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Sammanfattning

Vår uppdragsgivare Metso Paper Karlstad AB är världsledande inom tillverkning av 
Tissue maskiner (tunn papper). Av Metso Paper fick vi uppgiften att utveckla en 
Mekanisk Slitter. En mekanisk slitter sitter monterad i slutet av en tissue maskin och har 
uppgiften att dela pappersbanan i flera delar beroende på hur många slittrar man valt att 
installera. Varför man delar pappersbanan är för att underlätta efterhanteringen av 
rullarna.

Problemet med dagens Mekaniska Slitter är att den inte klarar av de säkerhetskrav som 
ställs för att få kunna vistas i området där den är installerad. Avståndet som klingan är 
oskyddad är för stort. Enligt EN 294:1992 skapar dagens utformning ett säkerhetsavstånd 
på 850mm. Uppgiften presenteras i följande kravspecifikation:

• Slittern ska konstrueras om med hänsyn tagen till gällande säkerhetsavstånds för 
att möjliggöra passage under drift.

• Konstruera för att underlätta underhåll
• Kostnadseffektivisera sidledsrörelsen
• Kostnadseffektivisera inmätning i sidled
• Minimera priset

Resultatet från kravspecifikation resulterade i följande utformning:

Avståndet mellan det överliggande banföringsstödet och linskyddet dvs det avstånd som 
klingan är oskyddad är nu 19 mm, enligt EN 294:1992  generar det i ett säkerhetsavstånd 
på 120 mm detta leder till att man kan vistas i området under drift. Styrningen av linsen 
möjliggjordes genom at vi nu styr motor och lins linjärt, på föregående modell va det ett 
enda fast skydd som inte kunde regleras, samt att motor styrdes kring en punkt.
Sidleds rörelsen med inmätning har vi valt att köpa in detaljer för detta ändamål, på 
dagens slitter är dessa komponenter egentillverkade och kostar då oerhört mycket i 
tillvekning. Priset för den ny konstruerade Slittern blev 15000 kr billigare vilket är ett 
mycket gott resultat 
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Abstract 
Our commissioner Metso Paper Karlstad AB is world leaders in manufacturing Tissue 
machines (thin paper machine). Metso Paper gave us the commission to develop a 
Mechanical slitter. A mechanical slitter are being placed in the ending part of a tissue 
machine and its assignment is to spilt paperboard in to several peaces depending on how 
many that are installed. The reason by splitting the board is make it fit in the after 
handling (conversion machine). 

The problem with the Slitter today is that it doesn’t satisfy the security demands 
concerning the ability to use the area around the slitter when it’s in operation mode. The 
security distance depends on the blade and the distances that it’s not covered. According 
to EN 294:1992 the safety distance is 850mm. The assignment is present in a 
demandspecification:

• The Slitter will be constructed considered the security demands to make It 
possible be around the slitter when its in use. 

• Construct for simplified maintenance. 
• Coastefficient the sidemovements
• Coastefficient the measurements in sidemovments
• Minimize the price

These demands ended up in following result:
 

The distance between the overlaid papersupport and the linscover has now been reduced; 
it’s only 19mm and will make it possible to use the area around the slitter. According to 
EN 294:1992 the safety distance now is 120mm. The ability to steer the linscover render 
possible by steering the engine linear. On today’s model there is only one fixed cover, 
and the engine is steered from one fixed point and result in a non linearmotion. 
Concerning the sidemovment and its measurements we decide to buy it all, because 
today’s components are manufactured by them selves and are really expensive.
Our new construction ended up 15000kr cheaper then today’s siltter and we think it’s a 
really good result. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 
Vår uppdragsgivare är Metso Paper Karlstad AB, vi ska tillsammans med handledare ta 
fram en ny mekanisk slitter. En mekanisk slitter är en komponent som sitter i en 
mjukpappersmaskins främre del (torrändan). Dess uppgift är att dela pappersbanan i delar 
innan pappret rullas upp på järn (beskrivs under teori). Dagens slitter är i princip en 
cirkelsåg som delar banan. Roterande delar medför säkerhetsrisk och kräver därför 
säkerhetsavstånd beroende på hur lättillgänglig den roterande kroppen är. Dagens slitter 
tillåter inte passage under drift med hänseende till EU:s standard.

1.2 Avgränsningar:
Projektet omfattar framtagning av koncept till en ny kostnadseffektiv mekanisk slitter för 
delning av pappersbanan i tissuemaskin. Det som ingår är ergonomi vid service och 
underhåll av utrustningen, personsäkerhet, design och mekanisk utformning. 
Tillverknings- eller köpunderlag ska inte tas fram, men tillräckligt underlag för att kunna 
göra en kostnadsbedömning.

1.3 Mål:   
Målet är att analysera den befintliga mekaniska slittern och se vad den har för brister och 
hur den är utformad. Utifrån den studien ta fram en alternativ mekanisk slitter som är 
säkrare för underhållspersonalen och gör det möjligt för personal att passera genom 
maskinen under drift, samt underhållsvänligare. Den får dock inte kosta mer än dagens 
slitter gör.

1.4 Syfte:
Syftet med projektet är att utforma en mekanisk slitter som möjliggör passage under drift 
samt underlätta inställning av slitter i sidled.
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1.5 Metso
Metso Paper Karlstad AB är en del av den finska koncernen Metso med säte i 
Helsingfors. Metsokoncernen har ca 25 000 anställda i fler än 50 länder. Metso Paper är 
världsledande leverantör av utrustning till massa- och pappersindustrin och ingår i 
Metsos division för massa- pappersteknologi. Verksamheten i Karlstad har det globala 
affärsområdesansvaret för tissueteknologi, det vill säga maskinutrustning och processer 
för tillverkning av mjukpapper. Affärsområdesansvar innebär forskning, utveckling, 
marknadsförning, försäljning, projektledning, uppbyggnad och uppstart av nya och 
ombyggda maskiner samt processutveckling och service under anläggningens livscykel. 
Förutom affärsansvaret för tissueteknologi har företaget även ansvar för process service 
för kartong och pappersmaskiner i Skandinavien. I Metso Paper Karlstad finns också 
tillverkande verkstadsenheter. Antalet anställda inom Metso Paper Karlstad AB är ca 
550st. 
[19]
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2 Teori

2.1 Vanligt förekommande termer inom pappersindustrin

Spindel/järn
Spindel/järn är stora rullar som pappret rullas upp på

Bärcylinder
Sista cylindern i pappersmaskin innan pappret rullas upp på en spindel/järn

1: Spindlar/järn 
2: Fullt upprullad spindel/järn
3: Bärcylinder

Figur2.1 Bild över slutpartiet i en tissue maskin. [15]

Yankee cylinder 
En Yankee cylinder är oerhört stor och kan ha diameter på 5m. Dess uppgift är att torka 
pappret genom att den fylls upp med ånga som värmer upp ytan där pappret ligger emot.

Dra spets
När pappret ska dras fram från våtändan till bärcylindern drar man en spets, vilket är en 
pappersremsa på ca 10cm. När spetsen nått bärcylindern breddas pappersbanan ut till full 
bredd. 

Banföringsstöd
En plåt som sitter ovanför Slittern som ska ge ett stöd åt pappersbanan.

Konverterings maskin
Maskin som konverterar stora rullar från tissue maskinen till t.ex. toalettpappers rullar.
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2.2 Pappersmaskiner Tissue 
Tissue är en maskin som producerar tunnpapper av typen toalettpapper, hushållspapper. 
Maskinen är uppbyggd i två steg, torrända samt en våtända.

Bild 2.2 Översiktsbild Tissue maskin [5] Den röda tråden i bilden beskriver pappersbanan.

Våtändan
Våtändan är den första delen av maskinen. Där sprutas massan på viran genom en 
inloppslåda som ser till att massan sprids ut över hela banan. Massan som läggas på har 
en fukthalt på ca 99 %. Vira är en ändlös duk som har små fina hål som ska hjälpa till att 
avvattna den blöta massan utan att släppa igenom fibrerna. Efter viran pressas vattnen ut 
genom ett s.k. pressnyp. När pappret lämnar våtdelen har det en fukthalt på ca 80%. 

Torrändan
Torrändan representeras i stort av en yankee cylinder. Dess uppgift är att torka pappret. 
Yankee cylindern är innesluten av ett skal, i skalet är oerhört varmt och varmluft sprutas 
med mycket hög hastighet mot pappersbanan för torkas ytterligare. Slutliga steget i 
processen är upprullning, den sker på stora rullar som även kallas järn eller spindlar. När 
pappret nått upprullningen har det en fukthalt på 5-10 %

Tissue maskinen på bilden 2.2 är en stor maskin. Beroende på storlek har de olika 
komponenter i de två delar (våt och torr) som beskrivs ovan, dock är principen samma.
Denna maskin producerar 2200 m/min.
[18]
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2.3 Funktions beskrivning mekanisk slitter

Slittern är en komponent tillhörande en tissuemaskin, dess funktion är att dela 
pappersbanan i två eller flera delar beroende på hur många slittrar som är installerade i 
maskinen. Anledningen till att man vill minska pappersbredden är för efterhanteringen, 
dvs. att rullarna ska passa i konverteringsmaskinerna.
Slittern är monterad innan bärcylindern, vilken är sista komponenten innan papperet 
rullas upp på rullar. 

Bild 2.3 Översiktsbild Tissue maskin. [5]
Slittern skär med en sågklinga som drivs av en elmotor. Klingan roterar i 
pappersriktningen och rotationshastigheten för klingan bör vara 1.5-2 X 
maskinhastigheten. Slittern är byggd så att finns två lägen, ett driftsläge och ett 
skyddsläge. Styrningen mellan dessa lägen sker av en hydraulcylinder och det ska finnas 
en lägesgivare som indikerar vilket läge klingan befinner sig i.
Vid banbrott ska klingan snabbt föras ner i skyddat läge för att undvika skador på 
personal. För att uppnå maximal skäreffekt bör klingan gå igenom pappret 15-20mm, där 
den ska kunna justeras ±5mm i höjdled.
En annan viktig funktion som slittern måste ha är att den ska kunna fin justeras i sidled 
beroende på efterhanteringens krav.

Bild 2.4 Översiktsbild dagens mekaniska slitter. 
Skyddet runt motorn och klingan måste vara rundat som synes på bilden. Detta för att 
pappersbanan inte ska kunna fastna och rivas sönder (orsaka banbrott). 

9



2.3 Maskinsäkerhet EN 294:1992 (texten är tagen direkt ur [6])

Skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar. 
Enligt EN 292-1 sägs maskiner i allmänhet vara säkra om det är sannolikt att de kan 
nyttjas, justeras, underhållas, demonteras och kvittblivas under avsedda 
användningsbetingelser utan att orsaka skada eller ohälsa. Metoder att uppnå detta 
omfattar:

- riskreducering genom konstruktionsåtgärder

- tekniska skyddsåtgärder

- information avseende användning (signaler, skyltar, instruktioner)

- personlig skyddsutrustning

- skyddsåtgärder vidtagna av användaren (säkra arbetsmetoder, organisatoriska 

åtgärder med avseende på säkerhet)

Medel för åtgärder och för att uppnå säkerhet måste återspegla en användning mellan:

- fördelen med minskad risk 

- förlust av andra fördelar för att uppnå detta

Avvägningen bör resultera i en tillräcklig säkerhetsnivå med hänsyn till risken i fråga.

En metod för att eliminera risker orsakade av maskiner är att tillämpa skyddsavstånd som 
hindrar att riskområden nås med de händer och armar. Tabellen nedanför visar 
skyddsavstånd.
[6]
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Figur 2.5 tabell4 i EN 294:1992 sid 8.
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2.4 Fasta och öppningsbara skydd (texten är tagen direkt ur [6])

2.4.1 Fasta skydd
Fasta skydd skall vara ordentligt fästade 
De skall vara fästade så att de inte kan öppnas utan verktyg
Där så är möjligt inte kunna förbli på plats utan att vara fästade

2.4.2 Öppningsbara skydd
A. Öppningsbara skydd av typ A skall:

- så långt som möjligt förbli fästade vid maskinen när de är öppna och
- vara försedda med en försegling som förhindrar att rörliga delar startar så 

länge som de är åtkommliga och som ger stoppsignal när skydden inte är 
stängda.

B. Öppningsbara sydd av typ B skall vara konstruerade och inkopplade i styrsystemet så 
att:

- rörliga delar inte kan starta när de nås av operatören 
- utsatta personer inte kan nå de rörliga delar nä r dessa har startat
- de kan endast ställas in genom avsiktlig påverkan, t.ex. med ett verktyg en 

nyckel el dyl.
- avsaknad av eller fel på någon av komponenterna stoppar rörliga delar eller 

förhindrar att de startar
- skydd mot risk för utkast är säkerställt med hjälp av lämpligt hinder

[6]

2.5 Förhindrande av risker i samband med rörliga delar 
(klämningsrisk) (texten är tagen direkt ur[6])

Maskiners rörliga delar skall vara konstruerade, utförda och placerade så att risker 
undviks eller, i de fall risker ändå finns, vara försedda med skydd eller 
skyddsanordningar så att all risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras.

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhindra oavsiktlig låsning(blockering ) av 
rörliga delar som är involverade i arbetet. I fall då det finns risk för låsning (blockering) 
trots att åtgärder vidtagits för att förebygga detta, bör tillverkaren tillhandahålla särskilda 
skyddsanordningar eller verktyg, bruksanvisningar och om möjligt en skylt på maskinen 
för att möjliggöra att låsningen (blockeringen) säkert hävas.
[6]
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3 Genomförande

3.1 Analys av befintlig utformning

Genom utvärdering av nuvarande konstruktion bestämma vilka brister dagens slitter har. 
I uppgiften ingår även kostnadseffektivisera styrningen i sidled med inmätning som idag 
är oerhört kostsam

3.1.1 Ny utformning/krav specifikation

• Slittern ska konstrueras om med hänsyn tagen till gällande 

säkerhetsavstånds för att möjliggöra passage under drift.

• Konstruera för att underlätta underhåll

• Kostnadseffektivisera sidledsrörelsen

• Kostnadseffektivisera inmätning i sidled

• Minimera priset

3.2 Tillvägagångssätt konstruktion

Tillvägagångssättet har löpt enligt följande modell. Efter utvärdering av den befintliga 
skapades en ny modell. Den nya modellen utvärderades tillsammans med handledare från 
Metso och resultatet från utvärderingen genererade i en ny modell. På detta vis fortlöpte 
arbetet tills det att en fulländad modell uppnåtts. De olika framtagningsstegen presenteras 
i bilaga nr 1, och den slutgiltiga modellen presenteras under rubriken ”resultat”.
Komponenter har så långt som möjligt hämtats färdiga från olika företag.

3.3 Kostnads offert
När den nya utformningen är klar ska ritningsunderlag lämnas in till det företag som 
tillverkar slittrarna åt Metso för att få ett kostnadsförslag, vilket senare ska jämföras mot 
dagens.

3.4 Konstruktions hjälpmedel

För konstruktion har vi använt oss av 3d-modelleringsprogrammet Pro Engineer, vilket 
använts under utbildningen.
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4 Resultat 

4.1 Analys av säkerhetsaspekter

Säkerhetskraven gällande säkerhetsavstånd för roterande delar är hämtade ur EN 294:1992 
Problemet idag är att avståndet mellan slitterns skyddshölje och det överliggande 
banförningsstödet är för stort, dvs. det avstånd som klingan är oskyddad. Detta avstånd 
överskrider idag 30 mm vilket enligt EU-standarden (se figur 2.5 sid 8) kräver ett 
säkerhetsavstånd på 850mm vilket omöjliggör passage. Vårt mål är att komma ner till ett 
avstånd som klingan är oskyddad på 20mm eller mindre, då minskas säkerhetsavståndet 
till 120mm och man kan då passera under drift. 

Bild 4.1 Översiktsbild Tissue maskin. [5]

Dock medför detta ett stort problem. Vid spetsdragning bör skyddslinsen befinna sig mer 
än 20 mm från det överliggande banföringsstödet för att inte pappret ska fastna när 
pappersbanan breddas. Detta har till följd att slittern måste kunna höjas och sänkas för att 
undvika eventuella problem vid spetsdragning, vilket leder till en ny säkerhetsrisk i form 
av klämning. 
När det gäller fasta och öppningsbara skydd måste slittern ha ett fast skydd. I praktiken 
innebär det att man måste använda ett verktyg för att kunna öppna skyddet. 
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4.2 Utvärdering av tidigare konstruktion

Dagens utformning av den mekaniska slitter har en relativt enkel konstruktion, en 
hydraulcylinder som styr motorn upp och ner. Styrningen sker inte linjärt, rörelsen styrs 
kring en axel, som kan ses ur bilden nedan. 

Bild 4.2 Översiktsbild dagens mekaniska slitter. 
Vid analys av den nuvarande konstruktionen kom det fram att möjligheten att kunna 
vända på motor och klinga ansågs onödig (1) [2], detta leder till att skyddsboxen kan 
göras mindre samt att boxen bara behöver en öppning. ”Dörren” öppnas idag horisontellt, 
vilket inte är optimalt för underhållsarbete. Fastlåsning av ”dörren” sker med hjälp av tre 
bult. Att byta ut bulten mot lämplig låsanordning skulle spara tid vid underhållsarbete. 
För justering av klingan i höjdled ändras idag infästningen (2) för den midjestyrda 
cylindern.

Bild 4.3 Översiktsbild dagens mekaniska slitter. 
En hydraulcylinder som det används idag medför stora kostnader i rördragning, ungefär 
1000 kr/m[2], vilket leder till stor installationskostnad. Att byta ut dagens hydraulstyrda 
mot ett elektriskt ställdon skulle spara mycket pengar.
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En annan viktig egenskap som slittern måste ha är sidledsförflyttningen. Den sker med 
egen tillverkade komponenter som generar höga tillverkningskostnader. På bilderna 
nedan kan man se hur justering i sidled fungerar.

Bild 4.4 Översiktsbild dagens mekaniska slitter med stativ. 
På slittern sitter två plast-lagringar (3)(gröna på bilden 4.3) som glider mot en bearbetad 
yta, inmätningen sker med en egentillverkad stålskala (4). Dessa tre komponenter 
tillverkas med stor noggrannhet för att underlätta sidleds förflyttningen, men blir då 
oerhört kostsama.

Bild 4.5 Översiktsbild dagens mekaniska slitter med stativ. 
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4.3 Färdig modell

Bild 4.5 Översiktsbild nykonstruerad Slitter. 

För att kunna reglera avståndet som klingan är oskyddad behövs ett övre skydd som vi 
valt att kalla skyddslins (2). Skyddslinsen ska följa med klingan upp tills det att avståndet 
är under 20 mm (mellan lins och banföringsstöd) och därmed minska säkerhetsavståndet 
till 120mm. Den ska även följa med klingan ner för att underlätta för spetsdragning. 

Styrningen av skyddslinsen sker linjärt genom att den är ansluten med motorplattan (3), 
dvs. motorn och linsen styrs gemensamt. Motorplattan är i sin tur linjärt styrd mot det två 
styrstagen (1) som syns i bilden ovan. För att minimera friktionen i linjärstyrningen har 
det monterats två glidlager. 

Efter diskussion med automationsavdelning på Metso kom det fram att ett elektriskt 
ställdon inte är ett bra alternativ pga. installationssvårigheter, vilket gör att vi får återgå 
till grundutformning med ett pneumatiskt ställdon. Dock har vi gått ner en storlek i kraft 
då den tidigare cylindern var kraftigt överdimensionerad, vilket reducerar priset något. 
Uppskattad vikt för den massa som cylindern lyfter är ca 20kg (datablad för cylindern 
bifogas).

Det har även visat sig att linsskyddet inte behöver ha den kupade formen som syns på 
tidigare modeller (bilaga 1), utan linsen kan vara plan [1]. Dock behövs fortfarande 
flänsarna som går ner på sidorna för att undvika att papper kommer in under skyddet vid 
ett eventuellt banbrott. I bilden ovan saknas det passbitar i linsskyddet som ska sitta i 
varje hörn för att få en homogen och fin yta.
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Istället för att skruva eller svetsa fast stängerna(4) i linsskyddet som vi tidigare tänkt är 
ett alternativ att limma fast dem. Vid svetsning är det risk att plåten som linsen är 
tillverkad av slår sig. Det andra alternativet att skruva är inte möjligt, plåten är för tunn. 
Vi har varit i kontakt med Loctite och de hävdar att det inte ska vara några problem. 
Hur stängerna är uppbyggda beskrivs under rubriken ”Ingående detaljer i färdig modell”. 
Dess uppgift är att styra linsen. Mellanstängerna (gula i modellen) är konstruerade så att 
de ska stoppa linsens rörelse när den nått sitt slutliga läge dvs. 20mm från det 
överliggande banföringsstödet genom att mellanstängarna hindras av skyddsboxen från 
fortsatt stigning. Därefter kommer fjädrarna att tryckas ihop då motorplattan pressas upp 
och samtidigt för upp klingan. [3]

Bild 4.6 Bild över hur stängerna kommer i sitt slutliga läge, dvs mellanstängerna tar i skyddsboxen..

Skyddsboxen måste ha ett fast lås enligt säkerhetskraven. Vi har valt en enkel lösning där 
två plattjärn monterats på varsin sida av dörren som sedan skruvas fast i skyddsboxen där 
två muttrar har svetsats fast på insidan. 

4.4 Sidledsförflyttning

Med i kravspecifikationen fanns 
• Kostnadseffektivisera sidledsrörelsen

• Kostnadseffektivisera inmätning i sidled

Vi har valt att montera in färdiga komponenter. Komponenterna beskrivs under rubriken 
4.7 (ingående komponenter). Inmätning sker idag med en egentillverkad stålskala vilket 
resulterar i höga tillverkningskostnader. Ett alternativ till detta vore en enkel stålskala 
som kan köpas till en bråkdel av dagens kostnader med alla tillverkningssteg.
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4.5 Funktionsbeskrivning ny modell

Bild 4.7 Översiktsbild nykonstruerad Slitter.
På bilden ovan ses den nya utformningen. Klingan och linsen befinner sig i sitt nedre 
läge. Fjädrarna är max utsträckta som synes på bilden nedan. 

Fjädrarna har tre viktiga funktioner:
• Minimera klämningsrisken som 

uppkommer vid stigning av lins, 
• Föra upp linsen före klingan så tiden som 

klingan är oskyddad minimeras (≈0sek)
• Fördröja rörelsen när linsen är i sitt 

översta läge så att klingan går ner före 
linsen. Linsen åker inte ner förrän 
fjädrarna är helt utsträckta då är har 
klingan passerat skyddslinsen

Bild 4.8 Linjärrörelsen med fjädrar.
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Bild 4.9 Översiktsbild nykonstruerad Slitter, klingan på väg upp.
I detta läge är klingan och linsen på väg upp, klingan befinner sig fortfarande under 
linsen pga av att fjädrarna inte har tryckts ihop av motorplattan. 
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Bild 4.10 Översiktsbild nykonstruerad Slitter, allt i sitt övre läge. 
Nu är allt i sitt övre läge, dvs driftsläge. Fjädrarna är nu helt ihop tryckta och klingan har 
då passerat linsen och nått sitt slutliga läge på 34 mm över linsskyddet. Avståndet mellan 
skyddslinsen och klingtoppen ska kunna justeras ±5 mm, detta möjliggörs genom spår i 
plattan som cylinder är fäst i. Varför klinga går 34mm över linsskyddet är för att klingan 
går upp i banföringsstödet som bilden under illustrerar. 

Bild 4.11 Schematisk bild över Skyddslins-Klinga-Banföringsstöd.

När sedan slittern tas ur drift kommer motorn och klingan att röra sig neråt. Linsen förblir 
i sitt topp läge tills det att fjädrarna har blivit helt utsträckta.
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4.6 Prisuppgift

Dagens Slitter kostar ungefär 55 000kr, vid prisförfrågan för den nya modellen blev priset 
ca 40 000kr [20]. Priset innefattar inte sidledsförflyttnings komponenter samt att det är 
beräknat med den gamla cylindern. Tillverkarna av slittern är Glafsfjordens maskin och 
svets AB och har sitt säte i Arvika.
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4.7 Ingående detaljer i färdigmodell

Slitterstativ:

De förändringar som gjorts på stativet 
är:

• Cylinderarmen har 
kortats plus att vinkeln 
har ändrats.

• På cylinderplattan köps 
ett fästelement (Clevis 
foot) så cylindern blir 
bottenstyrd istället för 
midjestyrd 

• Clevis foot:en är 
ställbar mha spår i 
plåten den är fäst vid. 
[7]

Slitterskydd:
De förändringar som gjorts på 
slitterskyddet är:

• Den är bara öppningsbar från 
ett håll.

• Gångjärnen är flyttade så 
öppnandet av lucka sker nedåt

• Hål borras i överdelen för att 
möjliggöra höj och sänkbart 
skydd.

• ”Dörren” låses med bult 
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Linjestyrningsenhet:

• Under plattan sätts ett 
fästelement som köps av 
tillverkaren av 
luftcylindern (Swivel 
flange). 

• Linjerörelsen sker med 
glidlager. (Glidlager 18/20x15 
PDE )   

• Stängerna köps Centerless slipad, 
ingen bearbetning behövs. 

 [8]

 

Skyddslins:
• En plåt kantbockas och 

i hörnen svetsas 
passbitar så det inte blir 
några skarpa hörn.

• De översta skruvarna 
limmas i linsen med 
Loctite 3421 eller 9466.

• Mellanstängerna gängas 
upp på de översta 
skruvarna.

• På de understa 
skruvarna träs det på 
fjädrar och sedan 
gängas de upp i 
mellanstängerna

• Fjädrar köpes av 
tillverkaren Fjadrar.se 
[14] 
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Motor:
Samma bromsmotor som sitter på 
ursprungs slittern, kopplingsdosan ska 
sitta monterad på sidan.

Luftcylinder:
DNC-40-80-PPV-A Fiesto

En cylinder som fästs på Swivel flange i 
båda ändarna. 

[9]
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Cylinderkoppling
En Rod Eye som köps av tillverkaren av 
luftcylindern.

[10]

Bottenfäste:

En Swivel flange köpt från 
tillverkaren av luftcylindern. 
Den sitter monterad i botten på 
luftcylindern och under plattan i 
linjerörelsen.

[11]
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Cylinderkoppling nedre

En Clevis foot mounting kops från 
tillverkaren av cylindern och monteras på 
Stativ fäste cylinder

[16]

Sidledförflyttningselement:

DryLin® W Housing Bearings
WJ200UM-01-16

Är monterad på slitterstativet och 
möjliggör en enklare sidledsförflyttning än 
den befintliga. 

[12]
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Förflyttningsbana:
DryLin®

 W Guide Rails
WS-16

Fästes på ”den tvärgående balken” som 
slitterstativet monteras på. 

[13]

Fjäder
Fjädern är tagen ifrån fjadrar.se:s 
produktsortiment.
Full längd:             75mm
Hoptryckt längd:   17,5mm 
Inner diameter:      14mm
Tråd diameter:       1mm
[17]
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5 Utvärdering
Att lösa problemet med att linsen ska följa med klingan upp var oerhört svårt 
konstruktionsmässigt i dagens modell. Vi bestämde oss då för att byta ut styrning mot en 
linjär rörelse. Ett alternativ till dagens lösnings skulle kunna vara att montera in 
ytterligare en cylinder som enbart styr linsen. Detta ansåg vi skulle bli onödigt dyrt när 
det går att lösa med vår konstruktion. 

När vi konstruerade bort problemet med skärningsrisken fick vi ett nytt nämligen 
klämningsrisk. Detta åtgärdades genom att montera fjädrar på stängerna. Viktigt att tänka 
på när man konstruerar, om man konstruerar bort en säkerhetsrisk kan det uppstå nya. 

Varför klingan ska kunna justeras i höjdled är för att pappret ibland följer luftströmmar 
som skapas av den roterande klingan och då följer pappret med klingan runt i periferin 
utan att pappret skäras. De här luftströmmarna kan även medföra att banföringsskyddet 
ibland buktas upp precis över klingan och då behövs höjden kunna justeras för att 
bibehålla en god skärningslinje.

Angående limning av fästning mellan lins och stänger anser vi att det inte bör vara några 
problem, idag limmas delar i flygplansmotorer och delar i bilar [3]. Men våran 
handledare Magnus Lundberg ansåg att det var bättre att punktsvetsa, Metso har haft 
dåliga erfarenheter av limning.

Förslag på annan låsning av den typ som oftast sitter monterad på elskåp togs fram. När 
det diskuterades med säkerhetsansvarig [4] ansåg han att det är bättre med den typ som 
sitter på slittern idag, då de inte vibrerar och glappar som han ansåg att elskåpslåsen gör. 
Eftersom dörrens öppningshåll förändrats, ändrades låsningen till en något smidigare i 
underhållssynpunkt (med bara två bultar).   

Gällande priset är vi mycket nöjda, fler funktioner har byggts in till ett reducerat pris. 
Framförallt har säkerhetskraven uppfyllts som var det primära målet.

Arbetet har gett en god insikt i hur konstruktionsarbete fungerar. Vid konstruktionsarbete 
går mycket tid åt att hitta nya komponenter på Internet, mycket mer än vi hade förväntat 
oss. Vi har även fått ta del av vetskapen om förutsättningar ändars med tiden. Vilket 
beskrivs längre ner i rapporten, och får väl ses som en del av konstruktionsarbetet.

5.1 Ingångsvärden:
Under Tiden som arbetet fortlöpt har vissa ingångsvärden blivit ändrade vilket medfört 
mycket arbete i onödan. Linsen skulle frånbörjan vara kupad som nämnts tidigare i 
rapporten vilket var oerhört svårt och tidkrävande att rita i Pro E. Även det värde som 
avser för hur högt över linsen som klingan ska befinna sig i sitt driftsläge har ändrats. 
Ingångsvärdet var ca 27 mm och det blev ändrat till 35mm ±5 vilket medförde en del 
ändringar då den ska vara justerbar. 
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6 Slutstats

Den upprättade kravspecifikationen har uppfyllts. Säkerhetskraven har uppnåtts.
Den nya säkerhetsrisken som framstod i form av klämningsrisk har minimerats med hjälp 
av fjädrar. Den nykonstruerade Slittern är ungefär 15 000kr billigare.
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7 Tackord

Uppdragsgivaren för detta projekt har varit Metso Paper Karlstad AB, genom vår 
handledare Magnus Lundberg och vill härmed tacka honom och övriga med arbetare på 
Metso för deras hjälp under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till vår handledare på 
Karlstad Universitet, Lasse Jacobsson som bistått med många goda råd och visat sig vara 
expert på Pro E. Vi vill även tacka grabbarna på GMS som tog fram ett positivt och 
framförallt ett snabbt svar.
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 Bilaga 1 ”vägen mot färdig modell”

Utformning 1

Skillnader: 

Tagit bort möjligheten att kunna vända på 

motorn och klingan, ansågs vara onödig [2] 

vilket medförde ett mindre skyddshölje. Lagt 

till ett sk linsskydd som ska följa med motorn 

upp och ner och på det sättet minimera det 

kritiska avståndet samt bytt den luftstyrda 

ventilen mot ett elektrisktställdon. Även ändrat 

utformningen på skyddshöljet, nu öppnas och 

stängs dörren i vertikalled. Vilket vi tror ska 

underlätta för underhåll.

                     

          Förmodade problem:

Svårt att konstruktionsmässigt lösa att linsen 

följer motorns rörelse, detta pga att motorn 

inte har en linjär rörelse utan svänger kring en 

axel.
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Utformning 2

Skillnader:

Ändrat styrningen av motorplatta, som nu 

istället sker linjärt, detta för att göra styrning 

av linsskyddet enklare. Monterat in fjädrar i 

de fyra stänger som styr linsskyddet för 

eliminera eventuell klämningsrisk, samt 

fördröja rörelsen så att klingan går ner i 

skyddsläge innan linsen rör sig neråt.

Förmodade problem:

”Byrålåds effekten”, att det nyper i 

linjärstyrningen.
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Utformning 3
Förändringar:

Monterat ytterligare ett linjärt styrelement, för 

att undvika ”Byrålåds effekten”. Fjädrarna har 

flyttats från att vara instängda i hylsor till att 

sitta fritt utanpå axeln, för att undvika 

dammsamling i hylsan.

Förmodade problem:

Ökade kostnader när en platta måste tillverkas 

och monteras för att kunna fästa det andra 

styrelementet.
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Utformning 4
Ändringar:

Monterat båda styrelementen på samma sida, 

det visade sig att det ger samma effekt [2] och vi 

slipper att tillverka och montera ett fäste på 

motsatt sida. Monterat in glidlager i 

styrelementen för minskad friktion i 

linjärrörelsen.

Glidlager art.nr. 110110 18/20x15 PDE 

A&E

Förmodade problem:
 Kostnaden för tillverkning av linskyddet, 

oerhört kostsamt att bocka när den ska vara 

butakd i alla riktningar, så som en ögon lins är 

utformad
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Bilaga2 ”Ritningar”

Mekanisk slitter

Stativ 
sammanställning

Slitterskydd 
sammanställning

Slitterlins 
sammanställning

Linjärkomponent 
sammanställning

Stativ basplatta Slitterskydd Slitterlins Motorplatta

Stativ motorarm 
vänster

Slitterdörr Linsstång Styrstag

Stativ motorarm 
höger

Stativ cylinderarm

Stativ fästecylinder

Väggfäste
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Bilaga 3 ”Cylinder data”

Standard cylinder
163340
DNC-40-80-PPV-A

(PDF) Catalog page

(PDF) Spare parts 

Criterion Feature

Stroke 80 mm

Piston diameter 40 mm

Piston rod thread M12x1.25

Cushioning Pneumatic cushioning, adjustable at both 
ends (PPV)

Assembly position Any

Conforms to standard ISO 6431

VDMA 24562

Piston-rod end Male thread

Design structure Piston

Piston rod
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Position detection with proximity sensor

Variants Single-ended piston rod

Operating pressure 0.6 - 12 bar

Mode of operation double-acting

Operating medium Dried compressed air, lubricated or 
unlubricated

Corrosion resistance classification 
CRC

2

Ambient temperature -20 - 80 °C

Authorisation Germanischer Lloyd

Impact energy in end positions 0.2 J

Cushioning length 20 mm

Theoretical force at 6 bar, return 
stroke

633 N

Theoretical force at 6 bar, advance 
stroke

754 N

Moving mass with 0 mm stroke 307 g

Additional weight per 10 mm 
stroke

45 g

Basic weight for 0 mm stroke 800 g

Additional mass factor per 10 mm 
of stroke

16 g

Mounting type with internal (female) thread

with accessories

Pneumatic connection G1/4

Materials information for cover Aluminium die cast

Anodised

Materials information for seals NBR

TPE-U(PU)

Materials information, housing Wrought Aluminium alloy
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Smooth anodised

Materials information for piston 
rod

High alloy steel

Materials information for cylinder 
barrel

Wrought Aluminium alloy

Smooth anodised

© 2005 Festo AG & Co. KG
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