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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är en del av innovation - och designingenjörsprogrammet vid Fakulteten för 

hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet. Omfattningen av detta arbete är 22,5 

högskolepoäng och har utförts självständigt av Hannes Jernberg under våren 2013. Uppdragsgivaren 

till detta arbete var Arvid Johansson vid Metso Paper Karlstad AB. Metso Paper Karlstad AB var 

världsledande utvecklare och tillverkare av tissue pappersmaskiner.  

I dagsläget har företaget utvecklat och patenterat ett energisparsystem med en Cross-flow turbin 

begränsad till pappersmaskiner med en pappersbanbredd på ungefär 2,9meter. Företaget vill ta 

tillvara på alla möjligheter som patentet ger, samt utveckla en turbinlösning till pappersmaskiner 

med en pappersbana som är bredare än 5,5 meter. Vilket i sin tur ger möjligheten att tillverka papper 

till lägre energiförbrukning, vilket är en viktig del av en process som är mycket energikrävande. 

Problem uppstår med den ökande turbinlängden, förlängningen resulterar i att nedböjningen blir för 

stor samt att vridningen på grund av det ökande momentet vid kraftuttaget får turbinbladen att 

brista.  

Genom att tillämpa designprocessen har detta arbete resulterat i ett flertal potentiella lösningar till 

problemet. Skisser, kreativt användande av LEGO och ingenjörsmässig metodik har bidragit till ett 

gott resultat.   

Lösningen som rekommenderas av detta arbete är att placera ut två redan optimerade turbiner med 

separata axlar av originalmåttet 2,9 meter i olika nivåer i vattenstrålens plan detta möjliggör en 

överlappning som bidrar till ett maximalt tillvaratagande av vattenstrålen.    
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Abstract 
 

This thesis is the final part of the Innovation and Design Engineering Programme  (180 ECTS credits) 

at the Faculty of Health, Nature and Engineering Science at Karlstad University. The extent of this 

thesis is 22.5 ECTS credits and has been performed independently by Hannes Jernberg during the 

spring of 2013. Metso Paper Karlstad AB is the task maker of this project, and Arvid Johansson is the 

company Representative. Metso Paper Karlstad AB is one of the world leading developer and 

manufacturer of tissue paper machines. 

In the current situation, the company has developed and patented a power management system 

based on a Cross Flow Turbine. The current construction is limited to a paper width of 2.9 meters. 

The company wants to take advantage of all the opportunities provided by the patents, to develop a 

turbine solution paper machine with a paper width that is wider than 5.5 meters, and give the ability 

to manufacture paper for lower energy consumption which is an important part of the production as 

it is very energy intensive.  

Problems arise with the increasing length of the turbine, ultimately resulting in that the deflection 

becomes too big and that the momentums, due to the increased torque the turbine blades breaks.  

By applying the design process, this work has resulted in a number of potential solutions to the 

problem. Sketches, LEGO and engineering methodologies have contributed to the good result. 

The recommended solution generated by this project is to place two regular sized turbines by 2.9 

meters. The first turbine is placed in its optimal position at the Driver side of the turbine, the 

momentum provided by the water is leaded by a shaft towards the engine side of the machine. The 

second turbine is placed directly under the first shaft. This allows the second turbine take care of the 

rest of the water and energy.  
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Förord 
 

Detta Examensarbete omfattar teknik som skyddas av patent:  WO2001044564 A1. (Eriksson, S. 

2001)  

Arbetet utfördes våren 2013 I samarbete med Metso Paper Karlstad, numera Valmet Sweden AB.  

Stort tack till följade personer som har gjort detta arbete möjligt, genom att handleda mig, samt 

deltaga vid konceptgeneringar och utvärderingar.  
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1. Inledning  
För att examineras som Innovations- och designingenjör (180 högskolepoäng) vid Karlstads 

universitet krävas att studenten genomgår ett examensarbete (kurskod MSGC12) vilket motsvarar 

22.5 högskolepoäng. Arbetet ska utföras på ett ingenjörsmässigt sätt med hjälp av de verktyg 

studenten har erhållit under studietiden. Arbetet ska utföras i projektform och slutrapporten ska 

vara skriven enligt Ingenjörs- och vetenskaplig praxis.  

Detta arbete har utfört av Hannes Jernberg, student på innovation och designingenjörsprogrammet 

vid Karlstads universitet.  Uppdragsgivaren för detta projekt var Metso Paper Karlstad AB där Arvid 

Johansson Project Manager R & D var kontaktperson. Handledare från Karlstads universitet var 

Lennart Wihk.  

I resultatdelen presenteras endast svar på problemformuleringen och visar att målsättningen 

uppnås. (Se kapitel 1.2 för problemformulering och 1.4 för målsättningen.) Under rubriken: 

genomförande, presenteras det framarbetade material som ligger till grund för resultatet av 

konceptgenererings sessionen och den slutliga urvalsprocessen av koncepten. Det vill säga att de 

genererade koncepten som kom till presenteras i resultatet.  

1.1.  Bakgrund 
Metso Paper Karlstad är en världsledande tillverkare av tissue-maskiner med huvudkontor, 

konstruktion och utveckling i Karlstad. I utvecklingen av nya maskiner ligger stort fokus på att minska 

energiförbrukningen. Ett område som kräver mycket energi är att åstadkomma högt tryck på mälden 

när den sprutas in i maskinen. Detta görs via så kallade blandpumpar som i sin tur pumpar ut mälden 

till maskinens inloppslåda. Strålen från inloppslådan sprutas in mellan en vira och en filt (eller två 

viror) varvid pappersfibrerna följer med beklädnaden och största delen av vattnet går igenom viran. 

Detta vatten bromsas idag upp genom perforerade plattor och leds bort från maskinen. Se Figur 1.

 

 

 
Figur 1. Vattnets bana efter att det har lämnat viran. 
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Med detta som bakgrund har Metso Paper Karlstad utvecklat en vattenturbin för att ta tillvara på den 

rörelseenergi som tidigare gått till spillo. Vid tester i pilotskala uppgår energin som kan tas tillvara till 

50 % av vattenstrålens rörelseenergi som tillgodoses vid inloppslådan.  

1.2.  Problemformulering  
 Hur kan nedböjningen hos en turbin som är längre än 2,9 meter elimineras samtidigt som 

negativ påverkan av energiuttaget från turbinen minimeras? 

Under arbetets slutfas ändrades problemformuleringen till:  

 Hur kan en turbinlösning utformas så att en applicering hos en pappermaskin vars 

banbredd är större än 2,9m är möjlig? 

 

1.3.  Syfte 
Syftet med uppgiften är att möjliggöra  en minskad energiåtgång vid tillverkning av Tissue-papper i 

Pappersmaskiner med en bredare banbredd än 2,9m. För att där med göra Metso till en attraktivare 

aktör på marknaden.  

1.4.  Målsättning 
Målet är att finna 5 konkretiserade lösningsförslag till problemformuleringen i avsnitt 1.2.  

Lösningsförslagen skall presentaras och överlämnas till företaget varav en lösning rekommenderas.  

1.5.  Avgränsningar och förutsättningar 
 Ingen hänsyn till lagar och förordningar behöver tas. 

 Lösningen skall ha möjlighet att appliceras i fler typer av pappersmaskiner. Den är 

huvudsakligen avsedd för pappersmaskintyp DCT200. Denna maskin producerar pappersark 

med en bredd på strax över 5,5 meter med en hastighet av ungefär 2000 meter per minut. 

(Metso 2013a)  

 Turbinen kommer att tillverkas av ett företag som heter Ossberger GmbH som inte är 

beredda att göra ändringar i turbinkonstruktionen, så som skovelvinklar, diameter och 

material. Eftersom en tabell över vattenflödet används för dimentionering. 

 Lösningen får inte medföra förändringar i papprets bana genom maskinen och därmed inte 

påverka papprets kvalité. 
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2. Metodik 
I detta är de teorier som används i arbetet beskrivna.  

 

2.1.  Designprocessen 
I detta arbete kommer endast senare delen av designprocessen att tillämpas. Detta med 

motivationen att uppdragsgivaren redan har identifierat problemet och definierat målgruppen samt 

bestämt att en lösning skall tas fram. De huvudsakliga faser som kommer att användas är: En teknisk 

förstudie, Framtagande av en ktavspecifikation,Generering av  lösningssförlag, konktretisering av 

lösningsförslagen och slutligen en utvärdeting och utgallring. Se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Schematisk bild över designprocessen.  

Det är viktigt att notera att om det kommer en situation under abetets gång där förutsättningarna 

ändras, ges det med fördel möjlighet att gå tillbaka  i processen, kanske till och med börja om från 

början. I dessa situationer skall allt tidigare utarbetat material sparas, för att sedan anpassas till de 

nya förutsättningarna. 

I nästkommande kapitel kommer varje del beskrivas mer i detalj. All dokumentation och framtaget 

material kommer sparas för att ge möjlighet till vidare arbete och utveckling.  

Det ger även möjlighet att gå tillbaka till dokumentationen för att ge insperation under förstudier 

som bahandlar andra liknande problem. 

 

2.2.  Förstudie och informationsinsamling 
Delar av förstudien har tillkommit under projektets gång eftersom mer information angående 

tekniska krav och problemet i sig har uppenbarat sig under de senare faserna under projektets gång. 

2.2.1. Turbinen 

Det är vattenturbinens ökade längd som ligger till grund för problemet och därför krävs det att 

mycket kunskap och förståelse samlas in angående turbinen själv, dimensionering, driftförhållanden 

och tillverkning. Denna undersökning utförs genom samtal med insatta personer under projektets 

gång.  

  

Förstudie 
Krav- 

specifikation 
Koncept- 

generering 

Konkretisering Utvärdering 
Och val 
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2.2.2.  Kravspecifikation  

För att ta fram en heltäckande kravspecifikation används en metod där fokus ligger på livscykeln hos 

en potentiell lösning. Metoden är en utveckling av Olssons matris (Johansson. et al 2004).  

Matrisen fungerar på sådant sätt att olika delar av en livscykel ställs mot olika aspekter som avser en 

produkt (process, miljö, människa och ekonomi). I den ordinarie matrisen ställs aspekterna mot 

alstring, framställning, avyttring, brukning och eliminering. 

I matrisen som används i detta arbete utvecklades dessa steg istället till: utveckling, konstruktion, 

tillverkning, montering, kontroll, försäljning, användning, underhåll och återvinning (Se tabell 1). 

Denna utveckling förenklar identifieringen av viktiga parametrar samtidigt genom att  fler 

infallsvinklar uppkommer.  

Tabell 1. Utveckling av Olssons matris för att enklare finna relevanta krav och önskemål för den potentiella lösningen. 

Livscykelfas\Aspekter process miljö människa ekonomi 

utveckling 1,1 1,2 1,3 1,4 

konstruktion 2,1 2,2 2,3 2,4 

tillverkning 3,1 3,2 3,3 3,4 

montering 4,1 4,2 4,3 4,4 

kontroll 5,1 5,2 5,3 5,4 

försäljning 6,1 6,2 6,3 6,4 

användning 7,1 7,2 7,3 7,4 

underhåll 8,1 8,2 8,3 8,4 

återvinning 9,1 9,2 9,3 9,4 

 

2.2.3.  Maskindirektivet 2006/42/EC 

I lösningsförslagen tas inte hänsyn till maskindirektivet. För att lättare förstå maskindirektivet 

2006/42/EC användes Fraser (2010). Denna vägledning har samtliga delar av maskindirektivet och 

förklaringar till dessa. Det är svårt att klassificera en pappersmaskin till en speciell typ av maskin. 

Eftersom att typen av papper som produceras i den aktuella pappersmaskinen används för 

hygieniska ändamål hamnar den bland annat under kapitel 2.1 (maskiner för bearbetning och 

hantering av livsmedel och maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller 

läkemedel). 
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2.3.  Idégenerering 
Att ha många potentiella lösningar ökar sannolikheten att finna den bästa lösningen. För att kunna ta 

fram dessa lösningar krävs ett systematiskt arbete av  flera personer, detta ökar sannolikheten att en 

bra lösning hittas.  

En idégenereringssession planerades ut från följande schema (se Figur 3). Detta är ett preliminärt 

schema som används som grund vid sessionen. Att hålla schemat lite öppet bidrar till att 

anpassningar kan utföras med resultat att gruppens prestationsförmåga bibehålls även om 

deltagarna blir trötta.  

 

 

Figur 3. Schema för Idégenereringssession. 

Inledningsvis pressenteras deltagarna för varandra för att senare snabbt komma igång med 

processen. Till första uppvärmningsövningen väljs slumpordsassociation, efter som förmågan att 

kunna associera olika saker med olika ändamål med varandra, är väldigt viktigt i 

idégenereringssammanhang (Michanek & Breiler 2007). Denna metod kommer endast att användas 

till uppvärmning och kommer inte att användas för att hitta lösningar (För instruktioner se kap. 

2.2.2). 

För att väcka tävlingsinstinkten och därmed öka produktiviteten används sedan slumpprylsstafett. 

Eftersom att detta är en tävling kommer deltagarnas kreativa blockeringar att minska då övningen 

kommer att kräva mer ”oseriösa” svar för att komma vidare. ( Se Kap. 2.2.3) 

 

 

Slumpordskedia 

•5 minuter 

Slumpprylsstafett 

•2 x 3 minuter 

Beskriva 
problemet 

•max 10 minuter 

Rast 5min 

Negativ 
idégenereing 

•30 minuter 

Rast 
10min 

6-3-5 

•30 min + diskussion och 
sortering 

•(60 min) 

Rast 
10min 

LEGO 

•40 minuter fritt bygge 

•pressentation (20) 

Slut! 
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Vidare, för att släppa de kreativa blockeringarna används den negativa idégenereringen. Här 

presenteras även problemet för deltagarna. ”Negativ idégenerering bygger på principen att det 

ibland är roligare att försöka förstöra, misshandla och smutskasta än att bygga upp” (Michanek & 

Breiler 2007, s. 117) Dock är denna metod effektivare i stora grupper men går ändå utmärkt att 

använda när färre personer deltar (Kap. 2.2.4). 

Huvudaktiviteten som planeras ge merparten av idéerna är 6-3-5 (se kap. 2.2.5) Fördelen med denna 

aktivitet är att den genererar relativt många välutvecklade idéer. Optimalt genomfört kan sex 

personer under trettio minuter generera 108 unika lösningar. (Michanek & Breiler 2007)  

Sista övningen är inspirerad av LEGO Serious Play (Seriousplay 2013). Denna metod är framtagen för 

att utveckla tjänster och organisationen i framför allt företag. Enligt Hadida 2013 Är LEGO ett mycket 

bra verktyg för att stimulera strategiskt tänkande och kreativitet. Hon skriver också att användningen 

av LEGOklossar inte kräver någon teknisk erfarenhet eller konstnärlig förmåga. Detta är ett bra 

verktyg då även om två personer tar inspiration av varandra så slutar byggandet aldrig med samma 

resultat. Och genom att även berätta om det osynliga skapar helt nya dimensioner av kreationen. 

Minfigurer (legogubbar) fungerar bra för att starta samtal och diskussioner kring problemet. (Hadida 

2013)  

if we accept that hand-mind relationship is not simply an evolutionary 

curiosity, but a vital part of the modern human mind, then it seems likely 

that the use of LEGO materials to construct physical representations of 

ideas, concepts and models of strategy might help strategy-makers to 

generate new content. (Roos et al. 2004, s.560-561) 

 

Det finns fler likheter än skillnader i framtagning av produkter och tjänster, och med användaren i 

fokus bör detta verktyg kunna användas utifrån ett användarperspektiv. 

Ett exempel på en tjänstedesignprocess beskrivs av Borg & Mpumwire 2014, där finns stora likheter 

med processen som beskrivs i början på detta kapitel. Författarnas slutsatser angående tjänstedesign 

är i stort sett identiska med vad Johansson et al. skriver i sin bok om produktutveckling. Med detta 

som motivering bör denna metod lämpa sig för detta projekt.  
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2.3.1.  Material 

För att genomföra följande aktiviteter krävs att det finns tillgång till de material som respektive 

aktivitet kräver.  

 Slumpordskedja och brainstormingen: Blädderblock med tillhörande pennor (nya). 

 Slumpprylsstafett: bläckpennor till deltagarna (6), stort antal Post-it-lappar i olika färger, ett 

slumpvalt objekt (se kap. 3.2.2). 

 Negativ idégenerering: 7 förtryckta ark med ett kors där det positiva fokuset är 

problemformuleringen. Se Figur 4 och mall i Bilaga 1. 

 6-3-5: 12-15st A3-papper, flertalet pennor i minst två olika färger till var och en. 

 LEGO: Stort antal slumpvalda legoklossar av varierande karaktär och färg. Minifigurer ska 

också närvara. 7st Stativ av LEGO där papperscylindrar sedan träs på gummidäcken. Ett antal 

godispåsar. 

 

2.3.2.  Slumpordskedja 

Deltagarna står samlade kring Blädderblocket, ledaren skriver ett ord uppe till vänster. Nu ska 

deltagarna i tur och ordning säga ett ord som de associerar med det föregående ord, nästa deltagare 

upprepar i tur och ordning tills att pappret är fullt, eller till att tiden för övningen går ut. Vilket 

motsvarar ungefär tre minuter. Bladet med ord rivs sedan av och sätts upp på väggen intill bordet för 

att kunna användas som inspirationskälla om senare arbete blir stillastående på grund av att idéerna 

tar slut.  

2.3.3.  Slumpprylsstafett 

Deltagarna sitter samlade runt ett bord, ledaren delar ut Post-it-lappar i olika färger, en unik färg till 

var och en av deltagarna, samtidigt som ledaren berättar att det är en tävling. Den som finner flest 

användningsområden till föremålet på bordet under tre minuter vinner ett pris. Ett 

användningsområde per Post-it-lapp får skrivas. Upprepningar belönas med minuspoäng. Efter tre 

gångna minuter räknas samtliga lappar och vinnaren får ett pris. Upprepa en gång till med samma 

föremål. Ytterligare ett pris delas ut till vinnaren efter andra omgången. Lapparna från övningen 

sparas lättillgängligt för att sedan kunna användas som inspirationskälla vid senare aktivitet.   
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2.3.4.  Negativ idégenerering 

Gruppen delas in i grupper om 2 och tilldelas varsitt förtryckt ark med problemformuleringen i ruta 1 

(se Figur 4) I den översta högra rutan (ruta 2) skrivs en ny problemformulering som söker ett sätt att 

få det ursprungliga problemet att inte lösas, utan snarare göra problemet värre. På den nedre 

vänstra halvan ska nu deltagarna beskriva sätt att uppfylla den negativa problemformuleringen. 

Avslutningsvis i den nedre vänstra rutan skrivs sedan idéer som svarar på den positiva 

problemformuleringen.  Till denna övning tilldelas ungefär 30 minuter följt av en diskussion om hur 

tankegångarna har varit.  

 

Figur 4. Arbetsförlopp under negativ idégenerering.  
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2.3.5.  6-3-5 

Först delas papper ut till deltagarna och ett till ledaren. Pappret placeras stående framför deltagarna. 

Pappret skall nu delas in i tre kolumner och så många rader som det finns deltagare. 

Nu får deltagarna 5 minuter att skriva eller rita in tre lösningar i vardera ruta på den översta raden.  

När tiden är slut skickas pappersarken medurs, här ges en kort stund att läsa de lösningar som 

föregångaren har beskrivit.   

På rad två får nu deltagaren antingen beskriva nya lösningar eller vidareutveckla de som finns 

beskrivna på rad 1, vidareutvecklingen sker genom att en pil dras från den idé som valts att 

vidareutvecklas. Deltagaren får inte skriva samma lösning två gånger.  

På rad 3 sker processen på samma sätt som tidigare. Det är tillåtet att utveckla samtliga idéer som 

finns beskrivna på pappret, detta upprepas tills pappret blir fullt. 

När samtliga rutor är ifyllda samskrivs lösningar som är identiska med varandra. Samtliga unika 

lösningar klipps ut och sorteras enligt de kategorier som naturligt kommer att uppstå under 

processen. Det är hela tiden öppet för deltagarna att skapa nya lösningar på ett reservark som sedan 

kan adderas till lösningspoolen. Under processen kan det uppkomma en situation där ingen av 

deltagarna kan finna nya lösningar, då kan ett slumpord vara en katalysator för att få i gång 

processen igen. Detta slumpord kan exempelvis vara ett ord från Slumpordskedjan. Detta slumpord 

får inte pressenteras för deltagarna om inte de kör fast. Det kan också användas en ”rolig” blid om 

inte ordet fungerar bra. 
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2.3.6.  LEGO 

 

Deltagarna tilldelas varsitt LEGOstativ framtaget i LDD (se figur.5). med instruktioner att skapa ”den 

bästa lösningen någonsin”. I denna övning finns det inga begränsningar gällande genomförbarhet 

eller verklighet. Inledningsvis ges 40 minuter till fritt byggande kring det förberedda stativet. Det är 

fullt tillåtet att göra ändringar i grund strukturen. När tiden är förbrukad ges vid behov ytligare tid att 

skapa bra koncept.  När samtliga deltagare är klara ska var och en av dem beskriva och berätta om 

sin lösning. Till skillnad mot föregående moment plockas inte oseriösa detaljer bort, detta för att 

skaparens syn på den ultimata lösningen inte ska behöva omtolkas, för i detta moment ligger lek och 

fantasi som kreativt verktyg i fokus. 

 

2.3.7.  Sammanställning av koncept 

Sammanställningen av lösningsförslagen görs genom att använda en metod som kallas för 

Konkretiseringsverktyg #1 (Michanek & Breiler 2007). En modifikation av två rubriker har utförts för 

att anpassa mallen till det aktuella problemet. De ändringar som gjorts är att rubrikerna ”på vilka sätt 

är idén nyskapande” och ”vilka behov fyller denna idé hos kunden” till de mer passande rubrikerna: 

”fördelar med idén” och ”tekniska aspekter kring idén” komplett mall finns i sin helhet i Bilaga. 2 

Här sammanställs alla koncept som kommit till under idégenereringarna, de som är identiska räknas 

till en och de som bygger på varandra slås ihop till en. Också under detta arbete är nya koncept och 

idéer tillåtna att adderas till de befintliga.  

 

Figur 5. Legostativ som modell av turbinen och dess miljö. Notera att ett pappersark 
skall lindas runt de svarta däcken för att förtydliga turbinens avgrnasnde egenskaper. 
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2.4.  Konceptval 
En viktig, om inte den viktigaste delen i processen är metoderna att eliminera de koncept som inte är 

nog bra för en slutlig lösning. Det tillåts under hela processen att addera lösningar till 

lösningsbanken. Det tillåts för att inte utesluta idéer som uppkommer under andra steg i arbetet. 

Nedan följer hur elimineringsarbetet går till. Konceptens väg genom elimineringen kan illustreras i 

Figur 6 till höger.  

Ett så stort antal enkelt förklarade lösningsförslag som 

möjligt samlas in för att senare elimineras. De oseriösa 

och ogenomförbara plockas således bort. När den första 

elimineringen är utförd, studeras och konkretiseras 

lösningarna till den grad att de kan jämföras med 

varandra eller befintilga lösningar. Här är det fullt tillåtet 

att nya lösningsförslag tillkommer, dock möter dessa en 

tuffare konkurens. Yttligare en eliminering genomförs 

som plockar ut de bästa kandidaterna. Även här är det 

tillåtet att addera kandidater. (Se Figur 6) Bland de bästa 

lösningarna som i det här arbetet kommer att 

presenteras för företaget, finns förhoppningsvis det lilla 

guldkornet som eftersöks.  

 

Den första elimineringen sker tillsammans med 

kontaktpersonen på företaget diskuteras de 

konkretiserade lösningarna och utifrån företagets 

perspektiv plockas de ointressanta lösningar bort. Dessa 

lösningar kan både vara klumpiga och vara för 

komplicerade för att kunna tillämpas. 

Till andra elimineringen av koncepten används stapeldiagram tillsammans med tillhörande tabeller, 

detta för att ge samtliga lösningar en jämförande poäng till en kommande eliminering.  De 

betygsättande kriterierna baseras på den önskade lösningens natur och delvis ur kravspecifikationen.  

Se kapitel 3.1.2 angående vilka kriterier som valdes. Stapeldiagrammet bidrar till en tydlig illustration 

av lösningarnas egenskaper. En viktning kan av kriterierna utföras för att undvika att fel lösning 

elimineras. Viktningen sker genom att multiplicera kategorins utsatta poäng med 1, 2 eller3. 

De koncept som visar högst poäng i stapeldiagrammen blir de slutliga koncepten för detta arbete. 

Dessa koncept kommer även att gå igenom en elimineringsmatris som finns beskriven i (Johansson et 

al. 2004). Detta för få möjligheten att presentera en rekommenderad lösning för företaget. Denna 

matris kommer dels att utvärderas av projektdeltagaren och senare tillsamman med handledaren på 

företaget. Detta kommer att ge en bättre insikt i hur företaget vill se sin slutliga lösning.   

2.5.  Djupare studie av koncept 
Djupstudien av koncepten kommer att ske genom diskussioner med anställda på företaget, med 

deras erfarenhet är arbetssättet är en bra väg att identifiera problem som kan uppstå vid installation 

samt under drift.  Dessa diskussioner kommer med största sannolikhet att leda till vidareutvecklingar 

av idéerna som i sin tur bidrar till en mer genomtänkt lösning. Under dessa diskussioner diskuteras 

Figur 6. Lösningskonceptens resa genom 
elemineringsprocessen.  
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frågor som: hur monterar man denna lösning? vilka av företaget kända komponenter kan användas? 

Så som lagring, växlar, kopplingar, etc. Hur mycket arbete kan en sådan lösning tillbringa? Problem 

och svårigheter är också viktigt att ta reda på.    

Lösnings förslagen kommer att presenteras med väldigt enkla skisser, för att ge yttligare utrymme för 

diskussion och utveckling.  
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3. Genomförande 
Processen fortgick enlig planeringen fram till att utvärderingen skulle genomföras, ny information 

tillkom och mer information fanns att ta hänsyn till, vilket leder till att vissa lösningar inte löser 

problemet. Se Figur 7.  Dessa lösningar pressenteras ändå i rapporten då de kanske kan användas för 

att lösa likartade problem i framtiden. 

 

Figur 7. Schematisk bild över projektets verkliga förlopp.  

3.1.  Förstudie 
Att ta tillvara på spillenergi i en pappersmaskin med hjälp av en turbin har aldrig tidigare genomförts 

vilket medför att det inte finns färdiga lösningar inom branschen än. Delar av denna förstudie har 

tillkommit under projektets gång då mer information angående de mekaniska egenskaperna och dess 

inverkan på problemet. Största delen av kapitel 3.1 har erhållits vid konversationer med insatta 

personer på företaget.  

3.1.1. Turbinen 

I dagsläget finns pilotturbinen tillverkad, vars bredd är 700mm. En turbin med längden 2,9 meter har 

konstruerats men inte tillverkats ännu. När denna turbin behöver bli längre, till följd av bredare 

pappersbanor uppkommer problem med nedböjning, vilket i sin tur gör så att turbinen inte håller. 

Turbinen som detta arbete behandlar är en omarbetad Crossflow-turbin, den här typen av turbin 

finns också under benämningen Bánki-turbin(Alvarez 206). 

En Crossflow-turbin fungerar igenom att en vattenstråle (1) träffar turbinbladen och passerar genom 

genom turbinen. När detta sker uppstår ett moment som sedan får turbinen att rotera. På utvägen 

(2) träffar vattenstålen turbinens blad ännu en gång och mer rörelseenergi överförs till turbinen 

(Alvarez 2006) (Se också Figur 8).  

Företaget som tillverkar turbinen heter Ossberger GmbH och kallar turbinen för Ossbergerturbin. 

Omarbetet av turbinen som har utförts är att turbinen har anpassats för en smalare vattenstråle som 

kommer in med en speciell infallsvinkel. Detta har medfört att turbinbladens vinklar har ändrats 

något, Detta medför i sig själv inga ytterligare problem.  

Förstudie 
Krav- 

specifikation 
Koncept- 

generering 
Konkretisering 

Utvärdering 
Och val 

Förstudie Nya Idéer Konkretisering 

Utvärdering 
Och Val 

Ny 
Information 
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Figur 8. Tvärsitt av turbin med vattenintag (1) och utgång (2). 

Turbinen består av ett antal cirkulära skivor med en diameter på 600 mm som är monterade som 

krympförband kring en standardaxel som har en diameter på 135 mm. Skivorna har urfrästa spår i 

vilka turbinbladen placeras, för att sedan svetsas fast. De skivor som är placerade i ändarna är något 

tjockare än de resterande skivorna.  

Materialet som används i skivorna och bladen är ett austenitiskt rostfritt stål som företaget 

ThyssenKrupp tillhandahåller åt tillverkaren av turbinen. Detta material används tack vara sina goda 

svetsegenskaper, materialet behåller garanterat sin korrosionsbeständighet efter svetsning. 

På grund av att ingen 5,5 meters turbin har konstruerats är den exakta vikten okänd, den kan 

uppskattas till närmare 1600 Kg, då den kortare 2,9 meters turbinen väger ungefär 800 Kg. Att 

massan inte är proportionell beror uteslutande på axeln då axeltappen fortfarande har samma längd. 

För att undvika vibrationer i turbinen har Ossberger avsiktligen vridit turbinen i axiell ledd så att 

vattenstrålen träffar hela fyra utav turbinbladen samtidigt. Tillverkningen sker under en konstant 

rumstemperatur på 25 grader Celsius. Detta medför en värmeutvidgning av turbinen på ungefär två 

centimeter vid drift i förhållande till tillverkningsförhållandena om fullängd på 5,5 meter brukas. 

Anledningen är att processvattnet som strömmar genom turbinen har en temperatur på ungefär 40 

grader, dock beror detta lite på vilken papperskvalité som produceras. På grund av denna utvidgning 

krävs frispel på den änden av turbinen som inte är kopplad till generator eller växellåda.  

Vid körning kommer turbinen att belastas tredimensionellt, ett vridande moment uppstår på grund 

av vattenstrålen, detta moment ökar linjärt och är störst närmast änden där kraftuttaget är 

monterat, det vill säga den änden som är kopplad till turbinen. Vridmomentet uppgår till närmare 10 

KNm vid körning. Detta moment ger i sig inte upphov till någon nötning då det är en statisk 

belastning. Beräkning av kraftkomposanter vid körning på en turbin i fullängd visar att vattenstrålen 

ger en jämt fördelad last på 28KN. Vattenstrålens vinkel in i turbinen i förhållande till 

viktkomposanten har uppskattats till ~5 grader. Detta bidrar till ett mycket litet fel, som kan 

negligeras i uppskattningen av den totala lasten.  
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Egenvikten på 1600 Kg bidrar till en last på ca 15,7KN, detta medför en total jämnt fördelad last på 

43,7 KN (Q) fördelad på turbinens längd. Med hjälp av dessa uppskattningar och antaganden om att 

turbinen är fritt upplagd i ena änden (förarsidan) och fast inspänd i den andra(drivsidan), på grund av 

sammanfogning med växellåda eventuellt en generator.  Vid beräkning av böjmoment i den specifika 

punkten B används ekvationen: 

   









L

xQx

4

3

2
 

x i ekvationen beskriver avståndet från punkten A till mätpunkten(där momentet skall beräknas). I 

det här specialfallet är x = L vilken ger den förenklade formeln i Figur 9. Högsta moment vid 

inspänningen är således: Mb= 30000 Nm.  

 

Figur 9. Elmentalfall ur Björk 2011. Fallet visar en balk som är fritt upplagd i ena änden och fast inspännd i 
den andra. Belasningen beskrivs som en lämt fördelad last: Q. Momentet i fallet illusterras med den röda 
kurvan: M.  Böjmomentetomentet är högst i punkten B. 

Detta moment tillsammans med turbinens rotation ger en dynamisk last på turbinbladen som 

slutligen får dem att brista. Nedböjningen av turbinen och det höga varvtalet under drift bidrar till 

vibrationer. Dessa vibrationer kan vid vissa banhastigheter ha samma frekvens som andra 

komponenter i pappersmaskinen, vilket kan leda till resonans. Dessa vibrationer ligger ofta i 

närheten av egenfrekvensen hos nyckelkomponenter som till stor del bidrar till papprets kvalité. 

Dessa störningar får inte uppkomma under produktion.  

3.1.2.  Krav- och önskemålsspecifikation 

Matrisen i Tabell. 1 användes som grund för framtagandet av kravspecifikationen. 

Kravspecifikationen togs fram tidigt i projektet och därför har fler krav och önskemål adderats till 

listan då mer information erhållits. Den första specifikationen utfördes av studenten för att senare 

tillsammans med handledaren och en anställd på företaget diskuteras och förfinas, då många 

aspekter var svåra att identifiera utan deras hjälp. De krav och önskemål av samma eller liknande 

karraktär har slagits samman. Sedan delades den upp i två specifikationer där den första är 

kravspecifikationen och den andra visar endast de önskemål som framställs genom den ursprungliga 

listan, och styrkan på önskemålen genom viktning. Det är viktigt att notera ett vissa krav och 

önskemål åsidosätts i konceptgenerering samt utvärdering för inte blockera den kreativa processen. 

En annan viktig aspekt är att specifikationerna. Kravspecifikationen presenteras i bilaga 3 och 

önskemålslistan i bilaga 4.  
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3.2.  Idégenerering 
Idégenereringen ägde rum den 15/4-2013 mellan klockan 16.00 och 20.00 I ett konferensrum hos 

uppdragsgivaren. Fem personer var närvarande inkluderat sessionsledaren.  

3.2.1.  Slumpordskedia  

Uppvärmningsövningen utfördes på strax under 5 minuter. Ett trettiotal ord togs fram på 

blädderblocket och placerades på väggen intill bordet.  

 

3.2.2.  Slumpprylsstafett 

Första omgången av stafetten resulterade i att vinnaren tog fram 12 användningsområden för 

suddet. Deltagaren som fick minst antal poäng kom endast upp i 8 användningsområden. Godispåsen 

tilldelades åt vinnaren och nästkommande omgång startade. Tempot ökade och vinnaren hade 22 

helt nya användningsområden till suddet medan den som hade minst hamnade på tolv. Lapparna 

lades åt sidan som inspirationskälla vid senare aktiviteter. Däremot användes aldrig lapparna när de 

kommande övningarna körde fast. 

3.2.3.  Negativ idégenerering 

Den negativa idégenereringen fortgick precis som förklarat i kap 2.3.4. 

3.2.4.  6.3.5 

De flesta av de 17 potentiella lösningarna kom sedan vidare till konkretiseringen. Innan 

konkretiseringen skedde utvärderades lösningarna på den här nivån och togs bort. Nummer 4, 6, 11 

och nummer 17 valdes även den senare bort då en utvärdering tillsammans med företaget utfördes. 

De nämnda lösningarna ansågs inte genomförbara eller för komplicerade att använda.  

3.2.5.  LEGO 

Inledningsvis gavs 40 minuter åt det fria bygget. När det var tio minuter kvar av tiden bad deltagarna 

om mer tid, vilket de fick. Ytterligare 40 minuter gavs och bygget fortsatte. Tack vare att allt var 

tillåtet under LEGO byggandet och att det var tillåtet att kopiera varandra blev det snabbt en tävling. 

Mycket skratt och tävlings prat förekom.  En av deltagarna berättade att han inte hade byggt med 

LEGO på närmare 20 år, han kom ändå snabbt in i skapandet. Slutligen redovisades samtliga av 

deltagarnas skapelser.  
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3.2.6.  Stapeldiagram 

I stapeldiagramsurvalet delades antalet lösningar upp i två kategorier, ”nyutveckling av turbinen” och 

”turbinstöd” för att lättade göra en jämföring. Kategorin om turbinstöd möjliggör ett användande av 

en turbin av full maskinbredd samtidigt som de kan kombineras med de flesta av ”nyutveckling av 

turbinlösningarna. Kriterierna och poäng utarbetades tillsammans med kontaktpersonen på 

företaget. Till kategorin nyutveckling av turbinen valdes fölande punkter:  

 Enkel tillverkning  

 Antal komponenter 

 Antal rörliga delar  

 Driftsäkerhet 

 Vattentillvaratagande 

 Utvecklingstid 

Utifrån dessa egenskaper betygsätts lösningen på en sala från 1 till 5 där 1 är inte bra medan 5 är det 

högsta betyget. Efter att poängen var utsatta konsulterades handledaren på företaget och 

poängsättningen justerades något. Notera att vid punkten om antal rörliga delar, är det få delar som 

är högst poängsatt. 

En viktning av poängskalan utfördes för att inte fel lösningar gick vidare.  

Till kategorin turbinstöd valdes: 

 Enkel tillverkning  

 Antal komponenter 

 Antal rörliga delar  

 Smörjning 

 Vattentillvaratagande 

 Utvecklingstid 

Ingen viktning ansågs vara nödvändig.  

3.2.7.  Elimineringsmatris 

Inför elimineringen valdes samtliga stödkoncept bort pågrund av att de inte eliminerar problemet 

med det för höga vridmomentet. Utvärderingen utfördes först av projekthavaren, för att sedan 

korrigeras tillsamman med kontaktpersonen. I resultatdelen av rapporten presenteras endast den 

korrigerade elimineringsmatrisen.   
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4. Resultat 
Hela processen gav totalt 20 mer eller mindre genomförbara koncept efter att en snabb utgallring av 

dubbletter och oseriösa lösningar hade genomförts. Fler lösningar uppkom under tiden från 

projektstart till elimineringen. Dessa lösningar är presenterade bland de övriga i detta kapitel. 

4.1.  Negativ idégenerering 
Sammanställning av blanketterna från den negativa 

idégenereringen. (Figur 10) 

På den negativa delen skrevs följande punkter: 

- Tungt och sprött material 
- Spröda svetsar 
- Hindra vattnet från att komma i kontakt med 

turbinen 
- Färre fästen 
- Ooljade glidlager av trä 
- Fokusera vattenstrålen på en central punkt 
- Varmare vatten 
- Ta bort styrningen 
- Bromsbackar istället för lager 

Till den positiva delen genererades dessa punkter.  

+ Lätt och segt material 
+ Tåliga svetsar 
+ Vattnet kommer i jämn kontakt med turbinens 

blad 
+ Många fästen 
+ Oljade rullager i stål 
+ Fördela vattenflödet jämnt över hela turbinen 
+ Fokusera vattnet på turbinens yttre kanter 
+ Använda skonsam temperatur på vattnet 
+ Använda magnetlager 

 
De negativa vinklingarna till problemet var: ”Hur kan man maximer nedböjningen och samtidigt 

minimera energitillvaratagandet för en turbin som är längre än 2,9 meter?” Samt ”Hur kan man 

försäkra sig om maskinhaveri i turbinen på mest effektivt sätt?”  

 

  

Figur 10. Resultatet från negativa idégenereringen. 
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4.2.  6-3-5 
Resultatet från 6-3-5 blev närmare 30 seriösa förslag och 10 oseriösa förslag. Följande 17 potentiella 

lösningar kvarstod när dubbletter och oseriösa lösningar var bortsorterade.  

I Figur 11 illustreras lösningsförslag nummer 1 till 6. I Figur 12 visas nummer 7-12. Och i Figur 13 visas 

slutligen förslag nummer 13-17. 

 

Figur 11. Koncept 1: två turbiner placeras i olika nivåer. 2: två turbiner placeras som ett V. 3: en extra axel i axeln. 4: byta till 
ett mer elastiskt material. 5: funktionellt mellanlager. 6: Magentfälltsvagga 
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Figur 12. 7: ”Flygande” skena. 8: Ett glidlager smort av vatten. 9: Isbädd som turbinen glider på. 10: Upp och nedvänd 
rullskridsko. 11: Lager i turbinen. 12: Lager i en platta. 

 

Figur 13. 13: Turbinen hängs upp i en wire. 14:En skiva delar vattenstålen innan den når ett lager. 15: Turbinens skivor 
formas som kilar och roterar mot rullar. 16: Många smårullar. 17: Turbinens ändar får hål som vatten kan ledas in genom. 
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4.3.  LEGO 
Deltagarna reagerade mycket positivt när de fick vetskapen om att legobygge skulle bli en stor del av 

konceptgenereringen. Deltagarna fick en kort introduktion om vilka regler som gällde och sedan 

startades övningen(se Figur 14). I bilaga 5 finns fler foton knutna till idégenereringssessionen. Nedan 

följer sammanfattningar av deltagarnas egna redovisningar av  sina respektive skapelser.   

 

 

Figur 14. Ett fokuserat gäng bygger LEGO för att illustrera den egna uppfattningen av en optimal lösning. 
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Deltagare 1 (Figur 15) Delad turbin med understöd och extra stödwire. Ställningen är smal för att inte 

störa vattnet. Turbinen har bara en diameter så att inget vatten går till spillo. Anordningen skall 

också vara självgående så att operatörerna skall kunna göra annat under tiden, exempelvis rida på en 

gris. 

 

Figur 15. Den bästa lösningen enligt deltagare 1: En turbin upphängd i en wire. 

Deltagare 2 (Figur 16) Rullarna som turbinen vilar på är monterade på en axel, vilken i sin tur är 

kopplad till en generator. Detta minskar både nedböjningen och torsionen som turbinen utsätts för 

under drift. Optiska sensorer för att identifiera förändringar som turbinen själv justerar sig mot. En 

signal skickas till operatören som säger att uppgiften är utförd.  

 

Figur 16. Deltagare 2 optiska sensorer registrerar alla förändringar i gången. 

Deltagare 3 (Figur 17): Två smala ringar fästa på en stor styv balk som sträcker sig över hela 

pappersmaskinens bredd, vilka turbinen vilar i. En liten öppning för vattenstrålen tinns i balken. 

Justerbar i alla riktningar och därmed passande för alla pappersbruk. 
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Figur 17. Deltagare 3 visar upp en lösning där turbinen i fullängd hänger i en balk. 

Deltagare 4 (Figur 18) En wire som sparar utrymme hänger upp den tvådelade turbinen. En 

vattensplittrare är placerad framför wireskåran så att allt vatten skall tas tillvara, inget vatten går till 

spillo. Styrs av en robot/dator. 

 

Figur 18. Wirelösning med en vattensplittrare för maximat tillvaratagande av vatten. 

Deltagare 5 (Figur 19) Turbinen roterar i ett magnetfält detta sker effektfullt för att kunden skall 

tycka att den är fin. Eld sprutar ut på sidorna för att den roterar så fort.  Alla slitdelar är utbytta mot 

diamanter. Och den har en ”vattensplittrare” som tar vara på vattnets sista rörelse.  
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Figur 19. Ett magnetfält bär upp turbinen och där med störs inte vattnet. 
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4.4. Konkretiserade lösningar 
I kapitel 4.4 beskrivs en sammanfattning av de konkretiserade koncept som blev utgallrade i 

urvalsprocessen.  Koncept 15-20 valdes bort på grund av att de inte antogs vara genomförbara. 

Koncept 15, 16, 18 valdes tidigt bort på grund av att de skulle vara för att det ansågs kräva för mycket 

utvecklingsarbete. 17 togs bort för att materialet i turbinen inte kunde ändras. 19 och 20 Togs bort 

när kunskapen att turbinens axel var solid tillkom. Senare i kapitel 4.7 visas en mer detaljerad 

beskrivning av de koncept som lämnades till uppdragsgivaren. 

4 
Skridskon 
En kyld platta bildar en isfilm av fukten 
från omgivningen vilken en turbin av 
fullängd kan glida på. Se Figur 20. 

 
Figur 20. Koncept 4: Skridskon. 
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5 
Vattenskidan 
En bärande film av vatten byggs upp 
genom högt tryck, vilken en turbin av 
fullängd vilar på. (på samma sätt som 
en svävare) Se Figur 21. 

 
Figur 21. Koncept 5: Vattenskidan. 

 

6 
Maglev 
En skena monteras på en turbin av 
maskinens bredd. Denna bär 
uppturbinen på samma sätt som ett 
magettåg. Se Figur 22. 

 
Figur 22. Koncept 6: Maglev. 
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7 
Rullskridskon 1 
Ett flertal små hjul monteras som stöd 
under turbinen av fullängd. Denna 
konfiguration sker 2-4 gånger fördelade 
på turbinens längd. Se Figur 23. 

 
Figur 23. Koncept 7: Rullskridskon 1. 

 

8 
Rullskridskon 2 
Två av skivorna i turbinen görs 
kraftigare för att sedan vila på två hjul 
av stor diameten. Se Figur 24. 

 
Figur 24. Koncept 8: Rullskridskon 2. 
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9 
Smårullarna 
Många små hjul monteras 
längsturbinen. De har olika vinklar mot 
mot turbinens axel, vilket gör turbinen 
stabilare. Se Figur 25. 

 
Figur 25. Koncept 9: Smårullarna. 

 
 

10 
Konrullen 
Turbinskivornas ytterkanter tillverkas 
koniska för att de ska vila mot två 
koniska rullar i en vagga. Se Figur 26. 

 
Figur 26. Koncept 10: Konrullen.  
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15 
Funktionellt stödlager 
Mellanlagringen är täckt av ett band 
med paddlar som också används för att 
ta upp energi.  Se Figur 27. 

 
Figur 27. Koncept 15: Funktionellt stödlager. 

 

16 
Magnetvaggan 
Turbinen vilar på ett magnetfällt, där 
den kan rotera friktionsfritt. 
Se Figur 28. 

 
Figur 28. Koncept 16: Magnetvaggan. 

 



30 
 

17 
Byte av material i turbinbladen.  
Byta till ett mjukare material i 
turbinbladen medför att den maximat 
tillåtna vridningen ökar, därmed 
överförs större moment i den 
genomgående axeln. Se Figur 29. 

 
Figur 29. Koncept 17: Byte av material i turbinbladen. 

 

18 
Funktionellt mellanlager 2 
En roterande krans med paddlar agerar 
mantel över en mellanlagring. Kransen 
är i sin tur kopplad till en mindre 
generator. Se Figur 30. 

 
Figur 30. Koncept 18: Funktionellt mellanlager 2 
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19 
”Balk Tyson” 
Med antagandet att turbinens axel är 
ihålig, kan en lagrad I-balk placeras inne 
i axeln. Värmeslingor placeras på övre 
flänsen och kylslingor i nedre flänsen. 
Temperaturskillnaden gör att blaken 
böjer sig, vilket resulterar till en önskad 
motkraft som motverkar nedböjningen. 
Se Figur 31. 

 
Figur 31. Koncept 19: ”Balk Tyson” 

 

20 
Extra axel i axeln 
En extra axel i axeln. (förutsatt att den 
ursprungliga axeln består av ett rör. 
Se Figur 32. 

 
Figur 32. Koncept 20: Extra axel i axeln. 
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4.5. Eliminering och val 
Det slutliga resultatet från denna genomgång läses i tabell 2 nedan. De grönmarkerade rutorna är de 

5 koncept som gick vidare från respektive matris.  Ett förtydligande visas i Figur 33. 

tabell 2. Betygsättning av koncept 1 till 5 där 5 var bäst och 1 var sämst. 

Namn på idén    vajern/ 
plåten 

Olika 
Nivåer 

Opti-
Turbine 

V-
form. 

Twin- 
Turbine 

Osvets  Förspän. 

Kriterier 

Enkel tillverkning 4 4 4 3 4 4 5 

Antal komponenter 3 3 4 3 4 5 5 

Antal rörliga delar 3 4 5 4 4 5 5 

Driftsäkerhet 4 5 4 5 4 3 3 

Vattentillvaratagande 4 4 2 4 5 5 4 

Utvecklingstid 3 4 2 3 2 3 4 

summa 21 24 21 22 23 25 26 

 

 

Figur 33. Redovisning av betygsättningen av koceptkategori 1.  

En viktning av de betygsättande poängen gav endast en förstärkning av tidigare resultat och där med 

fastställdes resultatet. De koncept som ses som vinnare har sin totalpoäng markerad med grönt. Se 

tabell 3 nedan. 
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Tabell. 3 Betygsättning av koncept 1 till 5 där 5 var bäst och 1 var sämst. Med viktningskoefficient. 

Namn på idén    

 
Vajern/ 
plåten 

Olika 
Nivåer 

Opti-
Turbine 

V-
form. 

Twin-
Turbine Osvets 

 
Förspän. Kriterier Viktning 

Enkel tillverkning 1 4 4 4 3 4 4 5 

Antal komponenter 1 3 3 4 3 4 5 5 

Antal rörliga delar 2 6 8 10 8 8 10 10 

Driftsäkerhet 1 4 5 4 5 4 3 3 

Vattentillvaratagande 3 12 12 6 12 15 15 12 

Utvecklingstid 3 9 12 6 9 6 9 12 

 11 38 44 34 40 41 46 47 
 

En liknande bedömning utfördes för stödgruppen, Se tabell 4. Till denna matris användes andra 

poängsättare för att en rättvis jämförelse skall bli möjlig. Användning av en stödmetod kommer 

endast att vara aktuell om en turbin av fulländ används. Nedan visas stapeldiagrammen från 

stöttmatrisen (se Figur 34 på nästa sida). 

Tabell. 4 Betygsättning av stödkoncept 1 till 5 där 5 var bäst och 1 var sämst 

.  

Namn på idén  
Vatten-
skidan Skridskon 

Rull-
skridskon 1 

Rull-
skridskon 2 

Mag- 
lev 

Små-
rullarna 

 Kon-
rullen Kriterier 

Enkel tillverkning 4 3 3 3 3 3 3 

Antal komponenter 4 3 2 3 3 1 3 

Antal rörliga delar 5 5 2 3 5 1 3 

Smörjning 5 5 2 3 5 2 2 

Vattentillvaratagande 3 3 4 5 3 4 3 

Utvecklingstid 2 1 3 3 1 4 3 

summa 23 20 16 20 20 15 17 
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Figur 34. Stapeldiagram över betyg satta för stödgruppen. 

Vatteskidan är enligt matrisen den bästa lösningen men efter diskussion med anställd på företaget 

uteslöts den på grund av att tekniken är okänd inom branschen och företaget. Samma sak gäller för 

Skridskon där det också blir för många parametrar som spelar in i driften av stöttan. Maglev är också 

utesluten då tekniken måste utvecklas och stödets energiåtgång försämrar verkningsgraden hos det 

sammanställda systemet. Så valet hamnar då på Rullskridskon 2.  
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4.6. Elimineringsmatris 
 I elimineringsmatrisen nedan (se figur 35) ställdes de olika koncepten mot kraven i 

kravspecifikationen. Se bilaga 3: Kravspecifikation.  Endast ett av de 7 koncepten fick ett plus i 

beslutskolumnen. Detta medför att lösningen som kallas för ”olika nivåer” troligen är den bästa av 

koncepten och kommer där med att rekommenderas åt uppdragsgivaren. Vajern/plåten kan också 

fungera dock med tveksamhet gällande tillverkning och hur den beter sig under drift. Se kap 4.7. 

 

I förgående avsnitt erhölls ett resultat där konceptet: Osvetsen och Förspänningen är tydliga vinnare, 

men dessa lösningar bidrar inte till att turbinen kan tillverkas i fullängd utan stötta. Som stötta till en 

sådan lösning bör enligt Tabell. 4. den blåmarkerade vattenskidan användas.  

  

  

Elimineringsmatris för 
Turbinstabilisering 

Elimineringskriterier: 
(+) Ja  
(-) Nej  
(?) Mer info  
(!) Kontroll produktspec. 
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Beslut: 
(+) Ja  
(-) Nej  
(?) Mer info  
(!) Kontroll produktspec. 

kommentar Beslut 

Opti-Turbine + ? + + ? ? För mycket omarbete av turbinen ? 

Olika Nivåer + + + + + + Montering? + 

V-form. + - + ? + + Svår justerad - 

Twin-Turbine - - + + + ? Nya problem uppkommer med nedböjning - 

Osvets - - ? ? ? ? Löser i sig inte problemet - 

 Förspän. - - + ? ? - Löser i sig inte problemet - 

vajern/plåten 
+ + + ? + + 

Löser problemet, dock mycket svår att 
konstruera ? 

Figur 35: Elimineringsmatris (Johansson. et al 2004) med insattabedömmningsvärden.   
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4.7. Konceptbeskrivningar som lämnas till uppdragsgivaren 
I detta kapitel beskrivs de koncept som har levererats till företaget mer i detaljerat. 

4.7.1. Wire/skivlösningen 

Lösningen fungerar på så sätt att två turbiner är monterade på ett bärande lager bärs upp av en plåt 

eller wire. Genom att skapa konkaviteter i turbinens sidor som är vända mot lagringen, minimeras 

vattenstrålens förluster som uppkommer på grund av lagringens placering.  

Denna lösning ger utrymme för två optioner gällande kraftuttaget. Den första bygger på att en 

genomgående axel dras genom lagret. Detta möjliggör användning av endast en generator, dock 

löser inte detta problemet med vridningen. Om två generatorer används –en på förarsidan och en på 

drivsidan – kommer däremot vridningsproblemet att lösas. Kunder föredrar inte att ha skrymmande 

komponenter på förarsidan av pappersmaskinen. Den andra optionen är att använda två separata 

turbiner som är monterade intill varandra, dock kräver detta två generatorer kopplade till turbinerna. 

Den stora fördelen med detta är att om en turbin stannar, kan den andra fortfarande producera el, 

se figur 36. 

Fördelar 

 Vid stop eller underhåll an ena 

turbinen kan fortfarande el 

produceras vid den delade 

lösningsvarianten. 

 Alternativet med den genomgående 

axeln ger möjligheten att ta tillvara 

på mer vatten än den första 

optionen, då lagringen tar upp 

mindre plats. 

Nackdelar 

 Den genomgående axeln löser inte 

vridningsproblemet. 

 Tillverkning och service kan bli 

komplicerat med en genomgåenge 

axel. 

 Den breda lagringen vid två separata 

axlar försämrar tillvaratagandet av 

vatten avsevärt.  

Beräkningar 

 Kraftkomposanter för att finna den ultimata vinkeln och storleken för wiren då den bara kan. 

ta upp krafter i sin axiella riktning.  

 Värmeutvidgningen för axeln så att inte spänningar byggs upp i skivan som bär upp lagret. 

 De olika lasterna i lagren beroende på vilken lösning som väljs. 

 

Figur 36. Wire/skivlösningen 
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4.7.2. Olika nivåer 

Två ”standardturbiner” monteras på axlar som motsvarar hela maskinens bredd. Ena turbinen är 

placerad så nära drivsidan som möjligt medan den andra är monterad så nära förarsidan som möjligt. 

Med denna konfiguration placeras sedan ena turbinen framför den andra i vattenstrålens riktning. I 

och med att vattenstrålens bredd uppgår till 5,5 meter och de två turbinerna är 2,9 meter vardera 

kommer de tillsammans att vara 30 cm bredare än vattenstrålen, vilket medför att de kan ligga 

överlappande i vattenstålens plan. Detta bidrar till att vattenupptagningen maximeras, dock kommer 

en extra styrplåt att behövas. Med rätt dimensionering av axlarna kräver denna variant ingen 

mellanlagring. Alternativt placeras den övre turbinen på förarsidan och den undre på drivsidan. Detta 

bidrar till att endast en lång axel kommer att behövas. Kombineras det här med att konstruera en 

identisk koppling mellan den förlängda axeln och dess turbin samt den andra turbinen mot 

generatorn, kan två identiska turbiner användas.  Se figur 37.  

Med två generatorer på drivsidan ger denna lösning högre driftsäkerhet jämfört med en turbin på 5,5 

meter.  

Fördelar 

 Maximalt tillvaratagande 

av vattenflöde. 

 Separat styrning av 

turbinerna. 

 Driftsäker, då två turbiner 

som verkar individuellt. 

 Löser vridningsproblemet. 

Nackdelar 

 Många komponenter. 

 

Beräkningar 

 Placering av turbinerna i 

förhållande till varandra 

samt vattenstrålen. 

 Vattenflödet för den 

”nedre” turbinen. 

 Den förlängda axelns påverkan av nedböjning och lagerbelastningar.  

  

Figur 37. Två turbiner i olika höjd. 
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4.7.3. Opti-Turbine 

Genom att leda vattnet med två styrplåtar mot en mer central punkt kan man minska längden på 

turbinen. Denna styrning av vattnet bidrar till att olika flöden kommer att uppstå längs med 

turbinens axiella riktning. För att kompensera för det ojämna flödet krävs att turbinens diameter 

ändras utmed turbinens axiella riktning. Se figur 38. Denna förändring bör ske i förhållande till 

vattenflödet. Lösningen utesluter inte att två, eventuellt fler, turbiner kan användas.   

Fördelar 

 Löser problemet med 

vridning samt nedböjning. 

Nackdelar 

 Vattnet förlorar mycket 

energi då det styrs om med 

styrplåtarna. 

 Helt ny turbin måste tas 

fram. 

Beräkningar 

 Helt nya simuleringar måste 

göras för att identifiera 

vattenströmmarna och för 

utformning av turbinen.  

  

Figur 38. Turbin optimerad för ojämnt flöde 
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4.7.4. V-form 

Att placera två turbiner i en V-formation medför att avståndet mellan turbinerna där vattenstrålen 

träffar turbinen minimeras, vilket i sin tur bidrar till att en stor del av vattnet tas tillvara. Se figur 39.  

Dock måste vattnet ledas om för att träffa turbinerna på rätt sätt. Det skulle även behövas två 

generatorer för att ta tillvara på vattnets rörelseenergi, en på drivsidan och en på förarsidan. En 

spindelknut skulle även kunna binda samman de båda turbinerna, dock skulle avståndet mellan 

turbinerna öka och vattenupptagningsförmågan minska något. Om vattenstrålen kan riktas med hjälp 

av styrplåtar på ett sådant sätt att vattnet ändå träffar turbinerna med önskad vinkel, så kanske detta 

avstånd inte spelar någon roll. Nackdelen med att endast en generator används, är att lösningen inte 

bidrar till att problemet med vridningen av turbinen elimineras.  

Fördelar 

 Att använda två generatorer 

löser problemet med 

vridningen samt nedböjning. 

Nackdelar 

 Lösningen kommer att ta upp 

mer plats än någon av de 

andra lösningarna.  

 Vattnet behöver styras om 

vilket leder till 

energiförluster.  

 En spegelvänd turbin måste 

tillverkas.  

 Sänkt verkningsgrad på grund 

av friktion mot styrplattor. 

Beräkningar 

 Energiförluster vid omriktning av 

vattenstrålen. 

 Optimal vinkel av turbinerna. 

 

  

Figur 39. Två turbiner vinklade som ett V 
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4.7.5. Twin-Turbine 

Två turbiner av fullängd med mindre diameter får lika del av vattenflödets rörelseenergi med hjälp 

styrplåtar.  Ett lägre moment kommer att kunna tas ut vid varje turbin, samtidigt som att det 

kommer att behövas en generator till vardera turbin, eller eventuellt en växellåda som 

sammankopplar turbinernas axlar. Anledningen att de inte bör ha samma kraftuttag är att vid olika 

banhastigheter kommer olika mycket vatten att träffa turbinerna. Se figur 40. 

Fördelar 

 Stor fördel då vattnet färdas en kortare 

sträcka innan det når respektive turbin.  

Nackdelar 

 Mer komplicerad montering och fler 

komponenter. 

 Kan behöva mellanlagring då turbinerna 

kommer att ha betydligt mindre diameter.  

 Problem kommer troligen att uppkomma i 

placeringen av de två turbinerna och deras 

upphängning då de hamnar där stagen som 

reglerar styrplåtarna idag är placerade. 

 Separat styrning av de nya styrplåtarna 

kommer att bli besvärlig då de ligger i vägen 

för varandra. 

Beräkningar 

 Beräkna nya flöden för de nya styrplåtarna samt för turbinen. 

 Dimensionering av den nya turbinen samt hur den beter sig vid de nya flöden som 

uppkommer.  

 

  

Figur 40. Två smalare turbiner placerade ovanför varandra 
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4.7.6. Osvets 

Den här idén kan lösa problemet med att turbinen vrider sönder sig själv, dock löser den inte 

problemet med nedböjningen. Genom att endast svetsa ihop var fjärde skiva med turbinbladen 

kommer vridningen och skjuvningen som bladen utsätts för att minska. Detta är precis samma sak 

som att ändra randvillkoren från en fast inspänd balk till en delvis fritt upplagd balk. Se figur 41. Där 

balken endast är fast inspänd i ändarna och fritt upplagd med reaktionskrafter samt vridning i de 

mellanliggande skivorna. Lösningen eliminerar inte problemet med nedböjningen och bör därför 

kombineras med någon av stödlösningarna. 

Fördelar 

 All vridning av turbinen 

sker i axeln och därför 

inte i turbinbladen. 

 Antal svetsar kommer 

att minska vilket bidrar 

till lägre 

tillverkningskostnader. 

Nackdelar 

 Skovlarna börjar röra på 

sig i sina skåror under 

rift, då kan turbinen blir 

instabil. 

 Kräver en typ av mjuk 

infästning mellan skivorna 

och turbinbladen, där de 

inte svetsas, vilket kan 

medföra en risk. 

Beräkningar 

 Vridningen mellan de 

svetsade skivorna. 

 Simulera spänningar och 

vridningar i turbinbladen 

om svetsar tas bort. 

  

Figur 41. Endast var fjärde turbinblad svetsas vilket ger en bättre böjning under belastning. 
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4.7.7. Förspänning 

Vridningen av turbinen och hur det påverkar turbinbladen är känt. Genom att utnyttja denna 

kunskap kan skivorna monteras med en förbestämd vinkelförskjutning som motsvarar förskjutningen 

som uppkommer under drift. Samtliga skivor kommer vid denna metod att få olika infästningsvinklar. 

Observera att det är mycket viktigt att finna balans mellan det förspända läget och vridningen under 

drift, så att inte turbinen hamnar i ett tillstånd där den kan brista i stillastående läge. Denna lösning 

bör kombineras med lösningen: ”Osvets”, för att undvika de höga spänningarna och skjuvningarna 

som krävs för att turbinen skall kunna erhålla det förspända tillståndet. Lösningen bidrar dock inte att 

problemet med nedböjningen elimineras, och bör därför kombineras med en stödlösning. 

Fördelar 

 Minskar belastningarna i turbinskovlarna.  

 Kan lösa vridningsproblemet. 

Nackdelar 

 Ökar belastning i den genomgående axeln. 

Beräkningar 

 Vinklarna mellan varje skiva för önskad förspänning. 

 Vinkelförändringens påverkan på turbinens prestanda under drift. 
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5. Diskussion 
 

Ungefär 2 veckor efter att Idégenereringen hade utförts tillkom det information angående turbinen. 

Det visade sig att nedböjningen inte var det huvudsakliga problemet, det var vridningen som blir för 

stor vid det ökade momentet som uppkommer med en längre turbin. Detta medförde att många 

koncept inte löser det specifika problemet. När beräkningarna i kap 3.1.1 var utförda visade de på att 

det är en kombination av momentet vid nedböjning samt momentet vid karftuttaget som båda är ett 

problem. För att tackla konsekvenserna av detta krävdes en loop i planeringen. Detta skulle troligen 

inte ha uppkommit om förstudien hade varit mer strukturerad. Där kanske det hade varit bra med en 

tidig brainstorming. En bidragande faktor kan ha varit företagets uppmaningar att titta på 

mellanlagringar, en sådan uppmaning kan vara en begränsande faktor i arbetet.  

Det kan också anses vara konstigt att turbintillverkaren Ossberger inte vill anpassa sig mer i frågan 

om optimering då det troligen finns ett intresse i att installera turbiner i pappersmaskiner.  

Förstudien i detta projekt skedde då inte tillräckligt med information om turbinen  fanns tillhanda, 

vilket medförde att timmar lades ned på studier som inte kom att användas vid senare arbete. 

Maskindirektivet nämns i kapittel 2.2.3 men nämns inte mer i rapporten på grund av att det inte 

skulle vara en begränsade faktor. En viktig iaktagelse bör ändå lyftas upp, det är kravet på rengöring 

av denna typ av maskiner. Det kan nästintill vara omöjligt att rengöra vissa områden i turbinen. 

Sedan bör det också nämnas att om fibrer skulle fastna i turbinen och bygger upp en ”klump” kan 

turbinen bli instabil under drift, dock anses sannolikheten att detta skulle hända vara nära på 

obefintlig. Sedan kommer frågan, huruvida direktivet kan rundgås då turbinen endast hanterar 

”avloppsvatten”.  

När kravspecifikationen utformades borde den ha jämförts med företagets egna krav hos en lösning. 

Med denna bristen kanske inte lösningsförslaget egentligen är nog bra, troligen innefattar en sådan 

lista krav på material, hållbarhet och så vidare. Dessa punkter hamnar sedan i händerna på dem som 

dimensionerar och utför den slutliga konstruktionen, vilket inte omfattas av detta arbete. 

Att genomföra fler idégenereringssesioner med olika yrkesgrupper hade varit en bra idé. Med en 

större yrkeserfarenhet kanske lösningrarna hade antagit ett större antal olika karaktärer. Men 

överlag har de presenterade koncepten en bredd som till och med möjligör kombinationer av olika 

koncept. Att ge deltagarna en färdig problemförmulering kan ha lett till ett begränsande av deras 

kreativitet. Att under sessionen förklara problemet och låta deltagarna själva definiera en 

problemformulering kan vara ett bättre tillvägagångssätt. 

Slumpordekedian verkade inte riktigt fylla sin roll som uppvärmning. Men det är svårt att bedömma 

då jag saknar större erfarenhet av att leda denna typ av övning. 

Slumprylsstafetten var en mycket bra övning. Att det gick bra var troligen för att deltagarna såg det 

som en tävling, när det var en påse godis i potten. Det verkade som att deltagarna tyckte att det var 

roligt att tävla. Detta ska jag ta med mig till kommande arbeten. 

Den negativa idégenereringen gav endast tillbaka punkter från krav- och önskemålslistan, vilket 

metoden kanske är bäst till. Metoden var dock lite svår att genomföra då gruppen fortfarande var lite 

blyga trots de ”frisläppta” resultaten i slumpprylsstafetten. 
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Skisserna som tillkom i 6-3-5 metodens enkelhet bidrar till att vidareutveckling av förslagen 

underlättas. Metoden tenderar till att ge dellösningar till det givna problemet, vilka med fördel kan 

nyttjas i andra typer av konceptgenereringsmetoder.  

LEGO delen i idégenereringsfasen kunde ha varit effektivare om inte turbinen hade varit placerad i 

det läget som den var, det hade varit bättre om deltagarna själva hade fått stoppa in den och 

anpassat turbinens placering efter eget tycke. Det kändes som att deltagarna blev styrda mot en 

lösning som redan fanns från 6-3-5. Detta beror nog på att deltagarna byggde sin favorit istället för 

att bygga något nytt, det som var bra med det var att deltagarna själva visade på olika kombinationer 

av lösningsförslag. En brist i utförandet var att deltagarna inte fick någon uppvärmning i att bygga 

LEGO. En uppvärmning hade troligen snabbat på flödet i byggandet och där med kreativiteten. En 

uppvärmningsövning hade också gjort deltagarna mer bekanta med de klossar som fanns tillgängliga, 

detta baserar jag av egen erfarenhet, det är alltid lättare att bygga med sin egen uppsättning av 

klossar då man vet vad man har att arbeta med. 

Det hade varit spännande att spendera en hel helg med den här metoden och obegränsat med 

klossar för att lära sig och deltagarna  att hantera klossarna som vektyg.  

Att filma alla idégenereingssteg skulle ge feedback i hur väl genomförda övningarna var, samt 

garantera att samtliga diskussioner som genomfördes under sesionen dokumenterades på ett bra 

sätt. Tanken fanns även att ha ett återkopplingsmöte tillsammans med deltagarna, för att se om de 

hittat på fler lösningar i efterhand. Dock genomfördes det aldrig. 

Under konceptutvärderingen användes spindeldiagram för att visualisera konceptens egenskaper. 

Dock blev det väldigt plottrigt så ett stapeldiagram användes istället, för att visualicera poängen. Det 

var ett bra val.  

Att göra en egen konceptutvärdering själv och och sedan jämföra den med utvärderingen som 

utfördes tillsammans med förtaget gav indikationer på att arbetet var på rätt väg, med företagets 

värderingar i åtanke. Frågan återstår fortfarande om den utvärderingen skulle se annorlunda ut om 

den parallellt hade utförts med exempelvis en teknisk säljere eller kanske en eventuell kund. 

I ett samtal med en industridesigner efter projektets avslut diskuterades hur många lösningskoncept 

som är lämpligt att tillhandahålla ett företag efter ett avslutat arbete, antalet hamnade på 3. Har 

detta arbete då genererat för många förslag och där med inte studerat de slutliga lösningsförslagen 

tillräckligt djupt? Den här frågan kommer att reflekteras under kommande arbeten.  

Planeringen av arbetet tas inte upp i rapporten på  grund av att den spruckit och därför inte följts 

under arbetets gång. Flertalet timmar gick till spillo i början av projektet då en parallell kurs tog upp 

mer än schemalagd tid. Arbetet med detta projektet var ostrukturerat. En del av detta beror troligen 

på kommunikationen med företaget de inledande veckorna, då den från början tillsatta handledaren 

var tvungen att resa i jobbet. På grund av detta blev projektet ungefär 50 timmar försenat. Hade 

större insatser gjorts av mig hade troligen arbetet utvecklats fortare och ett mer instuderat resultat 

erhållits under projektets slutfas. 

Det har varit en stor fördel att få sitta ute på företaget, dock utnyttjades inte chansen att prata med 

de anställda till den grad som har varit möjlig. Det hade även varit bra att analysera och jämföra de 

anställdas befintliga lösningsförslag för problemet. 
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Till den rekommenderande lösningen tillkommer många fler delproblem som måste bearbetas för att 

lösningen skall vara tillämpbar. Exempelvis behöver utrymme skapas i maskinen samtidigt måste 

stort fokus läggas på att förenkla service och underhåll. Ett servicejobb måste utföras snabbt så inte 

driftstoppet förlängs för pappersproducenten, vilket skulle resultera i förlorade intäckter. 

Traditionellt skrivs en teknisk rapport inte med en genomförandedel utan bakar in informationen i 

resultatet. Efter en oponering erhölls tipset att dela upp resultatet till en genomförandedel och en 

ren resultatdel. Detta bidrar till att resultatet blir mer renodlat. Som läsare kanske man inte vill läsa 

annat än det rena resultatet. Dock kan det bli lite mer bläddrande om all information om en del skall 

studeras.  
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6. Slutsats 
 

Genom att inte ändra på turbinens utformning bibehålls turbinens mekaniska egenskaper, eftersom 

att turbinen är så gott som optimerad i sin utformning för rådande omständigheter. Vilket är 

önskvärt från både Metso Paper Karlstad och det tillverkande företaget Ossberger GmbH.  

Den rekomenderade lösningen blir då att placera en turbin med en längd på 2,9 meter vid förarsidan 

och ta ut kraften via en axel till drivsidan (sidan där generatorerna och motorerna är placerade). En 

sekundär turbin byggs in på motstående sida, strax under eller över den första turbinens axel för att 

ta tillvara på det resterande vattenflödet. Den undre turbinens verkningsgrad kommer med största 

sannolikhet att vara något lägre än den övre på grund av att en längre styrplåt kommer att behövas. 

Den förlängda styrplåten bidrar till att vattnet bromsas något. Detta lösningsförslag ger också 

potentiella kunder möjlighet att investera i en turbin inledningsvis. När den har betalat sig själv och 

om kunden är nöjd, finns möjlighet att investera i den andra turbinen för att maximera sitt 

energisparande. 

För att optimera turbinernas placeringar mot vattenstrålen bör djupare studier genomföras. Dessa 

beräkningar och simuleringar kan bara utföras av experter på området och därför hamnar det 

utanför detta projekt. Den längre turbinens styrplåts utformning och placering bör också studeras 

djupare för att den bli så effektiv som möjligt. 

Ett förslag för ett eventuellt arbete på högre akademisk nivå är att undersöka ”Osvets” lösningen 

djupare. Denna okända teknik kanske kan ge möjlighet att spara material och tillverkningskostnader i 

liknande konstruktioner, samt förbättra prestandan hos vattenturbinen. 

På forskningsnivå kan en studie om hur LEGObygge kan tillämpas som kreativ metod inom 

produktutveckling. Det finns färdiga metoder för tjänstedesign som bygger på LEGO. Överlag används 

samma tankegångar och processer i tjänstedesign som vid produktutveckling, och därför bör 

liknande metoder kunna tillämpas även vid produktutveckling.  
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Bilaga 1. Mall till negativaidégenereringen 

Negativ idégenerering 
 

Hur kan man eliminera 
nedböjningen och samtidigt 
maximera energiuttaget för en 
turbin som är längre än 2,9 
meter? 
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Bilaga 2. Illustration av konkretiseringsmallen
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Bilaga 3. Kravspecifikation 

 

  

Livscykelfas Cell Kriterium Kategori vikt (1-5) F/B 

utveckling           

 
1,1 

utvecklingen skall ske under utsatt tid samt genom 
designprocessen 

K - F 

 
1,3 motsvara kriterier för maskindirektivet 2006/42/EC K - B 

konstruktion           

 
2,1 

konstruktionen kontrolleras och godkännas av behörig 
person 

K - B 

 
2,1 Bör följa maskintekniska normer inom Metso K - B 

 
2,2 samtliga material skall vara anpassade för rådande miljö K - B 

 
2,3 involvera rätt personer i arbetet K - B 

tillverkning           

 
3,1 

lösningen skall vara enkel och minimera fel under 
tillverkningsprocessen 

K - F 

montering           

 
4,1 det skall finnas tydliga ritningar k - F 

kontroll           

 
5,4 tid för kontroll under driftstopp skall minimeras K - F 

försäljning           

 
6,4 kort pay-off tid K - B 

användning           

 

7,1 minimera turbinens nedböjning Hf - B 

 

7,1 vara justerbar i x=10mm y=10mm K - B 

 

7,1 skall inte kräva en operatörs uppmärksamhet K - F 

 

7,1 förhindra nedböjningen av axeln K - F 

 

7,1 
turbinen ska ta vara på maximalt vattenflöde (minimera 
tvärgående bredd på lösningen) 

K - B 

 

7,2 får inte påverkas av stänkande vatten K - F 

 

7,2 
får inte ha några emissioner som påverkar miljön som 
den befinner sig i (vattnet) 

K - B 

underhåll           

 
8,2 inga skadliga kemikalier får användas K - B 

 
8,4 får inte bidra till längre driftstopp K 

 

B 
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Bilaga 4. Önskemålsspecifikation 

 

Livscykelfas Cell Kriterium Kategori vikt (1-5) F/B 

utveckling           

2 1,2 hänsyn till hållbar utveckling under utvecklingen Ö 2 F 

konstruktion           

6 2,1 kraftuttag bör vara på drivsidan Ö 6 F 

7 2,2 
anpassa material och tillverkningsmetoder med 
avseende på hållbar utveckling 

Ö 3 B 

tillverkning           

 
3,2 

minimera spill samt undvik skadliga material och 
kemikalier under tillverkning 

Ö 2 B 

 
3,3 

ritningsunderlag skall vara utarbetade genom 
samarbete med produktion 

Ö 4 F 

montering           

 
4,2 

inga skadliga kemikalier får användas vid transport och 
montering 

Ö 2 B 

kontroll           

 
5,1 mätning av lagerslitage ska kunna utföras Ö 5 F 

 
5,2 

utvärdering av lösningens miljöpåverkan under 
tillverkning, montage, drift samt kassering 

Ö 3 F 

 
5,3 

det ska vara möjligt att kontrollera smörjning och 
temperatur 

Ö 5 B 

 
5,3 

det skall vara smidigt att komma åt lösningen vid 
driftstopp 

Ö 4 B 

försäljning           

 
6,3 minimera miljöpåverkan Ö 3 F 

användning           

 

7,1 får ej orsaka vattenstänk på pappersbanan Ö 5 F 

 

7,1 
möjlighet till censorer för att mäta prestanda och 
påfrestningar 

Ö 5 F 

 

7,4 
alla komponenter skall vara beräknade att hålla minst 
lika länge som turbinen (undantag för slitagedelar 

Ö 5 B 

underhåll           

 
8,1 

data om smörjning och temperatur skickas automatiskt 
till operatören 

Ö 4 F 

 
8,3 underhåll skall kunna utföras i normal stående ställning Ö 2 B 

återvinning           

 
9,2 

det bör finnas anvisning om hur man återvinner varje 
komponent 

Ö 1 F 

 
9,3 komponenter bör kunna hanteras av en person Ö 2 F 

 
9,4 

man bör kunna återanvända komponenterna i 
lösningen 

Ö 1 F 
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Bilaga 5. Foton på LEGO kreationer. 

 

Figur 42 Rullskidan 

 

Figur 43 wirelösningen med ev vattensplittrare 
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Figur 44 wirelöswning med funktionellt lager 

 

Figur 45 turbinen vilar i ett magnetfällt 
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Figur 46 Optiska sesorer känner av turbinens läge, som sedan justerar nedböjningen med en rullskridskolösning.
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