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Sammanfattning 
 
Rapporten avser ett examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet vid Karlstad 
universitet, uppdragsgivaren är Metso Paper Karlstad AB.  
 
Metso Paper tillverkar tissuemaskiner för pappersindustrin och utför även service 
samt utveckling av dessa produkter. Tissue är mjukpapper och med detta avses 
hygienpapper och servetter. Fokus i uppgiften var att kostnadseffektivisera 
bärcylindern, vilken är en ingående komponent i tissuemaskinen. Bärcylindern är en 
vals som sitter monterad i slutet på maskinen, i det område där det färdiga papperet 
rullas upp på spolar. De analyserade objekten har dimensionerna; diameter 900mm 
med längden 2825mm samt diameter1100mm med längden 5550mm. 
 
Inledningsvis analyserades bärcylinderns huvudfunktioner, vilka kan sammanfattas: 
 

• Att med vakuum transportera spetsen (smal pappersbana) från 
spetsblåsningsrännan till anläggningsytan mellan bärcylinder och 
upprullningsspole. 

 
• Att stödja pappersbanan under upprullning på spole. 
 
• Att skapa ett anläggningstryck mot upprullningsspolen så att ett drivande 

moment uppstår. Moment krävs då upprullningsspolen saknar drivning. 
 
Uppgiften delades in i två delar för ett enklare tillvägagångssätt, ”nykonstruktion” 
samt ”förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion” 
 
Nykonstruktion behandlar hållfasthetsberäkning av godstjocklek samt val av 
alternativa material. Förbättring och effektivisering berör hur den nuvarande 
konstruktionen kan förenklas och tillverkningsprocessen förbättras. Resultatet påvisar 
att dagens konstruktion är onödigt överdimensionerad, godstjockleken kan reduceras 
med bibehållna funktionsegenskaper. Att tillverka mantel i stål istället för gjutgods 
ger lägre inköpskostnad av material för bärcylinder i diameter 900mm, vid inköp av 
två mantlar på en gång halveras nästan materialkostnaden.  
 
För att kunna effektivisera den befintliga konstruktionen och tillverkningsprocessen 
måste vissa delar av gjutningen utföras med högre noggrannhet, kriterier såsom: 
godstjocklek, rundhet samt närvaro av restprodukter bör beaktas. Detta för att 
effektivisera den efterföljande skärande bearbetningen.     
 
Slutgiltigen finns stor potential att kostnadseffektivisera denna produkt med en 
kombination av dimensionering, materialval samt effektivare bearbetningsprocess.   

  



 
 

Abstract 
The report intends a thesis work within the machine engineer program at Karlstad 
University, the employee is Metso Paper Karlstad AB 
 
Metso Paper produces tissue machines for the paper industry and also performs 
service and development of these products. Tissue is soft paper which includes 
hygiene paper and table napkins. Focus in the task is to reduce the cost of the reel 
drum, which is a detailed component in a tissue machine. The reel drum is a drum 
which is assembled in the end on the paper machine, in the area where the paper is 
rolled up on spools. The analyzed items have the dimensions; diameter 900mm with 
the length 2825 mm and diameter1100 mm with the length 5550mm. 
 
Initially, the reel drum’s main functions were analyzed, which can be summarized: 
 
• That with vacuum transport the point (narrow paper chute) from the 

point swindle groove to the surface between the reel drum and the reel 
spool 

 
•           To support paper during winding on the reel spool 
 
• To create a pressure against the reel spool so that a driven torque arises. 

The torque is required because the reel spool has no own power supply. 
 
 
The task was divided in two parts for a simpler procedure,” new structure” and 
”improvement and efficiency improvement of existing structure” 
 
 
New structure treats calculations concerning the thickness of the shell and choices of 
alternative materials. Improvement and efficiency concerns how the current structure 
can be simplified and the production process improved. The result demonstrates that 
today's structure is unnecessary thick, the shell thickness l can be reduced with 
maintained function properties. To produce the shell in steel instead of cast iron gives 
lower purchase cost of materials for reel drums in diameter 900mm, buying to shells 
at the time almost reduces the material cost with 50% 
 
In order to make the existing structure and the production process more effective must 
certain parts of the casting be carried out with higher precision, criteria such as: 
thickness, roundness and presence of rest products should be taken into consideration. 
Higher casting precision makes the following machine work easier. 
 
 
Finally there exists a big potential to reduce the cost of the reel drum. Important 
criteria’s that is to be considered are: dimensions, materials and more effective 
processing. 
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1. Inledning 

Examensarbetet genomförs på Metso Paper i Karlstad vilket är ett företag som 
tillverkar tissuemaskiner för pappersindustrin  Koncernen Metso Paper är verksamt 
inom pappersindustrin. Företaget levererar kompletta maskiner, utrustning och 
tjänster inom området. De är involverade från grundidén till färdig produkt, i detta fall 
mjukpapper. Totalt sett har företaget 8200 anställda och omsatte år 2006 1,7 miljarder 
EUR. Metso Corporation är verksamma i 28 länder, fördelat på 24 försäljningscenter. 
Dessutom finns möjlighet till service på 40 olika ställen världen över. 12 
utvecklingsenheter finns i Finland, Sverige, Italien och USA. 
 
Metso Paper Karlstad AB har 500 anställda och trots namnet finns dessutom en filial i 
Borlänge.  
 
Anläggningen i Karlstad omfattar: 

• Försäljning och Förprojekt  

• Utveckling och Pilotanläggning  

• Projektledning  

• Konstruktion  

• Inköp och Logistik  

• Produktion  

• Fältmontage och start-up  

• Stödfunktioner 

[1] 

1.1 Problemformulering 
Bärcylindern är en ingående komponent i maskinen, vars syfte är att agera 
medbringare innan papperet rullas upp på s.k. spolar. Komponenten är i dagsläget dyr 
att tillverka och det ligger i företagets intresse att se över var kostnaderna kan 
reduceras utan att funktionen ändras. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppgiften är att kostnadseffektivisera bärcylindern.  
Genom att analysera tillverkning, material och konstruktion skall det avgöras hur 
kostnaderna ska kunna reduceras. 

1.3 Mål 
Målet är att ta fram ett underlag där förbättringar och ändringar presenteras. 
Underlaget ska ge en grov uppskattning på hur kostnaden kan effektiviseras 
sett till både konstruktion och produktion. 
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1.4 Avgränsning 
Geometrisk avgränsning medför att bärcylinderns yttre dimensioner som ligger till 
grund för underlaget är låsta till sina nuvarande mått, dvs. ∅900mm och ∅1100mm, 
med längderna 2825mm respektive 5550mm. Den maximala hastigheten för 
tissuemaskinen som används vid beräkningar är 2000m/min.   
  
Materialpriser kommer enbart att beräknas med dagens priser och framtida 
prisutveckling kommer ej att tas hänsyn till. Alla förändringar av bärcylindern 
kommer att huvudsakligen beröra kostnaden då funktionen i nuläget uppfyller de 
ställda krav som finns.  
 
På Metsos inrådan kommer hållfasthetsberäkningar utföras med de 
beräkningsprogram som företaget själva använder sig av. Detta för att Metso själva 
ska känna tillförsikt till beräkningarna och lättare kunna kontrollera hur resultaten 
erhållits. 
 
Vid eventuell nykonstruktion kommer ingen hänsyn tas till huruvida den nuvarande 
maskinparken på Metso lämpar sig för bearbetning. 
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2. Teori 
 

2.1 Begrepp inom pappersindustrin 
Yankeecylinder: Stor cylinder, med diametrar runt 5 meter. Har till uppgift att torka 
papperet genom att fyllas invändigt med ånga. 
 
Bana: Kontinuerlig matta eller kontinuerligt band av massa, papper eller papp under 
tillverkning eller bearbetning. Exempel på banor är fiberbana, pappersbana och 
pappbana. 
 
Spets: En smalare del av pappersbanan som används för att transportera papperet från 
Yankeecylindern till bärcylindern. 
 
Schaber: Detalj i stål eller komposit som används för att skrapa av pappersbanan från 
bl.a. bärcylinder och yankeecylinder. 
 
Upprullningsspole: Den spole som papperet rullas upp på för konvertering till mindre 
rullar. 
 
Tambor: Vals på vilken pappersbanan rullas upp. Ett dyrare alternativ till 
upprullningsspole 
 
Förarsida: Den sida av maskinen där manöverpaneler är benägna, härifrån sköts 
driften. 
 
Drivsida: Den sida av maskinen där motorerna är anslutna, dvs. där driften är 
påkopplad.  
 
[2] 
 

2.2 Geometrisk beskrivning 
Bärcylindern består huvudsakligen av tre komponenter: en cylindrisk mantel, samt två 
tappar. Geometrin på cylindern varierar men de vanligaste storlekarna är ∅ 900 och 
∅1100 mm, längderna 2825 respektive 5550 mm samt godstjocklek 40 och 50mm.  
Tapparna sitter fastskruvade på mantelns ändar med skruvförband. Rullager sitter 
monterade på tapparna. Vid förarsidan finns den s.k. sugzonen, bestående av en 
perforerad hylsa som skruvas fast mot bärcylindern, denna kallas för vakuumring. 
Sugzonen har till uppgift att få papperet att fästa på bärcylindern, detta sker med hjälp 
av. vakuum. Inuti vakuumringen sitter ett s.k. Vakuumskåp som suger in luft genom 
perforeringen och får på så vis papperet att fastna mot cylindern. Längs med 
mantelytan löper ett svarvat spår vilket har till uppgift att få evakuera luften mellan 
pappersbana och cylindern och på så vis höja friktionen. 
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Fig. 2.1 Bärcylinder med ingående komponenter 
 

2.3 Funktionsbeskrivning bärcylinder 
De huvudsakliga funktionerna för bärcylindern är: 
 

• Att med vakuum transportera spetsen från spetsblåsningsrännan till 
anläggningsytan mellan bärcylinder och upprullningsspole.´ 

 
• Att stödja pappersbanan under upprullning på spole. 
 
• Att skapa ett anläggningstryck mot upprullningsspolen så att ett drivande 

moment uppstår. Momentet krävs då upprullningsspolen saknar drivning. 
 

[3] 
 

 
 
Fig. 2.2 Upprullningsenhet i tissuemaskinen, så kallad rullstol. [4] 
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2.4 Tissuemaskin 
Tissue eller pappersmaskin består av flera sektioner, processen inleds med en blöt 
fibermassa med ca.99 % fukthalt och avslutas med färdigt papper upprullat på rullar 
s.k. spolar eller tambourer. Den primära uppdelningen av maskinen är våtpartiet och 
torrpartiet. I våtpartiet ingår inloppslåda, vira och press. Torrpartiet består av tork 
(Yankee), kalander och upprullning. 
 

2.4.1 Våtpartiet 
Första steget i våtpartiet består av inloppslådan, dess uppgift är att fördela 
pappersmassan jämt över viran. Viran släpper igenom vattnet så att pappersmassan 
blir formad till ett vått ark. För att undvika veck är viran ändlös och består oftast av 
syntetiska plasttrådar. På viran avgörs hur fibrerna ska fördela sig i pappret. I slutet av 
viran sugs papperet upp med hjälp av vakuum och överförs till presspartiet; fukthalten 
är då ca 80 %. I nästa steg så pressas vattnet ut ur arket med hjälp av uppvärmda 
valsar. Pressytan består antingen av en slät yta och en filtklädd yta, eller två filtklädda 
ytor. Efter presspartiet innehåller papperet ca.60 % vatten.   
 

2.4.2 Torrpartiet 
Vid torkning av tissue används en s.k. Yankeecylinder, vilken är en mycket stor 
cylinder (∅ 4-6 m). Yankeecylindern är ångfylld vilket gör att mantelytan värms upp. 
Då papperet transporteras längs denna reduceras fukthalten genom förångning. 
Papprets förmåga att torka beror på värme, tryck mot cylindern och hur torr den 
omgivande luften är. För att ytterligare förbättra torkprocessen är yankeecylindern 
omgiven av en torkkåpa. I denna är temperaturen hög och luften torr vilket resulterar i 
att vattenångan förblir I gasform och inte kondenserar innan den lämnat 
pappersbanan. Efter denna process har fukthalten reducerats till 5-10 %. 
 
[5] 

2.5 Sandformsgjutning 
Gjutmetoden som används kallas för sandformsgjutning. Processen innebär att man 
först skapar en mall vilken är en avbildning av det gods som ska formas. Kring denna 
mall appliceras en blandning av sand, lera samt tillsatsmaterial. Därefter placeras 
paketet i en ugn där tillsatsmaterialet smälter ihop med sanden och bildar den 
slutgiltiga formen. Nu avlägsnas mallen och gjutformen är klar att användas. Formen 
fylls med smälta och när denna stelnat knackas sandformen sönder. Vad som då 
erhålls är det färdiga gjutgodset med önskad geometri.  
 
[6] 

 

2.6 Beräkningshjälpmedel 
För att beräkna hur konstruktionsförändringar kommer att påverka hållfastheten och 
produktionstiden användes ett antal beräkningsprogram. Dessa program är följande 
 

• Pro Enginner / Mechanica 
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• Preshell 
• Skruvförbandsdimensionering 
• Beredningsunderlag 
 

2.6.1 Pro Enginner / Mechanica 
3d modelleringsprogram där modellen ritas upp och därefter står till förfogan för 
beräkningar av hållfasthetslära, utmattning och många andra beräkningar.  
 
 

 
Fig. 2.3 Bild över belastningsfall från Pro E / Mechanica [7] 
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2.6.2 Preshell / Leadroll 
Excellprogram framtagna av Metso Paper för dimensionering av nya pressvalsar/ 
ledvalsar. Information om säkerhetsfaktor utböjning och rundhet är några av de 
faktorer som programmet behandlar. Arket är uppbyggt genom matematiska samband, 
mekanik och hållfasthetslära. 
 
 

Fig. 2.4 Erhållna resultat från Preshell beräkning [8] 
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Fig. 2.5 Erhållna utdata från Leadroll [9] 
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2.6.3 Skruvföbandsdimensionering 
För att snabbt kunna ta reda på lämpliga dimensioner på skruvförband, användes en 
formelsamling från Metso som underlag för att skapa ett exceldokument. I 
dokumentet appliceras radiella och axiella krafter på skruven, hänsyn tas också till 
bultcirkel samt antal skruvar. På så vis erhålls lämplig diameter samt längd på 
skruven. 
 

Beräkningar av last på varje skruv

FL = Axial last på skruv [kN]

För pressvalsar F L  = F LD  på grund av att alla laster är dynamiska

FJ = Reaktionskraft [kN]

A = A-dimension [mm]

n = antal skruvar

Dp = Bultcirceldiameter [mm]

FL = FLD = (FJ * A * 4) / DP * n)

 

 
Fig. 2.6 Beskrivning av mått som används vid dimensionering av skruvförband [10] 
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Val av skruvlängd 
 
Klämlängd = LK   [mm] 
Ytterdiameter gänga = d [mm] 
 
 
 
 

Tumregel:  4≥
d
LK

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.7 Beskrivning av klämlängd  [10] 
 
 
 
Dynamiskt test 
 

11
**2
10* 3

≤−
sup

LD

A
F
σ  

 
 
 
 
 
σup = Max tillåten spänningsamplitud 
As = Spänningsupptagande area 
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D80 8,8

M4-M16 50 [N/mm2]

M16-M36 40 [N/mm2]

Dim mm

M6 20,1

M8 36,6

M10 58

M12 84,2

M16 157

M20 245

M24 353

M30 560

M36 817

σup

Maskinbearbetad

Spänningsarea As

Bultarea As

D140  10,9  12,9

60 [N/mm2]

50 [N/mm2]

 

 
[11]
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2.6.4 .Beredningsunderlag 
Den produktionstekniska avdelningen på Metso Paper använder sig av ett 
exceldokument för att beräkna kostnaderna för bärcylindern. I detta dokument finns 
aktuella kostnader för alla ingående operationer i både produktions- och 
konstruktionskedjan. Här ges information om kostnad per timme för maskiner samt 
operatörer. Beredningsunderlaget ger således en uppskattning på hur stor den 
slutgiltiga kostnaden blir för produkten. Vi kan Ma. detta underlag se hur våra 
produktionsförändringar påverkar kostnaden och få  ett storleksmått på förändringen. 
 

 
Fig. 2.8 Prisuppgift från beredningsprogram [12] 
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3. Genomförande 
För att strukturera arbetet med kostnadseffektivisering delas det in i två 
huvudkategorier: 
 

• Ny konstruktion. 
• Förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion.  

 

3.1 Nykonstruktion 
Nykonstruktion omfattar: 

 
• Kriterier för nykonstruktion 
• Dimensionsberäkning 
• Förslag på nykonstruktion. 

 

3.1.1 Kriterier för nykonstruktion 
 
3.1.1.1 Utböjning 
Då den absolut viktigaste egenskapen för bärcylindern är att pappret fastnar på spolen 
vid upprullning. För att detta ska ske får inte utböjningen vara för stor, om så är fallet 
finns det risk för att pappret inte fäster vid mitten av spolen. Detta leder till skrynkling 
av rullen och ev. banbrott. 
 
3.1.1.2 Rundhet på mantel 
Programmet ”Preshell” användes för att avgöra hur mycket mantelytan deformeras 
vid belastning, lasten i detta fall är linjelasten från upprullningsspolen. Vid stora 
förändringar av godstjockleken riskerar manteln att deformeras med sämre 
upprullningsförmåga som resultat.      
 
[13] 
 
3.1.1.3 Ändring av yttre dimensioner 
Då bredden på pappersbanan styr cylinderbredden är detta en faktor som ej går att 
påverka. Ytterdiametern går att förändra med avseende på medbringar funktionen 
samt anläggningen mot spolen. 
 
 Dock kräver ”runtomkringutrustningen”, i form av primär och sekundärarmar mycket 
plats. Dessutom måste spolbytet gå mycket snabbt när en spole är fullt upprullad, 
bytet av spole måste ske seriellt med upprullningen. Rent praktiskt löser man detta 
genom att en ny spole matas in med hjälp av primärarmarna och sänks ned mot 
bärcylinderns högsta vertikala punkt, detta sker samtidigt som en fullt upprullad spole 
ligger an mot bärcylindern. När den tomma spolen trycks mot bärcylindern, reduceras 
också hastigheten något på denna, vilket leder till att pappersbanan fäster kring den 
tomma spolen. Medan den uppfyllda rullen matas ut horisontellt med 
sekundärarmarna, matas den nya spolen ned vertikalt längs bärcylinderns 
ytterdiameter till dess att den ligger an mot upprullningsstativet. 
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[14] 
 

 
Fig. 3.1 Illustration över geometribegränsning 
 
 

3.1.2 Dimensionsberäkning 
För att avgöra huruvida möjligheten fanns att reducera godstjockleken analyserades 
vilka krafter som påverkar bärcylindern. De givna var egentyngd samt den konstanta 
linjelasten mellan bärcylinder och upprullningsspole. Därutöver framkom det från 
tekniker att stora stötar uppkommer initialt vid spolbyte. Orsaken till stötarna 
granskades samt hur stora dessa kunde bli, detta för att kunna avgöra om de hade 
någon inverkan på nödvändiga beräkningar vid dimensionering. Som underlag 
användes en rapport från Metso där mätningar gjorts på lagerhusen till en bärcylinder 
vid drift.  
  
För beräkning av dimensionering har programmet Leadroll använts. Genom att mata 
in data för mantel och tappar erhålls information om utböjning och rundhet i manteln. 
Dessutom visar programmet hur den roterande massan påverkas då godstjockleken 
ändras. 
 
För att visualisera mantelns formändring vid belastning användes även Pro E / 
Mechanica. Detta för att illustrera hur manteln böjer sig vid belastning och vilka 
spänningar som uppkommer och för att jämföra med de resultat som erhölls ur 
beräkningsprogrammet Leadroll  
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Beräkningar gjordes på mantlar i stål och segjärn, med godstjocklekarna 24mm, 
30mm samt de befintliga godtjocklekarna 40mm respektive 50mm. Dimensionerna 
valdes med avseende på vilka dimensioner som brukades på andra valsar i 
tissuemaskinen, avsikten med detta var att tillverkaren skulle få så liten dimensions 
variation som möjligt och därmed kunna pressa priserna på material.  
 
[15] 
 

3.1.3 Förslag på ny konstruktion 
För att hitta den mest kostnadseffektiva konstruktionen delas bärcylindern upp i två 
delar: mantel och gavlar. Underlag tas fram för tillverkning av komponenterna i 
gjutgods respektive stål. Den konstruktion som visar sig billigast av var del 
kombineras ihop till en komplett bärcylinder. Beräkningar på skruvförband utförs så 
de mest optimala fästelementen används med avseende på säkerhet och pris. 
Då alla dessa kriterier är uppfyllda blir resultatet en mer kostnadseffektiv konstruktion 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Fig. 3.2 Konstruktion med gjutna tappar [16] 

 

3.1.4 Val av mantelmaterial 
För att finna lämpliga material för manteln genomsöktes marknaden efter tillverkare 
av rör i stora dimensioner (900-1100 mm). Ett flertal av dessa sållades bort på grund 
av missgynnsamt geografiskt läge, detta för att kunna minimera transportkostnader. 
Framförallt användes Internet som sökkälla för att få den mest aktuella prisbilden och 
uppdaterade lagerinformationen. 
 
Priserna på dessa rörämnen jämfördes sedan med kostnaden för att gjuta en mantel.  
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3.1.5 Beställning av komplett vals 
Efter beräkning av vilken godstjocklek samt material som ska användas i mantelytan 
skapades ritningsunderlag. Ritningarna gjordes fullständiga ur tillverkningssynpunkt, 
dvs. alla dimensioner, toleranser och materialspecifikationer angavs. Detta för att 
kunna offerera en lämplig tillverkare och för att ge dem förutsättningarna för att skapa 
ett relevant kostnadsunderlag. Priset för den nya konstruktionen blir på detta sätt 
realistiskt och ger en jämförbar prisbild mot nuvarande utförande, vilket 
förhoppningsvis påvisar en reducering av kostnaden.  
  
Från ett annat område inom valstillverkningen på Metso Paper framkom det att en 
tillverkare i Finland (Presteel OY), hade erfarenhet av att producera mantlar i stål. 
Främst tillverkades s.k. ledvalsar med samma ytter geometrier som bärcylindern, men 
med mycket tunnare gods 24mm istället för 40mm respektive 50mm.  
 
 Två olika ritningsunderlag skickades till Finland. Ett underlag på hur mycket det 
skulle kosta att tillverka en komplett vals, samt förfrågan på enbart en grovbearbetad 
mantel. Den grovbearbetade manteln skall i så fall monteras ihop på Metso Paper i 
Karlstad och därefter finbearbetas. 
       
     

 

3.2 Förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion 
Innefattar förändringar som gör dagens konstruktion mer lönsam: 
• Förenkling av konstruktion 
• Åtgärder av tillverkningsproblem 

 

3.2.1 Förenkling av befintlig konstruktion 
 
3.2.1.1 Medbringarspår 
Det primära syftet med spåret är att skapa friktion mellan bärcylinder och spole, detta 
sker genom att luften mellan pappersbana och mantelyta pressas ut genom spåret. 
Många olika varianter och stigningar finns tillgängliga. Varianter har prövats med 
spår som utgår från centrum av bärcylinder och som sedan sträcker sig med höger res 
vänster gänga ut motkanterna. Tanken med detta är att det ska sträcka upp pappret i 
bredd riktningen och minska skrynklingsfenomenet på rullen.  
 
Det finns även varianter av bärcylindrar med släta mantelytor, där används istället en 
coating för att skapa friktion, coatingen är alltså en ytbeläggning med högre 
friktionskoefficient än stålet. Detta fungerar med avseende på den medbringande 
effekten, nackdelen är att coatingen inte kan påföras över hela mantelytan, då den 
höga friktionen snabbt skulle nöta sönder shabern som skrapar av pappersbanan från 
bärcylindern. Istället påförs ytbeläggningen diametralt med jämna mellan rum, alltså 
görs urtag på shabern vid den yta som ligger mot coatingen. 
 
[14] 
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Fig3.3 Visar pappersbanans väg över bärcylinder och upprullningsspole [4] 
 
 
 
 

 
Fix 3.4 Kursiva pilar visar luftflödets väg mellan medbringarspår och pappersbana 
[4] 
 
 
 
3.2.1.2 Dubbla gjutgodslängden 
Med nuvarande gjutmetod tillverkas enstaka gods till bärcylindrar, en intressant idé är 
att tillverka åtminstone två stycken cylindrar i samma form och tillfälle. Genom att 
dubblera längden skulle tid och kostnaden för gjutgodset kunna reduceras. 
 
 
3.2.1.3 Avtappningshål 
Vid analys av ritningar på bärcylindern hittades två hål i manteln i anslutning till 
tappen på drivsidan. Efterfrågningar gjordes på konstruktionsavdelningen men någon 
konkret uppgift sågs inte av konstruktörerna. Inget klart syfte med hålen sågs heller av 
produktionschefen. Vid besök i tillverkningsverkstaden intervjuades en operatör med 
stor erfarenhet av bärcylindertillverkning. 
 
[17] 
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3.2.2 Tillverkningsproblem 
 
3.2.2.1 Gjutrygg 
Från operatörer framkom att det ibland förekom stora ansamlingar av material på 
ytterdiametern av bärcylindern efter gjutning, s.k. gjutryggar. Vid vissa tillfällen finns 
även gjutsand fastbränd på den yta som ska bearbetas. Problem uppstår vid svarvning 
av dessa defekter, då slitaget på verktygen ökar och i värsta fall leder till förstörda 
skär.  
   
3.2.2.2 Varierande godstjocklek 
Stor variation förekommer på godstjockleken efter gjutning, oftast rör det sig om för 
mycket material. Detta leder till onödigt långa bearbetningstider, då skärhastigheten är 
låg och bearbetningslängden löper över stora ytor. 
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4. Resultat 

4.1 Nykonstruktion 

4.1.1 Dimensionsberäkning 
 
Den minsta tjocklek på manteln som beräknats är 24 mm. Hållfasthetsmässigt ställer 
denna tjocklek inte till några problem, men vid dimensionering av skruvförband blir 
det för lite gods kring skruvskallarna (ca 1mm). Dimensionen används på flera andra 
valsar i pappersmaskinen men där är dessa beklädda med ett tjockt lager gummi 
utanpå stålytan. Därför redovisas endast de ursprungliga godstjocklekarna samt 30 
mm godstjocklek. 

 
Fig. 4.1 Visualisering av utböjning samt spänningspositionering [9] 
 

 
Bärcylinder ∅ 900 med tjocklek 40 mm (gråjärn) 
 

Egenvikt bärcylinder Med maximalt linjetryck

Roterande massa 3512 kg
Kraft per lager 17,1 73,6 kN
Maximal spänning mantel 0,8 3,9 Mpa
Total utböjning 0,21 0,94 mm
Mantelutböjning 0,02 0,1 mm
Mantelutböjning/mm 0,007 0,036 mm/m
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Bärcylinder ∅ 900 med tjocklek 30 mm (stål) 
 
 

Egenvikt bärcylinder Med maximalt linjetryck

Roterande massa 2980 kg
Kraft per lager 14,5 71 kN
Maximal spänning mantel 0,8 4,9 Mpa
Total utböjning 0,17 0,87 mm
Mantelutböjning 0,01 0,08 mm
Mantelutböjning/mm 0,005 0,027 mm/m

Bärcylinder ∅ 1100 med tjocklek 50 mm (gråjärn) 
 

Egenvikt bärcylinder Med maximalt linjetryck

Roterande massa 9444 kg
Kraft per lager 46,1 107,2 kN
Maximal spänning mantel 1,8 4,6 Mpa
Total utböjning 0,19 0,49 mm
Mantelutböjning 0,11 0,28 mm
Mantelutböjning/mm 0,019 0,05 mm/m

 
 
Bärcylinder ∅ 1100 med tjocklek 30 mm (stål) 
 

Egenvikt bärcylinder Med maximalt linjetryck

Roterande massa 6803 kg
Kraft per lager 33,2 94,2 kN
Maximal spänning mantel 1,8 6,2 Mpa
Total utböjning 0,13 0,41 mm
Mantelutböjning 0,07 0,23 mm
Mantelutböjning/mm 0,012 0,041 mm/m
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Fig.4.2 ∅900mm med godstjocklek 40mm, utförande i gjutjärn [7] 
  
 
 
 
 
 

 
Fig.4.3 ∅900mm med godstjocklek 30mm, utförande i stål [7]
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Fig.4.4 ∅1100mm med godstjocklek 50mm, utförande i gjutjärn [7] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4.5 ∅1100mm med godstjocklek 30mm, utförande i stål [7] 
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Jämförelse mellan de resultat som fåtts i Leadroll och Pro E / Mechanica 
 
 

Maximal utböjning Leadroll (mm) Maximal utböjning Pro E (mm)

Gjutjärn Tjocklek 40 mm
ø900 0,02 0,02

Stål Tjocklek 30 mm
ø900 0,01 0,026

Gjutjärn Tjocklek 50 mm
ø1100 0,11 0,08

Stål Tjocklek 30 mm
ø1100 0,07 0,1
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4.1.1.1 Skruvförbandsdimensionering 
 
∅900mm med tjocklek 30mm (stål) 
 
FJ = 71kN 
 
A = 595mm 
 
n = 24st 
 
Dp = 870mm 
 
⇒ FLD = 8,1 
 
⇒ M10 
 
Dynamisk kontroll M10 
 
σup = 50 N/mm2 

As = 58 mm2 

 

11
**2
10* 3

≤−
sup

LD

A
F
σ  

  

14,01
58*50*2

10*1,8 3

≤=−  ⇒ OK 

 
 
∅1100mm med tjocklek 30mm (stål) 
 
FJ = 94,2kN 
 
A = 785mm 
 
n = 36st 
 
Dp = 1070mm 
 
⇒ FLD = 7,7 
 
⇒ M10 
 
Dynamisk kontroll M10 
 
σup = 50 N/mm2 

As = 58 mm2 
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13,01
58*50*2

10*7,7 3

≤=−  ⇒ OK

 

 

4.1.2 Val av mantelmaterial  
Två leverantörer hittades som hade möjlighet att leverera material till manteln, 
Franska STAD (Societe Tubes – Aciers et Derives) samt Finska Ruuki.  
 
Leverantörerna hade olika typer av tillverkningsmetoder för att framställa rören, 
STAD användes sig av en plåt som valsas cirkulärt och svetsas med en längsgående 
svets. Ruuki använder sig av två halvcirkulärt valsade plåtar som således 
sammanfogas med två svetsar. 
 
Dock föll STAD ut som leverantör då de inte kunde garantera materialets 
specifikationer, och utan certifikat på materialet är det ej gångbart att använda till 
valsar i pappersmaskiner.  
 
Ruuki kunde däremot garantera materialtes specifikationer och dessutom leverera de 
dimensioner som söktes. För att säkerställa mantelns rundhetskravet på 0,03mm, ville 
leverantören leverera rörämnet med 11,5mm arbetsmån.  
 
Priset blev enligt följande:  
 

Tjocklek Antal Ytterdiameter Längd Pris/styck (SEK) Totalpris

65 000 913 41,5 65 000 2425 1

1113 41,5 5140 12 000 1 12 000
 

 
 
Ruuki kunde också pressa priset på diameter 900mm om man beställde ämne för två 
bärcylindrar på en gång, dock fanns inte denna möjlighet på diameter 1100mm då den 
blev för lång att tillverka, det fanns inte möjlighet att pressa så långa plåtar. 
 
Vid beställning av två stycken diameter 900mm blev priset: 
 

 

Ytterdiameter Tjocklek Längd Pris/styck (SEK Antal Totalpris

913 41,5 2425 42 000 2 85 000 

1113 41,5 5140 Finns ej 2 Finns ej 
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Dessa priser jämfördes sedan med motsvarande mantel i gjutet utförande, kostnad för 
dessa hämtades ur beredningsunderlag [12] 
 

Diameter Antal Material Pris (SEK)

∅900 1 Gjutgods 75 000

∅1100 1 Gjutgods 100943
 

 

4.1.3 Beställning av komplett vals 
I skrivande stund har svar ej erhållits från underleverantör.  

 
 

4.2 Förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion 

4.2.1 Förenkling av befintlig konstruktion 
4.2.1.1 Medbringarspår 
Enligt utsago från tekniker med stor erfarenhet av upprullningsprocessen vid drift, 
framgår det att spårets geometri inte har någon större påverkan på hur pappersbanan 
formar sig vid upprullning. Således är det alltså överkurs med komplicerade 
geometrier på spåret såsom höger/vänstergänga som möts på mitten av mantelytan. 
Operationen är svår och tidsödande att tillverka och dessutom meningslös då den 
eftersträvade sträckningen av pappersbanan i breddriktningen inte uppfylls. Beroende 
på papperets kvalitet skiljer sig nödvändigheten med medbringarspår och därför kan 
det vara en option för kunden. 
 
[14] 
 

 
Fig. 4.6 Standardutförandet för medbringare 
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Fig. 4.7 Medbringarspår med vänster och högergänga som möts på mitten 
 
 
För att bearbeta det enklaste spåret med en gänga krävs 24 timmar enligt 
beredningsunderlag [12]. Med en timkostnad av 600kr inklusive pålägg blir 
kostnadsreduceringen pga. minskad bearbetningstid 14400kr. 24 timmar motsvarar 
dessutom tre skift och då maskinen bara är bemannad på dagtid krävs tre arbetsdagar 
enbart för att bearbeta spåret. 
 
4.2.1.2 Dubblering av gjutgodslängd 
Enligt gjuteritekniker Kjell Gustavsson är den maximala gjutlängden ca. 9,3m, detta 
medför att ∅ 1100mm med en mantellängd på 5,1m inte går att gjuta med dubbla 
längden. Denna möjlighet finns däremot på ∅ 900mm där en dubblering av 
mantellängden motsvarar ca.5m gjutgods.  
 
4.2.1.3 Avtappningshål 
Vid de tillfällen då stora vibrationer uppstår när mantelytan bearbetas, visar sig 
avtappningshålen vara mycket användbara. Cylindern kan då vattenfyllas för att på så 
sätt reducera vibrationer vilket ger bättre ytfinhet samt lägre verktygsslitage.  
 
Hålen kan även användas för att tappa ur kondens som bildats vid drift. Tillverkning 
av avtappningshålen är dessutom inte en tidskrävande operation.  
 
[17] 
 

4.2.2 Tillverkningsproblem 
 
 4.2.2.1 Gjutrygg 
 
Efter tillverkning av sandformen för gjutning, måste den invändiga mallen kunna 
avlägsnas. För att lösa detta måste diametern på mallen vara variabel och kunna 
minskas, det löser man genom att ha en slits i längdriktningen. En tunnplåt används 
för att täcka slitsen vid diameterändring, plåten skruvas utefter ena kanten i 
längdriktningen. Den andra kanten som är lös, löper då fritt utefter ytterdiametern på 
mallen., se Fig.4.8. 
 
[22] 
 
Det finns inte några riktlinjer på hur plåten får se ut, utan det enda krav som ställs är 
att diametermåtten uppfylls och att det finns tillräckligt med material för att kunna 

 
 27 



 
 

bearbeta fram de slutgiltiga geometrierna. Således är gjutgodset godkänt även då det 
finns en stor ansamling med extra material.   
 
Beroende på hur väl plåten utformas efter mallens ytterdiameter, erhålls varierande 
storlek på gjutryggen. Är plåten exakt utformad efter mallen fås knappt någon 
gjutrygg alls, I detta fall blir godsansamlingen inte större än plåttjockleken. En 
lösning på detta problem skulle vara att öka bredden på plåten mot vad den är idag, 
valsa en exakt radie efter mallen samt göra en urfräsning på båda sidor om slitsen med 
samma tjocklek som plåten. Detta skulle medföra att mallen får bättre passning och 
gjutrygg kan minimeras.   
 

 
Fig.4.8 Befintligt utförande på gjutmall [7] 
 
 

 
 28 



 
 

 
Fig.4.9 Förbättrat utförande [7] 
 
 
 4.2.2.2 Varierande godstjocklek 
Detta är ett fenomen som uppstår då det finns begränsat med gjutformar, vid dessa 
tillfällen används formar med något större dimension. Avvägningen är 
tillverkningskostnaden för extra gjutformar kontra den utökade tiden för bearbetning.  
 
Enligt operatör kan arbetsmånen för grovbearbetning variera mellan 10 till 30mm, 
detta upplevs inte som något större bekymmer då maskinen har potential att avverka 
30mm i skärdjup. Dock är det viktigt att manteln är helt rund, då det inte är skärdjupet 
som orsakar verktygsbrott utan stötar som uppkommer då mantelytan kastar. 
 
[17] 
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5. Diskussion 
 
 
Nykonstruktion 
 
Dimensionsberäkning 
Med hjälp av de hållfasthetsberäkningar som gjorts framgår det att godstjockleken 
kan reduceras från 40mm respektive 50mm till 30mm. Genom dessa ändringar sparas 
både vikt samt material in vid tillverkning, vilket medför en positiv effekt på 
kostnaden samt konstruktionens egenvikt. Lägre engenvikt medför i sin tur mindre 
utböjning och bättre funktionsegenskaper, ju mindre utböjning på bärcylinder desto 
bättre fäster pappersbanan mot upprullningsspolen.  
 
Tunnare gods medför dock högre spänningar I materialet men tack vare styvare 
material med nästan dubbel E-modul har spänningarna bara ökat marginellt. De ligger 
fortfarande långt ifrån sträckgräns samt nivåer där utmattning kan tänkas ske.  
 
Skruvförbandsdimensionering 
Vid dimensioneringen av skruvförband användes den största uppmätta lagerkraften 
samt kraften från bärcylinderns egentyngd. Detta är ett extremfall som är värsta 
tänkbara scenario och resultat av flera felkällor som samverkar. Sannolikheten att 
detta ska uppstå är mycket liten, men om så skulle ske skall skruvförbanden klara av 
lasten. 
 
Således har dimensionen på skruvarna reducerats från M16 till M10 på både ∅ 
900mm samt ∅ 1100mm.  
 
Vid ytterligare effektivisering finns potential att gå ner lägre i dimension. 
 
Val av mantelmaterial  
Endast en leverantör hittades som hade möjlighet att leverera mantelmaterial i 
efterfrågade dimensioner och med ställda kvalitetskrav. Enligt resultatet är det enbart 
på diameter 900 mm som kostnaden kan reduceras med övergång från gjutjärn till 
stål. Vid beställning av två stycken diameter 900 mm blir materialkostnaden nästan 
halverad, två mantlar i stål kostar 85 000 SEK medan en i stål kostar 75 000 SEK. 
Dock är inte detta hela sanningen då bearbetning i stål ställer mycket högre krav på 
verktyg och maskiner 
 
Beställning av komplett vals 
Svar inväntas från underleverantör. 
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Förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion 
 
Medbringarspår 
Att ta ut samma pris för bärcylindern utan medbringarspår är ej försvarbart mot kund, 
däremot är det positivt att ha valmöjligheten att själv kunna avgöra om spåret är till 
nytta för den typ av papper som skall tillverkas i maskinen. För Metso är detta även 
positivt då genomloppstiden kan reduceras och produkten kan nå kunden i ett tidigare 
skede. 
 
Dubblering av gjutgodslängd 
Möjligheten att effektivisera gjutprocessen genom att gjuta två mantlar på en gång 
visar sig inte vara genomförbart på ∅ 1100, men däremot på ∅ 900. Bärcylinder med 
∅ 900 är avsedd för mindre och enklare maskiner där kunden har mindre köpkraft. 
Efterfrågan av tissuemaskiner ökar i länder där papper tidigare setts som en lyx, 
därför är det positivt att både kunna reducera kostnaden och genomloppstiden vid 
gjutning. Åtgången av material blir vid detta förfarande densamma men då samma 
form kan användas för två mantlar kommer kostnaden för formtillverkning i princip 
halveras. Dessutom kommer även ställtiderna att sjunka, dock inte till det halva då det 
ställer mer krav på uppriktning av långa formar. 
 
Vid gjutning av två mantlar vid samma tillfälle är det av stor vikt att planera in om 
och när mantlarna ska levereras till kund. Detta för att ett lagringsbehov kommer att 
uppstå och det inte alltid finns två beställningar från kund parallellt. Fördelen med 
gjutgods är att det inte kräver någon konservering vid lagring utan kan i princip 
förvaras utomhus, den ytrost som uppstår bearbetas enkelt bort vid tillverkning. 

 
Gjutrygg 
Att minimera gjutryggen är ett relativt enkelt problem att åtgärda, materialkostnaden 
kommer inte att öka, däremot måste mer tid avyttras för att forma täckplåten och dess 
infästning som täcker slitsen i gjutformen. Detta kommer att underlätta vid 
maskinbearbetning av mantelytan och minska verktygsslitaget.     
 
Varierande godstjocklek 
Är ett förbisett problem av operatörer, då det i sig inte genererar några 
kvalitetsproblem, men däremot ökar operationstiderna och bidrar till större slitage på 
maskiner och verktyg. Däremot är det viktigare att det finns tillräckligt med 
arbetsmån från gjutningen så att rundhetskraven samt centrering mellan ytter och 
innerdiameter uppfylls. Skulle arbetsmånen vara för liten skulle manteln i värsta fall 
få kasseras. 
 
Avtappningshål 
Möjligheten att kunna vattenfylla bärcylindern vid bearbetning för att reducera 
vibrationer är mycket viktig. Utan denna funktion finns det risk för att ytkraven inte 
uppfylls. Att endast utföra operationen vid de tillfällen problem uppstår blir för 
omfattande, då hålen inte kan borras i samma maskin som bearbetar mantelytan. Detta 
resulterar i förflyttning av detaljen med tidskrävande uppspänningar som följd.  
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Således är det bättre att avtappningshål borras i varje bärcylinder, för att undvika 
fördröjda genomloppstider då problem uppstår vid bearbetning.       
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6. Slutsats 
Generellt finns den största effektiviseringspotentialen i dimensioneringen. I dagsläget 
är bärcylindern kraftigt överdimensionerad, relevant dimensionering leder till lägre 
materialkostnad, reducerad massa med mindre utböjning som följd. Dock är yttre 
geometrier på bärcylindern låsta pga. förändring leder till omfattande konstruktions 
modifiering på närliggande komponenter såsom upprullningssystem. Dessutom leder 
mindre bärcylinderdiameter till försvårad möjlighet att genomföra ett effektivt 
spolbyte 
 
 
 Hållfasthetsberäkningar visar att godstjockleken kan reduceras med 10 mm på 
diameter 900 mm samt med 20 mm på diameter 1100 mm och ändå bibehålla samma 
funktionsegenskaper som i dagsläget. Att ersätta gjutgodset i manteln med stål leder 
till lägre materialkostnad på diameter 900 mm, framförallt vid beställning av två 
mantlar på en gång då kostnaden nästan halveras. På bärcylinder med diameter 1100 
mm blir dock mantel i stål dyrare än gjutgods. Dock ställer bearbetning av stålmantel 
högre krav på verktyg och maskiner vid bearbetning, men då kostnadsreduceringen 
har stor potential är det absolut värt att ytterligare utreda. 
 
Förfrågan har även lämnats till underleverantör om möjlighet finns att köpa en 
komplett (färdigbearbetad) vals med mantel i stål, dock har inte något svar erhållits i 
dagsläget. Men då underleverantören tillverkar liknande konstruktioner till mycket 
lägre pris än vad Metso själva gör ser detta mycket lovande ut. 
 
För att kunna effektivisera den befintliga konstruktionen och tillverkningsprocessen 
måste vissa delar av gjutningen utföras med högre noggrannhet, kriterier såsom: 
godstjocklek, rundhet samt närvaro av restprodukter bör beaktas. Detta för att kunna 
effektivisera den skärande bearbetningen. 
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