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Abstract

Nytt spritsrör på TwinRoll typ TRPE

New spray pipe on TwinRoll type TRPE

Viktor Löf

This thesis describes possibilities for Metso Paper to lower their costs of spray pipes
for their pulp wash press TRPE, with maintained good functionality and quality.
Information that can be used by competitors has been censored in this version of the
essay.
To find solutions, alternative suppliers have been contacted and asked to quote.
There has also been a new spray pipe designed. The manufacturing costs of the new
design have been calculated. 
The thesis also contains a concept generation of an alternative product to the spray
pipes in installations where a high pressure washer is used.
To be able to ask other manufacturers of spray pipes to quote, a demand specification
based on the currently used spray pipe was made. This was then sent to two
alternative suppliers.
An investigation of earlier used spray pipes, and the currently used, shows that the
nozzles are a big part of the total costs of the spray pipes. To attempt to reduce the
nozzles high cost an concept generation was made to find the best solution for a new
design.
There was a request that it should be possible to change the internal brushes in the
spray pipe without cutting and welding. A concept generation was made to find a
solution to easily change the brushes. 
When the results of the projects different parts were delivered, they were compared
to each other to find the best overall solution to lower the costs of the spray pipes.
The conclusion of this project is that the currently used spray pipe not is overpriced
and therefore in short term the best option is to continue using the current supplier. 
There have though been some discussions regarding manufacturing of the newly
designed spray pipe in cost competitive countries. It seems like the costs can be
reduced if manufacturing the spray pipe or parts of the spray pipe in E.g. China.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker olika alternativ för Metso Paper i Sundsvall att sänka 
kostnaderna på spritsrör till sina tvättpressar TRPE, utan att försämra funktion och 
kvalité hos spritsrören. För att finna den bästa lösningen så har man undersökt och 
begärt offerter från alternativa leverantörer samt konstruerat ett nytt spritsrör för 
beräkning av tillverkningskostnad på Metsos egen verkstad i Sundsvall. 

Vissa av konkurrensskäl känsliga uppgifter har strukits i denna version av rapporten. 

Examensarbetet innehåller även en konceptgenerering på ny alternativ produkt till 
spritsrör i de fall som högtryckstvätt används. 

Arbetet började med att nuvarande samt tidigare använt spritsrör studerades samt 
jämfördes. För att undersöka priser från andra alternativa leverantörer så specificerades 
ett underlag på det nuvarande använda spritsröret, vilket man senare skickade till två 
leverantörer för offertförfrågan. 

Man undersökte och kom fram till att dysorna är en stor del av kostnaderna på 
spritsröret varpå koncept genererades och ställdes mot varandra för att finna den bästa 
lösningen och om möjligt dra ner på tillverkningskostnaderna så mycket som möjligt. 
Borstanordningen är även den en viktig detalj för spritsrörets funktion. Då man på 
Metso hade önskemål om möjlighet till att byta borstar utan att behöva svetsa och skära 
så genererades även en del koncept på detta för att sedan ställas mot varandra i en 
jämförande tabell. Den nya konstruktionen specificerades i ett ritningsunderlag som 
senare skickades till Metso Papers egna verkstad i Sundsvall för kostnadsberäkning. 

När resultatet från examensarbetets olika delar var fastställda jämfördes de sedan för att 
fastställa den bästa lösningen. Den bästa lösningen kortsiktigt visade sig vara att hålla 
kvar vid det nuvarande inköpta spritsröret. Dock vid tillverkning av eget spritsrör i 
lågkostnadsland kan en del besparingar göras. Mer ingående om detta går att läsa i 
kapitel 6, resultat.  

För att nå fram till en alternativ produkt till spritsröret genomfördes en enklare 
laboration samt en brainstormsession med kunniga inom området. De koncept som 
genererades under brainstormsessionen jämfördes sedan för att välja ut den bästa 
lösningen. Lösningen ritades sedan upp i 3D-modelleringsprogram. 

Beslutas att man skall ta den alternativa produkten på spritsrör i bruk så rekommenderas 
mer laborationer som visar vattnets flöde längs valsen för att kunna dimensionera 
produkten så att ett korrekt flöde uppnås. 

 

Nyckelord: Spritsrör, Konstruktion, CAD, Kostnadseffektivisering  



Examensarbete: Nytt spritsrör på TwinRoll typ TRPE 
 

II 
 

Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som genomfördes i samarbete med 
Metso Paper i Sundvall under våren 2013. Detta examensarbete är den avslutande delen 
av mina studier till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Uppsala Universitet. 

Jag vill tacka min handledare Anders Hedblom som ständigt varit insatt i projektet och 
fungerat som bollplank med idéer. 

Jag vill även tacka alla andra medarbetare på avdelningen Machine Design på Metso 
Paper och min ämnesgranskare Lars Degerman som alla har bidragit med ovärderlig 
kunskap till projektet. 

Ett varmt tack går till min nära vän Christoffer Bäckman som har låtit mig bo hos 
honom i Sundvall under tiden för examensarbetet. 

Sundvall, juni 2013 

Viktor Löf  
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Nomenklatur 
TRPE – TwinRoll Press Evolution (senaste modellen av Metsos tvättpress) 

HPW – High Pressure Washer (Högtryckstvätt) 

CCC – Cost Competitive Countries (Länder med låg tillverkningskostnad) 

Dysa – Ett slags sprutmunstycke som sprider vätska. 

Banddysa – En dysa som spänns fast runt ett rör med hjälp av ett stålband. 

Transportdysa – En vinklad dysa som hjälper till att transportera bort upplöst massa från 
valsytan.  
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1 Inledning 
Metso är ett globalt företag med cirka 30,000 anställda fördelat på över 50 länder. Man 
arbetar med teknologi och service inom processindustri.  

På Metso Paper i Sundsvall så arbetar man med utveckling och tillverkning av maskiner 
till massa- och pappersindustri. 

Vid utveckling av en ny tvättpress, så kallad TRPE så uppstod behovet av ett nytt 
spritsrör. Det gamla uppnådde inte ställda krav och således köptes det då in en lösning 
på spritsrör av en underleverantör i Finland. 

Det nyinköpta spritsröret är betydligt dyrare än det tidigare egentillverkade men 
funktionen hos det nya röret är bättre anpassat till TRPE. 

Spritsröret till TRPE är i stora drag uppbyggt av ett rör trycksatt med vatten. Vattnet 
spolas på valsen för att lösa upp och transportera bort massa som fastnat på valsytan.  

I vissa miljöer bildas beläggningar på valsytan på grund av kemiska utfällningar. Dessa 
beläggningar måste tas bort och detta görs med hjälp av en högtryckstvätt som spolar 
varmt vatten på valsen med ett högt tryck. 

 

1.1 Huvudmål 
Huvudmålet med detta projekt är att nå fram till ett resultat som beskriver det bästa 
alternativet för att sänka kostnaderna på spritsröret utan att försämra spritsrörets 
funktioner. 

1.2 Delmål 
För att uppnå huvudmålet har delmål definierats för att enkelt kunna fokusera på det 
som är viktigt för projektet. Delmålen listas nedan: 

 Specificera det idag inköpta spritsröret i ett dokument som kan användas vid 
offertförfrågan från alternativa leverantörer 

 Begär offerter från alternativa leverantörer av spritsrör 
 Generera ett antal koncept och kom fram till en ny konstruktion på spritsröret 
 Ta fram ett tillverkningsunderlag för att kunna beräkna tillverkningskostnad för 

egenkonstruerat spritsrör 
 Beräkna tillverkningskostnad av egenkonstruerat spritsrör på Metsos egna 

verkstad 
 Kontrollera möjligheterna vid användning av HPW att använda sig av enklare 

konstruktion av spritsröret. Rita sedan upp och beskriv ett förslag på lösning.  
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1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar som kommer att göras i projektet är: 

 Man kommer endast att arbeta fram lösningar till TRPE-1540 (4m valslängd) 
 Ett tillverkningsunderlag tas endast fram för maskin som kräver syrafast 

material, 1.4404 eller ekvivalent. 
 Ritningsunderlag för kostnadsberäkning av egen konstruktion behöver ej vara 

komplett, men skall vara så pass utförlig att ett komplett tillverkningsunderlag 
vid ett senare tillfälle kan göras. 

 Utvärdering av tillverkningskostnader får ske lokalt i egen verkstad då det inte 
kan garanteras att prisuppgifter ifrån CCC kan inhämtas inom tidsramen för 
projektet.  

 Det nya spritsröret skall passa in på samma sätt som det nuvarande spritsröret på 
TRPE. 

 

1.4 Metodik 
För att uppnå målet med projektet så delades det in i 3 delar. Varje del genomfördes 
enligt nedan. 

1.4.1 Alternativa leverantörer 
För att kunna skicka offertförfrågan till alternativa leverantörer av spritsrör så 
studerades det för närvarande använda spritsröret och data samlades in för att sedan 
specificeras i ett dokument, se bilaga 1. En offertförfråga på spritsrör skickades sedan 
till två utvalda företag. Leverantörerna skulle således ha möjlighet att presentera sin 
lösning på motsvarande spritsrör som används idag. 

 

1.4.2 Tillverka eget spritsrör 
För att konstruera ett eget spritsrör och få en uppskattad tillverkningskostnad togs ett 
tillverkningsunderlag fram.  Tillverkningsunderlaget skickades sedan till den egna 
verkstaden i Sundsvall för beräkning av tillverkningskostnad. Koncept på de delar som 
ansågs extra viktiga för konstruktionens pris och funktionsmässighet, genererades för att 
sedan jämföras mot varandra och på så sätt finna en ny förbättrad lösning. 

Tillverkningsunderlaget bygger på ett antal olika konceptgenereringar och valda 
konstruktioner av olika studerade spritsrör. 

Diverse olika leverantörer kontaktades även för val av motor, konstruktion av 
borstanordning och dysor för diskussion angående valda koncept. De valda koncepten 
förfinades sedan för att anpassas till tillverkning. 
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1.4.3 Alternativ förenklad produkt 
En laboration genomfördes för att undersöka möjligheterna till att helt avstå från det 
befintliga spritsröret och istället bara använda sig av en eller två strålar med ett 
kraftigare flöde i de fall som HPW finns installerad. 

En brainstorming genomfördes i en grupp för att generera olika koncept och lösningar 
på en alternativ produkt till spritsröret. Ett av koncepten valdes sedan ut och en 3D-
modell skapades för att demonstrera det valda konceptet. 

 

1.4.4 Brainstorm 
Brainstorming är en metod som används för att generera en uppsjö av idéer. Från början 
så var det Osborn som föreslog metoden och att den skulle ge förutsättningar för en 
grupp med öppensinnade människor från så många stadier i livet som möjligt att berätta 
om sina idéer inför andra och på så sätt trigga igång tankar hos varandra som leder till 
nya idéer.1 

Gruppens sammansättning: 

 Gruppen skall ha en uttalad ledare och bestå av fem till 15 personer. Har man 
mindre än fem personer i gruppen så kan erfarenheten och bredden på gruppens 
kunskap bli för liten. Med mer än 15 personer i gruppen så kan samarbetet 
mellan individerna försämras och vissa personer bli passiva. 

 Gruppen skall inte enbart bestå av experter inom det område som skall angripas. 
Genom att tillägga en icke-teknisk person kan man bidra med en extra 
dimension. 

 Gruppen skall ej vara hierarkiskt strukturerad då detta kan bidra till att vissa 
individer kan hålla inne med viktiga tankar i rädsla för att förödmjuka andra. 

Gruppens ledarskap 

 Ledaren för gruppen sköter organiseringen kring brainstormingen. Denne ser 
även till att beskriva problemet inför brainstormingen. Under sessionen ser 
denne även till att reglerna hålls och att atmosfären är god. 

Genomförande 

 Alla deltagare skall undvika att förkasta sina egna och andras idéer. 
 Alla idéer skall skrivas ner och ritas upp. 
 Om förslagen är genomförbara skall till en början ignoreras. 
 Sessionen skall vanligtvis inte pågå under mer än 30-45 minuter. 

Utvärdering 

                                                
1 Pahl, G. Beitz, W (1996), s76 
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 Resultatet från sessionen skall bli utvärderat av experter för att finna potentiella 
värden i lösningar.  Om möjligt skall dessa bli klassad och rangordnad för att 
sedan vidare utveckla bra idéer.  

Slutresultatet skall visas för hela gruppen för att undvika möjliga missuppfattningar. 
Nya idéer kan även uppkomma under en sådan redovisning. 

2 Nulägesanalys 
Detta kapitel beskriver funktionen hos de maskiner och maskindetaljer som projektet 
berör. Det beskriver även problem med det tidigare egenkonstruerade spritsröret. 

2.1 TRPE 
Vid framställning av pappersmassa så är ett av stegen i processen att tvätta och avvattna 
massan. I detta steg så använder man sig av tvättpressar. Metso Paper Sundvall 
utvecklar och tillverkar tvättpressar för massa till den globala pappers- och 
massaindustrin. TRPE kan ses i figur 1. 

 

 

Figur 1 TRPE, uppbyggnad 
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TRPE är den senast utvecklade modellen av tvättpressar hos Metso. TRPE är i stora 
drag uppbyggd av två perforerade valsar som roterar mot varandra och pressar massan 
emellan sig för att vätska ska pressas ut och på så sätt göra massan renare och torrare. 
Storleken på TRPE-1540 kan ses och jämföras med en människa på figur 2 kommande 
sida. 

 

 

 

Figur 2 TRPE, Denna bild visar maskinens storlek i jämförelse med en människa 

 

 

2.1.1 Massans väg genom TRPE 
Smutsig massa matas in i maskinen och fördelas ut över valsarna med hjälp av 
rotoformers. Massan transporteras sedan mellan vals och tråg för urvattning. Man tillför 
en renare tvättvätska som kan bestå av rent vatten eller filtrat. Den största urvattningen 
sker till sist i nypet. Efter nypet så transporteras den rena massan ut ur pressen med 
hjälp av en transportskruv. En överiktsbild med massans väg genom TRPE kan ses på 
figur 3. 

Man har längsgående tätningar för att förhindra ren massa att följa med valsen. En del 
massa följer ändå med valsen och kan då fastna i nästa längsgående tätning vilket kan 
leda till att utrymmet mellan tätningarna fylls med massa, se figur 7. För att förhindra 
att detta sker så använder man sig av spritsrör som spolar rent och transporterar bort 
massa från valsytan. 
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Figur 3 TRPE Snittvy, denna bild visar massans väg genom tvättpressen. 

 

 

 

2.1.2 Spritsröret 
Spritsröret har två stycken huvuduppgifter som består av att lösa upp fibrer och massa 
som fastnat på valsytan samt transportera den upplösta massan och fibrerna bort från 
valsen. Spritsrörets placering i TRPE kan ses i figur 4. 

Med ett antal dysor som sprutar vatten med en vinkel mot valsen så löser spritsröret 
båda huvuduppgifterna. 

Man konstruerade till tidigare modell av presstvättar ett eget spritsrör men i och med 
utveckling av ny generation pressar så uppfyllde inte det egenkonstruerade spritsröret 
kriterierna. Man tog då beslutet att köpa in en lösning på spritsrör från en finländsk 
firma med specialkompetens kring just spritsrör. 
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Figur 4 Spritsrör, spritsrörets placering längs med valsen 

 

2.1.3 Högtryckstvätt 
I vissa fall uppstår kemiska utfällningar vilket leder till att valsens 
perforering sätts igen. För att råda bot på detta problem installeras en 
högtryckstvätt. Högtryckstvätten spolar vatten med högt tryck mot valsytan 
och rensar på så vis perforeringen. Högtryckstvätten fästs i spritsröret, se 
figur 5 nedan. 

Eftersom att högtryckstvätten endast täcker en liten del av valsen så rör sig 
röret linjärt längs med valsen. Röret rör sig i en hastighet av några 
millimeter per minut. Högtryckstvätten kan ses på figur 5 nedan.

 

Figur 5 Högtryckstvätt, här syns hur tvätten spolar mot valsen för att rengöra den perforerade ytan 
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2.1.4 Problem med tidigare egen konstruktion av spritsrör 
Ett stort problem med den egna konstruktionen var att dysorna ibland sattes igen av 
fibrer som åker med i vattnet. Tidigare tvättpressar var uppbyggda på ett lite annat sätt 
än den nyare TRPE. Det gjorde inte så mycket skada om någon dysa sattes igen på de 
äldre pressarna. I och med igångkörning av de nya TRPE så visade sig spritsröret inte 
fungera tillfredställande. Detta problem ledde till att man köpte in en ny konstruktion av 
ett finskt bolag. Resultatet av att spritsröret inte uppfyller sin funktion kan ses i figur 6 
och figur 7 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur x Resultat av att dysor sätts och dåligt flöde i röret.  

Figur 7 Haveri, resultat av att dysor sätts igen och dåligt flöde i spritsröret.  

Figur 6 Igensatt dysa 
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3 Alternativa leverantörer 
I detta kapitel beskrivs hur man gått till väga för att nå ut med offertförfrågan till 
alternativa leverantörer av spritsrör. 

3.1 Spritsrörets uppbyggnad  
Detta avsnitt visar det nuvarande inköpta spritsrörets uppbyggnad samt de data som 
använts som grund till specifikation för spritsröret. Det nuvarande inköpta spritsröret 
kan ses i figur 8. 

 

Figur 8 Spritsrör, översiktsbild på idag inköpt konstruktion 

 

 

Figur 9 Spritsrör, översiktsbild på det idag inköpta spritsrörets uppbyggnad 

Beskrivning 

Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av de delar som markerats i figur 9. 

1. Rördelar:  
Spritsröret är sammanfogat av ett antal rördelar.  
 

2. Dysor: På röret så sitter ett antal dysor som gör att man får ett korrekt flöde med rätt 
riktning mot valsen 
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3. Flänsar: 
För att fästa röret i Pressen så sitter röret monterat med flänsar. Flänsarna är öppna för 
att filtratet skall kunna rinna genom röret.  
 

4. Glidfläns: 
Då pressen expanderar på grund av värme så kan inte spritsröret monteras stumt i båda 
ändar. Detta löses genom att använda sig av en glidfläns som tillåter röret att löpa fritt 
genom den ena sidan på pressen.  
 

5. Drivning: 
En motor med växellåda finns placerad i ena änden av spritsröret. Denna motor driver 
den invändiga borsten i spritsröret. 
 

6. Induktiv sensor: 
Den induktiva sensorn är monterad för att ge signaler till styrsystemet och visar på så 
sätt att borsten har roterat. Sensorn ser även till att ingen borste stannar ovanför en dysa 
när borsten inte är i bruk. 
 

7. Axelgenomföring 
Denna axelgenomföring ser till att inget filtrat som rinner i spritsröret läcker ut via 
borststångens genomföring in till spritsröret. Borststången lagras även här. 
 

8. Borstanordning 
Borstanordningen ser till att rensa ur dysornas sil från fiber. Den borstar även hela röret 
invändigt. 
 
 
Teknisk data: 
Tryck i röret: 6 bar 
Antal Dysor: 23 
Totalt flöde: X l/min x 23 dysor = ca X l/min 
Vattentemperatur i röret: Upp till 95 grader C. 
Maximal storlek på fiber i vattnet: 3 mm 
Maximalt fiber blandat med i vattnet: 0,5% 
 
Utifrån dessa data skapades sedan en enklare specifikation över spritsröret för att 
användas vid offertförfrågan, se bilaga 1.  
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3.2 Olika alternativa leverantörer 
Spritsrör används frekvent inom pappers- och massaindustrier för att sprida vätska på 
önskad yta. 

Typiska användningsområden för spritsrör inom industri är rengöring av valsar och av 
andra detaljer i rörelse. 

Det finns ett antal företag specialiserade på spritsrör inom Europa. Nedan följer några: 

 Företag A 
 Företag B 
 Företag C 
 Företag D 
 Företag E 
 Företag F 
 Företag G 

De företag som valdes att skicka offertförfrågan till var företag A samt B. 

Företag A: 

Företag A tillverkar många av Metsos spritsrör till pappersmaskiner. Därför valdes det 
att skicka offertförfrågan till detta företag. 

 

Företag B: 

Företag A är en av världens största tillverkare av spritsrör och såg ut att kunna leverera 
liknande produkt som den som efterfrågas, därför valdes denna leverantör ut för att 
skicka offertförfrågan till.  
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4 Egentillverkat Spritsrör 
I detta kapitel så beskrivs hur man gått till väga för att få fram ett nytt 
tillverkningsunderlag för tillverkning av ett nytt spritsrör med förbättrade lösningar på 
viktiga detaljer.  

För att beräkna kostnaderna av att tillverka spritsröret i Metsos egen verkstad så har ett 
tillverkningsunderlag tagits fram, se bilaga 3. Tillverkningsunderlaget innehåller allt 
som behövs för att kunna beräkna kostnaderna för tillverkning av ett eget spritsrör. 

De detaljer som valts att studeras är de som visas i figur 9 i kapitel 3.1. 

Vid tidigare offerter från dagens leverantör visar det sig att totalpriset på spritsröret 
minskar med cirka 1000 kronor om man väljer att ta bort en dysa.  

Vid kontroll av kostnaden för tidigare egenkonstruerade dysor visade det sig att priset 
på dem var 100 kronor för vanlig banddysa respektive 500 kronor för banddysa med 
vinklat rör. Detta leder till att man har valt att gå in på djupet vid konstruktion vad 
gäller dysor då man ser att dessa har en stor betydelse för slutpriset på spritsröret.  

Vad gäller borstanordningen har man på Metso önskemål om att borstar skall kunna 
bytas ut varpå en konceptgenerering har genomförts även på dem för att nå fram till en 
ny alternativ lösning. 

 

4.1 Skillnader mellan tidigare egen konstruktion och 
nuvarande inköpt konstruktion 

En av de största skillnaderna på det nuvarande och det föregående spritsröret är att på 
det tidigare hade man blandat vanliga dysor med transportdysor. På det nuvarande är 
alla dysor utom den mittersta transportdysor (vinklade dysor). Det tidigare 
egenkonstruerade spritsröret använde sig endast av banddysor, se figur 10, till skillnad 
mot det nya inköpta spritsröret som har svetsade muffar i spritsröret för att kunna gänga 
fast dysor direkt i röret, se figur 17. 

Det tidigare egentillverkade spritsröret hade bara som syfte att lösa upp massa som 
fastnat på valsytan. När man utvecklade den nya TRPE så gjordes nya banddysor för att 
få med funktionen att transportera bort massa från spritsröret. Man bytte således ut var 
3:e dysa mot en transportdysa dysa. 
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En annan stor skillnad är, att på det tidigare egenkonstruerade spritsröret har man ingen 
invändig sil på dysorna som man har på de nuvarande. Man borstar heller inte hela 
insidan av röret, som man gör idag, vilket leder till att dysorna kan sättas igen. 

 

4.1.1 Rörkonstruktion 
Tidigare egenkonstruerad lösning: 

Det tidigare egenkonstruerade röret är utformat enligt figur 11 nedan. Huvudröret som 
använts är av dimensionen Ø88,9x3,05mm 

 

 

Figur 11 Spritsrör, tidigare egen konstruktion 

  

Figur 10 Banddysor, Den vänstra bilden visar en transportdysa. Den högra bilden visar en vanlig dysa 
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Idag inköpt lösning: 

Det idag inköpta röret är utformat enligt figur 12 nedan. Rördimension är av samma typ 
som tidigare egenkonstruerat spritsrör. 

 

Figur 12 Spritsrör, idag inköpt konstruktion 

 

Kommentarer: 

Det nuvarande inköpta spritsröret är enklare i konstruktionen då det är rakt hela vägen 
förutom en t-koppling för vattenanslutningen. Det nuvarande inköpta har även färre 
flänsar och är enklare att dela på vid behov. 

 

4.1.2 Flänsar 
De flänsar som används på spritsrören är ISO PN10 flänsar. Det är samma typ av 
flänsar på både det tidigare egenkonstruerade röret och det nuvarande inköpta röret. 

Kommentar: 

Dessa flänsar är standardflänsar som är enkla att få tag i och kan köpas i diverse olika 
material. 

4.1.3 Glidfläns 
På grund av att TRPE ändras något i storlek i och med värmeutveckling så kan inte 
spritsröret sitta monterat stumt i maskinen, man har därför en konstruktion som tillåts 
krympa och expandera.  

Tidigare egen konstruktion: 

Den tidigare egna konstruktionen, se figur 13, bestod av en metallbälg som tilläts 
expandera och krympa. På så vis så förhindrades röret från att deformeras på grund av 
Pressens värmeutvidgning. 
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Figur 13 Metallbälg, bälg som tillåter spritsröret expandera och krympa 

 

Nuvarande inköpt konstruktion: 

Den nuvarande inköpta lösningen, se figur 14, består av en fläns som tillåts glida över 
en axel som sitter fastsvetsad på röret. Mellan flänsens hål och axeln så tätas det med 
hjälp av en o-ring. På så vis tillåts maskinen att värmeutvidgas utan att påverka 
spritsröret allt för mycket.  

 

Figur 14 Glidfläns, fläns som tillåter röret att röra sig 
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Kommentarer: 

De två olika lösningarna på hur spritsröret skall kunna vara fäst i maskinen utan att 
påverkas av värmeutvidgning fungerar båda tillfredställande. Den inköpta lösningen 
känns enklare i konstruktionen och mer pålitlig i längden då den inte påverkas särskiljt 
mycket när axeln rör sig i flänsen. Bälgen på den tidigare egenkonstruerade lösningen 
skulle kunna påverkas av att den rört sig väldigt många gånger för att sedan spricka och 
börja läcka. Det som kan hända med den nuvarande inköpta lösningen är att o-ringen 
går sönder vilket inte skulle vara någon katastrof kostnadsmässigt. 

 

4.1.4 Drivning av borststång 
Idag använd motor: 

Den motor och växellåda som idag används för 
rotation av borsten är en Cykloidmotor med följande 
data: 

Sumitomo CNVM012-4075DAG-143/GF63S/4 

 0,12 kW 
 400/690 V 
 10 rpm 
 1:143 i utväxling 
 IP 66  

Motorn går att se i figur 15. 

Tidigare använd motor: 

Den tidigare motorn var pneumatisk och användes för 
att vrida borststången 90 grader och på så sätt rengöra 
den uppstickande dysan. Motorn går att se i figur 16. 

Kommentarer: 

Det är två helt olika motorer med olika uppgifter. Den 
pneumatiska vrider borststången 90 grader medans 
elmotorn vrider borststången 360 grader.  

 

 

Figur 15 Motor, nuvarande använd elmotor 

Figur 16 Motor, tidigare använd 
pneumatisk motor 
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4.1.5 Dysor 
 

Idag inköpt konstruktion:  

Det idag inköpta spritsröret har 
dysor som är fastgängade i röret. En 
muff med invändig gänga sitter 
fastsvetsad i röret. En lös sil kläms 
sedan fast i röret. Silen har inte hål 
som bilden visar utan det är slitsar 
som går över hela silen. 

Denna dysa kan ses i figur 17. 

 

 

Tidigare egen konstruktion: 

Den tidigare egna konstruktionen är av 
banddysetyp. Bandet kläms fast över 
röret med hjälp av ett förband. På 
bandet sitter ett vinklat rör svetsat för 
att sedan fästa en dysa i. 

Denna dysa kan ses i figur 18. 

 

 

 

Kommentarer: 

Dessa två olika typer av dysor har samma syfte men fästs på olika sätt i röret. Den 
nuvarande inköpta konstruktionen på dysa ger väldigt många frihetsgrader vilket i sig 
inte är nödvändigt. Den tidigare egna konstruktionen på dysa har haft svårigheter att 
sluta tätt runt öppningen in mot spritsröret då o-ring, som skall täta, glidit ur position 
eller gått sönder. 

Den nuvarande inköpta lösningen har fungerat felfritt sedan introduktion på TRPE. 

  

Figur 18 Dysa, tidigare egen konstruktion 

Figur 17 Dysa, idag inköpt konstruktion 
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4.1.6 Borstanordning 
Idag inköpt konstruktion:  

 

Figur 19 Borstanordning, idag inköpt konstruktion 

På figur 19 syns den idag använda konstruktionen på borstanordningen. 

Borstarna som används idag är så kallade borstlister, som mäter cirka 200 mm i längd. 

I och med att man placerat borstarna med 120° mellanrum så agerar borstarna som 
lagring för borststången. 

Borstarna svetsas fast i borststången och överlappar varandra för att hela insidan av 
röret skall täckas. 

Tidigare egen konstruktion:

 

Figur 20 Borstanordning, tidigare inköpt konstruktion 

I figur 20 visas den tidigare egna konstruktionen på borststången. 

Borstarna som sitter på denna är en skruv som har borstmaterial pålött på skruvhuvudet. 
Skruven fästs sedan i borststången ovanför en dysa.  

Detalj A i figur 20 är en lagring som sitter inne i röret. 
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Kommentar: 

Den nuvarande inköpta konstruktionen på borststången har borstar placerade 
symmetriskt runt stången vilket leder till att man inte behöver lagring i ändan av 
stången som man behöver med den tidigare egna konstruktionen. Den tidigare egna 
konstruktionen borstar endast över dysan vilket är en nackdel.  

 

4.1.7 Axelgenomföring 
Idag inköpt konstruktion:  

 

Figur 21 Axelgenomföring, idag inköpt konstruktion 

Borststången kommer in i en hylsa och tätas samt lagras i markerat utrymme enligt figur 
21 ovan. Lagringen låses sedan med hjälp av en spårryttare.  
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Tidigare egen konstruktion: 

 

Figur 22 Axelgenomföring, tidigare egen konstruktion 

Axeln tätas med en o-ring och lagras med hjälp av två stycken glidlagerbussningar. 
Detta kan ses i figur 22. 

Kommentar: 

Axeltätningen är till för att förhindra vatten från att läcka ut till motorn. De båda 
lösningarna är funktionsdugliga. 

 

 
  



Examensarbete: Nytt spritsrör på TwinRoll typ TRPE 
 

- 21 - 
 

4.1.8 Induktiv sensor 
För att kunna bestämma borstens placering när den stannar och för att kunna föra data 
om hur vida borststången har roterat så installeras en givare. 

Idag inköpt konstruktion:  

En sensor sitter monterad över kraftöverföringshylsan som har ett spår i sig. På så vis så 
skickar sensorn en signal när den når spåret och borstarnas position över dysorna kan 
bestämmas. Detta leder även till att man kan ställa in att motorn inte skall stanna 
borstarna över en dysa. Den induktiva sensorn kan ses i figur 23 nedan.

  

Figur 23 Induktiv sensor, idag inköpt lösning 

Tidigare egen konstruktion: 

Då man på det tidigare egenkonstruerade spritsröret använde sig av en pneumatisk 
motor som endast roterade borststången 90 grader så hade man ingen givare för 
positionsbestämning.  

Kommentar: 

Inte mycket att kommentera på dessa lösningar. 
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4.2 Idégenerering  
Då dysor och borststång anses som de viktigaste detaljerna för spritsrörets funktion och 
kostnad så har en konceptgenerering utförts för att få fram förbättrade lösningar på 
dessa detaljer. Man har i det nuvarande inköpta spritsröret satt att en sil invändigt i röret 
ovanför dysorna fungerat mycket bra, varpå detta har valts att konstrueras in i alla 
alternativa koncept på dysor, utom det första konceptet. En översiktbild på några 
dyskoncept kan ses monterade på spritsröret i figur 25 nedan.  

Koncepten har tagits fram efter diskussioner med handledare och andra insatta i ämnet.  

4.2.1 Dysor 

 

Koncept 1 

Detta koncept bygger på att man svetsar fast ett 
vinklat rör direkt i spritsröret. Det vinklade 
röret gängas sedan i ändan för att en flatdysa 
skall kunna pressas fast med hjälp av en mutter.  

Koncept 1 kan ses i figur 24.  

Figur 24 Dysor, översiktsbild olika dyskoncept 

Figur 25 Dysa, koncept 1 
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Koncept 2 

Detta är ett banddysekoncept, som bygger på att man pressar ut en sil i bandet, därefter 
svetsas en hylsa med invändig gänga fast i bandet för att sedan gänga i en dysa. Dysan 
kläms sedan fast i spritsröret med hjälp av fyra skruvförband. Figur 26 nedan visar hur 
konceptet ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3 

Detta koncept är ett banddysekoncept som bygger på att man har en lös sil som sedan 
pressas upp genom hålet i bandet med hjälp av en platta som svetsas i bandet. Plattan 
har en gänga som en dysa kan skruvas in i. Dysan kläms sedan fast i spritsröret med 
hjälp av fyra skruvförband. I figur 27 nedan kan konceptet ses.

 

Figur 27 Dysa, koncept 3 

 

  

Figur 26 Dysa, koncept 2 
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Koncept 4 

Detta koncept är ett banddysekoncept som bygger på att man likt koncept 2 pressat ut en 
sil ur bandet för att sedan fästa ett vinklat rör på bandet. En flatdysa monteras sedan 
med hjälp av ett förband på det yttergängade vinklade röret. Figur 28 visar konceptets 
uppbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5 

Även detta är ett banddysekoncept som bygger på att man pressar upp en sil genom 
bandet. Ett rör svetsas sedan i bandet. Röret har en invändig gänga som man sedan 
fäster ett rör i som har en vinklad utgång för fäste av dysa. Denna lösning fungerar 
principiellt lika som den nuvarande inköpta lösningen men är omgjord till en banddysa. 
Se figur 29. 

 

  

 

 

Figur 28 Dysa, koncept 4 

Figur 29 Dysa, koncept 5 
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Koncept 6 

Detta koncept bygger på att man har en lös sil som placeras i hålet på spritsröret för att 
sedan låsas med hjälp av en platta som svetsas direkt i röret. I plattan har man sedan ett 
gängat hål som en dysa kan fästas i. För förtydligande av konceptets uppbyggnad se 
figur 30. 

 

 

Figur 30 Dysa, koncept 6 

 

Koncept 7 

Detta är det koncept som används på det idag inköpta röret. En hylsa med invändig 
gänga svetsas fast i röret och en sil pressas upp in i röret. Se figur 17 och 31. 

 

Figur 31 Dysa, koncept 7 
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Koncept 8 

Detta är den tidigare egenkonstruerade dysan som användes på TRPE men med dåligt 
resultat. Det är ett band som har ett vinklat rör svetsat på sig. Man gängar sedan in en 
dysa i det vinklade röret. Banddysan fästs sedan med hjälp av ett skruvförband som 
klämmer runt spritsröret. Se figur 32. 

 

Figur 32 Dysa, koncept 8 
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4.2.2 Borstanordningar  
 

Koncept 1 

Detta koncept bygger på att man svetsar fast ett plattjärn i borststången för att sedan 
skruva i en borste som har genomgående hål i listen. Borsten fästs med tre stycken 
skruvförband. Konceptet kan ses i figur 33. 

 

Figur 33 Borstanordning, koncept 1 

 

Koncept 2 

Detta koncept bygger på att man kan gänga i borstlisten och på så sätt fästa borstlisten 
med hjälp av tre stycken förband. Borststången har i sin tur tre stycken genomgående 
hål. Konceptet kan ses i figur 34. 

 

 

Figur 34 Borstanordning, koncept 2 
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Koncept 3 

Detta koncept bygger på att man svetsar ett plattjärn med två stycken gängade hål i 
borststången. En borstlist kläms sedan fast med hjälp av en annat plattjärn med 
genomgående hål och två skruvförband. Konceptet kan ses i figur 35. 

 

Figur 35 Borstanordning, koncept 3 

 

Koncept 4 

Detta är den tidigare egenkonstruerade lösningen på borste. I borststången borras ett hål 
som sedan en borste skruvas fast i med hjälp av ett förband. Konceptet kan ses i figur 
36. 

 

Figur 36 Borstanordning, koncept 4 
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Koncept 5 

Detta är den nuvarande konstruktionen som sitter på det inköpta röret. Man har här helt 
enkelt svetsat fast borstlisten i borststången. Konceptet kan ses i figur 37. 

 

Figur 37 Borstanordning, koncept 5 

 

 

 

4.3 Konceptjämförelse 
Efter idégenerering gjordes en konceptjämförelse. Koncepternas olika egenskaper 
viktades ej då det i detta skede är svårt att få en helt korrekt uppskattning av betyg. Vid 
ett felsatt betyg påverkas slutpoängen mycket om man väljer att vikta egenskaperna 
vilket kan vara vilseledande. 

Efter konceptjämförelsen så valdes koncept att gå vidare med i samråd med 
handledaren. De valda konceptens slutkonstruktion gjordes sedan i samråd med experter 
inom området för dysor samt industriborstar. 

4.3.1 Dysor 
Denna konceptjämförelse tar hänsyn till tillverkning, funktion, montering och kostnad. 
Under tillverkning värderas enkelhet att tillverka främst. Under funktion så uppskattas 
dysans funktionsduglighet. Under montering så uppskattas dysans enkelhet att montera 
på spritsröret. Under kostnad så uppskattas priset för tillverkning av respektive dysa. 
Poängen är satta på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg. Poängen är 
satta utifrån diskussioner med personer insatta i projektet.  
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Tabell 1 konceptjämförelse för dysor 

 

  

Koncept Tillverkning Funktion Montering Kostnad Summa 
1 3 

Enkel 
konstruktion 
men svårt att få 
in en sil i röret 

1 
Ingen sil 

4 
Enkel 
montering 

3 11 

2 3 
Relativt enkel 
konstruktion 
men dyr dysa 

3 
Bra funktion 
med sil 

4  
Enkel 
montering 
men många 
förband 

3 13 

3 3 
Avancerad 
konstruktion och 
dyr dysa  

3  
Bra funktion 
med sil 

4 
Enkel 
montering 
men många 
förband 

2 12 

4 4 
Relativt enkel 
konstruktion 

4  
Bra funktion 
med sil 

4 
Enkel 
montering 
men många 
förband 

3 15 

5 2 
Avancerad 
konstruktion då 
egen vinklad 
dysa måste 
tillverkas 

4 
Bra funktion 
med sil 

4  
Enkel 
montering 
men många 
förband 

2 12 

6  3 
Relativt enkel 
konstruktion 

3 
Bra funktion 
med sil 

3 
Relativt 
enkel 
montering 

3 12 

7 3 
Bra gedigen 
konstruktion 
men många 
delar 
 

5 
Bra funktion 
med sil 

3 
Onödigt 
många 
frihetsgrader, 
svårt att få i 
rätt position 

2 13 

8 4  
Enkel och billig 
konstruktion 

2 
Svårt att få 
tryck på o-
ringen, 
ingen sil 

4 
Enkel och 
bra 
montering 

4 14 
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Summering dysor 

Tabellen visar ett väldigt jämt resultat för de olika koncepten. De koncept som dock 
sticker ut något är koncept 4 tätt följt av koncept 8. Det är utifrån denna 
konceptjämförelse svårt att besluta sig för ett koncept att gå vidare med. Efter 
diskussioner med handledaren så valdes koncept 4 att gå vidare med. 

4.3.2 Borstanorning 
Denna konceptjämförelse tar hänsyn till konstruktion, funktion, montering, byte av 
borstar och kostnad. Under konstruktion värderas enkelhet att tillverka främst. Under 
funktion så uppskattas borstens funktionsduglighet. Under montering så uppskattas 
borstens enkelhet att montera på borststången. Under kostnad så uppskattas priset för 
tillverkning av respektive borstanordning. Poängen är satta på en skala 1-5 där 5 är 
högsta betyg och 1 är lägsta betyg. Poängen är satta utifrån diskussioner med personer 
insatta i projektet. 

 

 

Tabell 2 konceptjämförelse borstanordningar 

Koncept Konstruk-
tion 

Funktion Montering Byte av 
borstar 

Kostnad Summa 

1 3 
Svårt att få 
en borste i 
det 
utförandet 

5 
Bra 
borstfunktion 

3 
Negativt 
med många 
förband 

4 
Enkelt 
byte 

2 
 

17 
 

2 2 
Svårt att 
gänga i 
borstlist 

5 
Bra 
borstfunktion 

3 
Enkel 
montering 
men många 
förband 

4 
Enkelt 
byte 
men 
många 
förband 

3 17 
 

3 4 
Bra 
konstruktion 
men negativt 
med två 
förband 

5 
Bra 
borstfunktion, 
borstar hela 
röret 

4 
Enkel 
montering 
men ett 
fäste måste 
svetsas 

4 
Enkelt 
byte 

2 19 
 

4 4 
Enkel 
konstruktion 

2 
Borstar inte 
hela röret 

4 
Enkel 
montering 

4 
Enkelt 
byte 

5 19 
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Summering borstanordning 

Den jämförande tabellen visar att koncept 3,4 och 5 är de bästa koncepten. I detta fall 
borde kanske funktion ha viktats högre för att ge en mer rättvis bild av resultatet. 
Koncept 4 är den tidigare egna konstruktionen och uppfyller ej kriteriet med att borsta 
hela insidan av röret men når ändå 19 poäng vilket blir något missvisande. Koncept 5 
uppfyller ej önskemålet att enkelt kunna byta ut borstar men visar att det är en bra 
lösning över lag. Det koncept som valt att gå vidare med är koncept 3.  

 

 

4.4 Slutgiltig konstruktion på egenkonstruerat spritsrör 
Den slutgiltiga versionen av det nya egenkonstruerade spritsröret ses på figur 38 nedan. 
Det är väldigt likt det inköpta spritsröret men det är främst för att det skall kunna passa 
in på samma sätt i tvättpressen. De största skillnaderna mot det nuvarande inköpta 
spritsröret är borstanordningen samt dysorna. Övriga viktiga detaljers lösning beskrivs 
också i detta kapitel. Med hjälp av ritningsunderlag för den slutgiltiga konstruktionen 
har sedan kostnad för tillverkning beräknats av Metso Papers egna verkstad i Sundsvall. 
Se bilaga 3 för sammanställningsritning av det nykonstruerade spritsröret. 

 

Figur 38 Spritsrör, ny egen konstruktion 

  

5  4 
Enkel 
konstruktion, 
endast en 
borstlist 

5 
Bra 
borstfunktion, 
borstar hela 
röret 

4 
Enkelt att 
svetsa fast 
borsten 

2 
Man 
måste 
skära 
och 
svetsa 
för att 
byta 
borste 

4 19 
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4.4.1 Dysor 
Det koncept som valdes var koncept fyra. Efter en del diskussioner, med leverantör, 
som har varit med och tillverkat banddysor till tidigare egenkonstruerat spritsrör så 
beslutades att det bästa är att använda sig av tidigare lösning på infästning på röret men 
att istället för ett förband som 
det var tidigare, använda sig 
av två stycken förband för att 
få ett bättre och jämnare 
tryck mot o-ringen. För att 
göra konstruktionen billigare 
att tillverka så diskuterades 
och beslutades att man 
svetsar fast dysan i ändan på 
det vinklade röret och på så 
sätt slipper gänga och justera 
in dysan i efterhand vilket 
även skulle kosta mer pengar 
att tillverka.  

Att pressa upp silen ur 
stålbandet är möjligt men det 
kommer krävas att 
uppressningen blir lite 
konisk. Detta borde dock inte 
påverka funktionen.  
För att tryckfallet skall bli i själva flatdysan så krävs att arean på silens slitsar är större 
än flatdysans öppningsarea. 

Den slutgiltiga lösningen på dysan kan ses i figur 39. 

Då flödet i dysan bör uppgå till cirka 40 l/min skall arean av hålet i dysan vara 6 mm2, 

Se bilaga 6 för flödestabeller. En flatdysa med 60 grader jetangle och 6 mm2 hål finns 
att tillgå via Företag C.  

Totalpriset för inköp av vald konstruktion bli cirka 700kr/dysa.2 

 

  

                                                
2 Eriksson, H. (2013). ABNEF, Säffle, (muntlig information) 

Figur 39 Dysa, slutgiltig egen konstruktion 
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4.4.2 Borstanordning 
Till borstanordning valdes koncept tre. Detta koncept är det som är enklast 
genomförbart och som anses som den billigaste lösningen om man enkelt vill kunna 
byta borstar vid behov. Efter diskussioner med leverantör av stålborstar så konstaterades 
att borstar till denna typ av konstruktion inte är något problem att få tag i, se figur 40. 

De andra koncepten som studerades visade sig vara svåra att tillverka i verkligheten, då 
borstar oftast levereras i listform, som inte går att borra eller gänga i. 

Vad gäller borstlisterna så har ett pris på cirka 50kr/2dm uppskattats 3. 

 

Figur 40 Borstanordning, slutgiltig egen konstruktion 

 

4.4.3 Flänsar 
För att enkelt kunna passa in det nykonstruerade röret på befintlig maskin så väljs 
samma flänsar till den nya konstruktionen. 

 

4.4.4 Glidfläns 
Den nya lösningen har valts till samma som den nuvarande inköpta lösningen. Detta för 
att den är en enkel konstruktion som har visat sig fungera tillfredställande. Eftersom att 
ett krav i projektet är, att det nykonstruerade röret skall passa in på samma sätt som det 
nuvarande, så bidrar det också till valet att gå på samma konstruktion som det idag 
inköpta röret. 

 

                                                
3 Dahlberg, C. (2013). Svensk Industri Borst, Västerås (muntlig information) 
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4.4.5 Rörkonstruktion 
I och med att den nuvarande inköpta konstruktionen på rördetaljer fungerar mycket bra 
och att den är enklare i konstruktion än den tidigare egenkonstruerade, samt att det 
nykonstruerade röret skall passa in på befintligt ställe på TRPE så väljs den nya 
konstruktionen att göras lika som det nuvarande inköpta röret. Eftersom ett krav i 
projektet är att det nykonstruerade röret skall passa in på samma sätt som det nuvarande, 
så bidrar det också till valet, att gå på samma konstruktion som det idag inköpta röret. 

 

4.4.6 Axelgenomföring 
 

En ny konstruktion av axelgenomföring har genomförts. Se figur 41 nedan. 

Den nya konstruktionen är en variant av den tidigare egna konstruktionen som bygger 
på en glidlagerbussning och o-ring som tätning. 

 

Figur 41 Axelgenomföring, Slutgiltig egen konstruktion 

Dubbla O-ringar har valts för att garantera att det blir tätt. Axeln är sedan lagrad med 
hjälp av en bussning. Borststången är ledad vilket leder till att påfrestningarna på lager 
och tätningar inte borde bli så stora om borststången av någon anledning skulle böjas 
något. 
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4.4.7 Drivning av borststång 
 

Då dagens motor fungerar tillfredställande och utför samma sak som man vill att den 
nya motorn skall utföra, så valdes det att försöka finna en motsvarande motor.  

Man skulle kunna använda sig av en pneumatisk motor som roterar 360 grader men då 
måste det ske en del förändringar på maskinen som inte skulle vara kostnadseffektivt. 

Två offertförfrågningar med en motor specificerad enligt nuvarande motor från 
Sumitomo skickades till Benzler samt SEW, se bilaga 7.  

Den motor som sedan valts är en Kuggväxelmotor, RF27 DR63S4 från SEW, se bilaga 
5 för datablad över motorn och offerering från SEW. Denna motor är något större än 
nuvarande cykloidmotor men det är inget som ställer till problem med placering av 
motorn. Motorn med växellåda går att se på figur 42 nedan.

 

Figur 42 Motor och växellåda, vald motor från SEW 
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4.4.8 Induktiv givare 
Det finns mängder med olika induktiva givare i alla olika former och slag. Den som 
valts är motsvarande samma givare som sitter på det nuvarande inköpta spritsröret. 

En hylsa med ett urfräst spår låses med hjälp av en stoppskruv fast i rätt position på 
kraftöverföringshylsan. Med hjälp av stoppskruven kan man justera vart spåret skall 
hamna i förhållande till borstarna, se figur 43. 

En induktiv givare med de egenskaper som eftersträvas kostar cirka 300 kronor att 
köpa4.  

 

 

 

4.5 Slutsatser egen konstruktion 
Utifrån de valda lösningarna skapades ett tillverkningsunderlag i form av ritningar. 
Sammanställningsritningar av det egenkonstruerade spritsröret går att se i bilaga 3. 

                                                
4 Elfa Distrelec, Information induktiv givare, 2013. www.elfa.se 

Figur 43 Induktiv givare, övergripande lösningsprincip 
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5 Alternativ förenklad produkt 
I detta kapitel så beskrivs hur man har gått tillväga för att komma fram till ett koncept 
på alternativ produkt till spritsröret i de fall som högtryckstvätt finns installerad. 

5.1 Laboration 
Syftet med denna laboration var att få en uppfattning om hur mycket vatten som tränger 
igenom valsytan när man spolar med en vattenslang mot valsen. Man kan genom detta 
test se hur vida man kan minska antalet dysor i de fall som högtryckstvätt används. 

Laborationen gick till enligt följande: 

 

En vals placerades på golvet nära 
en golvbrunn.  

 

 

 

 

 

 

En planka spändes sedan fast i 
valsen för att simulera längsgående 
tätning (den tätning som spritsröret 
spolar mot) 

 

 

 

 

 

  

Figur 44 Laboration, vals 

Figur 45 Laboration, simulerad längsgående tätning 
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Flödet i brandslagen uppmättes genom att 
mäta tiden det tog att fylla en behållare med 
10 liter vatten. 

 

 

 

 

 

 

Vatten spolades sedan i olika vinklar mot 
valsytan för att se hur flödet längs med 
plankan förändrades. 

 

 

 

 

 

5.1.1 Resultat 
Det uppmätta flödet i brandslangen som användes var 1 l/s.  

Genom att spola mot valsytan med så liten vinkel som möjligt så blev flödet längs med 
plankan som bäst.  

Med ett flöde på cirka 1 l/s så transporterades vattnet cirka 2 meter längs med tätningen 
innan det mesta hade runnit igenom valsytans perforering. 

5.1.2 Diskussion 
Det flödet som idag spritsröret levererar motsvarar cirka 16 l/s. Kan man med hjälp av 
ett t-munstycke centrerat vid valsens mitt spola med ett flöde av 8   l/s i båda riktningar 
så borde ett väldigt bra flöde längs med tätningen infinna sig i och med att man kunde 
spola cirka 2 meter längs med valsen med ett flöde på 1 l/s innan allt runnit igenom. 

Laborationen tyder på att ett mindre antal dysor kan användas i de fall som HPW finns 
installerad. Det bör dock göras fler försök med ett högre flöde för att få ett mer pålitligt 
resultat.  

Figur 46 Laboration, brandslang 

Figur 47 Laboration, översiktsbild 
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5.2 Brainstorm 
 

Medverkande: 

Viktor Löf, Anders Hedblom, Hans Lövgren, Stefan Gullback, Jonas Orgård, Jan 
Westin, Johan Fallman, Tobias Lööf, Jörgen Lundberg 

Information: 

Under sessionen så diskuterades och beskrevs diverse förslag på för att förenkla 
spritsröret i de fall HPW används. Något som även diskuterades var om det skulle räcka 
med ett mindre antal dysor med ett större flöde för att transportera bort massan. 

 

5.2.1 Uppkomna koncept:  
Nedan följer ett antal koncept som genererats vid tillfället för brainstorm. 

 

Koncept 1 

Två kraftiga strålar spolar från valsens mitt. Kan kanske fästas i befintliga flänsar.  

 

  
Figur 48 Brainstorm koncept 1 
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Koncept 2 
                              
Längsgående tätning är inbyggd i högtryckstvätten. Tätningen pressas mot valsen med 
hjälp av vattentrycket.  

 

 

Koncept 3 

Vatten fördelas med hjälp av flera rör mot längsgående tätning. För att få ett vinklat 
flöde så fästs vinklade flänsar på längsgående tätning. 

 

 

Figur 50 Brainstorm koncept 3 

Figur 49 Brainstorm koncept 2 



Examensarbete: Nytt spritsrör på TwinRoll typ TRPE 
 

- 42 - 
 

 
 

 

Koncept 4 

En förenklad modell av det nuvarande spritsröret. Färre dysor med större hål i för 
samma totalflöde. Ingen invändig borstning då hålen i dysorna är betydligt större. 
Enkelt att testa funktionen på befintligt rör vid tillfälle, bara att plugga vissa dysor, ta 
bort silar och skruva i lämplig ”dysa” och låta bli att rotera borstarna för att sedan se 
resultat. 

 

 

Figur 51 Brainstorm koncept 4 

 
 

 

Koncept 5 

Som alternativ 4 fast med en förenklad dysa för vinkling av vattenstålen. Dysan är tänkt 
att vara ett band som spänns på runt röret på något vis. 

 

Figur 52 Brainstorm koncept 5 
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Koncept 6 

En plåt bearbetas med vinklade hål, en u-profil svetsas sedan på för att täta 
konstruktionen.  

 

 

Figur 53 Brainstorm koncept 6 
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5.3 Konceptjämförelse 
I tabell 3 nedan så betygssätt viktiga egenskaper hos det förenklade alternativet till 
dagens spritsrör. Betygen sätts i en skala 1-5 där betyg 5 är bästa betyg. Då betygens 
nogranhet inte är tillräckligt hög så kan en viktning av egenskaper påverka slutresultatet 
negativt. Man har således valt att inte vikta de olika egenskaperna. Tabellen har sedan 
använts som diskussionsunderlag i arbetet med att välja ut koncept att gå vidare med. 
Poängen är satta utifrån diskussioner med personer insatta i projektet. 

Tabell 3 Konceptjämförelse alternativ produkt 

Koncept Komplexitet Tillverkningskostnad Funktionalitet Summa 
1 5 

Väldigt 
enkel 
konstruktion 

4 
Låg 
tillverkningskostnad i 
och med få detaljer 
och enkel 
konstruktion 

4 
Bra 
funktionalitet 

13 

2 2 
Något 
komplex 
konstruktion  

1 
Hög 
tillverkningskostnad i 
och med svår 
konstruktion 

1 
Uppfyller ej 
kravet med att 
forsla bort 
massa utan är 
endast en 
högtryckstvätt 

4 

3 1 
Väldigt 
komplex 
konstruktion 

1 
Hög 
tillverkningskostnad i 
och med komplex 
konstruktion 

4 
Bra funktion 
som spolar 
direkt mot 
längsgående 
tätning 

6 

4 4 
Enkel 
konstruktion 
motsvarande 
dagens 
spritsrör 

3 
Relativt låg 
tillverkningskostnad.  

5 
Bra funktion 
likt dagens rör 
men med färre 
och  billigare 
dysor med 
högre flöde. 

12 

5 4 
Enkel 
konstruktion 
motsvarande 
dagens 
spritsrör 

3 
Relativt låg 
tillverkningskostnad. 

5 
Bra funktion 
likt dagens rör 
men med färre 
och  billigare 
dysor med 
högre flöde. 

12 

6 3 
Relativt 
enkel 
konstruktion 

3 
Relativt låg 
tillverkningskostnad 

4 
Bra funktion 
likt dagens rör 
men med färre 
och billigare 
dysor med 
högre flöde. 

10 
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Summering alternativ produkt 

Tabell 3 visar relativt tydligt att koncept 1,4 och 5 är de bästa uppkomna koncepten. 
Koncept 1 är en enkel konstruktion men är helt ny och skulle behöva en del 
flödesberäkningar för att göra en slutgiltig lösning. Koncept 4 och 5 är även det enkla 
koncept och liknar mer dagens spritsrör. Dessa koncept skulle enkelt kunna skapas av 
det idag använda spritsröret genom att minska antalet dysor och ta bort 
borstanordningen. På kort sikt skulle dessa två koncept kunna vara aktuella. En fördel 
som koncept 1 har gent emot koncept 4 och 5 är att munstycket där vattnet är tänkt att 
flöda ut ur kan placeras närmare valsytan. Genom att placera munstycket nära valsytan 
kan man få en mindre vinkel på vattenstrålen vilket leder till ett bättre flöde längs 
pressens längsgående tätning. 

5.4 Val av koncept 
Det koncept som valdes var koncept ett. Konceptet kan ses i figur 54. Detta koncept 
valdes då det såg ut att vara en bra lösning utifrån resultaten av laborationen samt 
diskussioner med kunniga personer inom området. 

5.4.1 beskrivning av valt koncept  
Vatten spolas ut genom ett t-stycke. För att hela valsytan skall täckas så svetsas två 
mindre rör fast under t-stycket. Det förenklade spritsröret är tänkt att passa in på samma 
sätt som det nuvarande spritsröret. Den andra änden på TRPE som det nuvarande 
spritsröret sitter fäst i får då pluggas.  

 

Figur 54 Valt koncept alternativ produkt 
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6 Resultat 
I detta kapitel så beskrivs och jämförs resultatet av de respektive delarna i projektet. 

Priset på det nu inköpta spritsröret är 5800 € vilket motsvarar cirka 49,800 kronor 
(1€=8,586 kr, 20/5 -13)  

 

6.1 Andra alternativa leverantörer 
Företag A 

Den offertförfrågan som skickades till Företag A resulterade i en lösning som med en 
del modifikationer eventuellt skulle kunna uppfylla den funktion som det nuvarande 
spritsröret gör. Den lösning som offererades finns att tillgå i bilaga 2. 

Totalpriset för spritsröret blev cirka 20% dyrare än det idag inköpta. 

Motivering till varför Företag A:s rör är dyrare var enligt Företag A att deras motordrift 
är betydligt bättre. De påstår även att de lägger en hel del pengar på konstruktionen för 
att säkerställa kvalité.   

Företag B 

Offertförfrågan som skickades till Företag B besvarades med att mer specificerade 
konstruktionsunderlag behövs för att de skall kunna offerera. De har ingen egen lösning 
på spritsrör. 

Företag B används mycket till andra maskiner från Metso Paper varpå en kontakt med 
Person X på Metso Paper Finland togs. Person X är huvudansvarig för spritsrör inom 
Metso och föreslog att en ny design liknande den som används på pappersmaskiner 
skulle kunna konstrueras för att få en offertförfrågan från Företag B. Detta är dock 
något som inte gjorts, dels på grund av tidsbrist samt att målet med denna del av 
projektet var att få in minst en offert, vilket man har fått. 
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6.2 Egenkonstruerat spritsrör 
Ritningsunderlag på det nykonstruerade spritsröret skickades till den egna verkstaden i 
Sundsvall för beräkning av tillverkningskostnad. Resultatet på tillverkningskostnad syns 
i tabell 4 nedan. För mer specificerad kostnadskalkyl se bilaga 4.  

                  

                   Tabell 4 fördelning av tillverkningskostnad 

 

 
 

 

 

Framställningen av ett egenkonstruerat spritsrör beräknades till 49291 kronor. 

Den totala arbetstid som är beräknad vid tillverkning av spritsröret är 28,3 timmar vilket 
leder till att timkostnaden på den egna verkstaden i snitt är 20623/28,3= 728,7 kr/h. 

Att ha möjlighet att byta ut borstar utan att svetsa bidrar till en ökad kostnad på cirka 
2000 kronor/spritsrör jämfört med att svetsa borstlisten direkt i stången. 

6.3 Jämförelser av resultat 
Kortfattat kan det visas att resultaten är enligt tabell 5 nedan. 

            Tabell 5 Jämförelse kostnader 

 

 

Det egenkonstruerade spritsröret och det nuvarande inköpta spritsröret hamnar på nästan 
samma totalpris. 

Att köpa in från alternativ leverantör leder till att priset ökar en aning. 

För att svara på projektets huvudsyfte som är undersöka vilket som är det bästa 
alternativet för att sänka kostnaderna för spritsröret, är det att fortsätta att använda den 
nuvarande leverantören på spritsrör. De har en produkt som fungerar bra och till ett pris 
som inte verkar vara överdrivet högt. 

 

6.4 Alternativ förenklad produkt 
Laborationer visade att det finns en möjlighet att en förenklad lösning på spritsröret 
skulle kunna fungera väl. 

Inköp av material och komponenter 28668:- 60% 
Förädling av inköpt material 20623:- 40% 

Totalpris 49291:- 100% 

Nuvarande inköpt spritsrör 49800:- 100% 
Alternativ leverantör 60000:- + 20% 
Egenkonstruerat spritsrör 49291:- + 0% 
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Resultatet med denna del är en 3D-modell på ett koncept. Skulle denna typ av lösning 
visa sig fungera väl kommer kostnaden för det förenklade spritsröret sjunka betydligt. 
Detta då det endast är en enklare rörkonstruktion utan motor, borstar och dyra dysor 
med mera.  

6.5 Tillverkning i kina 
Detta avsnitt visar uppskattning av tillverkningskostnader vid tillverkning i kina. Denna 
del av rapporten är inte med som krav men har valts att ta med för att visa hur mycket 
kostnaderna eventuellt kan minska vid tillverkning i CCC. 

Att tillverka i egen verkstad kostar cirka 723 kr/h vilket är en ganska hög timkostnad 
jämfört med ett CCC-land som kan ha en timkostnad vid bearbetande aktioner på 25-40 
kr/h5. Som ett räkneexempel för kostnad vid tillverkning i Kina så kan man använda sig 
av formeln: (material+arbetskostnad) x bruttovikt + andra påslag.  

Spritsrörets vikt minus motor = 75kg 

Materialkostnad 1.4162 = 23,75kr/kg 

Arbetskostnader för medium bearbetning5 =  75-90 kr/kg 

Andra påslag: köpta detaljer så som dysor m.m. = 26,365 kr 

(23,75+90)x75+26365= 34896,25 

Det totala priset för röret tillverkat i Kina beräknas till cirka 35000 kronor + frakt och 
andra eventuella tillägg. 

Priset på 35000 kronor är baserat på att man tillverkar röret i Kina men köper in alla 
komponenter i Sverige så viss minskning av priset borde vara rimligt. Bara tillverkning 
av dysor i Kina kanske kan göra spritsröret betydligt billigare? Man kan även räkna på 
dagens kalkyl och byta ut timkostnaderna till 40 kr/h, resultatet av detta kan ses i tabell 
6 nedan. 

               Tabell 6 kostnad vid tillverkning i kina 

 

 

 

Priset ovan är baserat på att alla komponenter köps in i Sverige vilket borde betyda att 
mer besparingar kan göras vid inköp av komponenter. Då dysorna motsvarar cirka 50% 
av spritsrörets inköpta komponenter så borde man fundera över att tillverka dessa dysor 
i Kina. Att dysorna är små detaljer som enkelt skulle gå att skeppa så borde detta vara 
en viktig punkt att fundera över. 

                                                
5 Åsén, S. (2013). Metso, Pulp Paper and Power, China (Muntlig information) 

Inköp av komponenter 28668:- 96% 
Förädling 28,3x40= 1132:- 

 
4% 

Totalpris 29800:- 
 

100% 
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7 Diskussion 
 

Arbetet med att undersöka alternativa lösningar till det idag inköpta spritsröret har nått 
upp till de mål som sattes i början av projektet. En leverantör har lämnat offertförslag, 
en tillverkningskostnad av egen konstruktion på spritsrör har beräknats samt koncept på 
en alternativ produkt har tagits fram.  

Som resultatet visar lönar det sig inte kortsiktigt för Metso att tillverka ett eget spritsrör 
i Sverige. Vid tillverkning i Kina verkar kostnaderna kunna reduceras kraftigt. Det hade 
varit intressant att begärs in en offert från Kina på det nya tillverkningsunderlaget för att 
få mer rättvis jämförelse mot det som idag köps in.  

Även om det är billigare kostnadsmässigt att tillverka i CCC så borde man även fundera 
kring andra saker. Saker att fundera på är om man kan uppnå den kvalitet som krävs, 
vilka etiska aspekter finns det i att tillverka i CCC-land. Ska man ta det billigaste 
alternativet bara för att det är billigt eller skall man tänka en gång till och fundera vad 
det egentligen är värt? 

Vad gäller inköp av dysor så är det en väldigt stor del av totalpriset, 23 dysor = 15 400 
kronor. Detta motsvarar cirka 30 % av den totala kostnaden på spritsröret. Kunde man 
gå in ännu djupare på den här delen och få ner priset ännu mera så kan man spara en 
markant del på kostnaderna och på så vis blir det egenkonstruerade spritsröret billigare 
än att köpa in. 

En annan detalj som kan diskuteras är hur vida man skall ha utbytbara borstar. Är det 
värt pengarna som det kostar att tillverka? När det kommer till tillverkning i material 
som Duplex och SMO så blir kostnaderna för förbanden till borstarna väldigt dyra vilket 
är en kostnad som idag hålls nere genom att ha svetsade borstar.  

De arbetstimmar som är beräknat för tillverkningen och montering av spritsröret 
stämmer för tillverkning i Sverige och kommer antagligen att bli något fler vid 
tillverkning i Kina. Detta borde dock inte påverka priser allt för mycket då 
timkostnaden för bearbetning i Kina är väldigt låg.  
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8 Rekommendationer 
 

 Vid tillverkning av eget spritsrör så bör tillverkningsunderlaget ses över 
 Prototyper på de nykonstruerade banddysorna bör tas fram och testas innan 

beslut om den nykonstruerade dysan skall tas i bruk 
 Då dysor har visat sig vara en väldigt stor del av totalkostnaden på spritsröret så 

bör dessa ses över en extra gång för att få ner kostnaden på dem så mycket som 
möjligt och på så vis spara ännu mer pengar.  

 Undersök kostnaderna för tillverkning av dysor i Kina då troligtvis stora 
kostnadsmässiga besparingar borde vara möjligt. 

 Diskussion kring vad det är värt pengamässigt att ha möjlighet till att byta ut 
borstar utan att behöva skära och svetsa bör hållas. Detta då kostnaderna för 
spritsröret blir dyrare med utbytbara borstar. 

 Den alternativa produkten till spritsröret är endast ett koncept, för att gå vidare 
med konceptet rekommenderas att man räknar på flöden och genomför fler 
laborationer för att säkerställa konceptets funktion. 
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