomma snedställning som inte är konstant 

relativt lagrets ytterring. Ett sådant fall råder i pappersmaskinernas valsar, vilka är 
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nedböjningskompenserande genom att den stillastående axeln är böjd. I ett sådant fall kan det 

under drift uppstå ytterligare glidrörelser i lagret. Det uppstår också friktion i lagret, vilket i sin 

tur leder till en värmeutvidgning. Med detta i åtanke rekommenderar SKF att snedställningen 

av innerring relativt ytterring inte är större än ett par tiondels grader.  

De sfäriska lagren finns i flera olika utföranden, både standardiserade men det finns även ett 

brett utbud av specialtillverkade sfäriska lager när det krävs. Lager till just pappersmaskiner 

faller ofta under kategorin speciallager, eftersom att det råder en speciell miljö där dessa sitter. 

Driftförhållandena där de används kräver också en högre precision än normalt, och då är det 

möjligt att få lager som är tillverkade med en finare tolerans än vad som görs i vanliga fall, då 

de tillverkas i ”normaltoleranser”. 

I kombination med det sfäriska rullagret används ett passande lagerhus. Även lagerhusen finns 

i en rad olika utföranden för att passa varje specifik applikation. [18] 

SKF rekommenderar att man använder sfäriska rullager på pappersmaskinens drivsida.  

 

4.1.6 Oljeläckage 
 

Det råder stora problem med oljeläckage i den berörda delen av förtorken idag. Det gäller med 

andra ord torkcylinder 1–8, som behandlas i det här examensarbetet. Cylinder 9 samt 10 har 

däremot inte dessa problem.  

Utan en djupare utredning vet man i dagsläget inte vad det beror på att problemet med 

oljeläckage är begränsat till cylinder 1–8, men det finns ett par aspekter som kan vara av värde 

att utreda i ett fortsatt arbete.  

Först och främst är driften begränsad till cylinder 1–8. Det innebär att elmotorn som driver 

förtorken endast driver torkcylinder 1–8, medan 9 och 10 får sin drivning enbart med hjälp av 

torkviran. Det är en aspekt som bör utredas för att kunna se om det kan spela någon roll vad 

gäller läckaget.  

Vidare har pappersmaskinen en rekommenderad maxhastighet på 300 m/min. Det faktum att 

den körs i hastigheter som vid vissa tillfällen överstiger 600 m/min kan också vara en 

bidragande orsak till att läckage uppstår.  

Torkcylinder 9 och 10 har monterats vid ett senare tillfälle än de tidigare torkcylindrarna, som 

monterades när pappersmaskinen byggdes ny på 1950-talet, och har suttit där sedan dess. 9 

kom till först vid en tillbyggnation på 80-talet, och 10 är monterad så sent som 2010. Det 

skiljer också lite mellan dessa ”ny-monterade” cylindrar, och de ursprungliga. De som varit 

med i maskinen sedan byggnationen på 50-talet har sfäriska lager, inklusive torkcylinder 9 som 

även den har sfäriska lager. Medan torkcylinder 10 istället har CARB-lager monterade. Det är, 

enligt Erik Olrog på SKF, inte troligt att oljeläckaget minskar enbart om man byter ut de 
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sfäriska lagren mot CARB-lager. Däremot kan det finnas andra detaljer som skiljer den 

ordinarie konstruktionen från den senare tillbyggnationen av torkcylinder 9 och 10, vilket gör 

att oljeläckage där inte blir ett problem. Där behövs en djupare utredning på skillnader som 

kan vara av betydelse. Eftersom att det här examensarbetet är avgränsat till torkcylinder 1–8 

har inte konstruktionen eller omständigheterna kring torkcylinder 9 och 10 granskats, och 

därför är det inte möjligt att jämföra konstruktionsskillnader och dess betydelse.  

Erik Olrog på SKF säger att den vanligaste orsaken till oljeläckage är att lagerhusets oljeutlopp 

eller avloppsledning är för små. Det gör att det svämmar över i den inre labyrinttätningen, i 

synnerhet när oljan är kall. Läckage i just labyrinttätningarna är förhållandevis vanligt på 

pappersmaskiner, och det finns flera liknande fall där man inte heller riktigt vet vad läckagen 

beror på, om det inte görs ytterligare utredningar. En tidigare studie som har gjorts gällande 

oljeläckage i torkpartiet på ett annat pappersbruk finns att läsa på portalen diva. [2] 

Ett byte från sfäriska rullager till CARB-lager skulle alltså inte förändra läget med oljeläckaget, 

men det skulle förbättra egenskaperna hos lagret, till exempel som att klara av att ta upp den 

axiella förskjutningen som uppstår vid temperaturutvidgning. Erik Olrog på SKF säger att vad 

som istället bör utredas för att få svar på vad oljeläckaget beror på är lagerhusets konstruktion, 

avloppsledningar, oljeflöde, och hur man går till väga när maskinen är kall och ska startas upp.  
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4.2 Val av koncept 
  

För att säkerställa att de koncept som tagits fram uppfyller kraven som är satta på den nya 

driften, gjordes en elimineringsmatris. Den kan ses här nedan i figur 11, och visar de båda 

koncepten DRG och silent drive/direktdrift. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Elimineringsmatris. 
 

Förslag på nya driftlösningar samlades in genom kontakt med olika leverantörer, så som  

Valmet och Santasalo. Även kontakt med oberoende konsulter har gett förslag och idéer på 

tänkbara driftlösningar som bör utredas. Resultatet blev främst två alternativ som uteslutande 

är de alternativen som används på marknaden idag på något modernare maskiner, om än i en 

rad olika utföranden. Alternativen blev DRG-växlar, och silent drive/direktdrift. 

Det slutgiltiga konceptvalet gjordes sedan utifrån kraven som listats i kravspecifikationen. 

Några av kraven har medvetets sållats bort då de hör till informationskrav och interna krav, 

och dessa går att uppfylla oavsett koncept. 

Nedan så kan den bantade kravspecifikationen ses i tabell 1, det är alltså den som har legat till 

grund för beslutstagandet i det här fallet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Elemineringskriterier: 
[+] Ja 
[-] Nej 
[?] Mer info krävs 
[!] Kontroll kravspec 

Beslut: 
[+] Fullfölj lösning 
[-] Eliminera lösning 
[?] Sök mer info 
[!] Kontroll kravspec 

Kommentar Beslut 

DRG + + + + + + 
 

+ 

S.D + + + + + + 
 

+ 
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 Krav DRG Direktdrift Vinnare 
K1 Produktionshastighet 

(180 - 800 m/min) 
x x Oavgjort 

K2 Ytviktsintervall  
38–120 gr 

x x Oavgjort 

K3 Måste gå att hänga upp 
taljor vid montage 

x Det går, men det 
finns betydligt fler 
valmöjligheter med 
DRG, tack vare 
balkkonstruktionen. 

DRG 

K4 Utrymmeseffektiv 
lösning 

Bättre än den 
nuvarande, men 
inte lika bra som 
direktdrift. 

x Direktdrift 

K5 Slutet system- 
inget/minimalt 
oljeläckage 

x x Oavgjort 

K6 Samma hastighet på 
alla valsar 

x x Oavgjort 

K7 Pris Generellt dyrare Generellt billigare Direktdrift 
K8 Utrustningen skall vara 

konstruerad och 
tillverkad för att 
förenkla underhållet så 
mycket som möjligt. 
Lättillgänglighet för 
underhåll och drift. 

Mycket bättre 
möjligheter för 
underhåll än den 
nuvarande 
konstruktionen, 
men direktdrift 
är snäppet 
enklare att 
komma åt. 

Generellt bättre Direktdrift 

K9 Montering (Under ett 
fabriksstopp ca 1v) 

x x Oavgjort 

K10 Samma mått på så stort 
antal delar som möjligt 
för att minimera 
antalet reservdelar 

x x Oavgjort 

K11 Reservdelslista + 
Reservdelspaket som 
option 

x x Oavgjort 

    Direktdrift 

 
Tabell 1. Visar det bästa konceptet med hjälp av krav från kravspecifikation 
 
Vissa av kraven har det varit nödvändigt att kontakta leverantörer för att få svar på. Till hjälp 

har Valmets Peter Lindgren varit, som är mycket väl insatt i pappersproduktionen på Nordic 

Paper i Bäckhammar. Krav där konsultering med Peter har skett är K2, K7, K8, K9 och K11. 

Mer ingående förklaring till dessa följer nedan. 

K2: Både drift med DRG-växlar och direktdrift/silent drive är okänsliga för 

gramviktsvariationen mellan 38–120 gr som pappersmaskin 4 kräver. Därför kan det anses att 

de båda koncepten är lika väl passande i detta fall. 

K7: Detta är en oerhört individuell fråga, och det går inte att ge ett exakt svar utan att utreda 

betydligt djupare exakt hur en ny drift skulle se ut och hur ingående den skulle behöva vara i 
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det här fallet.  

Generellt så brukar silent drive vara det billigare alternativet av dessa två. Beroende på från fall 

till fall så kan det uppstå ett behov av enstaka torkcylinderdrift på vissa ställen där det är för 

dålig viraomslutning. Se figur 12 för beskrivning av viraomslutningen. Torkcylinder 7 har en 

viraomslutning som går runt cylinderns övre halva. Så är inte alla fallen. Ibland kan 

viraomslutningen vara mer, men ibland också mindre på vissa torkcylindrar eller ledvalsar. 

 

 

Figur 12. Viraomslutning på torkcylinder 7. Den röda halvcirkeln symboliserar hur torkviran 

går längs med torkcylindern. 

 

Poängen är ju annars att en stor bit av förtorken ska drivas med hjälp av viran, och har den inte 

tillräcklig omslutning skapas inte tillräckligt mycket yta där friktion kan genereras och leda till 

en drivning. Typiska ställen där det kan vara dålig viraomslutning är i början och i slutet av 

drivgrupperna. Ett ofta utsatt ställe är i början av torkpartiet där det finns lite färre ledvalsar, 

och därmed inte samma förutsättningar att skapa en drift. Där kan det behöva tas till 

torkcylinderdrifter istället. Det ger en något högre kostnad att behöva sätta in extra elmotorer 

på ställen där det egentligen inte hade varit nödvändigt. Dock kan det med trolig säkerhetsmån 

ändå sägas att silent drive är det förmodat billigaste alternativet.  
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Förtorken på pappersmaskin 4 består endast av 10 cylindrar, vilka utgör en enda torkgrupp, 

och därför skulle inte många motorer krävas för att med hjälp av viran driva runt hela 

torkgruppen.  

K8: Även här krävs det egentligen att varje enskilt fall studeras. Det finns ingen helhetslösning 

som är den andre lik, och det finns således ingen standardlösning.  

Vad gäller silent drive finns en möjlighet att satsa på en ”budgetvariant” där många av delarna 

som redan sitter i maskinen idag behålls. Istället för att bygga ett nytt stativ behålls befintliga 

drivlådor, men drivhjulen demonteras och smörjningen modifieras för att försöka nå ett 

minimalt oljeläckage. Det blir ur underhållssynpunkt inte lika optimalt som att installera ett 

helt nytt system, men fördelen är att investeringskostnaden kan minskas och det tordes också 

medföra en kortare ombyggnadstid.  

Eftersom att betydligt färre komponenter krävs i en silent drive-konstruktion blir det också 

enklare och billigare att lagerhålla reservdelar till driften. Samma fördel finns dock när det 

kommer till DRG-växlarna också, där det är enkelt att lagerhålla och byta ut en hel DRG-enhet. 

Mindre reservdelar inuti själva enheten blir däremot mer problematiskt och något som kan 

antas behöver skötas av leverantören när underhåll krävs. 

K9: Det är flera faktorer som avgör hur lång ombyggnadstid som bör räknas med i varje enskilt 

fall. Som regel klarar Valmet att bygga om två drivgrupper under ett ”storstopp” på en vecka. 

Det ska alltså inte vara några problem att hinna installera en ny drift i det här fallet, eftersom 

att det endast är en drivgrupp som berörs av ombyggnationen.  

Varje höst har Nordic Paper i Bäckhammar ett storstopp på ca 7-10 dagar då hela fabriken 

stängs ner för ett ingående service- och ombyggnationsstopp. Eftersom att det innebär stora 

förluster i utebliven inkomst att stå still med produktionen så vill uppdragsgivaren att en ny 

drift i förtorken ska hinnas med att installeras under ett sådant storstopp. Det ser inte ut att 

vara några problem, oavsett vilket av koncepten DRG eller silent drive som väljs.  

K11: Det råder inga problem med något av koncepten vad gäller kravet på ett reservdelspaket. I 

ett koncept med DRG-växlar är det enkelt att hålla en hel DRG-enhet på lager. De är inte alltför 

skrymmande till storleken och det praktiska är att alla komponenter redan är inbyggda, och 

enheten ”bara” kan monteras direkt, utan större mekanisk ombyggnation. 

Vid ett val av konceptet med silent drive så är en väl godkänd gardering mot haveri att 

säkerställa att det finns en ledvals inklusive drivtapp på reservdelslagret.  

Inget av dessa alternativen kräver några stora kostnader när det kommer till ett 

reservdelslager, och det krävs inte heller en uppsjö av olika delar för att säkerställa en 

kontinuerlig drift. Med endast ett fåtal reservdelar är produktionen därmed förhållandevis 

säker.  
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Av de definierade kraven ovan i kravspecifikationen syns tydligt att konceptet silent 

drive/direktdrift är det alternativ som uppfyller kraven bäst. Av de elva punkterna är de båda 

koncepten likvärdiga på drygt hälften av dessa, mer exakt sju stycken. Av de resterande är det 

tre punkter som silent drive/direktdrift får ett högre betyg på än vad DRG-konceptet får. 

Medan DRG-konceptet uppfyller en punkt som silent drive/direktdrift får lägre betyg i.  
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5 Diskussion 
 

Syftet med det här examensarbetet är att ta fram det bäst lämpade konceptet på en ny 

driftlösning till förtorken i pappersmaskin 4. Det ska vara en pålitlig lösning som både 

uppfyller alla kraven som ställs på driften, samtidigt som den ska säkerställa att 

produktionsbortfall undviks på grund av haveri i förtorken.  

Resultaten visar på att det idag är främst två olika driftlösningar som används vid installation 

av nya drifter i torkpartiet på den här typen av pappersmaskiner. Dessa två drifter kan dock 

byggas och anpassas på flera olika sätt, just för att passa så många olika pappersmaskiner som 

möjligt.  

Detaljer om exakt hur det byggs, varför det väljs att byggas så, och hur det resoneras är 

information som leverantörerna inte kan dela med sig av. Därför har möjligheterna att gå in på 

detaljnivå på varje koncept varit begränsade, och istället har en ganska generell lösning av de 

båda koncepten presenterats.  

De skiljer sig åt en del, men de båda uppfyller kraven på den nya driftlösningen som finns i det 

här fallet. På vissa punkter uppfyller det ena av koncepten kraven lite bättre än vad det andra 

konceptet gör. Det är på så vis det till slut går att komma fram till det bästa konceptet.  

Konceptet med DRG-växlar tar vanligtvis lite mer plats, och det är något mindre lättåtkomligt 

att utföra underhåll på en sådan drift än vad det är på en direkt drift/silent drive. Det krävs 

också, enligt underhållsavdelningen, att dessa monteras ner för att det ska kunna bytas 

valsar/torkcylindrar/lager/tätningar. Det leder till onödigt merarbete ifall det går att välja 

alternativ där det inte är nödvändigt. Det är vanligt att en och samma DRG-enhet sätts på en 

över- och en undercylinder. Sedan anpassas det hela med det antal elmotorer som krävs för att 

klara av att driva alla DRG-växlar. Det krävs därför viss yta i fabriken på maskinens drivsida 

för att få plats med både motorer och DRG-enheterna. Generellt tar det mindre plats med 

direktdrift/silent drive där det egentligen bara behöver monteras elmotorer på utvalda 

valsar/cylindrar, och där de extra enheterna som DRG kräver inte är nödvändiga. Det är något 

som talar för att direktdriften/silent drive är ett mer passande alternativ i det här fallet, 

eftersom att det inte finns jättestora ytor att ta till förfogande vid en ombyggnation. Särskilt på 

drivsidan på den här pappersmaskinen är det ont om plats, och det är ju där som delar till en 

ny drift ska in. Att det tar så liten plats som möjligt är därför viktigt. 

En annan mycket viktig aspekt som bör värderas högt är att silent drive/direktdrift är en 

ganska energisnål lösning. Det blir allt viktigare idag att ha ett uppdaterat miljötänk och aktivt 

jobba för en grönare industri. Ur den aspekten ligger silent drive/direktdrift högst upp på 

listan. 
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En uppfattning som ges vid resonemang med olika konsulter kring det här ämnet, är att trots 

att DRG inte är en särskilt föråldrad lösning, så kan den ändå anses som något som 

förmodligen väljs bort om det ska installeras en ny drift idag. Det som ”är på kartan” och som 

de allra flesta anser är den mest optimala lösningen är silent drive/direktdrift.  

Dock något som flera konsulter påpekar är att vad som eventuellt kan tala för att välja en 

annan lösning än silent drive/ledvalsdrift är att den är så pass ”ny” så att de nackdelar och 

problem som kan uppstå inte har hunnit bli upptäckta än. Enligt egen erfarenhet bör man bli 

skeptisk när någonting framställs som att fungera ”perfekt”. Det är inte troligt att det finns 

något som fungerar helt perfekt, och det finns alltid förbättringspotential. Därav kan det anas 

att det så småningom skulle kunna uppstå större eller mindre problem med driften, som inte 

har uppdagats än.  

Något som däremot är säkerställt, och som leverantören påpekar är något som kan kräva extra 

utredning innan en nyinstallation av silent drive/direktdrift, är att det finns en risk för slirning 

i pappersmaskinen. Det kan vara en anledning till att en del pappersbruk inte har vågat satsa 

på den här lösningen. Slirning får absolut inte förekomma. När det planeras för en 

nyinstallation brukar detta undvikas genom att banspänningen först och främst ökas i viran, så 

att större friktion uppstår. Det spelar också roll vilken omslutning viran har kring 

torkcylindrarna. På vissa ställen kan det vara mer kritiskt än andra på grund av omslutningen. 

Sådana ställen är ofta i början och/eller i slutet av torkgruppen, eftersom att där följer viran en 

lite annan bana än vad den gör i resten i torkgruppen. Se figur 13 för att se hur torkvirans 

omslutning skiljer sig beroende på var i torken den befinner sig. 

 
Figur 13. Torkvirans omslutning 
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Det finns dock vissa knep att ta till för att undvika slirning, enligt Valmet, som är en av flera 

leverantörer av den här drifttypen. Valmet kan inte gå in närmre på olika lösningar, men ett 

knep som används är infällda gummikanter på torkvirorna. Det ger ett bättre grepp. Med den 

information som finns tillgänglig är det svårt att säga hur komplicerat det egentligen är att 

komma fram till hur varje fall av silent drive/direktdrift kan göras pålitligt. Vad som däremot 

är känt är att det är ett jobb för leverantören av driften. Hur lyckat resultatet blir, och hur 

snabbt resultatet nås, beror troligtvis på hur skicklig och hur mycket erfarenhet den specifika 

leverantören har av att installera den här typen av drift. Genom att göra en egen efterforskning 

bland andra pappersbruk och se vad erfarenheterna och resultaten säger, ökas chanserna att 

välja den mest kompetenta leverantören. Det är i ett sådant här fall också av stor betydelse att 

det råder en god relation till de olika leverantörernas respektive säljare. Ofta har 

pappersbruken en specifik kontaktperson som är mycket kunnig och insatt i just det 

pappersbrukets maskiner. Det gör det lätt att föra en dialog med leverantören och resonera 

kring olika lösningar, när det är en expert som leder jobbet med att ta fram ett passande 

koncept.  

Risken med slirning elimineras om DRG-växlar väljs istället för silent drive/direktdrift. Det 

kan vara ett argument till att hellre välja DRG-konceptet framför silent drive/direktdrift. Det 

ger ett intryck av att – på ett sätt - vara ett mer pålitligt system redan från början, och 

utmaningarna med att få till en jämn drivning på hela förtorken blir inte lika påtagliga. 

Samtidigt så är det ur underhållssynpunkt ett något sämre val.  

Examensarbetets syfte och mål kan anses uppfyllda, då det koncept som slutligen valdes – 

silent drive/direktdrift – är en modern och väl fungerande drift med gott om plats för att utföra 

underhåll, vilket möjliggör att enkelt kunna hålla pappersmaskinen i topptrim hela tiden. Det 

blir en klar förbättring för underhållspersonalen som idag tampas med en inbyggd drift där det 

krävs mycket arbete och tid för att plocka isär växellådshus och liknande, för att komma åt att 

inspektera och serva driften. Med det nya valet av drift krävs det få reservdelar hemma på 

lager, vilket gör det enkelt att säkerställa kontinuerlig drift, och det minimerar stopptiden vid 

ett eventuellt haveri. I dagsläget finns inte ett komplett reservdelslager till kuggdriften, som 

driver maskinen. Det betyder att produktionen hela tiden äventyras, och någon kommer 

behöva ställa sig och tillverka reservdelar innan det är möjligt att byta ut trasiga delar, om 

pappersmaskinen skulle gå sönder. Det tar onödig tid och innebär en onödig förlust i förlorade 

inkomster. Därför skulle det fungera mycket bättre och innebära mycket färre risker med 

alternativet silent drive/direktdrift, där driftsäkerheten hela tiden är garderad på ett annat sätt.  

En mycket intressant aspekt att utreda närmare är valet av lager som sitter i pappersmaskinen 

idag.  
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Det finns utan tvekan utrymme för en helt egen utredning i det ämnet. Leverantören SKF 

menar på att CARB-lager i kombination med sfäriskt rullager är det absolut mest optimala 

valet till förtorken i en pappersmaskin idag. SKF har många års erfarenhet i branschen och en 

kunskap utöver det vanliga. Det vore ett mycket intressant arbete att fördjupa sig i det 

området, och utreda närmare huruvida val av lager påverkar oljeläckaget eller inte. Enligt 

personal på underhållsavdelningen är det troligt att en ny drift skulle minimera oljeläckaget. 

Det finns flera olika lösningar för smörjning av systemet vid val av både DRG och silent 

drive/direktdrift. Det krävs en fördjupning av koncepten och att gå ner på detaljnivå för att ta 

reda på vilken sorts lösning för smörjning som skulle passa bäst på pappersmaskin 4, vid ett 

byte av drift. Därför är det svårt att i nuläget dra någon slutsats om det förväntade resultatet, 

vad gäller just oljeläckage.  

När personal på underhållsavdelningen har intervjuats så är det allra främst oljeläckaget som 

de har haft synpunkter på. Det är inte en trevlig miljö att jobba i, det kan också medföra 

onödiga risker i form av halkrisk. Det är av stor vikt att personalen kan utföra sina arbeten i en 

bra miljö, utan att utsättas för onödiga risker, och en kladdig och nedsmutsad oljemiljö är inte 

en bra och säker miljö. Därav finns utan tvekan belägg för att lägga resurser på en egen 

utredning av även detta.  
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6 Slutsats 
 
Båda koncepten som utretts i det här arbetet är två mycket bra koncept som båda två skulle 

bidra till en förbättring av maskinens drift, och inte minst pålitlighet.  

Den absolut största farhågan med nuvarande kugghjulsdrift är bristen på reservdelar samt 

ritningar på dessa. Skulle ett haveri ske står pappersbruket i Bäckhammar inför stora 

utmaningar vad gäller att mäta, rita och tillverka reservdelar. För att till slut kunna reparera 

och få igång pappersmaskinen igen. Det skulle inte bara ta lång tid innan produktionen kan 

vara igång som vanligt igen, det skulle också innebära stora kostnader. En ny och mer pålitlig 

drift vore därför en väl värd investering för att säkra framtidens produktion. 

Både vid en installation av DRG-växlar och silent drive/direktdrift är det lätt att köpa till ett 

komplett reservdelspaket. Det är endast ett fåtal komponenter som skulle krävas för att säkra 

driften och det medför därför inte någon stor kostnad att ha ett komplett reservdelslager 

hemma i fabriken. Det i sin tur ökar chanserna för att man faktiskt prioriterar att ha ett 

komplett reservdelslager. Det är lätt att chansa och strunta i annars, om det handlar om en stor 

kostnad och tar mycket plats på lagret. 

Det nya förslaget på drift, silent drive/direktdrift, klarar av produktionens framtida mål som 

går ut på att öka drifthastigheten. Den har också ett väldigt bra rykte på marknaden, vilket talar 

för att en installation av den skulle vara en lyckad investering. När funderingar över att göra en 

större investering, så som att byta till en helt ny drift i förtorken, börjar ta fart är det inte bara 

av värde att kontakta leverantörer. Det är minst lika viktigt att ha ett bra kontaktnät inom 

branschen, och på andra bruk, och samla in oberoende erfarenheter av de tänkbara koncept 

som finns. 
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7 Framtida arbete 
 
Som förslag till framtida arbete finns ett par olika aspekter som är av värde att lägga tid på.  

Det vore ett mycket bra komplement till det här arbetet att gå vidare med en utredning 

huruvida det vore lämpligt att dela upp drifterna vid en installation av en ny drift. Det bör då 

även inkludera torkcylinder 9 och 10, samt även en potentiell torkcylinder 11. Det blir en helt 

annan situation att hantera i och med den ensamma torkviradriften på dessa.  

 

Vidare finns belägg för att genomföra en helt fristående utredning gällande oljeläckaget. Det 

går i dagsläget inte att säga exakt vad det beror på utan att lägga betydligt mer tid och resurser 

på detta än vad som varit möjligt i det här examensarbetet. Det finns enligt SKF ett flertal 

aspekter att utreda i det här fallet, för att kunna ta reda på orsaken till läckaget.  

 

Ytterligare en svårighet som stötts på under arbetet är problematiken med att hitta ritningar. 

Det finns i dagsläget endast fysiska ritningar att tillgå i ett otaligt antal pärmar. Det vore ett 

oerhört jobb, men för framtida syfte vore det av värde att föra in alla dessa i ett datasystem 

istället. Det skulle göra det mindre sårbart, och samtidigt spara oändligt mycket tid för den 

som letar efter en ritning.
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https://www.skf.com/binary/tcm:19-121486/0901d1968035f473-Rullningslager---10000_2-SV_tcm_19-121486.pdf)
https://www.skf.com/binary/tcm:19-121486/0901d1968035f473-Rullningslager---10000_2-SV_tcm_19-121486.pdf)
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9 Tackord 
 
Jag vill börja med att tacka min uppdragsgivare Nordic Paper Bäckhammar, som gav mig fria 

tyglar att välja bland flera intressanta projekt att ta mig an som examensarbete. Det har varit 

en lärorik period och jag är nöjd med att ha fått göra något som involverar så pass många olika 

områden som min utbildning har behandlat. 

Vidare vill jag ägna ett stort tack åt Peter Lindgren på Valmet i Karlstad, som tålmodigt har 

svarat på mina frågor varje gång. Även gett mig värdefulla tips och låtit mig låna några av 

Valmets bilder till min rapport. 

Åke Olsson ska ha ett stort och varmt tack för att jag har fått kontakta honom med frågor som 

dykt upp. Det är en ära att få lyssna på någon med en sådan bred och stor kunskap. 

Tack till Erik Olrog på SKF som har svarat på mina frågor och funderingar som har dykt upp 

gällande lager och oljeläckage. Flera intressanta funderingar har satt fart. Också tack för att jag 

fått låna några av SKF’s bilder i min rapport. 

Ett mycket stort tack till Jens Lindqvist på förebyggande underhåll på Bäckhammar, som har 

tagit sig mycket tid både till att förklara men också att springa runt i fabriken på diverse olika 

ställen och visa hur saker och ting ser ut och fungerar på riktigt. Det har bidragit med en 

mycket bra helhetsbild av problemet. Jag kan inte tacka dig tillräckligt för tiden du har lagt ner. 

Stort tack till mina handledare på Bäckhammar, Anna Rosén och Tony Tran. Ni båda har 

försett mig med information och dokument/ritningar som fört arbetet framåt, och även svarat 

på frågor. 

Tack också till Lennart Bergkvist, handledare på Karlstads Universitet. 

Slutligen ett stort tack till mina klasskompisar Gustav Andersson, Anton Sylvén, Andreas 

Larsson och Simon Lennemar, för alla timmar vi suttit ihop och jobbat med detta. Tack för all 

feedback ni gett mig och som gjort mitt arbete bättre, men inte minst tack för ert angenäma 

sällskap. Det har alltid varit betydligt roligare tillsammans med er. 
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10.1  Bilaga 1. Projektplan 
 
 

Projektplan 
Alternativ till kuggdrift i förtork 

Version 1.1 
 
 

Det här projektet genomförs på uppdrag av Nordic Paper Bäckhammar, av Pauline Johansson 
som är student på Karlstads Universitet. 

 
 

1. Bakgrund 
 

1.1. Beskrivning av projektet 
 
Torkcylinder 1-8 drivs idag av kugghjulsdrift. Det befintliga drivsystemet är så gammalt att 
reservdelar eller service inte går att uppbringa.  

 
1.2. Problemformulering 
 
I dagsläget verkar en föråldrad drift där det är svårt att få fram reservdelar, och med en ökad 
produktion på pappersmaskinen blir belastningen på driften allt högre, och driftsäkerheten är 
därmed osäker.  
 

1.3. Syfte 
 
Beskriva ett koncept på en alternativ lösning till kugghjulsdrift. 
 
 

1.4. Referensdokument 
Under projektets gång kommer ett antal referensdokument användas till stöd för 
projektstyrningen samt som ett hjälpmedel vid beslutstagande. Dessa är: 
 

• Kurs-PM 
• Uppdragsbeskrivning 

  

2. Mål 
 

• Beskriva ett koncept på en alternativ lösning till kugghjulsdrift.  
• Säkerställa att pappersmaskinen inte riskerar att bli stillastående på grund av haveri i 

kugghjulsdriften.  
 

2.3. Projektets avslut 
 
När projektet avslutats är målet att ha samlat in tillgängliga data och med hjälp av dessa 
specificerat vilka krav som ställts på en alternativ lösning.  
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Det ska ha valts ett färdigt koncept på en tänkbar drift, som alternativ till den som finns idag.  
Det är en fördel om det valda konceptet kan bidra till att minska oljeläckaget som råder i 
förtorken.  
 
 
 
 

3. Organisation 
3.1. Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren är Nordic Paper Bäckhammar AB 
 
 

3.2. Projektmedlemmar och ansvarsområden 
Projektledare: Pauline Johansson  
Handledare på företaget: Anna Rosén och Tony Tran 
Handledare på Karlstads Universitet: Lennart Bergkvist 
 
 

3.3. Kontaktinformation 
Pauline Johansson - 0705816497, pauline89_johansson@hotmail.com  
Anna Rosén – 055034544, anna.rosen@nordic-paper.com  
Tony Tran -055034620, tony.tran@nordic-paper.com   
Lennart Bergkvist – 0708690320, l.bergkvist@bredband.net  

 
 
 
4. Projektmodell  
 
Projektet är uppdelat i tre olika delar. Dessa är förarbete/planering, genomförande, samt 
sammanställning av resultat. Det finns totalt 5 gater under projektet, vilka är fördelade under 
planeringsfasen samt sammanställningsfasen.  

 

 
 

5. Riskbedömning 
5.1. Avgränsning för riskbedömning 
Avgränsningen som valts att genomföras i riskbedömningen är i form av en frågeställning för 
att följa miniriskmetoden som beskrivs i kurslitteraturen. Frågeställning lyder som följande, 
“Vilka faktorer kan begränsa genomförandet av projektet inom utsatt tid?”. 
 

5.2. Risker och konsekvenser (riskmatris) 
Genom brainstorming har potentiella risker identifierats som sedan utvärderats i riskmatrisen 
nedan. 
 
 
 
 
 

mailto:pauline89_johansson@hotmail.com
mailto:anna.rosen@nordic-paper.com
mailto:tony.tran@nordic-paper.com
mailto:l.bergkvist@bredband.net
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10.2  Bilaga 2. Gantt-schema 
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10.3  Bilaga 3. WBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ till 
kuggdrift

Planering

Förstudie

Datainsamling

Analysera 
data

Projektplan

Genomförande

Kontakta 
leverantörer

Diskutera med 
UH-adv.

Samla in 
förslag på alt. 

lösningar

Utvärdera 
förslag på 
lösningar

Sammanställning

Överlämning

Rapport
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10.4  Bilaga 4. Detaljerad beskrivning WBS 
 
 

Projektfas Milstolpar Gates Färdigdatum Ansvarig 
Planering Projektplanen 

klar 
 3/2-19 Pauline 

  Projektplanen 
godkänd 

5/2-19 Pauline 

Sammanställning Metodval 
genomfört 

 25/3-19 Pauline 

  Metodval 
godkänt 

29/3-19 Pauline 

 Rapport ok för 
inlämning → 
opponering 

 14/5-19 Pauline 

  Rapport 
inlämnad 

16/5-19 Pauline 

 Projekt färdigt 
för redovisning 

 31/5-19 Pauline 

  Slutredovisning 
av projekt 

4/6-19 Pauline  

 Rapport klar  9/6-19  Pauline 
  Rapport 

inlämnad för 
slutbedömning 

11/6-19 Pauline 

 
Tabell 1. Detaljerad beskrivning av WBS 
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10.5  Bilaga 5. FMEA  
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10.6  Bilaga 6. Kravspecifikation 
 
 

Kravspecifikation 

Version 1.1 
 
Uppdragsbeskrivning 
I dagsläget drivs förtorken på pappersmaskinen med ett gammalt och föråldrat system, där 

service inte är möjlig att uppbringa och reservdelar inte heller finns tillgängligt. Det råder 

också stora problem med oljeläckage. Man vill därför ta fram en alternativ drift till den 

kuggdrift som driver förtorken, för att kunna säkerställa en kontinuerlig drift. 

Det ska dels tas fram ett koncept med en helt annan lösning än den som finns idag, men det ska 

även tas fram data över hur lång tid det skulle ta att rita och tillverka reservdelar till den 

befintliga driften.  

 

 
Problemformulering och syfte 
I förtorken på pappersmaskin 4 sitter 10 torkcylindrar. Torkcylinder 1–8 drivs idag av 

kugghjulsdrift. Det innebär att samtliga cylindrar har samma drivning, vilket kan resultera i ett 

längre stopp vid haveri, än om det hade varit separata drifter. Det befintliga drivsystemet är så 

gammalt att både reservdelar och service är mycket svårt och tidskrävande att uppbringa.  

Det råder även stora problem med oljeläckage vid den nuvarande driften, vilket bara blir ett allt 

större problem. Vid en installation av en eventuell ny drift så sker även ett byte till nya lager. 

Det skulle kunna bidra till att minska risken för fortsatt läckage. 

Syftet med det här arbetet är att undvika produktionsbortfall på grund av en föråldrad och 

opålitlig drift, som kan haverera när som helst. Ett haveri skulle innebära stora förluster i 

förlorad produktionstid, så väl som förlorade intäkter. Det vill man undvika genom att ta fram 

det bästa konceptet på en ny drift, som finns på marknaden, och som passar maskinen. 

 

 
 
Krav och önskemål 
Tabeller över krav och önskemål. Ska tillsammans med uppdragsgivaren identifieras.  
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Produktionsdata Funktionellt 
(F) 
Begränsande 
(B)  

Beteckning 

Produktionshastighet (180 - 800 m/min)   
Ytviktsintervall 38-120 gr   

 
Funktionskrav Funktionellt 

(F) 
Begränsande 
(B)  

Beteckning 

Provdriftsgaranti- tillgänglighet xx% under 7 
dygn 

  

Garantikörning- tillgänglighet minst xx% under 
30 dygn 

  

Under resterande garantitid- tillgänglighet minst 
xx% under 24 mån 

  

Funktionsgaranti   
Måste gå att hänga upp taljor vid montage   
Utrymmeseffektiv lösning   
Slutet system- inget/minimalt oljeläckage   
Samma hastighet på alla valsar   
Minimal drifttid   
Vikt   
Pris   
Underhåll montage (måste vara lätt att komma 
åt/utföra) 

  

Utrustningen skall vara konstruerad och 
tillverkad för att förenkla underhållet så mycket 
som möjligt. Lättillgänglighet för underhåll och 
drift. 

  

Tillgänglighet för Statuskontroll, förebyggande 
underhåll samt avhjälpande underhåll 

  

Montering (Under ett fabriksstopp ca 1v)   
Måttagning på plats för att eliminera 
modifieringar på plats 

  

Samma mått på så stort antal delar som möjligt 
för att minimera antalet reservdelar 

  

Livslängd- LCC analys skall lämnas på 
utrustningen 
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Informationskrav Funktionellt 
(F) 
Begränsande 
(B)  

Beteckning 

Fullständig dokumentation inkl. 
funktionsbeskrivningar och ritningsunderlag 
(dwg-ritningar)  

  

Tekniska specifiktationer   
Godkännande- Kravmärkning   
Besiktningsdokumentation   
UH-manualer   
Riskanalys   
Reservdelslista + Reservdelspaket som option   

Interna krav Funktionellt 
(F) 
Begränsande 
(B)  

Beteckning 

Skydd över roterande utrustning   

SPM-utrustning   

Riskanalys ska genomföras vid förändring på 
maskinen (före-efter) 
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