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Sammanfattning 

Denna rapport är en del av examination till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på 

Karlstads universitet. Examensarbetet gick ut på att ta fram ett nytt koncept för en tailcutter åt 

Valmet AB Karlstad som är en viktig del i en mjukpappersmaskin vid upp- och omstart av 

maskinen. Men det skall även ge studenten färdigheter som kommer till nytta i det senare 

arbetslivet. 

Till kraven som ställdes på det nya konceptet hörde att den skulle vara billigare än dagens 

konstruktion, gräns för maximal nedböjning på 5 mm, att konstruktionen skulle vara enkel 

och pålitligt samt att den skulle vara utformad så att den skulle passa in i små utrymmen och 

olika montageplatser. Det gjorde arbetet mångsidigt och intressant. Beräkningar på hållfasthet 

gjordes för att säkerställa att den maximala nedböjningen inte överskreds och inga 

egenfrekvenser som är kritiska uppstår, samtidigt applicerades hela 

produktutvecklingsprocessen vilket bidrog till kvalitetssäkring under hela arbetets gång. 

Efter ett tidskrävande konceptval med hjälp av beslutsmatriser och plus- minuslistor togs det 

fram ett förslag på hur lösningen kunde se ut. Resultatet är ett kolfiberrör med 

kringkonstruktioner som är av plast (PTFE) i största del, förflyttningen möjliggörs av en 

standard linjärenhet som drivs med rem av en servomotor för att kunna positionsbestämma 

dysa via pulsräkning. Den valda plasten är resistent mot de flesta kemikalier som kan tänkas 

finnas i pappersmaskinmiljö. En spiralslang (tryckluftsslang) matar vattnet till dysan och tack 

vare att slangen fungerar som en fjäder så följer den dysan när denna traverserar. 

Tillverkningskostnaden för det nya konceptet uppskattas till ca 110000 kr. detta är en 

minskning med 42 procent jämfört med dagens konstruktion. Lösningsförslaget är optimerat 

för DFM/DFA och är servicevänlig. 

Då arbetet var omfattande kunde inga specificeringar göras och en del av konstruktionen 

hanns inte med, där finns det goda möjligheter för vidare arbete. 

Nyckelord 

Tailcutter, produktutveckling   



Abstract 

This report is part of the examination for Bachelor of Science in Mechanical Engineering at 

the Karlstad University. The thesis is done for Valmet AB Karlstad and describes the 

development of a new concept for a tailcutter which is an important part of a tissue machine 

when starting up and restarting the machine. But it will also give the student skills that will be 

useful when getting employed. Some specifications for the new concept were that it had to be 

cheaper than the current design, deflection lower than 5 mm over the whole length. The 

design should be simple and reliable and it should be designed so that it would fit into small 

spaces and different mounting places. All those different requirements made this thesis varied 

and interesting. Calculations of strength were made to ensure that the deflection and the 

eigenfrequency of the beam was at an acceptable level, a product development process was 

used to get a quality assurance through-out the whole project.  

After a time-consuming selection using Pugh matrix and plus -minus lists a concept was 

taken. The result is a carbon fiber tube with plastic (PTFE) constructions around it holding the 

linear unit. This unit is a standard linear device that operates with a belt and a servo motor, 

this makes it possible to determine the position of nozzle via pulsing. The selected plastic is 

resistant to most chemicals that can be found in the environment. A pneumatic coil hose is 

feeding water to the nozzle, the hose acts like a spring that follows the nozzle when it 

traverses. The manufacturing cost of the new concept is estimated at about 110 000 SEK. This 

is a decrease of 42 percent compared to today's construction. The proposed solution is 

optimized for DFM / DFA and it is also optimized for serviceability. 

The problem was so comprehensive which made it impossible to specify all details, this gives 

great opportunities for further work to continue from this thesis. 

Keywords 

Tailcutter, product development  
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1 Inledning 

Examensarbetet genomförs på plats hos Valmet AB Karlstad. Handledare på Karlstads 

universitet är Göran Karlsson, examinator är Fredrik Thuvander. Handledare på Valmet är 

Andreas Lind Rantala och kontaktpersonen är Jonas Wall. 

1.1 Företaget 

Valmet är ett globalt ledande företag i pappers-, massa- och energiindustrin. Det finns ca 

11000 anställda som dagligen jobbar med att förbättra produkter. Tjänsterna som Valmet 

erbjuder omfattar allt från outsourcing av underhåll, uppgradering samt produktion av 

reservdelar. Valmets utbud innefattar hela massafabriker, tissue, kartong- och pappers 

produktionslinjer samt kraftverk för bioenergiproduktion. Företaget har en industriell historik 

av över 200 år och bildades av en delning från Metso-koncernen i december 2013. Valmet AB 

Karlstad på Lamberget är ansvarig för konstruktion, utveckling, montage och testning av 

tissue-mjukpappersmaskiner, det betyder att nästan all tillverkning är outsourcad. Tissue 

betyder mjukpapper och innebär sådant som servetter, hushållspapper, toalettpapper mm. 

1.2 Bakgrund till problemställningen 

Konstruktionen som skall förnyas kallas för tailcutter (även spetsskärare eller tailsquirt) (för 

placering i pappersmaskinen se Figur 1.1 och Figur 1.2) och har funktionen att skära i 

pappersbanan vid om- eller uppstart av maskinen. Vid ett sådant tillfälle är det komplicerat att 

föra pappersbanan i total bredd genom hela maskinen, tailcutter’n skär en smal remsa som då 

enklare kan föras genom maskinen och börja rullas upp. När remsan har förts genom hela 

maskinen så rör sig tailcutter’n tvärs hela maskinen och skapar därmed en sned kant i 

pappersbanan som gör att pappret lätt kan rullas upp tills den har nått hela bredden och 

produktionen kan sedan sättas igång. Det är alltså ett slags släde/vagn med en dysa som rör 

sig längs en balk tvärs över hela maskinens bredd, där dysan skär i pappersbanan med en 

vattenstråle. Skärningen sker i samma riktning som pappret går, alltså ”bakom” tailcutter’n. 

Om det skulle skäras före tailcuttern så fastnar massan som följer med stänket på tailcutter’n 

och bygger upp ett skikt som sedan skulle kunna falla ner och riva hål i pappersbanan, detta 

förhindras när skärningen sker bakom tailcutter’n. 

 

Figur 1.1. Sidoritning på hela pappersmaskinen 
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Figur 1.2. Placeringen av tailcuttern i pappersmaskinen, mer detaljerad vy 

Det finns två olika utförande och storlekar på tailcutter’n som används idag, dessa tillverkas 

efter Valmets ritningar av ett företag i Skattkärr utanför Karlstad, AB Bröderna Hedbergs 

Mekaniska. Dysan flyttas per automatik och det finns återkoppling på var tailcutter’n befinner 

sig, samt att ett material används som klarar av miljön i våtändan på en pappersmaskin, i 

dagens konstruktion består det mesta av rostfritt stål. Dagens lösningar anses vara 

komplicerade, inte kostnadsoptimerade och oflexibla. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta exjobb är att få en förståelse för hur ett konceptförslag tas fram med tanke på 

enkel tillverkning, kostnad, anpassning samt konstruktion i en tissuemaskin. De erhållna 

kunskaperna av utbildningen på KAU skall användas och återspeglas i exjobbet på ett 

ingenjörsmässigt sätt genom att angripa problemet med metoder ur teorin för 

produktutveckling. Projektet skall även öka förståelsen för hur ett projekt genomförs, ge 

arbetslivserfarenhet och i slutet bidra till en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik. 

1.4 Mål 

Målet med exjobbet är att ta fram ett koncept- konstruktionsförslag av en ny typ av tailcutter 

som kan användas i olika stora maskiner utan att behöva ändra särskilt mycket. Hela 

processen ska vara väl dokumenterad så att konceptvalet kan styrkas med dokument. I mån av 

tid kommer en förminskad prototyp att tillverkas för att åskådliggöra konceptet. Ett välgjort 

och kvalitativt examensarbete som ger erfarenhet inom produktframtagning och konstruktion 

skall lämnas in. Detta skall ge en god baskunskap för yrkeslivet.  

1.5 Avgränsningar 

En del avgränsningar gjordes för att kunna disponera den givna tiden på ett bra sätt. Det 

bestämdes att ingen detaljkonstruktion med noggranna beräkningar skall göras utan ett 

konceptförslag med överslagsberäkningar på hållfastheten och kostnader skall lämnas in. 

Detta pga. att Valmet anser att exjobbet skall avse vägen till ett valt koncept med motivering 

till varför just det valda konceptet är det bästa. Även typen av drift skall bestämmas men inte 



7 

 

specificeras, med detta menas givare, typ av motor och styrsystem. Endast de 

koncept/konceptet som är relevanta kommer att modelleras i 3D, inga ritningar kommer att 

göras. 

1.6 Dagens konstruktion 

Den nuvarande tailcuttern är en tunnplåtskonstruktion i rostfritt stål. Konstruktionen är 

självbärande och är upplagd på två punkter, ett genomsnitt av balken med vagn visas i Figur 

1.3. 

 

Figur 1.3 Snitt i CAD-modellering som visar hur balken är uppbyggd i tvärsnitt 
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Dysan som skär pappret med en vattenstråle sitter fast monterad på en vagn som traverserar 

längs med balken. Vagnen åker på en ”räls” med hjälp av fyra hjul (se Figur 1.4), driften sker 

via en elmotor och en kuggrem, lägesåterkoppling sker med hjälp av en pulsräknare. Den 

maximala hastigheten för traverseringsrörelsen är 2,8 m/s. Se produktblad för dagens 

konstruktion i Bilaga A1. 

 

 

Figur 1.4. CAD-modellering av vagnen samt rälsen 

Figur 1.5 visar en sammanställning av hela tailcutter’n, den Mörka detaljen är en PVC-duk 

som fungerar som tätning mot vatten och fibrer. 

 

Figur 1.5. CAD-modellering av tailcutter’n i sin helhet 
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I dagens konstruktion finns en ganska avancerad lösning för att kunna balansera remmen så 

att den inte vandrar i sidled. Remhjulet är monterad på en platta som sitter via tre gängstänger 

på änden av tailcutter’n (likadant på andra sidan), med gängstängerna är det då möjligt att 

ställa in vinklarna i alla riktningar (se Figur 1.6) 

 

Figur 1.6. Den avancerade lösningen för att kunna rikta remmen 
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Ett problem med remmen i dagens läge är att den tappar spänningen, det finns en fjäder som 

skall hålla spänningen på remmen, fast det fungerar inte som det ska. Funderingar finns på att 

remmen översträcks, alltså att fjädern är för stark. I Figur 1.7 syns vagnen med dysa till höger 

och på vänster sida spänningsenheten samt kabelsläpkedjan i styrningsprofilen. 

 

Figur 1.7. Vagn med dysa, även remmen, kabelsläpkedjan och remspänningsfjädern 
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2 Genomförande 

För att ha en klar bild på hur det skulle gå tillväga i det här exjobbet så följdes 

projektplaneringsteorin enligt Eriksson och Liljesköld (2004). 

För att säkerställa att ingen produkt framtas som redan finns, som är oduglig eller liknande så 

appliceras PU-processen. Detta medför att inga intressenter, aspekter och produktlivscykelns 

faser missas. Tillvägagångssättet sker enligt Figur 2.1. 

 

Figur 2.1. PU-processen enligt föreläsningsmaterial 

2.1 Projektplanering 

En projektplan togs fram som innehåller bakgrundsinformation om företaget och problemet 

som skall lösas. Även syftet och målet med projektet samt avgränsningar beskrivs där. En 

riskanalys gjordes enligt miniriskmetoden Eriksson och Liljesköld (2004). För att kunna 

disponera tiden så gjordes en tidsplanering, ett Gantt-schema med milstolpar och en WBS 

(Work Breakdown Structure). Den ovan nämnda skall göra det enklare att dela in arbetet i 

flera mindre delar så att det blir översiktliga delmål och samtidigt ger examensarbetet en bra 

struktur. Organisationen, handledare, examinator och projektägare samt projektansvarig 

förtecknas också i projektplanen. 

2.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen togs fram med hjälp av en checklista där intressenter, livscykeln av 

tailcutter’n och tänkbara aspekter listades. Av de olika faserna i livscykeln och aspekterna 

gjordes en kriteriamatris efter Olsson (Johannesson et al. 2004) där varje cell motsvarade ett 

kriterium som skulle beaktas. Alla dessa kriterier användes sedan för att skapa 

kravspecifikationen, kriterierna skrevs om till korta, entydiga och välformulerade krav samt 

önskemål. Efter genomgång med handledaren och kontaktpersonen på Valmet där 

önskemålen även viktades gjordes små ändringar, de flesta kriterierna angående tillverkning 
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och distribution togs bort då det ansågs ligga utanför examensarbetet. Framtagning av 

kravspecifikationen finns i bilaga A1. 

För att säkerställa att det togs hänsyn till alla tänkbara aspekter användes 

kvalitetssäkringsverktyget QFD-metoden (Johannesson et al. 2004), förkortningen står för 

Quality Function Deployment. Verktyget användes efter att kravspecifikationen hade gjorts, 

detta för att få ännu mer fokus på de viktigaste aspekterna när konceptgenereringen skulle 

göras. I matrisen (QFD Online, 2014) fylldes kriterierna i samt hur dessa kunde mätas, ur 

detta fås då vilka av de mätbara konstruktionsaspekterna som behöver mest fokus. 

 

2.3 Idegenerering 

För att underlätta idégenereringen så gjordes en funktionsanalys och problemställningen 

delades upp i fyra olika subfunktioner: lastbärnings-, förflyttnings-, drift- och 

matningsfunktion (Figur 2.2). För dessa gjordes enskilda idégenereringar så att varje funktion 

skulle få bästa möjliga lösning. 

 

Figur 2.2. Delfunktionerna åskådliggörs här 

För att hitta så många dellösningar som möjligt användes brainstormingmetoden. Först 

gjordes den av studenten själv, sedan gjordes en annan brainstorming där 5 anställda av 

Valmet deltog för att öka antalet idéer så att så många dellösningar som möjligt kunde hittas. 

Det gjordes sedan en plus/minus-lista med alla idéer där tänkbara för- och nackdelar listades 

upp så att en enkel analys av idéerna skulle vara möjlig. 

2.4 Konceptval 

Med denna plus/minus-lista gjordes en grov sållning för att eliminera de idéer som inte 

överensstämmer med kravspecifikationen. De återstående dellösningarna togs vidare till 

relativa beslutsmatriser (Johannesson et al. 2004). För varje delfunktion gjordes en sådan 

matris. I dessa matriser jämfördes lösningarna med avseende på ett antal olika aspekter. 

Aspekterna är inte samma för varje delfunktion, några skiljer sig, som t.ex. styvhet är inte 

viktigt för matningsfunktionen. Matriserna visar tydligt vilka lösningar som skall väljas eller 

vidareutvecklas. Återkoppling till QFD-matrisen gjordes kontinuerligt för att säkerställa att de 

aspekter som ansågs vara viktiga togs hänsyn till i utvärderingen. 

Traverseringsenhet

Lastbärning Förflyttning Matning Drift
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2.5 Konceptutveckling 

De valda dellösningar utgjorde ett helhetskoncept som var möjligt att utforma på olika sätt. 

Det gjordes ett antal olika skisser samt beskrivningar som sedan användes för att utvärdera 

och välja ett slutligt koncept med tanke på tillverkning, hållfasthet, utformning samt enkelhet. 

Ett möte hölls med handledare samt ytterligare anställda på Valmet för att få feedback om den 

valda lösningen, detta för att säkerställa att lösningen passar företaget samt att få feedback av 

erfarna ingenjörer. Mötet ledde fram till förändringar och ytterligare detaljer som behövde 

utredas.  

2.6 Konstruktion/modellering 

Överslagsberäkningar gjordes för att kunna säkerställa att konstruktionen klarar nedböjningen 

av egenvikten och egenfrekvenskravet. Beräkningarna gjordes med hjälp av Microsoft Excel 

där olika tvärsnitt och dimensioner jämfördes för att komma fram till en tänkbar storlek. 

För att vara säker på att en lösning med kolfiber skulle kunna vara möjlig så avstämdes den 

använda materialdatan med Holm1. 

En enkel 3D-modelering gjordes i CREO för att kunna visualisera den valda lösningen. 

2.7 Kostnadskalkyl 

En kostnadskalkyl ställdes upp för att kunna ha en jämförelse till dagens produkt. För att 

kunna ställa upp kostnadskalkylen med tänkbara priser så togs det hjälp av 

inköpsavdelningen, Thomsonlinear kundsupport, andra anställda på Valmet samt 

uppskattningar. 

  

                                                 

 

1 Joakim Holm konsult på DEVEX, telefonsamtal 09.05.2014. 
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3 Resultat 

3.1 Projektplanering 

Projektscopet, tidsplanering samt Gantt-schema och WBS för examensarbetet finns i Bilaga 

A4. 

3.2 Kravspecifikation 

Resultatet av kravframtagningen mynnade ut i en kravspecifikation som visas i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Kravspecifikation (K:krav, Ö:önskelmål, F:funktionell kriterie, B:begränsande kriterie) 

Krav K, 

Ö 

F, 

B 

Vikt 

Upplagd på två punkter cc 3000-6500 mm K B  

Passa in i små utrymmen (dagens 274*234 h*b) K B  

Passar olika montageplatseringar (skära upp-eller nedifrån) K F  

Nedböjning mindre än 5 mm K B  

Egenfrekvens 20 % högre än närmaste valsen störfrekvens K B  

Driftsäker K B  

Clean design, ska leva upp till Valmets estetiska krav K F  

DFM+DFA K B  

Miljöanpassad till våtändan K B  

Automatisk förflyttning tvärs maskinen K F  

Återkoppla till läge K F  

Skära med dysa K F  

Smidig matning av vatten till dysa K F  

Klara av minst 2,8 m/s hastighet och olika hastigheter (3m/s^2 acc) K B  

Förflytta verktyget stabilt K F  

Klara av ett flöde på ca 1 l/min K B  

Enkel mekanisk förflyttning av släden K F  

Kostnad mindre än 190000 kr K B  

Rymmas i en 40 foots container K B  

Lyftmöjlighet K F  

Önskemål    

Användning av standardkomponenter Ö B 4 

Låg vikt underlättar tillverkning, montage, handhavande Ö B 2 

Materialval ur ett hållbart perspektiv Ö B 5 

Inga vassa kanter eller utstickande delar för att hålla skaderisken låg Ö B 5 

Lång livslängd Ö B 4 

Energisnål i drift Ö B 2 

Lättåtkomlig för service Ö B 3 

Servicefri eller få delar att serva Ö B 3 

Miljövänlig återvinning Ö B 1 
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House of quality, finns i bilaga A2, gav som resultat att viktiga konstruktionsaspekter är 

toleranser, längd, vibrationsamplitud, yttröghetsmoment, E-modul och densitet. Dessa 

aspekter skall läggas högst vikt på vid konceptgenerering. 

 

3.3 Resultatet från idegenerering 

Skisserna och materialet från brainstormingen finns i Bilaga A5. 

Bilaga A6 visar plus/minuslistan som användes för att göra en grov sållning av de framtagna 

dellösningarna ur brainstorming mötet. 

3.4 Resultatet från konceptval 

3.4.1 Lastbärning 

Tabell 3.2 visar den relativa beslutsmatrisen som gjordes för att ta fram lösningar som ska 

vidareutvecklas för lastbärningsfunktionen. De lösningar som kommer tas vidare är 

kompositmaterial och en fackverkskonstruktion, eller om det är möjligt en kombination av 

dessa två. Med DATUM menas att lösningen används som referens. 

Tabell 3.2 Relativ beslutsmatris för dellösningarna till bärfunktionen 

 

Balk Fackverk Komposit Tunnplåt

Passa i små utrymmen 0 + +

Nedböjning mindre än 5mm 0 + 0

Clean design 0 0 0

DFM+DFA - - -

Förflytta verktyget stabilt 0 0 0

Standardkomponenter - - -

Hållbart materialval 0 + 0

Egenfrekvens + - 0

Pris + + -

Låg vikt + + +

Summa + 3 5 2

Summa 0 5 2 5

Summa - 2 3 3

Nettovärde 0 1 2 -1

Rangordning 3 2 1 4

Vidareutveckling nej ja ja nej

Kriterium

Alternativ på bärning

D

A

T

U

M
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3.4.2 Förflyttning 

Tabell 3.3 visar den relativa beslutsmatrisen som gjordes för att ta fram lösningar som ska 

vidareutvecklas för förflyttningsfunktionen. De intressanta lösningarna är då en glid-eller 

rullagrad vagn på skena. 

Tabell 3.3. Relativ beslutsmatris för dellösningarna till förflyttningsfunktionen 

 

  

Vagn på skena Vagn på balk Glidlagrad på skena Pneumatisk cylinder

Passa i små utrymmen + 0 -

Få delar + + -

Clean design 0 0 -

DFM+DFA - 0 +

Förflytta verktyget stabilt 0 0 -

Standardkomponenter - 0 -

Hållbart materialval - 0 0

Klara av miljö 0 0 +

Pris - 0 -

Låg vikt + 0 -

Summa + 3 1 2

Summa 0 3 9 1

Summa - 4 0 7

Nettovärde 0 -1 1 -5

Rangordning 2 3 1 4

Vidareutveckling nej nej ja nej

Kriterium

Alternativ på förflyttning

D

A

T

U

M
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3.4.3 Matning 

Tabell 3.4 visar den relativa beslutsmatris som gjordes för att ta fram lösningar som ska 

vidareutvecklas för matningsfunktionen. Lösningarna som kommer tas vidare är spiralslangen 

samt den drivna slangtrumman. Den senare ska enligt matrisen inte tas vidare, men med tanke 

på att de aspekterna som denna lösning har fått plustecken på viktas högt så kommer denna 

lösning inte att tas bort i detta steg. 

Tabell 3.4. Relativ beslutsmatris för dellösningarna till matningsfunktionen 

 

  

Lös slang Kabelsläpkedja Spiralslang Driven kabeltrumma

Passa i små utrymmen - 0 +

Klara av miljö - 0 0

Clean design 0 0 +

DFM+DFA - 0 -

Driftsäker + + +

Standardkomponenter + 0 -

Hållbart materialval - 0 -

Smidig matning + + +

Pris - 0 -

Låg vikt - 0 0

Summa + 3 2 4

Summa 0 1 8 2

Summa - 6 0 4

Nettovärde 0 -3 2 0

Rangordning 2 3 1 2

Vidareutveckling nej nej ja nej

D

A

T

U

M

Kriterium

Alternativ på matning
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3.4.4 Drift 

Tabell 3.5 visar den relativa beslutsmatris som gjordes för att ta fram lösningar som ska 

vidareutvecklas för driftfunktionen. Lin/vajer-driften slår de andra dellösningarna stort och är 

den enda som tas vidare. 

Ett beslut togs om att remdrift skall användas i konceptförslaget, detta med anledning till att 

erfarenheten med lindrift saknas samt att det varken finns tid eller resurser för att ta fram ett 

fungerande koncept med lindrift. Dessutom finns det erfarenhet (både dålig och bra) med 

remdrift från dagens tailcutter. 

 

Tabell 3.5. Relativ beslutsmatris för dellösningarna till driftfunktionen 

 

 

  

Rem Lina/Vajer Kedja

Passa i små utrymmen + -

Driftsäker 0 +

Clean design 0 -

DFM+DFA + -

Förflytta verktyget stabilt 0 +

Standardkomponenter 0 +

Hållbart materialval 0 -

Återkoppla till läge + 0

Pris + -

Låg vikt + -

Summa + 5 3

Summa 0 5 1

Summa - 0 6

Nettovärde 0 5 -3

Rangordning 2 1 3

Vidareutveckling nej ja nej

Kriterium

D

A

T

U

M

Alternativ på drivning
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3.5 Helhetskoncept 

Alla förslag skall drivas med rem då det var lösningen som valdes. En linjärenhet skall 

användas på alla förslag. För alla förslag är det även tänkt att täckhöljet skall vara i plast eller 

tunnplåt, plast har en stor viktfördel jämfört med plåt, detta är en väldigt viktig aspekt ifall 

konstruktionen utformas på ett sådant sätt att täckhöljet inte är en del av den bärande 

konstruktionen. 

Nedan följer åtta olika förslag på hur en utformning av den nya tailcuttern skulle kunna se ut. 
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Förslag 1 

Ett större rör i kompositmaterial som tar upp krafterna, en skena med dysan monterad på en 

vagn sitter på undersidan av röret, vattenslangen matas med en driven kabeltrumma (se Figur 

3.1). För smuts och pappersmassa inte ska lägga sig på mekaniken så skyddas mekanismen av 

ett lager tunn plast (PTFE) eller syrafast plåt. Plasten/plåten skall vara tvådelad så att en enkel 

installation samt enkel service är möjligt. Vattenslangen ”ligger” i en öppen plastprofil 

(PTFE), detta så att den inte hänger ner och belastar kopplingar. PTFE är en plast som nästan 

inget vidhäftar på, samt att den är resistent mot de flesta kemikalier och används idag i 

pappersmaskiner2. Tvärsnittet kan hållas litet genom att slangen matas med vagnen, 

användningen av ett rör ger en enkel geometri samt enkel tillverkning, detta medför också att 

beräkningar blir enkla. Lösningen med kabeltrumman innebär att det kommer bli många 

smådetaljer och rörliga delar som dessutom kräver utrymme på förarsidan av 

pappersmaskinen. 

 

Figur 3.1. Tvärsnittsskiss för förslag 1 med endast ett uppbärande rör och en slang som ligger i en plastprofil 

och matas med vagnen 

                                                 

 

2 Christian Berner 
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Förslag 2 

Tre kompositrör, som är mindre än röret i Förslag 1, kapslar in en spiralslang och hålls ihop 

av ”fjädrar”, tvärgående plattor (se Figur 3.2). Dessa kan vara gjorda i plast och ha en enkel 

utformning så att de skjuvas på kompositrören och klämmer fast dessa. Konstruktionen skall 

fungera som ett fackverk, få ett bra yttröghetsmoment genom att få isär rören. Täckmaterialet, 

plast eller plåt kommer att skydda de rörliga delarna från miljön i våtändan. För att hålla 

tillverkningen enkel och billig så kommer det vara enkla geometrier av täckmaterialet. I denna 

lösning faller den komplicerade/krångliga matningsmekanismen bort, en enkel styrning av 

slangen möjliggörs genom ett slitsat rör. Det slitsade röret medför dock ett större tvärsnitt då 

spiralslangen omsluts av konstruktionen, lösningen blir svår att realisera då ”fjädrarna” blir 

ostabila då de är öppna nedåt för att kunna släppa förbi slangen. Detta skulle kunna förhindras 

om täckmaterialet används som del av fackverket, men då skulle lösningen bli tung. Används 

täckmaterialet inte som förstärkande del så kommer det totala yttröghetsmomentet inte vara 

nämnvärt högre än för varje rör för sig (ingen triangulering se Figur 3.3) 

 

Figur 3.2. Tvärsnittsskiss för förslag 2 som liknar en fackverkskonstruktion 
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Figur 3.3. Skiss som skall förklara anledningen till att konstruktionen ovan inte är bra, triangulering saknas, en 

rektangel kan skjuvas, detta underlättar nedböjning, om konstruktionen däremot trianguleras, alltså endast 

trianglar finns i sidovyn, så motverkar det nedböjning 
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Förslag 3 

En annan variant på Förslag 2, lite bredare och lägre, detta för att göra fjädrarna starkare, 

nackdelen blir att hela balken blir svagare när det gäller nedböjning (se Figur 3.4). Om 

fjädrarna är öppna utåt istället att bara ha hål för lindrivningen så underlättar det DFA samt 

service. Även här skall täckmaterialet/täckmanteln vara delad i flera sektioner så att enkel 

service eller utbyte kan ske. För denna lösning (även för Förslag 2) behövs ingen ”höger” 

eller ”vänster” variant då den kan konstrueras så att dysan endast behöver vridas åt andra 

hållet. På grund av många delar så är lösningen inte optimerad för DFA. Denna lösning är 

bredare och flackare än Förslag 2 medför att den inte är optimal för att motverka nedböjning. 

 

Figur 3.4. Tvärsnittsskiss för förslag 3 
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Förslag 4 

Grundstrukturen i det här förslaget är två kompositrör, som hålls ihop av plåt/kompositplattor 

(se Figur 3.5). Förbandet kan bestå av lim, skruv, nitar eller en kombination av dessa. 

Huvudtanken är att få en högre profil som klarar nedböjningen bättre. Täckhöljet skall även 

här vara plast eller plåt. Antalet delar är lågt fast tillverkningen kan bli dyr genom att 

limningen av balkens olika delar ökar ledtiden. Det finns även risk för buckling om plåt 

används utan fjädrar, skall fjädrar användas blir tillverkningen ännu svårare, inte optimerad 

för DFM. 

 

 

Figur 3.5. Tvärsnittsskiss för förslag 4 där två rör limmas/förbinds med två plattor som skall styva upp 

konstruktionen 
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Förslag 5 

Ersätt två rör enligt Förslag 4 med ett enkelrör som förstärks med två plattor (se Figur 3.6). 

Annars samma utförande som Förslag 4. Användningen av ett rör gör konstruktionen 

billigare, lättare och mindre i tvärsnittet. Att utföra service blir lättare här då det mesta sitter 

utanför den bärande konstruktionen. Lösningen blir dock inte lika stark som Förslag 1, 

problemet med buckling kan uppstå även här. 

 

 

Figur 3.6. Skiss för förslag 5 där uppbärningsröret förstärks av två ihopsatta plattor endast 
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Förslag 6 

En kompositprofil som har rektangulärt tvärsnitt. Bättre tvärsnitt mot nedböjning om den står 

på högkant (se Figur 3.7). Det går enkelt att nita (blind eller popnit), eller skruva i profilen, 

det är även möjligt att limma på detaljer. Denna lösning är väldigt enkel innefattar få delar 

och är optimerad för DFA. Det kan dock vara svårt att köpa profilen som standardprofil. 

 

 

Figur 3.7. Skiss för förslag 6, variant med en rektangulär profil 

 
Förslag 7 

Slitsa kolfiberröret så att spiralslangen går direkt i röret, inga extra konstruktioner krävs, 

linjärenheten monteras längs med öppningen (se Figur 3.8). Täckhöljet är i plast eller 

tunnplåt. Att röret, som skall klara av nedböjningen, är slitsat påverkar inte 

yttröghetsmomentet nämnvärt, en kompensation i tjocklek på röret eller en ökning av 

diametern gottgör den minskade ytan. Det kan dock diskuteras om det är vettigt att föredra en 
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öppen profil framför en stängd, den öppna kan i värsta fall få en större nedböjning än vad som 

är tillåtet. Även den här lösningen består av väldigt få delar som utgör det minsta möjliga 

tvärsnittet detta medför en låg total vikt. Problem är att kolfiberröret kräver specialverktyg för 

slitsning. Sedan är det oklart om röret kommer att klara av belastningen när det är öppet över 

hela längden samt om det kommer att fungera att slangen ”glider” i röret, öppningen av röret 

kanske behöver vara uppåtriktad för att det skall fungera. Dock skapas då en stor ”ficka” som 

vatten och massa kan lägga sig i. Remmen kan inte vara i mitten, alltså löpa genom slangen, 

då finns risk för skav när slangen dras ihop och minskar diameter. Lösningen med remmen 

genom slangen är inte optimerad för DFA samt att service blir svårare (remmen kan dock löpa 

på utsidan, kräver då skydd). 

 

 

Figur 3.8. Förslag 7, tvärsnittet för en profil som är öppen nedåt så att spiralslangen kan ligga inuti röret 
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Förslag 8 

En variant av flera tidigare förslag (se Figur 3.9). Ett bärande kolfiberrör med ett slitsat 

plaströr som styrning för en spiralslang. Remdrift samt en täckmantel av PTFE plast. Detta 

förslag består av få delar, billiga komponenter, plastdetaljer och enkla tillverkningsmetoder 

medför en enkel tillverkning/montage, DFA. Det är dock osäkert om det fungerar som tänkt. 

 

Figur 3.9. En lösning för förslag 8 med ett kolfiberrör som uppbärning, de flesta resterande detaljer är gjorda i 

plast 
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3.6 Överslagsberäkningar 

3.6.1 Beräkning av konstruktionsfaktorer 

Den maximala nedböjningen till följd av egenvikten ges av formel (1): 

𝛿 (
1

2
) =

5

384
×

𝑄×𝐿3

𝐸×𝐼
 (1) 

Yttröghetsmoment för ett rör ges av formel (2): 

𝐼 =
𝜋×(𝑑𝑦

4−𝑑𝑖
4)

64
 (2) 

Med dessa två formler och data från Tabell 3.6 kunde de nödvändiga dimensionerna räknas ut 

som röret behövde ha för att klara av nedböjningen δ<5 mm enligt kravspecifikationen. 

Tabell 3.6. Data som användes för att beräkna nedböjningen 

Densitet material (kg/m^2) 1800 

Längd (m) 6,5 

E-modul material (Pa) 2,30E+11 

F (N) 14,73 

F (pkt.last) (N) 1978,73 

I (m^4) rör 1,68812E-06 

I (m^4) rektangel 1,52531E-06 

Vikt skena (kg) 16 

Vikt vagn (kg) 0,5 

Vikt slang med styrrör (kg) 10 

Vikt dysa och rör (kg) 1 

Täckmaterial:  (kg)   

Plast 1 mm 3,9 

Plast 2 mm 7,8 

Plast 3mm 11,7 

Plast 4mm 15,6 

Plåt 1 mm 30,42 

Plåt 2 mm 60,84 

Plåt 3mm 91,26 

Eventuell pkt.last (kg) 200 

Ytterdiameter (m) 0,1 

Innerdiameter (m) 0,09 

Vikt rör (kg) 17,45940117 

Egenvikt nedböjning rör (mm) 4,64 

Carriage nedböjning (mm) 0,217 

Nedböjning med pkt.last (mm) 0,292 
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En eventuell punktlast lades till i beräkningarna, denna skall visa hur röret förhåller sig om 

två montörer skulle ställa sig på tailcuttern. 

Störfrekvensen från närmaste vals beräknades med formel (3): 

𝑓𝑠𝑡ö𝑟 =
𝑣

60×𝐷×𝜋
 (3) 

 

Egenfrekvensen beräknades med formel (4): 

 

𝑓𝑒𝑖𝑔 =
𝜋

2
× √

(𝐸×𝐼)

𝑚×𝐿3
 (

1

𝑠
) (4) 

 

Den störst tillåtna egenfrekvensen för tailcuttern är minst 20% högre än störfrekvensen av 

närmaste vals, resultaten visas i Tabell 3.7. 

Tabell 3.7. Resultaten för frekvensberäkningarna 

Diameter vals Hastighet Störfrekvens Störfrekvens*1,2 Maxbredd maskin Egenfrekvens rör 

0,51 m 1900 m/s 19,76 Hz 23,72 Hz DCT100      3,44 m 36,71 Hz 

0,61 m 2000 m/s 17,39 Hz 20,87 Hz DCT135      4,64 m 23,44 Hz 

0,81 m 2200 m/s 14,41 Hz 17,29 Hz DCT200      6,50 m 14,14 Hz 

 

Egenfrekvensen för maskinen DCT200 är för låg, en ny uträkning med rördiametrar Yd=0,12 

m (ytterdiameter) och Yi=0,114 m (innerdiameter) visade resultat enligt Tabell 3.8. 

Tabell 3.8. Resultat med rördimensioner Yd=0,12 och Yi=0,114 

Diameter vals Hastighet Störfrekvens Störfrekvens*1,2 Maxbredd maskin Egenfrekvens rör 

0,51 m 1900 m/s 19,76 Hz 23,72 Hz DCT100      3,44 m 45,17 Hz 

0,61 m 2000 m/s 17,39 Hz 20,87 Hz DCT135      4,64 m 28,83 Hz 

0,81 m 2200 m/s 14,41 Hz 17,29 Hz DCT200      6,50 m 17,39 Hz 
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3.6.2 Kostnadsberäkning 

En ungefärlig kostnadsuppskattning finns i Tabell 3.9. Specificeringarna i tabellen är endast 

till för att få fram ett ungefärligt pris då det var omöjligt att välja komponenter för det nya 

konceptet pga tidsbrist. Komponenterna som valdes då är antingen möjligt tänkbara eller 

komponenter från dagens konstruktion. 

Tabell 3.9. Kostnadskalkyl för konceptet 

Detalj Specificering Antal Pris ca   

Kolfiberrör  L=6 m, Yd=100 mm, Id=90 mm 1 18 000,00 kr st 

Linjärenhet:         

Vagn 411N20C0 D WZ 1 548,00 kr st 

Skena 421N20AD-JT +6000 Y1=Y2 1 8 485,00 kr st 

Täckhölje:         

1 st 5x1200x1200 mm (topskiva) PTFE5 1 3 432,00 kr st 

2 st 3x1200x1200 mm (sidorna) PTFE3 2 2 145,00 kr st 

Övrigt som skruv, tätningslist, remhjul+lager 1 6 000,00 kr st 

Motorenhet (servomotor med 
växellåda) BSKF202 CMP50S/BP/KY/AK0H/SB1 1 11 500,00 kr st 

matning slang+dysa+rör   1 000,00 kr st 

Styrrör uppskattat utefter PTFE plattorna 1 2 000,00 kr st 

Fjädrarna (20x1200x1200) 
PTFE20, en skiva räcker till ca tre 
uppsättningar  1/3 13 943,00 kr st 

Stativ (kg) syrafast 25 2 100,00 kr kg 

Rem   1 5 000,00 kr st 

Total materialkostnad     68 902,67 kr st 

Totalkostnad  Med tillverkning       103 354,00 kr  st 

 

Totalkostnaden uppskattas då till ca 110000 kr, detta för att ha säkerhetsmarginal, dagens 

konstruktion kostar 190000 för en DCT200 maskin. 

Den procentuella kostnadsminskningen blir då enligt formel (5): 

190000−110000

190000
= 0,421 → 𝑐𝑎 42 % (5)  
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3.7 Det valda konceptet 

Förslag 8 blev konceptet som togs vidare, anledningen till detta är enkelhet, lågt pris (se 

föregående kapitel), samt ett lite mindre tvärsnitt (230x270 mm vs dagens 274x234 mm, hxb), 

däremot är tvärsnittsarean mindre, detta medför att tailcuttern kan placeras närmare valsar 

eller stativ. 

Uppbärningen görs av ett kolfiberrör med ytterdiameter 100 mm och en väggtjocklek på 5 

mm, med dessa dimensioner klaras nedböjningskravet och egenfrekvenskravet för två av tre 

fall, för den stora maskinen (DCT200) behöver röret dimensioneras annorlunda (120x114 

mm). Kolfiberröret med klämmförband i stativen så att ingen hålborrning eller liknande 

behöver göras (se Figur 3.10). För att röret ej skall delaminera eller gå sönder limmas det in 

lokala förstärkningar i röret där infästningen sker (Figur 3.10). Devex3 anser att det inte blir 

några problem med detta. 

 

Figur 3.10. Här syns förstärkningen och hur röret skall klämmas fast 

  

                                                 

 

3 Joakim Holm, konsult på DEVEX, telefonsamtal 09.05.2014. 
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På röret kläms ett antal ”fjädrar” av plast fast för att hålla vikten låg, dessa kräver ej hög 

hållfasthet så plast (PTFE) är ett bra material. Dessa är öppna på en sida och med hjälp av en 

skruv på denna sida bildas det ett friktionsförband (Figur 3.11).”Fjädrarna” håller ett slitsat 

plaströr (PTFE) som fungerar som styrning för spiralslangen (Figur 3.12). 

 

Figur 3.11. Fjädern som kläms fast på röret via en skruv 

 

Figur 3.12. Här syns det slitsade röret som slangen ligger i 



34 

 

Efter samtal med kundsupport från Thomsonlinear föreslogs4 att modellen 400 Series Profile 

Rail Linear Guides (Thomsonlinear) skulle användas, denna modell är hårdförkromad, har 

avskrapare som tar bort smuts ifrån skenan och klarar av miljön i våtändan. Linjärenheten 

syns i Figur 3.13. 

 

Figur 3.13. Linjärenheten från Thomsonlinear med skena och vagn 

Som rem föreslås en självcentrerande kilrem av Jens S. TRANSMISSIONER AB, dessa är 

väldigt bra ägnade för ändamålet i tailcutter’n. Några fördelar med remmen ges ur 

produktbladet (Jens S. Transmissioner AB): 

• Hög dimensionsstabilitet 

• Låg förspänning 

• Låg ljudnivå 

• Hög nötningsbeständighet 

• Litet underhåll 

• Hög flexibilitet 

• Hög precision på linjär positionering 

• God resistens mot: 

  -Åldring 

  -Hydrolys 

  -UVA-strålning 

  -Ozon 

• Arbetstemperatur -30°C till +80°C kortvarigt upp till 110°C 

• Hög resistens mot olja och fett 

• God resistens mot många syror och alkalier 

• Kan sammanfogas med andra termoplastiska material 

• Metervara 

                                                 

 

4 Jan Axelsson Consulting, telefonsamtal 09.05.2014 
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Remmens utseende kan vara enligt figur Figur 3.14 

 

Figur 3.14. Remmen som kan föreslås, ur GOODYEAR EAGLE serien 

Ett täckhölje av PTFE kommer att omsluta hela konstruktionen för att skydda den från 

pappersmassa och kemikalier (Figur 3.15, Fel! Hittar inte referenskälla., Figur 3.16). 

Nästan inga ämnen vidhäftar på PTFE vilket gör det ett bra material som täckskikt. 

 

Figur 3.15. Täckskiktet, alla tre paneler monterad 
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Figur 3.16. Infästning av de två sidopanelerna i överkant 
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4 Diskussion 

4.1 Om planering 

Att planera projektet visade sig vara svårare än tänkt i början, detta gällde främst 

tidsplaneringen. Problemet var att uppskatta den tid som det skulle ta för att gå genom olika 

faser i projektet, konceptval via olika metoder visade sig vara väldigt tidskrävande och 

tidsplanen fick ändras därefter. Resterande planeringsdelar så som WBS, riskanalys samt 

organisation skapade ingen friktion. Avgränsningarna ändrades lite efter att det visade sig bli 

ett för stort arbete. Tanken var först att exjobbet skulle gå ut på att ta fram ett koncept för en 

ny traverseringsenhet som skulle kunna användas för olika ändamål, detta ändrades så att ett 

koncept för en ny tailcutter skulle tas fram. Men även det visade sig vara ett stort projekt så 

att konstruktionsfasen fick lida lite av tidsbristen. 

4.2 Om idegenereringen och koncepten 

När de olika koncepten togs fram så lades fokus på att lösningarna skulle uppfylla 

kravspecifikationen men vikt lades även på konstruktionsaspekter som visade sig vara viktiga 

enligt QFD. 

De metoder som användes är svåra att applicera, detta p.g.a. tidsbrist samt att examensarbetet 

genomfördes ensamt, det medförde att det var svårt att göra objektiva bedömningar och 

uppskattningar. 

Arbetet startade med att försöka göra plus- minuslistor för att kunna välja koncept (eller 

dellösning), dessa visade sig dock vara svåra att bedöma. Därför användes listorna endast för 

en grov sållning och en vidare ”finsållning” gjordes med hjälp av relativa beslutsmatriser. 

Hade varje aspekt (t.ex. i de relativa beslutsmatriserna) undersökts så skulle hela arbetet bara 

blivit ett stort research-arbete. Inget resultat hade kunnat presenteras p.g.a. många aspekter 

och många olika lösningar. Med tanke på detta gjordes kvalificerade gissningar som beror på 

erfarenhet, en del research samt information från handledaren på Valmet. 

Att fackverk inte undersöktes närmare beror på att antagandet att tillverkningstiden för att 

tillverka fackverket skulle höja priset. Vid svetsning i syrafast stål eller aluminium krävs 

jiggar och passnogrannhet, detta är orimligt med tanke på att det produceras ca 10 stycken om 

året. Att utnyttja kolfiberns styvhet/vikt förhållande samt att använda lätta plastdetaljer för de 

övriga delarna i konstruktionen är en väldigt bra lösning. Trots att kilopriset för kolfiber är 

högre än för syrafast stål (ca 4 ggr så dyr, uppskattat värde) så blir priset för en lastbärare av 

kolfiber billigare än en motsvarande lösning tillverkat i syrafast stål. Detta p.g.a. stål är 

betydligt tyngre. Överslagsberäkningarna visade att en I-balk som klarar nedböjningskravet 

skulle väga ca 100 kg jämfört med ca 18 kg för kolfiberröret. Rörets dimensioner kan 

optimeras för att sänka vikten på konstruktionen, detta medför förmodligen dock en ökning av 

tvärsnittet. Röret som valdes med 100 mm ytterdiameter klarar inte frekvenskravet för 

DCT200 maskinen, om det skulle dimensioneras upp till 120 mm så klarar detta rör av alla 

krav, nackdelen är dock att dimensionsökningen medför att tvärsnittet på hela tailcuttern 
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skulle öka. En annan möjlighet skulle vara att titta på att bygga röret med kolfiber- 

sandwichmaterial, det skulle öka styvheten (yttröghetsmoment), minska vikten och därmed 

öka egenfrekvensen. 

Till förflyttningsfunktionen valdes en färdig hårdförkromad linjärenhet, detta medförde ett 

enkelt, prisvärt fungerande system, inga anpassningar eller egna konstruktioner behöver göras 

utan enheten ska bara monteras på konstruktionen och sedan skall dysa samt drift fästas på 

vagnen. Glidlagrade linjärenheter var också intressanta men valdes bort då de flesta behöver 

smörjning, och med tanke på att kravspecifikationen tar upp att helst ingen service skall 

utföras så undersöktes denna lösning inte vidare. Tänkbara lösningar med självsmörjande 

plaster är dock något som skulle kunna fungera.  

Vad gäller matningsfunktionen så finns ingen optimal lösning av de listade, den lösa slangen 

valdes bort då den inte är en säljbar lösning. Kabelsläpkedjan valdes bort då tvärsnittet skulle 

bli för stort, ljud och vibrationer skapas samt att om pappersmassa skulle ta sig in mellan 

lederna så kommer den gå tungt. Hastigheten för tryck och drag är olika. Den drivna 

kabeltrumman ansågs först vara ett bra alternativ då den skulle minska tvärsnittet till det 

minimala samt att den inte skulle påverka vagnen med någon last, då slangen matas in/ut med 

samma hastighet som vagnen. Lösningen valdes dock bort med anledning till att den skulle 

innehålla för många detaljer, öka priset och komplexiteten på konstruktionen och kräva stor 

noggrannhet på ett antal specialtillverkade detaljer. Slangen skulle inte få lägga sig i flera 

lager vilket innebär att den måste styras i sidled. Det innebär ännu mer detaljer och enligt 

Rantala5 ”finmekanik” för Valmet. Spiralslangen innebär då en enkel lösning som tyvärr har 

några nackdelar ändå, ökar tvärsnittet rejält, och det är oklart om matningen kommer att 

fungera så smidigt som det är tänkt. 

Beslutet att gå tillbaka till remdrift hade som anledning att info om lindrift var svårt att hitta 

samt att tiden inte räckte till för att kunna sätta sig in i detaljerna. Det hade behövts en 

utredning om risk för slirning finns. Slirning skulle medföra att positionen på dysan inte 

längre kan bestämmas utan extra lägesgivare (laseravståndsmätning), ifall det hade funnits 

hade förslaget förkastats eller en lösning med positionsgivare behövts ta fram. Detta hade 

dock medfört extra kostnader samt att lösningen möjligtvis inte hade passat in i 

kontroll/styrsystemen. Även för att kunna välja den bästa möjliga remmen fanns det för lite 

tid, därför gjordes ett förslag för vilken kuggrem som kan användas. Om det görs vidare 

arbete efter det här examensarbetet så kan det ju även vara intressant om det är möjligt att 

använda sig av lindrift, detta kan innebära försök om slirning uppstår vid acceleration och 

inbromsning av vagnen. 

                                                 

 

5 Andreas Rantala, handledare Valmet 
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4.3 Om resultatet 

Ett möte med handledaren, kontaktpersonen och an annan anställd på Valmet hölls sedan för 

att godkänna det valda konceptet, här framkom det en del information av erfarna ingenjörer, 

saker som inte hade tagits hänsyn till pga. brist på erfarenhet. Den valda lösningen 

utvecklades då till ett tänkbart koncept. Överslagsberäkningar som gjordes diskuterades med 

Holm, värdena som antogs i beräkningarna ansågs vara rimliga av honom. 

Det är oklart om konceptet fungerar som det ska, det fanns ingen tid att testa delar, såsom 

spiralslangen, en vanlig tryckluftsslang som skall styras av ett slitsat rör i PTFE, men om 

detta fungerar är en annan fråga. För att inte dra slangen ”nedåt” i styrröret skall vattenröret 

som håller dysan sticka upp i styrröret och endast ”dra” i slangen. Pga. tidsbristen så föreslås 

det samma drivmotor som används idag, SEW EURODRIVE, en dimensionering av motorn 

kommer dock behövas efter att drivkrafter har beräknats. Denna motor möjliggör i samband 

med kuggremmen en positionsbestämning via pulsräkning. På det sättet krävs det inga 

avståndssensorer som skulle krävas vid lindrift. 

En återkoppling till kravspecifikationen visar att det valda konceptet uppfyller nästan alla 

krav helt eller till stor del. Dimensionerna som föreslås är endast beräknade med avseende till 

nedböjning och att tailcutter’n inte överstiger dimensioner av dagens lösning. 

Med tanke på tidsbristen och ett väldigt omfångsrikt arbete så koncentrerade 

konceptgenereringen sig mest på mellanpartiet, inte stativen. Därför ritades tvärsnittet av 

tailcutter’n i konceptförslagen. Detta medför då att lösningen kring stativen, motorinfästning 

och remhjulen inte är välkonstruerad. 

Att uppskatta kostnader för det nya konceptet var svårt då det inte fanns valda komponenter 

för alla delar, prisuppgifter togs fram för de delar som kan tänkas användas. Motorn är en 

servomotor från SEW, denna valdes som grund för att uppskatta kostnaden för motorn, det är 

inte säkert att denna motor är den bästa möjliga för det ändamålet. PTFE skivornas pris 

kommer direkt från leverantören Cristianberner och hämtades via inköpsavdelning på Valmet, 

men en ändring i tjocklek är tänkbart, framförallt när det gäller den tjocka skivan (20 mm) då 

det behöver specificeras om den behöver vara så tjock. En skiva som är i dimensionerna 

1200x1200 skulle räcka för tre uppsättningar tailcutter om det monteras 13 fjädrar per 

tailcutter (500 mm avstånd för en 6m bred). Avståndet mellan fjädrarna kan ju också ändras 

och påverkar därmed priset. Priset för kolfiberröret är ett antagande baserat på befintliga 

kolfiberaxlar som används av Valmet idag. Linjärenhetens pris ficks direkt av kundservice. 

Priset för remmen är ett ca pris från remmen som används idag, ett pris på den 

självcentrerande kunde inte tas fram då företaget som säljer remmarna inte svarade på 

prisuppgiftsförfrågan. 

Posten ”övrigt” innehåller detaljer som skruv, remhjul, tätningslister mellan kåporna mm, där 

gjordes en grov uppskattning om hur mycket det skulle kunna kosta. 
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En total materialkostnad på ca 69000 kr känns ganska rimligt, för att komma fram till den 

ungefärliga totalkostnaden lades på 50% av denna kostnad. Antagandet görs att det inte blir så 

mycket tillverkning i sig, kolfiberröret köps färdigt likaså linjärenheten och motorn. Det som 

behöver tillverkas är kåporna som behöver bockas, samt vattenskurna fjädrar. Vattenskärning 

föreslås då det är billigt och effektivt. Då återstår montering av komponenterna till en 

komplett tailcutter. Det antas att en montör behöver en vecka för att montera ihop 

konstruktionen och ett företag betalar ca 800 kr/timmen för en anställd så är antagandet att 

multiplicera materialpriset med faktor 1,5 rimligt. Med en pålagd säkerhetsmarginal fås ett 

totalt tillverkningspris på ca 110000 kr.  
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5 Slutsatser 

Konceptet som har tagits fram är en bra ersättning för dagens tailcutter, konceptet är 

modulariserbart, det innebär att det kan användas i pappersmaskinerna oberoende av dess 

storlek (DCT100, DCT200). Konceptet är billigare än dagens konstruktion samt att det är 

enklare att tillverka och mer servicevänligt. 

Konceptet uppfyller målsättningen, ett koncept som skall ge idéer om hur en ny tailcutter 

skulle kunna se ut och tillverkas. Enligt uppskattningar som gjordes i kostnadskalkylen så 

kommer det nya konceptet minska tillverkningskostnaden med ca 42 %. 

Det finns väldigt mycket som kan jobbas vidare med då pga. då det uppstod tidsbrist i den 

omfångsrika konstruktionsfasen, nedan följer förslag för vidare arbete ifrån det här exjobbet: 

 Detaljkonstruktion samt beräkningar (egenfrekvens t.ex.) 

 Ett mer noggrant val av komponenterna 

 Specificering av de föreslagna materialen 

 Tester, om idén med spiralslangen kommer att fungera t.ex.  
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Bilaga A2. Framtagning av kravspecifikationen 

 

 

Kriteriamatris Aspekter 

Livscykel Funktion Prestanda Form Vikt Ergonomi Säkerhet Ekonomi Estetik Miljö 

Utveckling 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Tillverkning 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

Kvalitetskontroll 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

Distribution 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

Användning 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Service 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 

Återvinning 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

 

Nr Cell Aspekterna Kriterium krav, 
önskemål 

Fkn, 
Begr. 

1 1,1 Utveckling/Funktion kompatibel för olika längder och olika 
montageplaceringar 

K F 

2 1,2 Utveckling/Prestanda skall uppnå dagens och framtida krav, beräknas så att 
den håller belastningarna, 
upplagd på två punkter cc 3000-6500 mm 

K B 

3 1,3 Utveckling/Form möjliggöra enkelt montage på plats, vattenavrinning, 
enkelt standardfäste för verktyg, styv-stabil 
konstruktion, litet tvärsnitt för montage i små 
utrymmen 

K B 

4 1,4 Utveckling/Vikt minsta möjliga för att inte belasta omliggande 
strukturer onödigt mycket, 
påverka nedböjning, låg vikt på släde 

Ö B 

5 1,5 Utveckling/Ergonomi -   

6 1,6 Utveckling/Säkerhet produkten skall inte kunna fallera och bli en 
säkerhetsrisk 

K F 

7 1,7 Utveckling/Ekonomi Användning av standardkomponenter Ö B 

8 1,8 Utveckling/Estetik Clean design K B 

9 1,9 Utveckling/Miljö materialval ur ett hållbart perspektiv Ö B 

10 2,1 Tillverkning/Funktion tillverkningsmetoden får inte påverka funktionen K B 

11 2,2 Tillverkning/Prestanda tillverkningsmetoden får inte påverka prestandan K B 

Checklista 

Livscykel Intressenter Aspekter 

Utveckling Kunden Funktion 

Tillverkning Lagar Prestanda 

Kvalitetskontroll Standarder Form 

Distribution Montörer Vikt 

Användning Servicetekniker Ergonomi 

Service  Säkerhet 

Återvinning  Ekonomi 

  Estetik 

  Miljö 
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12 2,3 Tillverkning/Form Enkel geometri för enkel tillverkning Ö B 

13 2,4 Tillverkning/Vikt Låg vikt underlättar hantering vid tillverkning Ö B 

14 2,5 Tillverkning/Ergonomi Ergonomisk tillverkning Ö B 

15 2,6 Tillverkning/Säkerhet Säker produktion K B 

16 2,7 Tillverkning/Ekonomi Billig tillverkningsmetod Ö B 

17 2,8 Tillverkning/Estetik Tillverkning som ger "snyggt" resultat Ö F 

18 2,9 Tillverkning/Miljö Miljövänlig tillverkningsmetod Ö B 

19 3,1 Kvalitetskontroll/Funktion Kvalitetskontroller säkerställer att varje produkt 
fungerar 

K B 

20 3,2 Kvalitetskontroll/Prestanda Kvalitetskontroller säkerställer att varje produkt 
presterar som den ska 

K B 

21 3,3 Kvalitetskontroll/Form Kvalitetskontroller säkerställer att varje produkt 
erhåller rätt dimensioner 

K B 

22 3,4 Kvalitetskontroll/Vikt Kvalitetskontroller säkerställer att varje produkt 
erhåller rätt vikt 

K B 

23 3,5 Kvalitetskontroll/Ergonomi Kvalitetskontroller att produkten är ergonomisk K B 

24 3,6 Kvalitetskontroll/Säkerhet Säkerställa att varje produkt är säker för användande K B 

25 3,7 Kvalitetskontroll/Ekonomi Säkerställa att kostnaden inte överstiger budgeten K B 

26 3,8 Kvalitetskontroll/Estetik Ska leva upp till Valmets estetiska krav K B 

27 3,9 Kvalitetskontroll/Miljö Säkerställa att produkten är miljövänlig K B 

28 4,1 Distribution/Funktion Emballage så att produkten inte skadas och 
Eunktionen påverkas 

Ö B 

29 4,2 Distribution/Prestanda Emballage så att produkten inte skadas och 
prestandan påverkas 

Ö B 

30 4,3 Distribution/Form Geometri som möjliggör enkel förpackning och 
transport 
skall få plats i en 40 fots container 

Ö B 

31 4,4 Distribution/Vikt -   

32 4,5 Distribution/Ergonomi -   

33 4,6 Distribution/Säkerhet Säkert emballage Ö B 

34 4,7 Distribution/Ekonomi Billig transport Ö B 

35 4,8 Distribution/Estetik -   

36 4,9 Distribution/Miljö Miljövänlig transport Ö B 

37 5,1 Användning/Funktion Skall förflytta sig automatiskt tvärs maskinen med 
återkoppling till läge och 
utföra olika uppgifter så som skära med dysa eller 
bära mätapparatur 

K F 

38 5,2 Användning/Prestanda Klara av minst X m/s hastighet och ett flöde på X 
l/min, olika hastigheter, 
stabil förflyttning av dysan 

K B 

39 5,3 Användning/Form Inga svåråtkomliga konstruktioner Ö B 

40 5,4 Användning/Vikt -   

41 5,5 Användning/Ergonomi Enkel mekanisk förflyttning av släden, enkelt byte av 
verktyg 

K F 

42 5,6 Användning/Säkerhet Inga vassa kanter eller utstickande delar för att 
minimera skaderisken 

Ö B 

43 5,7 Användning/Ekonomi Lång livslängd Ö B 

44 5,8 Användning/Estetik -   
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45 5,9 Användning/Miljö Energisnål Ö B 

46 6,1 Service/Funktion Service skall inte påverka funktionen negativ Ö B 

47 6,2 Service/Prestanda Service skall inte påverka prestandan negativ Ö B 

48 6,3 Service/Form Lättåtkomlig Ö B 

49 6,4 Service/Vikt Lätta detaljer för enklare service Ö B 

50 6,5 Service/Ergonomi Hanterliga delar för ergonomisk service Ö B 

51 6,6 Service/Säkerhet Säker service K B 

52 6,7 Service/Ekonomi Servicefri eller få delar att serva Ö B 

53 6,8 Service/Estetik -   

54 6,9 Service/Miljö Miljövänliga servicematerial Ö B 

55 7,1 Återvinning/Funktion -   

56 7,2 Återvinning/Prestanda Lång hållbarhet - hållfasthet Ö B 

57 7,3 Återvinning/Form -   

58 7,4 Återvinning/Vikt -   

59 7,5 Återvinning/Ergonomi Enkel demontering Ö B 

60 7,6 Återvinning/Säkerhet Inga hälsofarliga ämnen vid demontering Ö B 

61 7,7 Återvinning/Ekonomi Återvinningen ger pengar tillbaka Ö B 

62 7,8 Återvinning/Estetik -   

63 7,9 Återvinning/Miljö Återvinningsbar Ö B 
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Bilaga A3. House Of Quality 
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Bilaga A4. Projektplan 

Riskanalys 

Risk S K R=S*K Åtgärd 

Tidsplanen brister 3 3 9 Uppdatera tidsplan 

Avgränsningarna visar sig vara fel 
antagna 

3 4 12 Gör nya avgränsningar så att tidsbehovet inte 
sticker iväg 

Bakslag i projektet pga. missförstånd 2 5 10 Ha ständig återkoppling med handledare både på 
Valmet och på KAU 

Sjukdom 1 3 3 Fortsätta med exjobbet hemma även om 
sjukdom inträffar 

Mål och syfte uppfylls inte 1 5 5 Återkoppla kontinuerligt med mål och syfte 

 

Organisation 

Projektet genomförs av Tobias Bretschneider: 

E-post: tobiasbretschneider@hotmail.de 

Mobil: +46 767 64 94 04    

Projektägare/uppdragsgivare är Valmet, kontaktperson Jonas Wall: 

E-post: jonas.wall@valmet.com 

Telefon: +46 54 17 11 22 

Mobil: +46 766 39 69 16 

Handledare på Valmet Andreas Lind Rantala: 

E-post: andreas.rantala@valmet.com 

Telefon: +46 54 17 60 36 

Mobil: +46 766 39 73 85 

Handledare på Karlstads universitet är Göran Karlsson: 

e-post: goran.karlsson@kau.se 

Telefon: +46 54 700 18 52 

Mobil: +46 734 60 65 43 

Examinator på Karlstads universitet är Fredrik Thuvander: 

e-post: fredrik.thuvander@kau.se 

Telefon: +46 54 700 21 24 
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Tidsplan samt Gantt-schema 
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Bilaga A5. Skisser från ideegenereringe
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Bilaga A6. Plus/minus-lista 

Bärfunktion 

-varierande tvärsnitt? 

-trycksatt balk, ökning av uppbärningsförmåga? Jmfr luftballong 

-materialval viktigt 

-förstärkningar 

-bågform, motverkar nedböjning 

- skumförstärkning i balk 

-minimera svets/berarb 

-modulbygge 

Balk: 

olika förslag till balkprofil som klarar av belastningen och kraven på egenfrekvens, 

+ enkel konstruktion-enkelt att räkna på 

+ kan dimensioneras och utformas efter önskemål 

+ få delar på bärfunktionen 

+ kan förstärkas lätt genom rätt placerade fjädrar 

- många kringkonstruktioner krävs 

- rätt stort tvärsnitt för att klara av egenvikt 

Fackverk: 

En konstruktion som är hopsatt av flera profiler för att underlätta inpassning I små utrymmen 

eller för att möjliggöra omfattning av matnings- samt förflyttningssystem, med smart upplägg 

på fackverket blir modularisering inget problem 

+ enklare att få till en styv/stabil konstruktion 

+ svårare att räkna på än en konstruktion med bara en balk 

- fler delar om egen tillverkn. 

- många kringkonstruktioner krävs 

Vajer: 

spänd wire, en eller flera som tar upp lasten 

+ lätt 

+ enkelt 

+ billig 

+ möjligt att integrera uppbärning/förflyttning i samma vajer 

+ samma pris oavsett bredd av maskin 

- kan bli svårt att få till en stabil förflyttning av dysan 

- behövs minst två om dysan ska förflyttas stabilt 

- svårt att montera kringkonstruktioner, behövs stabila sidokonstruktioner i så fall 
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-komplicerad installationannars fås inte önskade egenskaper: stabil förflyttning om 

spänning för låg 

Tunnplåt: 

+nästan vilken som helst profil kan skapas 

-dyr 

-svår och tidskrävande tillverkning, svets, riktning, bockning 

Kompositmaterial: 

kompositmaterial i blandning med tunnplåt som täckskydd 

+lätt 

+styvt 

-dyr materialkostnad, dock ingen dyr tillverkning (för valmet) då färdiga profiler kommer 

användas 

- känslig för slag 

-svårt att sammanfoga med annat material (med tanke på service, reparationer eller utbyte av 

detaljer) 

Förflyttningsfunktion 

-linjärlager 

-utnyttja gravitation? 

-glidlager: olika kombinationer, plast på plast, plast på metall, metall på plast 

-plastglidlager i balk, på balk 

-rullar i balk 

-utnyttnja balken som räls med hjul 

-dysan ska kunna vridas något i alla riktingar 

-dysan skall kunna justeras i y-led 

 

Svängarm: 

en arm som sitter i en pivotpunkt i mitten av maskinen, armen svänger sedan med dysan i en 

cirkelbåge tvärs över maskinen 

+enkel 

+billig 

-tar mycket plats!!!! 

- kan inte användas i alla tänkbara positioner!!!! 

Aluminiumprofil linear actuator: 

En färdig lösning som innehåller bärfunktionen samt förflyttningsfunktionen. 

+ beprövad konstruktion 

+ finns i olika längder och olika dimensioner 

+ klarar av hastighet och noggrann positionering 

- relativt dyrt 
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- service kan bli krångligt då okänd system 

- mindre anpassningsbar 

- kan behöva stödkonstruktion 

Vagn på räls, rälsen monteras på bärbalk: 

+ enkelt 

+ anpassningsbar 

+ glid-rull-kul-eller nållager 

- många delar 

- tungt då det blir många extra delar 

Vagn på räls, där bärbalken är rälsen: 

som en vanlig travers, fördelen är att extra delar inte behövs, så som skena för traversering  

+ enkelt 

+ stabilt 

+ få delar 

- smuts kan påverka framkomlighet av vagnen 

- balkens toleranser behöver var höga så att inte vagnens framkomlighet försvåras eller 

inskränks 

Glidlagrad: 

Enkel lösning, finns glidlagrade linjärlösningar som kan användas i extremt smutsiga miljöer. 

+ enkelt 

+ billigt 

+ kan ta mycket kraft 

+ robust 

+ självsmörjande 

+få delar 

- friktion 

- sliter ut lagret 

Magnetiskt lagrad: 

Vagnen, eller ställdonet förflyttas och kanske tom lagras magnetiskt, finns färdiga lösningar i 

mindre dimensioner som är extremt snabba och noggranna i positionering. 

+ smutsskikt påverkar ej funktionen 

+ extremt snabb i acceleration och deacceleration 

+ väldigt noggrann positionering 

- dyr 

- svårt att få tag i de dimensionerna  

- för avancerad, overdoing 
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Plasthylsor på wire: fast vajer med glidande lager 

+ enkelt 

+ billigt 

+låg vikt 

+få delar 

- slits ut så behöver bytas regelbundet 

- ostabilt 

Linbana: 

+ lätt 

+ billig 

+ få delar 

- ostabilt 

- svårt att montera kringkonstruktioner 

- smuts på lina 

Liggande ”saxlyft”: 

+ beprövad konstruktion 

+ enkel implementering av slangen i geometrin 

-kräver stort tvärsnitt 

-ostabilt över stor längdstödkonstruktion krävs 

- många delar-lager 

”airhockey” svävande: 

+ nästan helt friktionsfritt, kräver mothåll uppifrån 

- svårt att realisera 

- kräver ytterligare an anslutning, tryckluft 

- kan uppstå problem om slangen är lite oflexibel 

Pneumatisk linjärcylinder: 
+ ingen skena eller lagring för vagnen behövs, dysan kan direkt monteras på 

- stor och tung konstruktionstabil stomme krävs  

- kräver ytterligare an anslutning, tryckluft 
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Matningsfunktion 

- om cylinderdrift, slang igenom cylindern 

Lös slang: 

lös slang som är monterad i mitten av tailcuttern och släpas med, eventuellt med trissa och 

linspel 

+enkel 

+billigt 

+kort slang 

- slangen skaver mot underlaget 

- risk för att slangen fastnar någonstans 

Fjäderbelastad kabeltrumma: 

+ enkel konstruktion 

+ tar knappt utrymme i ”balken”, kan sitta vid sidan om 

- kan slita på kablar om de används som ”dragsystem” 

- fjäderstål rostar gärna 

- krånglig service om inte hela byts ut 

Kabelsläpkedja: 

+ skydd mot skav och knäckning av slang 

+ beprövad lösning-används mycket i dagens industri 

- behöver utrymme 

- (låter en del) 

- behöver eget upplag, stödkonstruktion 

- slits med tiden 

Spiralslang: 

+ enkelt 

+ billigt 

- oskyddad slang 

- konstant skav mot underlag eller upphängning 

- har en minimumländ när den är ihopdragen 

Festoon: 

Upphängningssytem för slangar och kabel som följer med rörelsen 

+ det finns system för extrema förhållanden, t.ex. korrosiv miljö eller syrafast 

- tar för mycket utrymme 

- dyrt 

Fjäderlösning som håller spänning på slang och kabel: 

+ anpassningsbar 
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- om fjädrar används: fjäderstål är oftast inte rostfritt/syrafast 

- om gummiband används: behöver bytas då den tappar elasticiteten  

- många delar 

Vattenbehållare: 

med pump eller tryckkärl för tomning, fyllstationer på båda sidor av tailcuttern för att 

säkerställa att vatten alltid finns till förfogande 

+ingen slang 

-komplicerad konstruktion med sensorer som behöver känna vattennivån, ventiler osv. 

-kräver stabilare uppbärning då vagnen blir tyngre 

Vattendriven vagn som även förser dysan med vatten: 

+slang för vattnet behövs inte 

+en extra drivfunktion behövs inte, endast två vattenanslutningar 

-vatten smörjer inte 

-svårt att få allt tät 

-kan krävas komplicerad styrning 

Driven slangtrumma: 

+ hjälper till med matning av slang 

+ enkel 

+ kan monteras direkt efter utväxl.vid driftaxel 

+ tar knappt utrymme i ”balken”, kan sitta vid sidan om 

- kan samla på sig en del smuts 

Driftfunktion 

-elmotor med pulsgivare 

-hydraulmotor/luftmotor med gränslägen 

-servomotor 

-luftcylinder 

-linhjul 

-driven kabelsläpkedja?? 

-linspel, trissor 

rem som dysan sitter på, slipper dysaupphängning, stabil rem krävs 

Zero-max, Zoh’Lix linear actuator: 

Färdig system, alltså axel med tvådelat hus och lager som sedan verktyg eller verktygsfäste 

kan monteras på, kommer antagligen att behövas en till glidskena som kan ta de radiala 

lasterna, Zoh’Lix är främst konstruerat för axiella laster. 

+ det behövs inge drivkedja eller rem, bara en motor som kopplas till axeln 

+ överbelastningsskydd, det slirar när belastningen blir för högt 
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+ enkelt 

+ valbar om man vill ha hög hastighet eller hög förflyttningskraft 

- lite krångligt att få lägesåterkoppling, funkar ej med pulsräknare i motor 

- drivaxeln kommer att böjas nedåt ordentligt på hela längden 

Trapetsskruvmatning: 

+ noggrann positionering 

+ hastighetsreglering samt lägesåterkoppling direkt genom motorstyrning 

- skruven behöver uppstagning då den inte är självbärande på den krävda längden 

- gängan blir lätt smutsig och kanske skär fast 

- behöver ytterligare en glidskena för att stabilisera den transverserande delen 

Kedja: 

+ töjer sig inte 

+ driftsäker 

+ noggrann 

- tungt 

- kedja hänger genom på dessa längder, så krävs ytterligare stödkonstruktion 

- behöver smörjning 

- skramlar  

Push chain: 

är styv vid tryck men kan rullas ihop 

+ finns i rostfritt 

- osäker om den krävda hastigheten klaras av 

- osäker om styv nog på hela längden 

- behöver stödkonstruktion 

-tungt 

-behöver kedjemagasin 

Rem: 

+ enkelt 

+ relativ låg vikt jmfr med kedja 

+ noggrann 

+ duger med pulsstyrd motor/ingen servomotor (ingen slirning) 

- töjer sig om inte korrekt spänd 

- vandrar i sidled 

Lina: 

+ låg vikt 

+ enkelt 

+ finns tillräckligt avancerade material som inte sträcker sig 
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(http://www.dyneema.com/americas/) 

- risk för att kunna slira 

- kan töja sig om inte rätt material används 

- linan slits 

Drivhjul på vagn: 

motorn sitter på vagnen 

+ ingen kedja, rem eller liknade behövs 

- tyngre vagnstabilare uppbärning 

- förutom slang behöver en kabel matas till vagnen 

Vajer: 

+ enkelt 

+ billigt 

- kan börja rosta 

- slirning möjligt 

Kuggstång: 

+ precis positionering 

- dyrt 

- tungt 

- drivning måste ske på vagnen 

- måste hållas extremt rent 

Teleskopcylinder: 

elmotor-, hydraulmotor- eller cylinderdriven 

+ klarar smutsmiljö 

+ få delar 

- dyrt 

- komplicerad styrning 

- platskrävande 

 

 


