
 
  

Utveckling av mothållssystem till valsar  

 
 
 
 
 

PATRIK SVARTS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

Utveckling av mothållssystem till valsar 
 

av 
 

Patrik Svarts 
 

 
 

 
 

Examensarbete MMK 2006:24 MCE 117 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM  

 





 I 
 

 
 

 
 

 Examensarbete MMK 2006:24 MCE 117 
 

Utveckling av mothållssystem till valsar 

   
  Patrik Svarts 

Godkänt 

2006-03-14 
Examinator 

Lars Hagman 
Handledare 

Lars Hagman 
 Uppdragsgivare 

Metso Paper Sundsvall AB 
Kontaktperson 

Johan Bylander 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har utförts i samarbete med 
Metso Paper Sundsvall AB. Uppgiften har varit att skapa en ansättande kraft mellan 
två valsar och att utvärdera det nya förslaget med avseende på funktionalitet, 
tillverkning, kostnad, hållfasthet, montering m.m. Mothållslösningen är tänkt att ingå i 
en valspress avsedd för att tvätta och avvattna pappersmassa. Mothållet finns för att 
skydda valsarna mot överlast. Den existerande lösningen ger reaktionskrafter som 
måste tas upp av pressgaveln. Syftet med examensarbetet har varit att minska vikten 
på gaveln och därmed sänka materialkostnaderna. 
 
Examensarbetet har inletts med en bred förstudie om pappersmassatillverkning och 
tvättprinciper, samt en studie om valspressen och den existerande mothållslösningen. 
Parallellt med förstudien har lösningsförslag genererats. De genererade lösningarna 
har vägts mot varandra och ett koncept har valts.  
 
Det valda konceptet använder hydraulik som kraftkälla. Hydraulcylindrar har 
placerats mellan valsarna, en vid vardera gaveln. Hydraulcylindrarna drar ihop 
valsarna. Eftersom kraften hålls internt mellan valsarna reduceras reaktionskrafterna i 
gaveln. Hydraulcylindern innehåller funktioner som möjliggör att avståndet mellan 
valsarna kan ändras under drift. Avståndet kan ändras mellan två fasta lägen. 
Intervallet mellan de två lägena går att ställa in för att passa olika produktionsnivåer.    
 
Lagerhusen tillhörande den rörliga valsen kan vinklas runt en ledpunkt. Vid överlast 
backar valsen och lagerhusen tippas. Tippning av valsen ger en närmast friktionsfri 
rörelse vilket främjar linjelastmätningen. Linjelasten uppkommer då pappersmassa 
passerar mellan valsarna. Den utvecklade lösningen innehåller komponenter som 
medger att linjelasten kan mätas.  
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Abstract 
This Master Thesis is a product development project that has been carried out in 
cooperation with Metso Paper Sundsvall AB. The task has been to develop a holding 
solution that generates force between two rolls and to evaluate the new solution with 
respect to functionality, manufacturing, structural stability, costs, assembly etc. The 
roll holding solution is a system that is part of a rollpress. The rollpress is used to 
wash and dewater pulp. The existing solution creates forces that have to be absorbed 
by the gable of the press. The objective was to reduce the weight of the gable and 
reduce the material cost.  
 
The thesis work started with a feasibility study on pulp manufacturing and wash 
principles, a study of the rollpress and the existing roll holding system was also 
performed. Conceptual solutions were developed. The concepts were evaluated and 
one concept was chosen. 
 
The chosen solution uses hydraulics as source of power. Two hydraulic cylinders are 
placed between the rolls, one close to each gable. The hydraulic cylinders pull the 
rolls together. The forces in the gables are reduced since the forces are kept between 
the rolls. The hydraulic cylinders contain functions that allow the distance between 
the rolls to be changed between two fixed positions during operation. The distance 
can be changed to adapt to different production levels. 
 
The bearing houses belonging to the movable roll can move around a joint. If the roll 
is exposed to forces higher than the design force the roll and the bearing houses move. 
The friction force is kept at a minimum by moving the bearing houses around a joint, 
which promotes lineload measurements. The lineload is generated when pulp pass 
between the rolls. The developed solution includes components that allow lineload 
measurement. 



 IV 
 

 



 V 
 

Innehåll 
1 INTRODUKTION.............................................................................................................................1 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING................................................................................................................1 
1.2 SYFTE ...........................................................................................................................................1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR.........................................................................................................................1 
1.4 METOD .........................................................................................................................................1 
1.5 DISPOSITION .................................................................................................................................2 
1.6 METSO PAPER...............................................................................................................................2 

2 TILLVERKNING AV PAPPERSMASSA .....................................................................................3 

2.1 TVÄTTPRINCIPER..........................................................................................................................4 

3 TWINROLL™-PRESSEN ...............................................................................................................6 

3.1 DAGENS LÖSNING FÖR ANSÄTTNING AV VALSAR.........................................................................7 
3.2 KRAFTPÅVERKAN.........................................................................................................................8 

4 RESULTAT......................................................................................................................................10 

4.1 KONCEPTGENERERING ...............................................................................................................10 
4.2 VAL AV KONCEPT .......................................................................................................................10 
4.3 KONCEPTUTVECKLING ...............................................................................................................11 

4.3.1 Lagerhus ............................................................................................................................12 
4.3.2 Hydraulcylinder.................................................................................................................16 
4.3.3 Mekaniskt stopp .................................................................................................................17 
4.3.4 Lastcell...............................................................................................................................17 
4.3.5 Dimensionering .................................................................................................................18 
4.3.6 Ekonomisk analys ..............................................................................................................20 

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER.......................................................................21 

6 REFERENSER ................................................................................................................................22 

6.1 LITTERATUR ...............................................................................................................................22 
6.2 KATALOGER ...............................................................................................................................22 
6.3 PERSONREFERENSER ..................................................................................................................23 

6.3.1 Personer inom Metso Paper Sundsvall AB.......................................................................23 
6.3.2 Personer utanför Metso Paper Sundsvall AB...................................................................23 

BILAGA 1 – KRAVSPECIFIKATION ................................................................................................24 

BILAGA 2 – KONCEPTSAMLING .....................................................................................................25 

FÖRFLYTTNING AV VALS ........................................................................................................................25 
Drag & Rotation ................................................................................................................................25 
Drag & Glid.......................................................................................................................................29 
Tryck & Glid ......................................................................................................................................32 
Tryck & Rotation ...............................................................................................................................35 
Excenter .............................................................................................................................................37 

ÄNDRING AV NYP ...................................................................................................................................39 
LINJELASTMÄTNING ...............................................................................................................................43 

BILAGA 3 – VALMATRIS....................................................................................................................45 

FÖRFLYTTNING AV VALS ........................................................................................................................45 
ÄNDRING AV NYP ...................................................................................................................................45 
LINJELASTMÄTNING ...............................................................................................................................45 

 

 



 VI 
 

BILAGA 4 – LAGERHUSVARIANTER .............................................................................................46 

BILAGA 5 – HYDRAULCYLINDERKRAFTER OCH INBYGGNADSMÅTT............................47 

BILAGA 6 – MONTERINGSKOMPONENTER, LASTCELL KISD-6R 400KN..........................48 



 VII 
 

 



 

 

 

1 
 

1 Introduktion 
Introduktionen ger en kort beskrivning av problemet som ligger till grund för 
examensarbetet. Avslutningsvis presenteras företaget Metso Paper Sundsvall AB. 

1.1 Problembeskrivning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har utförts i samarbete med 
Metso Paper Sundsvall AB. Twinroll™-pressen används till att tvätta och avvattna 
pappersmassa. Pressen består i huvudsak av två motroterande valsar varemellan 
avvattning sker. Uppgiften har bestått av att skapa en ansättande kraft mellan de två 
valsarna, samt att utvärdera det nya förslaget med avseende på funktionalitet, 
tillverkning, kostnad, hållfasthet, montering m.m. Ansättningen skall ske med hjälp av  
lämplig metod som uppfyller kravspecifikationen, se bilaga 1. 

1.2 Syfte 
Det bakomliggande syftet med examensarbetet har varit att minska vikten på gaveln 
och sänka materialkostnaderna, se figur 1.1. Dagens lösning för ansättning av valsarna 
skapar reaktionskrafter som måste tas upp av gaveln, se kapitel 3. Om valsarna kan 
ansättas utan att kraften från valsarna transporteras till gaveln reduceras 
reaktionskrafterna och gavelns vikt kan minskas. 

Gavel

Valsar

 
Figur 1.1 TwinRoll™-pressens kortsida 

1.3 Avgränsningar 
Inga ändringar på befintlig vals har fått göras. Existerande valsar skall kunna 
användas för att underlätta service och reservdelshantering. Det slutgiltiga konceptet 
kommer att illustreras med CAD-bilder, framställning av tillverkningsunderlag ingår 
ej i examensarbetet. 

1.4 Metod 
För att få kunskap om problemet har en bred teoristudie utförts. Information har sökts 
internt och externt. Den interna informationen har utgjorts av underlag till 
företagspresentationer, utbildningsmaterial och servicemanualer. Intern information 
har även inhämtats genom diskussion med anställda och konsulter på Metso Paper 
Sundsvall AB. Den externa informationen har inhämtats via tidsskrifter, kataloger och 
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böcker. Största delen av informationen har inhämtats kontinuerligt under arbetets 
gång, speciellt då nya frågor och uppgifter har dykt upp. 
 
Parallellt med teoristudien har konceptlösningar genererats genom att brainstorming 
och omvärldsstudier har utförts. Brainstorming har utförts efter de teorier som 
presenteras av Ulrich och Eppinger (2003, s108-109). Koncepten har analyserats och 
det koncept med störst potential har utvecklats vidare. Utvärdering av koncepten har 
skett med hjälp av beslutsmatriser, se Ullman (2003, s185-188). Det valda konceptet 
och dess komponenter har detaljstuderats och modellerats i Pro/ENGINEER1. 
Specialkomponenter har utvecklats i samarbete med underleverantörer. Se figur 1.2. 
Slutligen har arbetet och dess resultat sammanställts i denna rapport. 
 

 

 
Figur 1.2 Metodbeskrivning 

1.5 Disposition 
Rapporten har delats in i ett antal huvudkapitel. Rapporten inleds med en kort 
presentation av Metso Paper Sundsvall AB, pappersmassatillverkning samt olika 
metoder för att tvätta pappersmassa. Därefter kommer en introduktion till 
TwinRoll™-pressen. I kapitel fyra presenteras resultaten. Resultaten är uppdelade i tre 
avsnitt. Avsnitten är kronologiskt ordnade, d.v.s. de följer arbetsgången.  

1.6 Metso Paper 
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och 
servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under 2003 uppgick till 4,3 
miljarder euro och antalet anställda till cirka 26 200. Metso verkar i 50 länder och 
dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är 
Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures. 
 
Metso Paper levererar processer, maskiner, anläggningar samt specialist- och 
servicetjänster till massa- och pappersindustrin. Metso Paper är en av de ledande 
leverantörerna av papperstillverknings-linjer. 
                                                            
1 Pro/ENGINEER är ett registrerat varumärke av Parametric Technology Corporation 
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2 Tillverkning av pappersmassa 
Pappersmassa tillverkas i huvudsak av barrved eller lövved. Veden är uppbyggd av 
cellulosafibrer och lignin. Ligninet fungerar som ett kitt, som binder ihop fibrerna och 
ger veden dess styrka. För att cellulosafibrerna skall kunna användas till 
papperstillverkning måste de friläggas från varandra. Det finns två metoder för detta, 
en kemisk och en mekanisk (Finell, 2001, s15-40).  
 
Den kemiska metoden löser ut ligninet med hjälp av kemikalier och värme. Det 
utlösta ligninet tas bort ur massan som benämns kemisk massa. Det finns två 
processer för framställning av kemisk massa, sulfat- respektive sulfitmassaprocessen. 
Sulfatmassaprocessen är den vanligaste av dem båda, då kokar man veden med en 
basisk vätska som även kallas för vitlut. Vitluten består i huvudsak av 
natriumhydroxid och natriumsulfid. Sulfitmassan framställs genom kokning i en sur 
vätska, vilken framställs av svavelsyrlighet, svaveldioxid upplöst i vatten, och 
alkalimetallföreningar. 
 
Mekanisk massa framställs genom att man på mekanisk väg sliter isär fibrerna. 
Massan har då kvar hela vedsubstansen, även ligninet. Kemisk respektive mekanisk 
massa ger olika kvalitet på pappret, men även vedtypen påverkar papperskvaliteten. 
 
En kemisk massafabrik består av två processlinjer, en fiberlinje och en 
kemikalieåtervinningslinje. Fiberlinjen är fibrernas väg från ved till den färdiga 
pappersmassan. Figur 2.1 visar i princip hur en fiberlinje är uppbyggd. 

 
Figur 2.1 Fiberlinjen 

Det första som sker med träråvaran är att den blir avbarkad och flisad. Flisen kokas 
sedan med kemikalier varvid ungefär 50% av vedsubstansen löses upp. Efter 
kokningen har man kvar fibrerna och en returlut, även kallad svartlut, som innehåller 
kokkemikalierna och den utlösta vedsubstansen. Detta tas till vara i 
kemikalieåtervinningen. För att få bort fiberknippen och andra orenheter silas massan. 
Efter silningen tvättas massan. Detta kan göras med exempelvis valspressar, så 
kallade TwinRoll™- pressar. Det är viktigt att få en så ren massa som möjligt efter 
kokningen. Kvarvarande kemikalier och lignin ger ökad kemikaliförbrukning vid 
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eventuell blekning, vilket innebär att även massakvaliteten försämras och att 
miljöpåverkan ökar. Efter kokning och tvättning är sulfatmassan kraftigt brunfärgad 
och sulfitmassan är grågul. Orsaken är förändringar i det från början ganska färglösa 
ligninet. Vill man framställa vitt papper måste massan blekas. 
 
Det finns två huvudtyper av blekning, ligninbevarande och ligninborttagande 
blekning. Ligninborttagande blekning är en fortsättning på kokningens 
ligninutlösning. Processen går ut på att omvandla ligninet till lösliga ämnen som kan 
tvättas bort. Vid ligninbevarande blekning används kemikalier som gör ligninet 
ljusare utan att ta bort det ur massan. Metoden används framför allt för mekanisk 
massa där allt lignin är kvar.  
 
Ligningborttagande blekning är det vanliga vid kemisk massa. Då används kemikalier 
som avlägsnar ligninet så att cellulosafiberns vita färg kommer fram. Klorgas var förr 
den vanligaste kemikalien vid blekning. Klorgasens negativa miljöpåverkan har lett 
till att man vid svenska massabruk använder alternativa kemikalier vid blekning. 
Klorgasen har ersatts med klordioxid. Blekning med syre, peroxid och ozon är andra 
alternativa och miljövänliga metoder.  
 
Valspressen används som barriär mellan de olika blekstegen, genom att tvätta och 
avvattna den blekta massan avlägsnas utlöst lignin och restkemikalier. TwinRoll™-
pressens goda tvätt- och avvattningsförmåga minimerar kemikalieförbrukningen i 
nästkommande bleksteg (Metso Paper Sundsvall AB, A Guide to Modern Bleaching 
of Chemical Pulp, 2002) Den färdigblekta massan förbereds sedan inför vidare 
transport till pappersbruk genom att formas, torkas, kapas och slutligen balas. 

2.1 Tvättprinciper 
Det finns två metoder för att tvätta pappersmassa; genom förträngning av vätska med 
en renare vätska eller urpressning av vätska, se figur 2.2 samt 2.3. Dessa två metoder 
kan vid behov kombineras, se figur 2.4. Vid förträngning förändras inte 
pappersmassans koncentration, d.v.s. andelen fibrer i massan är konstant. Vid 
pressning får man torrare pappersmassa med högre andel fibrer. 

Förträngning
10%

10%

 
Figur 2.2 Förträngning. Smutsig vätska ersätts med en renare vätska. Andelen fibrer i pappersmassan 

förblir konstant. 

Pressning
1,5%

12%

 
Figur 2.3 Pressning. Smutsig vätska pressas ur pappersmasan. Andelen fibrer i massan ökar. 
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Förträngning
10% 30%10%

Pressning

 
Figur 2.4 Kombination av förträngning och pressning 
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3 TwinRoll™-pressen 
Pressen består av två motroterande perforerade valsar, se figur 3.1. Valsarna ligger i 
en ram bestående av två gavlar och två trågsidor. En underdel placeras i ramen, vilken 
tillsammans med trågsidorna skapar ett fullständigt tråg. Underdelen är höj- och 
sänkbar för att möjliggöra rengöring. Valsarna drivs av varsin hydraulmotor. För att 
uppnå samma valshastighet är valsarna synkroniserade med kugghjul. För att passa 
olika produktionsnivåer och massatyper är det möjligt att ändra nypet, dvs. avståndet 
mellan valsarna, genom shimsning av mekaniska stopp. Vid shimsning lägger man in 
brickor med given tjocklek för att justera en längd. Nypet går endast att ändra då 
maskinen är avstängd. 
 
Då pappersmassan pressas mellan valsarna uppstår en horisontell kraft vilken 
påverkar valsarna. Om kraften överskrider en given designlast kan en vals backa 
undan, detta för att skydda valsarna. Efter avvattning transporteras massan bort av en 
rivarskruv placerad ovanför och mellan valsarna.  

 
Figur 3.1 TwinRoll™-pressen 

Storleken på pressen avgörs av storleken på valsarna som spänner från 900 mm i 
diameter och 1600 mm i längd upp till 2000 mm i diameter och 7200 mm i längd. Det 
finns två varianter av pressen, en variant som endast pressar och avvattnar 
pappersmassan och en variant som använder sig av både förträngning och pressning, 
se figur 3.2.  De två varianterna är anpassade för de olika krav som råder vid olika 
positioner i fiberlinjen.  



 

 

 

7 
 

 
Figur 3.2  Avvattningspress till höger, förträngningspress till vänster 

3.1 Dagens lösning för ansättning av valsar 
För att skydda valsarna mot överlast kan en vals backa undan. Detta sker genom att ett 
lagerhus är rörligt. Lagerhuset glider på två plastlister och ansätts mot mekaniska 
stopp med två tryckande hydraulcylindrar, se figur 3.3. Kraften med vilken 
hydraulcylindrarna trycker motsvarar valsens maximala designlast. För att skydda tråg 
och hydraulcylindrar kan valsen endast backa en given längd. Backar valsen för långt 
aktiveras en gränslägesbrytare och maskinen stoppas.  
 
Hydraulcylindrarna skyddar endast för överlast i horisontalled. Genom att mäta 
trågtrycket skyddar man även valsarna från överlast i vertikalled. Trågtrycket 
uppkommer då pappersmassa passerar mellan tråg och vals, trågtrycket vill lyfta 
valsarna. Stiger trågtrycket över ett givet designtrågtryck stoppas maskinen. 

Mothållscylindrar

Rörliga lagerhuset
Plastlister

Gränslägesbrytare

 
Figur 3.3 Dagens mothållslösning 
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3.2 Kraftpåverkan 
Valsarna påverkas i huvudsak av fyra krafter; kraft från linjelast, trågtryck, 
momentarm samt egenvikt, se figur 3.4. Linjelasten, qLL, uppkommer då 
pappersmassan pressas och avvattnas mellan valsarna. Där massan passerar skapas ett 
övertryck, ett trågtryck. Trågtrycket, p, växer exponentiellt över omslutningsvinkeln, 
ökande från massapålägg till nyp. Trågtrycket ger upphov till kraftkomposanterna FTX 
samt FTY.  
 
Vid beräkning av lagerhusresultanterna, RX och RY, har vissa antaganden gjorts. 
Trågtrycket har antagits vara konstant över hela valsen, radiellt och axiellt, och har 
satts till ett designvärde. Det har antagits att omslutningsvinkeln inte går över 
horisontalplanet,  dvs vinkeln α = 0. Dessa antaganden betyder att FTX = 0.  
 
Eftersom valsen genom hydraulcylindrarna är utrustad med skydd mot överlast kan 
valsen aldrig utsättas för större krafter än en bestämd designkraft. I verkligheten 
samverkar den totala kraften från linjelasten, linjelast multiplicerat med valslängd, 
och x-komposanten av trågtryckskraften FTX, se ekvation 3.1. I beräkningarna har 
linjelasten, qLL, antagits uppgå till designlinjelasten då FTX har antagits vara noll. 
Valsen består i huvudsak av tre komponenter med egenvikt: vals (mRg), hydraulmotor 
(mMg) och synkroniseringskugghjul (mGg). Kraften från momentarmen (FD) ges av det  
moment som hydraulmotorerna genererar. 
Ekvation 3.1 

tDesignkrafLqF LLTX =⋅+ 0  

 

 
FTY = Trågtrycksresultant, y-led
FTX = Trågtrycksresultant, x-led
FD = Kraft från momentarm
RAX  = Lagerhusresultant, x-led, A-sida
RAY = Lagerhusresultant, y-led, A-sida
RBX = Lagerhusresultant, x-led, B-sida
RBY = Lagerhusresultant, Y-led, B-sida
qLL= Linjelast
p = Trågtryck

mRg=Valsvikt
mMg=Hydraulmotorvikt
mGg=Synkroniseringskugghjulsvikt

M=Längd mellan motor och lager
C= Längd mellan vals och lager
G= Längd mellan kugghjul och lager
L0=Valslängd
LT=Längd momentarm

 

Figur 3.4 Valskrafter  
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Resultanterna på kugghjulssidan, B-sidan, beräknas genom momentjämvikt kring 
angreppspunkten för A-sidans lagerhusresultant. Se ekvation 3.2-3.3. 
Ekvation 3.2 
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Ekvation 3.3 
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Resultanterna på drivsidan, A-sidan, beräknas genom kraftjämvikt i respektive 
riktning. Se ekvation 3.4-3.5. 
 
Ekvation 3.4 

( ) BXRDFLLLqAXR −−⋅= 0  

 
Ekvation 3.5 

( ) BYRTYFgGmRmHmAYR −+⋅++−=  

 
Mothållslösningen skall klara de krafter som uppstår i en TRP-1572. Det är en 
valspress med valsar som har en längd på 7200 mm och en diameter på 1500 mm.  De 
resulterande krafterna har beräknats med hjälp av föregående ekvationer, med TRP-
1572 indata. De resulterande krafterna presenteras i tabell 3.1. Kugghjulssidan, B-
sidan, utsätts för störst krafter. Momentet från hydraulmotorerna genererar störst 
krafter på B-sidan och den blir därmed dimensionerande.  
 

TABELL 3.1 Resulterande kraftkomposanter på en TRPB-1572 

Kraft komposanter
RAx  [kN] RAy [kN] RBx [kN] RBy [kN]

564 267 654 274
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten att redovisas. Resultaten har delats upp i tre avsnitt, 
konceptgenerering, val av koncept samt konceptutveckling.  

4.1 Konceptgenerering 
Genom brainstorming och omvärldsstudier har ett antal koncept genererats. 
Koncepten har kategoriserats och dokumenterats, se bilaga 2. Koncepten har sorterats 
under tre funktioner: förflyttning av vals (idé 1-13), ändring av nyp (idé 14-17) och 
linjelastmätning (idé 18-19). Se figur 4.1. 

Mothåll

Ändring av nypFörflyttning Linjelastmätning
 

Figur 4.1 Konceptkategorier 

4.2 Val av koncept 
Konceptval har gjorts genom att de genererade koncepten har presenterats och 
diskuterats under en konstruktionsgenomgång. Koncepten med högst potential har 
utvärderats med beslutsmatriser, se bilaga 3. Koncepten har bedömts relativt 
referenskoncept mot uppsatta och vägda kriteria. 
 
Under konstruktionsgenomgången har det beslutats att lösningen skall använda 
hydraulik som kraftkälla. Det beslutades även att krafterna skulle hållas internt mellan 
lagerhusen, dvs inga krafter får överföras till gavel eller fundament. Hydraulik ansågs 
att föredra då lösningar baserade på elektricitet kommer ge problem med varianter 
beroende på spänning och nätfrekvens på olika håll i världen. 
 
Mötet enades om att kombinationen av idé nr: 1 + 3 + (11) + 14 + 17 + 19 i 
konceptsamlingen var den mest attraktiva kombinationen som primärt skulle 
detaljstuderas. Huvudorsaken var att tippning av valsen ger en närmast friktionsfri 
rörelse vilket skulle främja linjelastmätningen. Linjelastmätning sker med en lastcell 
av tapptyp från Vishay Nobel. 
 
Den initiella nypsinställningen sker med hjälp av en integrerad gänga i 
hydraulcylindern med vilken man flyttar framstycket på cylindern. En extra tryckande 
kolv i botten på hydraulcylindern medger att nypet kan ändras under drift, dock endast 
mellan två lägen.  Ett intressant alternativ till en negativ cylinder beskrivs av idé 
nummer 11, vilket valdes till ett sekundärkoncept ifall det skulle visa sig bli 
problematiskt att använda en dragande cylinder. 
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4.3 Konceptutveckling 
De valda koncepten vidareutvecklades och integrerades till en komplett lösning med 
vilken kravspecifikationen uppfylls, se figur 4.2-4.3. I detta avsnitt presenteras de 
ingående komponenterna. Även dimensionering och kostnader berörs. 

 
Figur 4.2 Komplett mothållslösning ,med lagerhus samt gavel. 

 
Figur 4.3 Sprängskiss 
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4.3.1 Lagerhus 
Hydraulcylinderns infästning är placerad ovanför lagercentrum, detta för att ge en 
geometrisk utväxling. Hävarmen medger att en mindre hydraulcylinder kan användas, 
samtidigt som kraften på ledtappen ökar. Utrymmet ovan lagerhuscentrum begränsar 
storleken på lagerhuset och i sin tur hävarmen. Lagret bestämmer tjockleken på 
lagerhuset och lagrets känslighet för deformation bestämmer godstjockleken. Kravet 
på deformation kommer från lagrets kvarvarande spel efter uppdrivning, d.v.s. 
lagerspel efter montering. Den exakta godstjockleken beräknas genom att analysera 
lagerhuset med FEM. Hållfasthetsberäkningar har genomförts som visar att lagerhuset 
skall ha en godstjocklek på 250 mm.  
 
Lagerhus till samtliga presstorlekar har tagits fram för att identifiera hur olika 
presstorlekar påverkar hydraulcylinderns dimensionering och konstruktion. Se bilaga 
4. Krafterna som påverkar lagerhusen har studerats, se nästkommande avsnitt. Genom 
att lagerhusgeometri och kraftresultanter är kända kan erforderlig hydraulcylinderkraft 
beräknas, se figur 4.5 och ekvation 4.1. 

 
Figur 4.4 Lagerhus 

 
Vid konstruktion av lagerhusen har symmetri eftersökts. Lagerhusinfästningen för fast 
respektive rörligt lagerhus skiljer sig åt. Det innebär att två varianter av lagerhus 
konstrueras, en variant med endast ett centrerat hål (rörligt lagerhus) och en variant 
med ett hål i vardera kanten (fast lagerhus), se figur 4.4. Genom att tillverka två 
lagerhusvarianter reduceras den totala bearbetningstiden och materialkostnaden 
sjunker.      
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Kraftpåverkan: rörligt lagerhus 

 
Figur 4.5 Lagerhuskrafter, rörligt lagerhus  

Momentjämvikt (o)   
Ekvation 4.1 

( )
ba

b
x

R

cylFbxRbacylF
+

⋅
=⇒=⋅−+⋅ 0     

 
Jämvikt i x-led 
Ekvation 4.2 

cylFxRxFxFcylFxR −=⇒=−− 0  

 
Jämvikt i y-led 
Ekvation 4.3 

0=− yRyF  
 

Ekvation 4.4 

(4.2) och (4.3) 22
yFxFresF +=⇒  

ledyValskraft,yR
ledxValskraft,xR

ledLedkraft,yYF
ledLedkraft,xxF

aftCylinderkrcylF

−=

−=

−=

−=

=

 



 

 

 

14 
 

De beräknade krafterna för en TRP-1572 presenteras i tabell 4.1. Beräkningarna är 
baserade på resultanterna från kugghjulssidan, dvs. B-sidan. 

TABELL 4.1 Krafter på rörligt lagerhus TRP-1572, B-sida 

Krafter
FcylB [kN] FxB [kN] FyB [kN] FresB [kN]

374 280 274 392
 

Kraftpåverkan: fast lagerhus 

 
Figur 4.6 Lagerhuskrafter, fast lagerhus 

Momentjämvikt (o)       
Ekvation 4.5 

( ) ( )

( )
c

cyRbxRbacylF

yF

bacylFbxRccyc-FyR

2
2

02

⋅+⋅++⋅−
=⇒

=+⋅−⋅++⋅⋅

 

 
F1y och F2y bildar ett kraftpar, lika stora men motriktade. 
 
Jämvikt i x-led 
Ekvation 4.6 

cylFxRxFxRxFcylF −=⇒=−+ 101  

ledyValskraft,yR
ledxValskraft,xR

ledLedkraft,yYF

ledLedkraft,yYF

ledLedkraft,xxF

aftCylinderkrcylF

−=

−=

−=

−=

−=

=

2

1

1
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Ekvation 4.7 

(4.5) och (4.6) 21211 yFxFresF +=⇒  

 
(4.4) och (4.7) resFresF 1≥⇒ , se tabell 4.1- 4.2.  
 
De beräknade krafterna för en TRP-1572 presenteras i tabell 4.2. Beräkningarna är 
baserade på resultanterna från kugghjulssidan, dvs. B-sidan. Leden i det rörliga 
lagerhuset på kugghjulssidan utsätts för störst krafter och är dimensionerande. 
 

TABELL 4.2 Krafter på fast lagerhus TRP-1572, B-sida 

Krafter
FcylB [kN] F1xB [kN] F1yB [kN] F2yB [kN] F1resB [kN]

374 280 137 -137 312
 

Lagerhusled 
Det rörliga lagerhuset är ledat. Ledpunkten ligger i linje med valscentrum, se figur 
4.7. Lagerhuset gränslar gaveln vilket leder till att lagerhuset kan ta upp krafter i 
axiell riktning. Ett underhållsfritt kompositlager är placerat i gaveln för att ge en 
rörelse med minimal friktion. Kompositlagret är ett Deva.tex®-lager från DEVA [10]. 
Lagret är avsett för att användas osmort och ger garanterat låg friktion. Lagrets 
materialegenskaper gör att de är väl lämpade att använda vid relativt statiska tillstånd 
med små rörelser där adekvat tillsatssmörjning inte är möjlig. Lagret förhindrar att 
skärning mellan tapp och gavel uppstår. För att förhindra friktion vid axiell rörelse 
placeras brickor mellan lagerhus och gavel, se figur 4.7, föreslagsvis lagerbrickor av 
SBT-typ från D&E Trading AB [9]. SBT-brickan finns även tillgänglig som ledlager 
och kan vara ett alternativ till Deva.tex®-lagret då även SBT-lagret är underhållsfritt. 

Ledlager Brickor

Rotationslåst tapp

 
Figur 4.7 Rörliga lagerhuset sett underifrån 

Rörelsen sker runt en rotationslåst tapp, se figur 4.8. I tappens båda ändar finns det 
gängade hål, detta för att kunna använda stötstång eller dylikt vid montering eller 
demontering.  
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Figur 4.8 Ledtapp med rotationslås, lager och brickor 

 
Ledtappens diameter är beräknad till 100 mm, se kapitel 4.3.6. Toleranser och 
passningar på ledtapp, gavel- och lagerhushål är baserade på ledlagret. Se tabell 4.3. 
Det fasta lagerhuset monteras med två rotationslåsta tappar utan ledlager, se figur 4.2-
4.3. Gavelhålet utan ledlager har lika tolerans och passning som lagerhushålet. 
 

TABELL 4.3 Toleranser och passningar 

Toleranser och passningar med Deva.tex®-ledlager 

Ledtapp  Lagerhushål Gavelhål med ledlager Gavelhål utan ledlager  
D [mm] D [mm] D [mm] D [mm] 
100 h8 100 H8 115 H7 100 H8 

  

4.3.2 Hydraulcylinder 
I samarbete med Arcos Hydraulik AB [8] har en ny hydraulcylinder utvecklats, med 
möjlighet att ändra nyp under drift. Två varianter av hydraulcylindern har tagits fram, 
anpassade till en TRP-1572 och en TRP-940. Varianten till TRP-940 har undersökts 
för att säkerställa att utrymmesbrist inte påverkar funktionen. Krafter och 
inbyggnadsmått till samtliga presstorlekar har beräknats, se bilaga 5. 

Funktion 
Hydraulcylindern används i dragläge och är ställbar så att ett nyp mellan 3 mm och 18 
mm kan erhållas, d v s 12-9 mm och 12+6 mm. Detta görs genom en gänga i 
kolvstång och länkhuvud. Eftersom hydraulcylindern är placerad en bit ovanför 
lagercentrum får man en utväxling på 1:1,75 vilket gäller samtliga varianter av 
lagerhus. Detta gör att hydraulcylindern kan justeras mellan +11 mm och –21 mm för 
att ge rätt nypintervall. Valsarna kan backas till ett nyp på 25 mm vid överlast. 
Eftersom detta kan ske från ett nyp på 3 mm är slaglängden med utväxling beräknad 
till 45 mm.  
 
Genom hydraulcylindern har man möjlighet att under drift ändra mellan två fasta 
lägen. Det åstadkoms med en tryckande kolv i botten av hydraulcylindern. Den 
tryckande kolvens slaglängd ger avståndet mellan de två fasta lägena. Den tryckande 
kolvens slaglängd kan bestämmas vid montering med shimsning. Shimsning av 
slaglängden är nödvändig då den önskade justerbarheten under drift är kundspecifik. 
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Material 
• Kolvstångsöra i syrafast stål. 
• Kolvstång i syrafast stål, belagd med krom. 
• SKFs sfäriskaledlager av typ GE100-TG3A monterat i kolvstångsörat [11], i det 

bakre örat placeras ett ledlager av komposit. Anledningen till att ett sfäriskt 
ledlager används i kolvstångsörat är att lastcellen är känslig mot snedställningar.  

• Kontramuttern är i lagerbrons för att förhindra skärning. 
• Övriga ståldetaljer tillverkas av olegerat konstruktionsstål. 
• Avstrykare och stångtätningar är hydrolysbeständiga. 

4.3.3 Mekaniskt stopp 
Eftersom valsarna endast får backa till ett nyp på 25 mm är mekaniska stopp 
monterade på pressgaveln, se figur 4.9. De mekaniska stoppen är ställbara med shims 
för att vid slutmontering ha möjlighet till finjustering. Infästningen medger att 
shimsning kan ske utan demontering av de mekaniska stoppen. På stoppen monteras 
även en gränslägesbrytare av typ XCK-M110. Gränslägesbrytaren stoppar maskinen 
vid ett nyp på 21 mm. Avståndet mellan det mekaniska stoppet och lagerhuset ger 
även avståndet mellan valsarna, d.v.s. nypet. Genom att montera en linjal eller 
möjligtvis en mätklocka på lagerhuset kan nypet mätas kontinuerligt.  

 
Figur 4.9 Två varianter av mekaniska stopp 

4.3.4 Lastcell 
En lastcell av tapptyp har placerats i det rörliga lagerhuset, se figur 4.10. Lastcellen 
används sedan som fästelement mellan lagerhus och hydraulcylinder. Lastcellen mäter 
endast kraft i ett led. I samarbete med Vishay Nobel [12], dvs. lastcellstillverkaren, 
har monteringskomponenter avsedda för denna applikation tagits fram, se bilaga 6. 
Lastcellen är av typ KISD-6R. Det finns fem olika varianter beroende av tillåten 
maxlast, 50, 100, 200, 400 och 1000 kN. Till en TRP-1572, vilken kan generera en 
hydraulcylinderkraft på 374 kN, används en lastcell med maxlast 400 kN. 
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Figur 4.10 Lastcell KISD-6R 400kN 

4.3.5 Dimensionering 
Utformning och dimensionering av hydraulcylinderns infästning i lagerhuset styrs av 
lastcellens dimensioner. Lastcellen bestämmer håldiametrar, tjocklekar och spalter. 
Leden i det rörliga lagerhuset är styrande då den utsätts för störst kraft. Samtliga 
ledtappar mellan lagerhus och gavel dimensioneras därefter. 

Material 
Samtliga komponenter är placerade utanför processen och kommer endast i kontakt 
med processvätskor vid enstaka tillfällen. Detta leder till att mindre kemikalie- 
beständiga och samtidigt billigare material kan användas. Gavel och lagerhus 
tillverkas av olegerat stål. Endast tappen tillverkas av ett legerat och rostbeständigt 
stål, se tabell 4.4.     
 

TABELL 4.4 Materialdata 

 Tapp Gavel Lagerhus 
Material SS-2324-02 SS-1311 SS-2134-01 
Rp (N/mm2) 450 220 355 
E (N/mm2) 203000 206000 210000 
n (säkerhetsfaktor) 1,5 1,5 1,5 

 
 
Säkerhetsfaktorn sätts till 1,5 eftersom kraften är relativt konstant över tid och 
riktning, vilket betyder att det är låg risk för utmattning.  

Dimensionering av ledtapp baserat på böjmoment 
Beräkningarna utförs enligt anvisningar från Metso Paper Karlstad AB.  
Ekvation 4.8 

3
32

24
min πσ ⋅

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⋅

=
till

st
at

böjP
d  

 
 
 

 

dmin = Minsta diameter på tapp 

σtill = Tillåten spänning i tapp = 
n
pR

 

t = Tjocklek gavel 
a = Tjocklek lagerhusöra 
ts = Spalt mellan gavelöra och lagerhusöra 
Pböj = Kraft på tapp, se ekvation 4.4 
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Tjockleken på lagerhuset anpassas efter lagret. Lagrets samt gavelns tjocklek ger 
parametrarna a och t. Parametern ts påverkas av tjockleken på de plåtar för 
bearbetning som svetsas mot gaveln. Tjockleken på gaveln antas vara 110 mm. De 10 
mm tjocka plåtarna för bearbetning antas tillhöra spalten, ts. Se figur 4.11. 

TABELL 4.5 Indata 

σtill T A ts Pböj dmin 
[N/mm2] [mm] [mm] [mm] [kN] [mm] 

300 110 56 13 Fres/2=196 77 
 

a t

ts  

Figur 4.11 Lagerhusled sedd från sidan 

Beräkningar enligt ekvation 4.8 med insatta data enligt tabell 4.4-4.5 visar att tappens 
totala längd är avgörande för dimensioneringen. Diametern på tapparna beräknas till 
77 mm, men sätts till 100 mm. 

Dimensionering av gavelöra baserat på yttryck 
Cylindriska ledlager placeras i gaveln för att ge lagerhusleden en rörelse med låg 
friktion, och att minska risken för skärning. Tjockleken på gaveln påverkar trycket på 
lagret, eftersom tappen är cylindrisk kan maximalt halva arean på lagret ta upp krafter, 
dvs. 180°. Se ekvation 4.9. Den resulterande lagerkraften, Fres, presenteras i tabell 4.1. 
Ekvation 4.9  

23

2
110100

392000

2

=
⋅⋅

=
⋅⋅

==
πtdπ

resF
A
Fp N/mm2 

Det cylindriska Deva.tex®-ledlagret är dimensionerat för ett dynamiskt tryck på 120 
N/mm2, vilket ger en säkerhetsfaktor på ca 5.  
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4.3.6 Ekonomisk analys 
Kostnaden för den nya mothållslösningen har beräknats, se tabell 4.6. Prisuppgifter på 
köpartiklar är baserade på inhämtade offerter. Vid beräkning av kostnad för 
egentillverkade komponenter har material- samt bearbetningskostnader 
approximerats. Endast komponenter som påverkas av mothållslösningen har studerats. 
Den totala kostnaden uppgår till ca 440 000 SEK.   
 

TABELL 4.6 Kostnad för ny mothållslösning 
Detalj Antal/Ny press Kostnad: ny lösning Kostnad: ny lösning Kostnad: ny lösning

Material/press Verkstadsarbete/press Total/press
Gavelplåt 2 66500 20000 86500
Mothållscylinder 2 74000 6000 80000
Mekaniskt stopp 2 200 3800 4000
Shim 6 - - 1000
Lagerhus 4 120000 60000 180000
Ledtapp 8 9000 32000 41000
Lastcell + monteringsutr. 2 41600 2000 43600
Ledlager 2 1792 1000 2792

Summor 295876 126800 438892  
 

Kostnaden för den existerande mothållslösningen har beräknats, se tabell 4.7. Endast 
de komponenter som påverkas av den nya mothållslösningen har inkluderats. 
Kostnaden för den existerande mothållslösningen bygger på uppgifter från 
efterkalkyler. Den totala kostnaden uppgår till ca 460 000 SEK. Detta innebär att den 
nya mothållslösningen blir ca 20 000 SEK billigare.  
 

TABELL 4.7 Kostnad för existerande mothållslösning 
Detalj Antal/befintlig press Kostnad: befintlig lösning

Total/press
Gavelplåt 2 133072
Mothållscylinder 4 28788
Mekaniskt stopp 8 7320
Shim 48 1104
Lagerhus 4 165200
Shim 16 352
Mekaniskt stopp 4 8640
Styrlist 8 41392
Kantlist 8 7520
Distans 8 8600
Överliggare 2 57340

Summa 459328  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Den utvecklade mothållslösningen uppfyller kravspecifikationen enligt bilaga 1. Den 
uppskattade kostnaden är något lägre jämfört med dagens mothållslösning, det bör 
påpekas att approximationerna vid kostnadsberäkningen för den nya 
mothållslösningen troligtvis har viss felmarginal. Det skall dock tilläggas att den nya 
lösningen möjliggör linjelastmätning och att nypet kan ändras under drift, d.v.s. två 
nya funktioner jämfört med tidigare. Anser man att dessa två funktioner är överflödiga 
kan man ersätta den utvecklade hydraulcylindern med en endast dragande 
hydraulcylinder och lastcellen kan ersättas med en ståltapp. Om dessa förändringar 
genomförs reduceras kostnaden.   
 
Lagerhusen är designade för att tillverkas av plåt. Genom att gjuta lagerhusen kan 
materialåtgången optimeras. Gjutning ger även viss formfrihet, se figur 5.1, och 
öppnar upp nya designmöjligheter [5]. Troligtvis blir gjutna lagerhus billigare i 
längden än lagerhus tillverkade av plåt. Ett gjutet lagerhus bör konstrueras i samarbete 
med ett gjuteri, förslagsvis Sandvik SRP AB eller Kohlswa Gjuteri AB, som ur 
produktionssynvinkel lämpar sig bäst [13]. Fördelen med att tillverka lagerhusen i plåt 
är flexibiliteten. Konstruktionsändringar kan genomföras utan större kostnader, 
jämfört med gjutna detaljer som kräver nya och dyra gjutformar. 

 
Figur 5.1 Gjutet lagerhus   
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Swärdh, Olof   Konstruktion 

6.3.2 Personer utanför Metso Paper Sundsvall AB    
Abrahamsson, Mats  Bosch Rexroth AB 
Hagman, Lars   Handledare, KTH 
Lindkvist, Owe  Arcos Hydraulik AB 
Risberg, Mikael  Vishay Nobel 
Skogsberg, Rune  Metso Paper Karlstad AB 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 
• En TwinRoll™-Press-1572 skall användas som referensmaskin. 
 
• Lösningen ska ha ett robust, kompakt och attraktivt utseende. Säkerhetsriskerna 

ska minimeras.  
 
• De ingående komponenterna ska tåla att översköljas med lut samt tåla rengöring 

med vatten (ej högtryck). Omgivningstemperatur 0 – 60 °C. Utomhusmiljöer med 
regn och direkt solljus kan förekomma. 

 
• Lösningen ska tåla de radiella lagerkrafter som uppstår vid max trågtryck, linjelast 

och moment.  
 
• Lösningen ska hålla valsen på ett konstant nyp under drift, men tillåta att valsen 

kan backa ur när designlinjelasten överskrids för att skydda valsarna. Nypet ska 
vara justerbart inom området 3-18 mm med 0,5 mm intervall. Vid nyp 21 mm ska 
pressen stanna (gränslägesbrytare). Nominellt nyp är 12 mm. Rörelsen av 
valsen/lagerhuset skall ske med minimal slip-stick effekt, dvs. minimal friktion. 

 
• Det är önskvärt att man under drift på ett enkelt sätt kan ändra nyp, åtminstone 

mellan två fixa lägen. 
 
• Det är önskvärt att lösningen innehåller någon form av teknisk lösning som gör att 

linjelasten kan mätas under drift. 
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Bilaga 2 – Konceptsamling 
Koncepten har sorterats under tre funktioner: förflyttning av vals (idé 1-13), ändring 
av nyp (idé 14-17) och linjelastmätning (idé 18-19). Förflyttningsavsnittet består i sin 
tur av fem kategorier: Drag & Rotation, Drag & Glid, Tryck & Glid, Tryck & 
Rotation och Excenter.   

Förflyttning av vals 

Drag & Rotation 
Idé 1 

 
 
Förklarande text 
 
En fast och en rörlig vals, den rörliga valsen vinklas in till rätt position med en 
dragande hydraulcylinder. Cylindern är placerad i ovankant för att erhålla mer 
utrymme, placeringen gör även att man kan använda en mindre kraftig cylinder. Den 
fasta valsen fästs i gavel och överliggandebalk (ej på bild). För att hålla nominellt nyp 
kan stoppklossar/kilar fästas i gaveln (se alternativ 1/3). Den fasta valsen kan även 
fästas med en centrerad inspänning så att kraften reduceras, alternativ 2.  
 
+ Utrymme för infästning 
+ Minimal friktion i leden 
+ Fördelaktig momentarm, vilket gör att en mindre kraftig cylinder, troligen standard, 
kan användas   
- Deformation av lagerhus pga. mekaniskt stopp 
- Minussida på cylindern används 
 
 
Beskrivande bild 
 
Alternativ 1 
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Alternativ 2 

 
Alternativ 3 
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 Idé 2 
 
 
Förklarande text 
 
En fast och en rörlig vals, den rörliga valsen vinklas in till rätt position med en 
dragande hydraulcylinder. Hydraulcylindern har en centrerad inspänning så att kraften 
fördelas symetriskt på det fasta lagerhuset. Den fasta valsen kan även fästas i en 
överliggande balk. För att hålla nominellt nyp kan stoppklossar fästas i gaveln. 
 
+ Infästningen ger en symetrisk deformation av lagerhusen 
- Lite utrymme, vilket gör att en standardcylinder ej kan användas 
- Minussida på cylindern används 
 
 
Beskrivande bild 
 
 
 

 
 



 

 

 

28 
 

 Idé 3 
 
 
Förklarande text 
 
Gångjärnsprincip där lagerhuset sitter fast i gaveln med fästöron. Gavelplåten är ca 
100 mm tjock. En hydraulcylinder placeras mellan lagerhusen. Kraftmätning och 
nypsinställning sker i den rörliga valsens lagerhus (högra lagerhuset). Nypsinställning 
sker med domkraft eller med mutter och gängstång (till höger i bild). 
 
+ Tar både horisontell och vertikal last med minimala friktionsförluster vid 
linjelastmätning 
+ Geometrisk utväxling ger lägre erforderlig kraft för cylindern 
- Minussida på hydraulcylindern används 
- Osymmetriska lagerhus,  höger- och vänsterutförande på gavel 
 
 
Beskrivande bild 
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Drag & Glid 
Idé 4 

 
 
Förklarande text 
 
En fast och en rörlig vals, den rörliga valsen dras in till rätt position med en dragande 
hydraulcylinder. Hydraulcylindern placeras i ovankant på lagerhuset för att möjligen 
ge mer utrymme. På grund av momentet som genereras av hydraulcylindern och 
linjelasten har glidytan placerats på ”bockar”. Stoppklossar kan placeras på 
”bockarna” för att ge ett speciellt nyp. Ett kemikaliebeständigt glidlager av 
kompoundtyp rekommenderas, smörjnipplar för extra fett kan även läggas till om 
nödvändigt.  
 
+ Ej vänster och högerutförande på lagerhusen 
- Eftersom krafterna ej är i linje genereras moment på lagerhusen  
- Minussida på cylindern används 
- Friktion vid plan glidning 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 5 
 
 
Förklarande text 
 
En fast och en rörlig vals, den rörliga valsen dras in till rätt position med en dragande 
hydraulcylinder. Cylindern är centrerad för att motverka momentet som kommer av 
linjelasten. För att hålla nominellt nyp kan stoppklossar eller möjligtvis en skiljevägg 
fästas i ramen.  Ett kemikaliebeständigt glidlager av kompoundtyp rekommenderas, 
smörjnipplar för extra fett kan även läggas till om nödvändigt.  
 
+ Moment på lagerhus motverkas 
- Platsbrist, vilket gör att en standardcylinder ej kan användas 
- Minussida på cylindern används 
- Friktion vid plan glidning 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 6 
 
 
Förklarande text 
 
En fast och en rörlig vals, den rörliga valsen dras in till rätt position med två dragande 
hydraulcylindrar. Eftersom infästningarna av hydraulcylindrarna är i respektive kant 
på lagerhuset medges mer utrymme. Hydraulcylindrar med mindre dimensioner kan 
även användas. För att hålla nominellt nyp kan stoppklossar fästas i ramen. Ett 
kemikaliebeständigt glidlager av kompoundtyp rekommenderas, smörjnipplar för 
extra fett kan även läggas till om nödvändigt. 
 
+ Standardcylindrar kan troligen användas 
+ Moment på lagerhus kan motverkas 
+ Lagerhus behöver troligen ej gjutas 
- Rör och kopplingar för hydrauliken  
- Minussida på cylindern används 
- Friktion vid plan glidning 
 
 
Beskrivande bild 
 
 
 

 
 



 

 

 

32 
 

Tryck & Glid 
Idé 7 

 
 
Förklarande text 
 
Två hydraulcylindrar placerade på lagerhuset trycker på ok med vilka dragstänger 
förflyttar det rörliga lagerhuset. Lagerhuset glider i samma plan som linjelasten för att 
motverka uppkomsten av moment. Nypet kontrolleras genom att placera ett stopp 
mellan lagerhusen, alternativt kan stoppet ersättas av en tryckande hydraulcylinder. 
En tryckande hydraulcylinder mellan lagerhusen möjliggör ändring av nyp under drift, 
troligen endast mellan två fasta lägen.   
 
 
Beskrivande bild 
 

 

Tryckande 
hydraulcylindrar
Tryckande 
hydraulcylindrar
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Idé 8 
 
 
Förklarande text 
 
En tryckande hydraulcylinder tvingar, via länkar, lagerhuset att glida horisontellt.   
Det rörliga lagerhuset glider på plastlister monterade på gavel och överliggare. 
 
 
Beskrivande bild 
 

 
 

Länkar

Tryckande hydraulcylinder

Länkar

Tryckande hydraulcylinder
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Idé 9 
 
 
Förklarande text 
 
En hydraulcylinder placerad i lagerhuset trycker på ett ok, dragstag förflyttar det 
rörliga lagerhuset. Det rörliga lagerhuset glider i ett T-spår, spåret tar vertikalkrafter 
samt axialkrafter. Nypet regleras genom att föra in en kil mellan lagerhusen, se 
figuren nedan. Linjelasten mäts genom att lastceller av "puck" typ placeras mellan 
lagerhusen. 
 
 
Beskrivande bild 
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Tryck & Rotation 
Idé 10 

 
 
Förklarande text 
 
Gångjärnsprincip där lagerhuset sitter fast i gaveln med fästöron. Gavelplåten är ca 
100 mm tjock. Hydraulcylindern placeras på höger sida av den rörliga valsens 
lagerhus. Kraftmätning och nypsinställning sker vid lagerhusets vänstra sida. 
Nypsinställning kan ske med domkraft eller annan stoppkloss med 
inställningsmöjlighet. Hydraulcylindern är möjligen placerad under gaveln, 
förslagsvis på benet. Kolven går möjligen genom gaveln 
 
+ Tar både horisontell och vertikal last med minimala friktionsförluster vid 
linjelastmätning 
+ Plussidan av hydraulcylindern används 
- Krafterna går in i gavelplåten 
- Osymmetriska lagerhus, höger- och vänsterutförande på gavel 
- Kraften överförs till ben/fundament 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 11 

 
 
Förklarande text 
 
En tryckande hydraulcylinder tvingar lagerhuset att rotera. Det rörliga lagerhuset kan 
vinklas runt en led. Kraften från hydraulcylindern överförs via länkar. Länkarna fästs i 
lagerhusen med tappar. Det som skiljer denna idé från idé nummer åtta är länkarnas 
infästning i lagerhusen, här är fästs länkarna runt samma axel. 
 
 
Beskrivande bild 
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Excenter 
Idé 12 

 
 
Förklarande text 
 
Excenterprincip där excentern vrids i ett fast lagerhus med hjälp av en hydraulcylinder 
placerad mellan lagerhusen.  
 
+ Plussidan av hydraulcylindern används 
+ Geometrisk utväxling ger lägre erforderlig kraft för cylindern 
+ Symmetriska infästningar av lagerhus 
- Svårigheter att omsätta mätt kraft, F, till linjelast 
- Stora friktionsförluster i excentern 
- Tillverkningsproblem 
- Fixt läge för konstant nyp 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 13 
 
 
Förklarande text 
 
Tanken är att med en excenter styra lagercentrum internt i lagerhuset. Figurerna nedan 
beskriver två varianter med denna lösning. 
 
Övre figuren innehåller en gängad skruv eller kulskruv, denna är självhämmande och 
drivs med en stegmotor eller liknande. Indata för styrningen är linjelasten som måste 
mätas på något sätt. 
 
Nedre figuren beskriver en lösning med en hydraulcylinder istället för en kulskruv. 
Hydraulcylindern bör ha en genomgående kolvstång för att möjliggöra inställning av 
nyp. 
 
 
Beskrivande bild 
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Ändring av nyp 
Idé 14 

 
 
Förklarande text 
 
En dragande hydraulcylinder med ”dubbel botten” används, detta leder till att man 
med ett hydraultryck kan justera mellan två fasta lägen. Genom att trycksätta arean 
A1 övervinns kraften från A2 och läge ett erhålls. Läge två erhålls genom att ej 
trycksätta A1. 
 
+ En lösning baserad på hydraulik 
- Kostnad för hydraulcylinder 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 15 
 
 
Förklarande text 
 
En tryckande hydraulcylinder integrerad i botten gaveln, hydraulcylindern används 
för att ändra nypet mellan två fasta lägen, alternativ 1. Alternativ 2, en mekanisk 
domkraft med en trapetsgängad spindel medger steglös ändring av nypet. Domkraften 
kan även placeras horisontellt för att justera leden horisontellt vilket justerar nypet. 
Mer information om domkrafter finns att hämta hos AB Benzlers: 
<http://www.sbaab.se/pdf/benzlers/serbd_swe.pdf>. 
 
 
Beskrivande bild 
 
 
Alternativ 1 

 
 
 
Alternativ 2 
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Idé 16 
 
 
Förklarande text 
 
Aktiv kontroll av kolvstångsläge, läget kontrolleras och ändras genom att justera 
trycket med ventiler i hydraulcylinderns två volymer.  
 
+ Beprövad metod. 
+ Precision 
+ Steglös inställning av nyp 
- Reglersystem 
- Service, kräver specialkunskaper 
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 17 
 
 
Förklarande text 
 
Nypet regleras genom att ändra längden på kolvstången, i detta fall ändras längden av 
en skruv och mutter. Detta kräver att kolven går i botten. Förslagsvis används en 
kontramutter. 
 
 
Beskrivande bild 
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Linjelastmätning 
Idé 18 

 
 
Förklarande text 
 
En lastcell av "Puck" modell placeras på lämpligt ställe, förslagsvis på en stopkloss 
eller möjligtvis lagerhuset. Mätningen utförs på så sätt att linjelasten avlastar 
lastcellen.  
 
 
Beskrivande bild 
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Idé 19 
 
 
Förklarande text 
 
En lastcell av tapptyp används vid infästning av en hydraulcylinder. Lastcellen 
används som en tapp. Hydraulcylindern utrustas med ett länkhuvud försedd med 
sfäriska ledlager. Mer information om sfäriska ledlager och länkhuvuden finns att 
hämta hos SKF: <http://www.skf.com/files/081661.pdf >. 
 
 
Beskrivande bild 
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Bilaga 3 – Valmatris 

Förflyttning av vals 

Val 
krit

eri
a

Vikt
Id

é 2
Id

é 1
 ,3

Id
é 1

1
Id

é 4
, 5

  (R
efe

ren
s)

Id
é 6

Id
é 7

, 8
, 9

Id
é 1

2, 
13

Tillverkning 15 -1 1 0 0 0 0 -1
Montering/Demontering 15 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1
Kostnad 15 0 0 1 0 -1 1 -1
Funktionalitet 30 1 1 1 0 0 0 -1
Robusthet 10 0 0 0 0 0 0 -1
Utseende 5 0 1 -1 0 0 -1 1
Service 10 0 1 -1 0 -1 0 -1

Summa + 1 4 2 0 0 1 1
Summa 0 4 2 2 7 4 4 0
Summa - 2 1 3 0 3 2 6
Resultat -1 3 -1 0 -3 -1 -5
Viktat resultat 0 45 15 0 -40 -5 -90
Placering 3 1 2 3 5 4 6
Vidareutveckla? Nej Ja, alternativ 1 Ja, alternativ 2 Nej Nej Nej Nej  

Ändring av nyp 

Valk
rit

eri
a

Vikt
Id

é 1
5

Dag
en

s lö
sn

ing (
Refe

ren
s)

Id
é 1

4
Id

é 1
6

Id
é 1

7

Tillverkning 10 -1 0 -1 -1 -1
Montering 5 -1 0 1 -1 1
Kostnad 15 -1 0 -1 -1 -1
Funktionalitet 20 1 0 1 1 0
Robusthet 15 -1 0 -1 -1 0
Utseende 5 0 0 0 0 0
Lagerhuspåverkan 15 -1 0 1 1 1
Precision 10 -1 0 -1 0 0
Användarvänlighet 5 1 0 1 1 1
Ändra nyp under drift? Ja Nej Ja Ja Nej

Summa + 2 0 4 3 3
Summa 0 2 9 1 2 3
Summa - 5 0 4 4 3
Resultat -3 0 0 -1 0
Viktat resultat -45 0 -5 -5 0
Placering 4 1 3 3 2
Vidareutveckla? Nej Nej Kombinera Nej Kombinera

 

Linjelastmätning 

Valk
rit

eri
a

Vikt
Id

é 1
8 (

Refe
ren

s)

Id
é 1

9

Precision 20 0 0
Montering 15 0 0
Kostnad 15 0 0
Funktionalitet 30 0 1
Robusthet 15 0 0
Utseende 5 0 0

Summa + 0 1
Summa 0 6 5
Summa - 0 0
Resultat 0 1
Viktat resultat 0 30
Placering 2 1
Vidareutveckla? Nej Ja
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Bilaga 4 – Lagerhusvarianter 
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Bilaga 5 – Hydraulcylinderkrafter och inbyggnadsmått 
 

Maskin C/C C/Skruvskalle bak Lagerdiameter Kraft
storlek [mm] min [mm] [mm] [kN]

A B C
2064 1160 214 100 461.6
2072 1160 214 100 521.7
2084 1160 214 100 604.7
1532 1010 169 90 167.3
1540 1010 169 100 208.5
1548 860 169 100 249.9
1556 860 169 100 291.2
1572 860 169 100 373.6
912 480 89 70 53.2
916 480 89 70 70.6
924 480 89 90 105.1
932 480 89 90 139.7
940 480 89 90 174  
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Bilaga 6 – Monteringskomponenter, lastcell KISD-6R 400kN 
 

 


