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Abstract 

Metso Paper offers a front-running range of solutions and services for the pulp and paper 

industry.  At the baling unit, design solutions are developed for manufacturing and handling 

of pulp bales. The machines are continuously developed to satisfy customer needs. One big 

step in the development of the baling line was to remove hydraulics from the machines and 

replace it with electrical motors and pneumatics. This was not done on the folding machine 

which is still driven by mainly hydraulics. 

The focus for this thesis work has primarily been to develop a new folding machine concept 

that is not driven by hydraulic power. It was also desired to make the new machine faster, 

cheaper and better than the existing machine. 

The work has been carried out in accordance with a product development method called 

Participatory Product Innovation, P2I. The method gives a guideline to the phases that should 

be carried out in a product development project. The first phase contains clarification of the 

customer’s needs, which is done by interviewing customers and Metso staff. An analysis of 

the market has been carried out as well as a study on related technology. The gained 

information was used to define the scope of the problem, establish a mission statement and 

to create a list of product characteristics. The concept design phase is divided into concept 

generation, concept evaluation and concept selection. These three steps were iterated until a 

final concept was selected. 

The result of the project is a folding machine driven by both electric motors and pneumatic 

drives. The different motions are suspended on linear guidance. The machine has a shorter 

working cycle than the existing machine, it is cheaper, more reliable and probably folds the 

wrapping paper better. This is done by applying an electrically driven turn table, bale 

stoppers and optimization of the folding arm motions. 



 
 

Sammanfattning 

Metso Paper tillhandahåller maskiner för pappers- och massaindustrin. På avdelningen 

balning skapas konstruktionslösningar för tillverkning och hantering av pappersmassabalar. 

Maskinerna är i ständig utveckling för att tillfredställa kundernas behov. Detta görs genom 

att uppnå önskad livslängd, tillgänglighet och prestanda på balningslinjen. Ett stort steg i 

utvecklingen togs i början av 2000-talet, det var att ta bort hydrauliken i många av 

maskinerna och ersätta med pneumatisk- och eldrift. Vikmaskinen var inte med i detta 

utvecklingssteg utan drivs fortfarande med hydraulik. 

I detta examensarbete har fokus legat i huvudsak på att ta fram ett koncept som inte drivs 

med hydraulik, som har kortare cykeltid, är billigare och har bättre funktion än den befintliga 

vikmaskinen.   

Arbetet har genomförts med stöd av produktutvecklingsmetoden Participatory Product 

Innovation (P2I) utvecklad av LTU. Metoden beskriver de steg som bör genomföras i ett 

produktutvecklingsprojekt. Det första steget är att klarlägga kundens behov för att 

införskaffa kunskap om problemen och hur dagens vikmaskin används. Detta har utförts 

genom intervjuer av användare och personal på Metso Paper. Marknaden har undersökts 

samt användbar relaterad teknologi har analyserats. Den erhållna informationen användes 

för att beskriva problemet, avgränsa arbetet och skapa en kravspecifikation.   

Konceptframtagningen är uppdelad i konceptgenerering, konceptutvärdering och 

konceptval, som itererades tills ett slutgiltigt koncept valdes. Konceptvalen har utförts 

tillsamman med experter från Metso Paper med beslutsgrund baserat på resultat från 

konceptutvärderingarna. 

Det slutgiltiga resultatet blev en vikmaskin med linjära rörelser som drivs med både el och 

pneumatik. Maskinen har en kortare cykeltid än dagens vikmaskin, den är billigare, mer 

driftsäker och ger troligen ett bättre vikresultat. Detta uppnås med hjälp av ett eldrivet 

vändbord, balriktare samt optimerade rörelser på vikarmarna. 
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1 Inledning 

Metso är en global koncern som är verksam inom pappersindustrin, gruvindustrin samt inom 

automation. Metso Paper tillverkar maskiner som används vid framställning av olika typer av 

papper. Företaget har ett produktutbud som sträcker sig från råvaruhantering till färdigt 

papper (se figur 1).  

 

Figur 1: Illustration av Metso Papers produktutbud. 

Avdelningen Balning inom Metso Paper tillhandahåller maskiner för hantering av 

pappersmassa. Pappersmassa tillverkas antingen i form av ark eller som flingor. I båda fallen 

torkas massan för att sedan formas till kubiska balar (en mer detaljerad beskrivning av 

massa- och balframställning presenteras i bilaga 1).  

I de flesta fall säljs pappersmassan på en global marknad vilket gör att balarna måste 

emballeras för att inte massan ska bli kontaminerad. Emballeringen görs med hjälp av ett 

antal maskiner. Först läggs emballage på runt balens långsidor. Sedan viks utstickande 

emballage så att kortsidorna täcks. Den sistnämnda processen görs med en vikmaskin och 

det är denna maskin som detta arbete behandlar. 

1.1 Bakgrund 

Den vikmaskin som Metso Paper säljer idag kallas Robofolder, VKC (se figur 2). Den maskinen 

har funnits sedan mitten av 70-talet med en viss utveckling gjord genom åren. Utvecklingen 

har bestått av att efterhand lösa kända brister. Detta har i vissa fall skapat följdproblem som 

t.ex. platsbrist. Det har också gjorts ändringar på maskinen som svar på kundbehov i form av 

extrafunktioner. Dessa ändringar har gjort att maskinen inte fungerar på samma sätt som 
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grundkonstruktionen var tänkt att göra, vilket i vissa fall visar sig i form av bristande 

driftsäkerhet.  

 

Figur 2: Metsos befintliga vikmaskin – Robofolder, VKC. 

Framtiden inom massaframställning går mot högre produktionstakt. Detta ställer högre krav 

på balningslinjen i form av driftsäkerhet och cykeltid.  

För ett antal år sedan moderniserade och uppgraderade Metso sin maskinpark inom balning 

till vad som nu kallas Robobaling. Detta innefattar bl.a. att hydrauliska drifter byttes ut mot 

pneumatiska drifter eller eldrifter. Vikmaskinen ingick inte i det generationsbytet vilket 

tillsammans med ovanstående punkter är anledningen till varför detta examensarbete 

undersöker möjligheterna att utveckla vikmaskinen. 

1.2 Uppgift 

Detta arbete är ett produktutvecklingsprojekt där Metso Paper redan har en produkt på 

marknaden. De har trots detta valt att låta examensarbetet vara öppet för helt nya typer av 

lösningar.  

Dagens vikmaskin är en av få maskiner i balningslinjen som fortfarande är driven med 

hydraulik. För att möta kundkrav, krav på kostnadsreducering och konkurrentmaskiner 

behöver Metso kunna erbjuda marknaden en vikmaskin som drivs av pneumatik och el 

istället för hydraulik. Utöver huvudmålet önskas också att den nya maskinen ska ha bättre 

funktion, vara billigare och ha högre kapacitet än nuvarande vikmaskin. 

1.3 Metod 

Den grundläggande arbetsmetoden som projektarbetet utgått ifrån är 

produktutvecklingsmetoden Participatory Product Innovation (P2I), se bilaga 2. Metoden är 
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utvecklad på Luleå Tekniska Universitet och beskriver de steg som bör genomföras i ett 

produktutvecklingsprojekt.  

Rapporten är till stor del uppdelad efter rubrikerna i P2I vilka är fritt översatta till svenska i 

följande text. 

2 Utforskning av konstruktionsrymd 

I denna fas samlas information om problemet in vilket ger en grund för konceptgenerering 

och konceptutvärdering. Detta har gjorts i tre steg. Inledningsvis gjordes en behovsanalys för 

att reda ut vad Metso anser att en ny maskin bör ha för funktioner. Sedan undersöktes 

konkurrensen på marknaden, dels för att se hur konkurrenterna löser det aktuella problemet 

men också för att hitta inspiration till konceptgenerering. Det tredje steget, relaterad 

teknologi, handlar om att hitta inspiration till lösningar inom andra områden och 

applikationer. Detta arbete beskrivs i underrubrikerna nedan och avslutas med en 

klargörande lista på hur konstruktionsrymden avgränsas i vidare arbete. 

2.1 Behovsanalys 

I detta projekt har fokus legat på att undersöka behoven inom Metso Papers olika 

avdelningar. Besök har också gjorts på SCA:s massabruk i Östrand där intervju har 

genomförts med produktionstekniker Sven-Erik Westermark. Telefonintervju har också 

gjorts med produktionstekniker, Jan Larson på Södra Cells massaburk i Mörrum. Inom Metso 

har intervjuer genomförts med R&D ansvarig, maskinansvarig, avdelningschef, 

maskininstallatör, montör, samt personer inom områdena marknad, sälj, 

anläggningskonstruktion, service, automation och elektrifiering [18-27]. Alla dessa intervjuer 

har gjorts med vissa styrande frågor men med tonvikt på ett avslappnat samtal där den 

intervjuade fått fritt spelrum.  

Alla behov som identifierats i ovanstående intervjuer presenteras i tabell 1. En bedömning av 

vikten hos var och ett av behoven har också gjorts utifrån dem intervjuades tonvikt på varje 

behov. 
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Tabell 1: Behovslista rangordnad efter vikt. 

Nr Behov Vikt 

1 Den ska göra ett fint vikresultat. 5 
2 Den ska vara billig. 5 
3 Den ska ha hög tillgänglighet. 5 
4 Den ska ha hög driftsäkerhet. 5 
5 Cykeltiden ska vara kort. 5 
6 Den ska klara av variationer i balstorlek 5 
7 Den ska klara av att balen är felpositionerad. 5 
8 Den ska ej drivas med hydraulik. 5 
9 Lång livslängd 4 
10 Alla balar ska gå igenom maskinen utan att den stannar. 4 
11 Maskinen ska vara säker för användare och servicepersonal 4 
12 Maskinen måste vara lätt att ställa in för att få en kort uppstartstid. 4 
13 Det får inte fastna smuts i de vikta flikarna. 4 
14 Maskinen ska se robust ut. 4 
15 Det ska vara enkelt att ställa in för olika balstorlekar. 4 
16 Maskinen ska inte behöva servas så ofta 3 
17 Maskinen ska ha få rörliga delar. 3 
18 Maskinen ska vara lätt att serva. 2 
19 Det ska finnas möjlighet att integrera en limmodul. 2 
20 Den ska se tilltalande ut designmässigt. 2 
21 Maskinen ska vara lätt att städa. 1 
22 Maskinen ska vara mindre 1 
23 Låg ljudnivå 1 

 

De behov som är viktigast och som har störst inverkan på maskinens grundkonstruktion är 

de som fått högsta viktpoängen (behov nr. 1-8). De flesta övriga behov med vikt under fem 

blir aktuella först vid detaljkonstruktion men hålls ändå i beaktning. 

Vissa behov är kopplade till varandra. För dagens vikmaskin är t.ex. cykeltid kopplad mot 

vikresultat och cykeltid kopplad mot driftsäkerhet. Beroende på hur koncepten ser ut så 

behöver inte dessa kopplingar gälla. 

2.2 Marknadsanalys 

Den marknadsanalys som utförts har omfattat studier av befintliga maskiner på marknaden, 

maskiner som har funnits på marknaden samt patent på maskiner. De patent som 

undersökts är mycket gamla. Men de är enkla i sin uppbyggnad och består av funktionell 

mekanik samt hydraulisk drift [10] [11]. De konkurrenter som finns på marknaden idag är 

Österrikiska Andritz [15], Amerikanska Cranston [16] samt Finska Pukero [17]. Alla tre har 

maskiner med samma grundfunktioner som Metsos VKC. De maskiner som tidigare funnits 

på marknaden och som undersökts är Metsos VK6 (föregångare till VKC) samt en maskin 

tillverkad av verkstadsföretaget Nordströms Linbanor på 70-talet. 
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Undersökning innebär i detta fall att behandla den dokumentation som Metso förfogar över 

när det gäller konkurrenter. Patent har tagits fram genom sökningar i patentdatabaser. 

Informationen är varierande och presenteras i bilaga 3. 

Slutsatser från denna fas är att Andritz har en intressant maskin som framför allt är snabb. 

En annan intressant typ av lösning är den som Nordströms linbanor använder sig av där 

emballaget viks medans balen transporteras. 

2.3 Relaterad teknologi 

I denna fas undersöks tekniska lösningar som t.ex. hur varor paketeras, hur rörelser skapas, 

robotteknik, m.m. Genom att kombinera och göra om befintliga lösningar kan nya 

vikmaskinskoncept skapas. Information har inhämtats från olika leverantörer, 

patentdatabaser och besök hos användare av emballeringsmaskiner. I bilaga 4 presenteras 

intressant teknologi med bilder och förklarande text. 

Slutsatser från denna fas är att förpackningsmaskiner i allmänhet använder sig av principen 

där paketet rör sig och guideskenor styr in emballaget. Den stora skillnaden på dessa 

maskiner jämfört med pappersmassabalarna är att balarna inte alltid har konstant storlek 

och positionering. Vidare så är linjärteknik intressant tack vare höga hasigheter och 

rörelsefrihet.  

2.4 Avgränsningar 

För att begränsas konstruktionsrymden inför konceptgenereringen och för att klargöra vad 

produkten ska utföra avgränsas projektet enligt följande: 

 När balen kommer in i projektets rymd ser den ut som i figur 3. Orienterad med 

kortsidan i transportriktningen. 

 Emballagets utstick på kortsidorna ska vikas på så sätt att balen täcks på ett effektivt 

och estetiskt tilltalande sätt. 

 När balen lämnar vikmaskinen ska den vara orienterad så att bindningsmaskinen kan 

slå en tråd runt balen vinkelrätt mot transportriktningen. 

 Omkringliggande maskiner ska inte beröras i detta projekt.  

 

Figur 3: Bal med emballage. 
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3 Problembeskrivning 

För att få en tydlig bild av vad maskinen ska klara krävs en problembeskrivning. Den uppgift 

som vikmaskinen ska lösa är att balen ska vridas, transporteras samt att emballaget ska vikas 

och hållas i till bindning är utförd. Vikningen behöver inte göras på samma sätt eller i samma 

ordning som i figur 4.  

 

Figur 4: Illustration av vikningsprocessen. 

 

Det finns vissa komplikationer som kan inträffa innan balen kommer till vikmaskinen som 

maskinen ska klara av att hantera: 

 Balen kommer in i vikmaskinen snett vilket gör att armarna träffar fel på balen. 

 Balen kommer in i vikmaskinen felpositionerad i sidled på transportbandet. 

 Balarnas storlek kan variera från saxen och flingpressen. 

 Vid arkemballering kan flera ark appliceras vilket gör att balen blir större och 

emballaget gör mer motstånd vid vikning.  

 Arken är staplade så att balens sidor ej är lodräta eller enstaka ark ligger förskjutna. 

 Rullemballage kan fastna och vikas in under balen. 

 På breda balar med rullemballage hänger övre och undre flik ner i bågar. 

Problem i vikmaskinen som skapar dåligt vikresultat: 
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 Efter vikning måste flikarna hållas fast för att inte emballaget ska återfjädra. 

 Sidovikplåtarna kan riva sönder undre fliken vid återgång om de inte går rakt ut. 

 Efter vikning, när vikplåtarna rör sig från balen kan de p.g.a. friktion dra med sig 

emballaget och skapa påsar. Detta sker när plåtarna ligger på med för stort tryck mot 

balen 

 Luftfickor mellan bal och emballage kan skapas om inte vecket trycks till ordentligt. 

 Luftfickor mellan bal och emballage kan skapas om plåten inte drar efter runt hörnet. 

3.1 Produktbeskrivning 

 Maskinens transportband får inte vara längre än 1850 mm (samma längd som VKC:n).  

 Vändbordet ska kunna placeras utanför maskinen för att korta cykeltiden hos de 

kunder som har behov och möjlighet. 

 Grundkonstruktionen ska klara alla olika storlekar på balar som finns på marknaden 

men en installerad maskin ska bara klara av storleksvariationer på ±20mm. 

 En lista på produktkarakteristik finns i bilaga 5. 

4 Konceptframtagning 

Konceptframtagningen är uppdelad i konceptgenerering, konceptutvärdering och 

konceptval. Dessa faser har itererats i fyra omgångar enligt figur 5 och beskrivs i detalj under 

rubrikerna nedan. 
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Figur 5: Konceptvalsprocess. 

4.1 Konceptgenerering I 

I allt arbete som genomfördes (även innan projektet kom till denna fas) låg fokus på att ta 

fram koncept. Således gjordes konceptgenereringen inledningsvis helt utan premisser. Detta 

innebär att koncepten som togs fram hade skiftande detaljrikedom och kunde bestå av hela 

maskinkoncept eller bara en viss detalj på maskinen.  

Koncept skapades på ett organiserat sätt genom olika Brainstormsessioner med ämnen som, 

”Hur skapar man rörelser”, ”Hur kan man vika utan att använda traditionella plåtar”, ”Hur 

kan man göra maskinen snabbare” (se bilaga 6). Det genomfördes också sessioner där två 

separata expertgrupper på Metso fick se på koncept i form av skisser i syfte att 

vidareutveckla dessa. 

Konceptutvärdering I 

”Gå/ inte gå”-metoden, 

diskussioner och enkla prototyper 

av kartong. 

Konceptutvärdering II 

AHP-matriser, prototyp i mekano, 

viktester, mätningar och diskussioner. 

Konceptgenering I 

Brainstormingsessioner och 

skisser. 

 

Konceptval I 

3 st konceptgrupper går vidare och en 

fristående grupp med vikdon bildas. 

 

Konceptval II 

2st koncept går vidare. 

 
Konceptutvärdering III och IV 

Pneumatik- eller el- drift? 

LCC-analyser, Concept Scoring Matrix. 

 
Konceptval III och IV 

Som slutgiltigt koncept valdes Linjärstyrd 

vikmaskin som ska drivas med både pneumatik 

och el . 

 

Konceptgenerering II 

CAD-modeller 
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Den första konceptgenereringsomgången resulterade i ca 34 koncept i skissform. Redan i 

detta läge hade koncept som var allt för komplicerade sållats bort. De 34 koncepten 

bearbetades vidare i konceptutvärderingsfasen. 

4.2 Konceptutvärdering I 

Koncepten utvärderades och valdes bort i första hand genom diskussioner. Detta gjordes 

genom att koncept som bara var bra idéer men inte fullvärdiga lösningar p.g.a. problem som 

inte gick att gå runt på ett enkelt sätt sållades bort. Även koncept som inte bedömdes ge 

något mervärde jämfört med befintlig maskin lades åt sidan. Bland denna kategori av 

koncept ingår t.ex. sådana där fler funktioner har lagts till utan att skapa ett betydande 

bättre vikresultat samtidigt som tillverkningskostnaden ökar.  

I detta stadium har stor hänsyn tagits till att koncepten skall vara enkla i sin uppbyggnad 

vilket i längden ger låg tillverkningskostnad och lång livslängd. Undersökningar av funktionen 

hos vissa koncept har gjorts med enkla prototyper i kartong. 

4.3 Konceptval I 

Kvarvarande koncept delades upp i tre grupper innehållande huvudsakliga maskinkoncept. 

Dessa var Linjärstyrda, VKC varianter samt Kontinuerlig vikning. En fristående grupp med 

vikdon bildades också innehållande varianter på vikplåtar eller liknande mekanismer. 

4.4 Konceptgenerering II 

De tre grupperna med koncept bearbetades så att det inom varje grupp skapades ett 

koncept med de bästa egenskaperna för sin maskintyp. Detta gjordes genom att ta fram 

CAD-modeller.  

CAD-modellerna togs fram i första hand för att utvärdera utrymmesbekymmer hos 

grundkonstruktionen. Dessutom ger det en tydlig visuell bild av koncepten. Varje del är inte 

konstruerad i detalj utan visar på en möjlig helhetslösning av grundidén.  

Riktlinjer för CAD konstruktion: 

 Använd standarddetaljer så långt det är möjligt. 

 Minimera antalet ingående detaljer. 

 Enkelhet eftersträvas. 

 Minimera geometrier som kräver skärande bearbetning som fräsning och svarvning. 

  Det finns inte något behov av att maskinen ska väga lite utan tvärt om är det viktigt 

att den ser robust ut. Därför överdimensioneras konstruktionen i viss mån och 

hållfasthetsberäkningar lämnas till ett senare skede. 

 Modern design. 

De tre koncepten presenteras i underrubrikerna nedan med bild och plus minus lista. I bilaga 

11, 12, 13 finns också en funktionsbeskrivning för hur koncepten är tänkta att arbeta. 
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4.4.1 Kontinuerlig vikmaskin 

Konceptet bygger på att balen transporteras och vikplåtarna står stilla och fungerar som 

guideskenor, se figur 6. En fullständig redogörelse för konceptets arbetscykel samt 

utmärkande detaljer presenteras i bilaga 11. 

 

Figur 6: Kontinuerlig vikmaskin 

För- och nackdelar med kontinuerlig vikmaskin 

 Snabb 

 Få rörliga delar. 

 Billig 

 Låg energiförbrukning 

 Förlåtande mot balarnas storleksvariationer. 

 Kan bli hög friktion mellan vikplåtar och bal så att kedjorna slirar. Kan lösas med 

räfflade kedjor och/eller mer tryck på övre vikplåt som då måste förses med hjul. 

 Tar utrymme från andra maskiner (endast problem i enstaka linjer). 

 Vagnarna kan bli för tunga för att tryckas ut av balen (stor massa att accelerera). 

Detta medför ev. att extra utrustning måste hängas på för att maskinen ska fungera. 

4.4.2 VKC variant 

VKC varianten (se figur 7) fungerar precis som VKC:n men är förbättrad på några punkter 

enligt följande lista. För en mer detaljerad beskrivning av konceptet se bilaga 12. 
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Figur 7: VKC variant. 

För- och nackdelar med VKC-variant 

 Sidovikarmarna kan röra sig över 90°, det är möjligt att vända balen innan vikmaskin 

och vagnen kan stå still när vikplåtarna närmar sig balen. 

 Sidovikarmarna drivs med var sin pneumatikcylinder och kan därför hantera balar 

som inte är positionerade mitt i vikmaskinen. 

 Enkelt att justera p.g.a. att varje viksystem är moduluppbyggt. När sidovikarmarna 

ska justeras i höjdled följer båda armarna och cylindrar med. 

- Liknar konkurrenters vikmaskiner. 

- Förbrukar mer tryckluft än dagens maskin. 

4.4.3 Linjärstyrd maskin 

Linjärstyrda maskinkonceptet (se figur 8) har samma arbetscykel som VKC-varianten men 

skiljer sig genom att rörelserna är linjära istället för bågformade. Se bilaga 13 för en 

detaljerad beskrivning av konceptet. 
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Figur 8: Linjärstyrd vikmaskin. 

För- och nackdelar linjärstyrd vikmaskin 

 Bygger på samma plattform som en av Metsos befintliga maskiner. 

 Bågformade rörelser saknas, vilket gör det lättare att ställa in maskinen.  

 Vid återgång av armar går plåtarna rakt ut. 

 Ger ett modernt intryck och innehåller nytänkande jämfört med konkurrenter. 

 Huvudrörelserna drivs av standardkomponenter som därmed är billiga att byta ut.  

 Ev. drivning med servomotorer ger större möjligheter att optimera rörelser med 

programmering. 

 Kräver precisionsytor för alla skenor 

4.5 Konceptutvärdering II 

Utvärdering av de tre koncepten gjordes primärt i en viktad AHP matris (Analytic hierarchy 

Process, se rubrik 4.4.3) samt genom en separat utvärdering av cykeltid (se rubrik 4.4.1). 

CAD-modellerna gav också en grund för utvärdering av koncepten. Detta genom att de 

skapar en känsla för konceptens helhetsintryck vilket i sin tur ger ett bedömningsunderlag till 

AHP- matrisen. 

Kontinuerliga vikmaskinen är det koncept som är mest olik de andra koncepten och har 

många positiva egenskaper som att den har låg tillverkningskostnad, enkel i sin konstruktion 

och har kort cykeltid. Eftersom den kontinuerliga vikmaskinen är relativt okänd i 

pappersmassaindustrin utvärderas konstruktionen grundligt.  
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4.5.1 Kontinuerlig vikmaskin 

Denna maskintyp tar mycket utrymme på längden (speciellt om den ska vända balen i 

maskinen) och är längre än kravet på 1850 mm (längden på transportbandet i befintlig 

vikmaskin). Ett av grundkraven är att de nya vikmaskinerna ska få plats i gamla balningslinjer 

utan större ombyggnationer, eftersom Metso säljer utbytesmaskiner. För att gå vidare i 

konceptutvärderingen har möjligheten med att låta vikplåtar och bal ta utrymme från 

maskiner före och efter vikmaskinen studerats, se figur 9. Gamla layoutritningar på 

balningslinjer från 1970-talet fram till 2008 har undersökts. Mätningarna har sammanställts i 

diagram se bilaga 7. Mätningarna visar att utrymme på cirka 1,1 meter före och efter 

vikmaskinen går att utnyttja i nästan samtliga gamla bruk. Avståndet är fullt tillräckligt för 

den kontinuerliga vikmaskinen. Om något av bruken med mindre utrymme vill byta 

vikmaskin måste det ske en ombyggnation. 

 
Figur 9: Del av layoutritning, toppvy av vikmaskin i balningslinje. 

En prototyp i miniatyr byggdes av Mekano för testning och uppvisningssyfte, se figur 10. 

Flera olika parametrar på vikpåtar har testats som olika positioneringar, vinklar och design. 

Även olika styvhet på omslagspapper har testats. Modellen visade att vikmetoden fungerar 

men är känslig. Utformningen av vikplåtarna är viktig för att balen ska glida igenom utan att 

omslagspappret fastnar, skrynklas eller rivs sönder.  

[mm] 

Bindmaskin Bindmaskin 

Vikmaskin 
VKC 
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Figur 10: Prototyp kontinuerlig vikmaskin. 

4.5.2 Utvärdering av cykeltid 

För att få en uppfattning av hur lång cykeltiden är för koncepten har tidsåtgången för varje 

arbetsmoment undersökts, se figur 11. Information har inhämtats från datablad samt genom 

tidtagningar av Metso:s och konkurrenters vikmaskiner. Utifrån den informationen har 

sedan uppskattningar gjorts för cykeltiden hos koncepten. 

 

Figur 11: Tidstudie. 

Transporttiden utgör den större delen av cykeltiden. Det är därför viktigt att optimera denna 

fas genom att utföra andra arbetsmoment simultant med baltransporten. Den kontinuerliga 

vikmaskinen utför undre, övre och ena sidoviket medans balen transporteras, därför har den 

kortaste cykeltiden. Transportörssträckan är lika lång för alla koncepten och därför är 

transporttiden ungefär densamma. Beräkningar bygger på en transportörhastighet på 0,4 

m/s men det är möjligt att köra 0,5 m/s. För den kontinuerliga vikmaskinen ska troligen 

transportören köras långsammare, för att vagnarna ska hinna flytta på sig och att pappret 

inte ska rivas. 

Vändtiden är beräknat till cirka 2 sekunder för samtliga maskiner men kan troligen optimeras 

till närmare 1 sekund med ett eldrivet vändbord. När vändbordet är placerat utanför 

1. 2. 3. 
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vikmaskinen kan vändningen räknas bort helt från cykeltiden. Mer detaljerad information 

finns i bilaga 8. 

Resultatet blev att den kontinuerliga vikmaskinen är snabbast och har en cykeltid på ca 9s. 

De andra två koncepten kommer troligen att ha en cykeltid på ca 11s. Detta är klart under 

det uppsatta målet på 12s. 

4.5.3 Viktning av kriterier med Analytic Hierarchy Process (AHP). 

AHP [9] är en metod där bedömningsskalan ligger mellan plus 9 och minus 9. Varje koncept 

jämförs med alla andra koncept, kriterium för kriterium. 

Med utgångspunkt från de väsentligaste behoven skapades åtta övergripande kriterier för 

bedömning av koncepten. Dessa kriterier är i teorin kvantifierbara men i denna fas av 

konceptens utveckling kan betyg mer eller mindre sättas utifrån en bedömning av hur den 

fysiska maskinen kommer prestera.  

För att få konkret uppfattning av vikten hos vart och ett av kriterierna viktades dessa med 

hjälp av AHP, se figur 12. AHP- matrisen fylldes i enskilt av R&D-ansvarig, maskinansvarig, 

säljare, konstruktionschef och projektmedlemmar. 

 

Figur 12: Resultat viktning av kriterium. 

Resultatet bekräftade vilka kriterier som uppfattades som viktigast i behovsanalysen. De fyra 

högst värderade kriterierna har ofta kommit på tal i intervjuerna utförda i behovsanalysen.  

Resultatet anses därför pålitligt och tillfredställande. 

Resultatet från denna viktning användes sedan för att få ett tydligare resultat i 

konceptutvärderingsmatriserna. 
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4.5.4 Konceptutvärdering med AHP (Analytic Hierarchy Process) 

I denna utvärdering bedömdes tre stycken koncept mot varandra i olika kriterier med hjälp 

av viktade AHP-matriser. Utvärderingen har fyllts i tillsammans med R&D-ansvarig, 

maskinansvarig, konstruktionschef och projektmedlemmar. Kriteriet ”vridbord i maskin” har 

tagits bort eftersom alla koncept kan ha vridbord både i och utanför vikmaskinen.  

Resultatet visar att de tre koncepten är förhållandevis likvärdiga, men linjärstyrd sticker ut 

mest, se figur 13. Resultatet påverkas också i hög grad av att kriterierna är viktade. 

Diagrammet visar att kriterierna ”antal rörliga delar” och ”livslängd” har en liten andel av 

helhetsbetyget. Enligt diagrammet ska linjärstyrd vikmaskin åstadkomma bra vikresultat och 

vara mycket driftsäker i förhållande till de andra koncepten. 

 

Figur 13: Resultat AHP- utvärdering av koncept. 

4.6 Konceptval II 

Efter en grundlig utvärdering valdes kontinuerlig vikmaskin bort utifrån resultat i AHP:n samt 

p.g.a. brister enligt följande lista: 

 Troligtvis blir vagnarna för tunga för att balen ska kunna flytta på dem tillräckligt 

snabbt (det finns erfarenheter om detta problem i en annan maskin) 

 Rädsla för barnsjukdomar eftersom det är en helt ny typ av maskin. 

 Risk för att vikresultatet blir dåligt. 

 Maskinen som koncept var tänkt att vara enkel, billig och pålitlig men eftersom det 

ser ut som man måste hänga på fler funktioner innan den är komplett har den svårt 

att uppfylla de förhoppningarna. 
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4.7 Konceptutvärdering III 

Fortsättningsvis utvärderades VKC-variant och linjärstyrd vikmaskin genom att titta på Life 

Cycle Cost (LCC) [8].  

4.7.1 Verkningsgrader hos pneumatik och el 

Rörelserna hos både linjärstyrd och VKC-variant kan drivas antingen med pneumatik eller 

med el. Verkningsgraden för pneumatik är mycket låg, från att elenergi har stoppats in i 

kompressorn och till att den enskilda tryckcylindern utför sitt arbete så kan 95 % av energin 

förlorats p.g.a. värmebildning, läckage och tryckfall i ledningar. Men pneumatikcylindrar med 

ventiler och kringutrustning är billiga. I en del industrier används större delen av den 

förlorade värmeenergin från kompressorer till att värma upp lokaler och utrustning och 

minskar därför energibortfallet. För en eldriven vikmaskin med servomotorer är förlusterna 

endast 20 % (inräknat förluster i elmotor, växellåda och kuggrem). I den befintliga 

vikmaskinen med hydrauldrift är förlusterna cirka 40 %. Servomotorer är dyra i inköp men 

med den höga verkningsgraden blir LCC lägre än för en pneumatiskt driven maskin på längre 

sikt. Ur miljösynpunkt är eldrift att föredra eftersom den har bäst verkningsgrad. Se 

uträkningar av verkningsgrad för de olika drivkällorna i bilaga 9. 

4.7.2 Luftförbrukning pneumatisk vikmaskin 

För att en VKC-variant ska åstadkomma lika stora krafter ute på armarna som en linjär 

vikmaskin kräver den större cylindrar p.g.a. hävarmen. Men i sin tur behöver en linjär 

vikmaskin större slaglängd. Beräkningar visar att luftförbrukningen för Linjär vikmaskin är 

cirka 0,32 Nm3/bal och VKC variant är cirka 0,25 Nm3/bal, se bilaga 10. Vissa rörelser drar 

markant mycket mer luft än andra och det skulle vara en idé att byta till servomotor eller 

elektriskt ställdon för dessa drifter. 

P.g.a. ovanstående resonemang skapades varianter på koncept som drivs av både pneumatik 

och el. I dessa koncept har servomotorer valts som drift på vagnrörelsen samt pneumatik på 

alla armar. 

4.7.3 Life Cycle Cost (LCC) 

Denna metod tar hänsyn till hur stora drift-, service och investeringskostnaderna blir under 

vikmaskinens livstid. Även olika drifttyper (pneumatik, hydraulik och el) har utvärderats. 

Servicekostnaderna är svåra att förutspå eftersom de bygger på erfarenhet och statistik från 

maskiner ute i fabrikerna. Många delar byts ut av fabrikens personal eller andra leverantörer 

och därför finns det inte så bra statistik att hämta från Metso Service. Maskinerna är 

konstruerade och dimensionerade för att hålla minst 10 år men dålig skötsel och 

oförutsedda händelser förkortar livslängden på de olika delarna. I denna LCC- analys har 

därför endast drift- och investeringskostnader tagits i beaktning. 
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Tillverkningskostnad 

Tillverkningskostnaden är uträknad utifrån tänkta förändringar jämfört med VKC:n. 

Kostnaden för VKC:n är reducerad med kostnaden för bl.a. hydraulikutustning. Sedan har, 

beroende på koncept, kostnader adderats för aktuella detaljer. Uträkning för vad dessa 

detaljer kostar har gjorts genom offertförfrågningar hos leverantörer samt med programmet 

Monitor med vars hjälp tillverknings- och monteringskostnader räknas ut. 

Driftkostnad 

Driftkostnaden är beräknad utifrån den nominella luftmängden som krävs för att driva en 

pneumatisk rörelse och hur stor kostnad det motsvarar. För att tillverka 1 m3 luft med 

trycket 7,5 Bar och med en verkningsgrad på 5 % krävs 0,1 kWh enligt Energimyndigheten 

[8]. Utifrån det går det sedan att räkna ut driftkostnaden för respektive koncept, i detta fall 

gjort med elpriset 30 öre/kWh. 

LCC 

Pneumatiskt drivna maskiner är generellt billiga vid investering men är kostsamma i drift, se 

figur 14. Konceptet som håller lägsta kostanden i längden enligt diagrammet är en maskin 

som drivs både med pneumatik och med el.  

 

Figur 14: LCC för olika koncept och drifttyper (Skalan för kostnaden är indexerad). 

4.8 Konceptval III 

I denna fas har LCC- analysen varit en viktig faktor för att göra ett slutgiltigt val. En vikmaskin 

som drivs bara med el visar sig ha för stora investeringskostnader. En helt pneumatisk driven 

vikmaskin har låga investeringskostnader men är dyr i drift. Under en längre period kommer 

LCC:n att vara hög.  
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Med ovanstående resonemang blir en maskin med kombinerade drifter en bra lösning. 

Därför beslutades att, för både VKC-varianten och Linjärmaskinen, driva vagnarna med 

servomotorer samt driva alla armrörelser med pneumatik. 

Valet av servomotor på vagnen har göra med att det är den mest energikrävande rörelsen 

(speciellt för Linjärmaskinen). Att ha eldrift på vagnen ger också större möjligheter till 

inställning och till att göra mer komplexa rörelser som kan ge bättre vikresultat och en 

optimerad maskin. Det ger helt enkelt bättre utvecklingspotential. 

Armarnas rörelser behöver inte vara kontrollerade utan dem ska bara gå mellan ändlägena. 

Därför är pneumatik ett lämpligt val. 

4.9 Konceptutvärdering/Konceptval IV 

I detta läge är drivningen av koncepten bestämda och VKC-varianten och Linjära maskinen 

står mot varandra. För att välja ett av koncepten gjordes, som beslutsgrund, en Concept 

Scoring Matrix [1]. Kriterierna gicks igenom vilket resulterade i att ”förlåtande” slogs ihop 

med ”vikresultat” och att ”antal rörliga delar” slogs ihop med ”livslängd” samt att två nya 

kriterier lades till, ”design” och ”beprövad”. Eftersom VKC:n är ett beprövat koncept så 

innebär kriteriet ”beprövat” i detta fall huruvida kunden ser det som positivt eller om 

nytänkandet i Linjära maskinen istället är något positivt.  

Samma viktning användes som i föregående utvärdering men för de två nya kriteriernas vikt 

gjordes en ny bedömning. Utvärderingsmatrisen fylldes i av fem Metsoanställda samt 

projektmedlemarna. Betygssättningen skedde i grupp med möjlighet för diskussion men alla 

deltagare fick sätta sitt betyg varpå det sedan togs ett medelvärde av betygen. VKC 

varianten användes som referens och betyget 3 sattes på alla kriterier. Linjärmaskinen 

bedömdes sedan utifrån hur den är jämfört med VKC varianten med betyget 1-5. 

Resultatet av matrisen (se figur 15) visade på att Linjära maskinen troligtvis är lite bättre på 

de flesta punkter utom tillverkningskostnad. Koncepten är likvärdiga vad gäller cykeltid och 

beprövad. Utifrån detta resultat samt från resultatet i tidigare AHP utvärdering valdes Linjära 

maskinen som slutgiltigt koncept. Detta koncept beskrivs i detalj i resultatdelen nedan. 
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Figur 15: Resultat av Concept Scoring Matrix. 

5 Detaljkonstruktion 

Mycket av detaljkonstruktionen gjordes i samband med skapandet av CAD modeller. Även 

dimensionering av pneumatikcylindrar samt val av skenstyrning utgör en del av denna fas. 

5.1 Dimensionering av stålkonstruktion 

När CAD-modeller skapades, dimensionerades balkar utifrån VKC:n. Vikten har ingen större 

betydelse och därför kan konstruktionen göras robust. Kunderna efterfrågar robusta 

maskiner som klarar av hård industrimiljö, där mycket kan hända (t.ex. en truck kör in i 

vikmaskinen, använda stöd för att bända loss något med spett, m.m.).  

5.2 Dimensionering av pneumatikcylindrar 

För att få en uppfattning om pneumatikcylindrarna får plats och om det går att åstadkomma 

tillräckligt stora krafter har beräkningar utförts. Den nya maskinen ska klara som högst 

samma krafter mot balen som den befintliga vikmaskinen. Krafterna räknades ut med hjälp 

av information från VKC:n (hydraultryck i cylindrar, cylinderdiametrar och längd på 

hävarmar). Det är fullt möjligt att ersätta hydraulik med pneumatik och ändå åstadkomma 

samma krafter. Krafterna som uträttas i den befintliga vikmaskinen kan ifrågasättas speciellt 

om den nya vikmaskinen inte ska positionera balen. Trots detta har krafterna i VKC:n använts 

i detta projekt. 

5.3 Val av linjärstyrning 

I den befintliga vikmaskinen är vagnen lagrad på hjul som rullar i U-balk, se rödmarkering i 

figur 16. Hjulen är en känslig del i vikmaskinen som ibland drabbas av utmattningsbrott. 
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Därför har möjligheten med att använda skenstyrning undersökts. En linjärskena som heter 

THK SHS 30 LC [14](se figur 17.) valdes. Den har lika bärighet i alla fyra riktningar, klarar stora 

krafter, har lång livslängd och finns i en av Metsos befintliga maskiner [4,5]. Uträkningar 

visar att skenstyrningen ska klara av belastningarna som maskinen utsätts för och klara en 

livslängd på 10 år med god marginal. Kostnaden för de olika alternativen blir ungefär samma, 

inräknat att ytorna måste bearbetas före montering av skenstyrningarna. 

   

Figur 16: Vagn på vikmaskin VKC. Figur 17: Skenstyrning THK modell SHS. 

6 Resultat 

Det slutgiltiga konceptet, kallat linjär maskin, blev en maskin som viker emballaget på 

samma sätt som Metsos befintliga maskin. Först sidovik, sedan undre vik och sist övre vik. 

Linjärmaskinen har en vagn som VKC:n men är lagrad på skenstyrning (linjära kullager, se 

figur 17) och vagnens rörelse drivs med en servomotor. Servomotorn ger bättre 

inställningsmöjligheter samt en energieffektiv drivning av den mest energikrävande rörelsen.  

Den stora skillnaden mellan den befintliga maskinen och linjära maskinen är att alla 

armrörelser sker linjärt istället för bågformat. Detta görs med hjälp av skenstyrningar. 

Armarnas rörelser drivs med pneumatikcylindrar och sidovikarmarnas rörelser är kopplade 

med kuggrem för att få en garanterad simultan rörelse. 

Fördelen med linjära rörelser är att det blir lättare att ställa in maskinen och det blir lättare 

att få till ett bra vikresultat. Det ger också ett modernt intryck i förhållande till VKC:n. 

6.1 Uppfyllda projektmål 

Cykeltiden är beräknad till knappt 11 sekunder vilket är klart under målet på 12 sekunder. 

Den korta tiden uppnås med hjälp av elektriskt vändbord och optimerade, överlappade 

rörelser. Tillverkningskostnaden är betydligt lägre än VKC:n tack vare att hydrauliken är 
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borttagen vilket var en stor kostnad. Låg tillverkningskostnad har också uppnåtts genom att 

använda standarddetaljer samt genom att minimera antalet ingående detaljer. 

Genom att sätta in balriktare blir det mindre risk att balen hamnar snett. Detta gör att det 

blir mindre risk för driftstopp samt att vikresultatet blir bättre, vilket var ett av målen. 

7 Diskussion 

Våra erfarenheter från arbetet med konceptframtagningen visar att det svåra inte är att ta 

fram koncept utan är att välja koncept. Budgeten för projektet gav inte utrymme till att göra 

några fullskaliga funktionsprototyper vilket hade varit bra för att utreda många frågetecken. 

Dessa frågetecken blev nu bara utredda i form av godtyckliga bedömningar av förväntat 

resultat (som t.ex. kriteriet vikresultat). Det är också väldigt svårt att bedöma abstrakta 

kriterier som design och värdet i nytänkande lösningar (nytänkande kan anses som både 

negativt och positivt av kunden). Detta gäller speciellt eftersom vi inte har haft tillgång till 

kunders åsikter i konceptvalen. Ändå är dessa punkter väldigt viktiga för den färdiga 

maskinens säljpotential. 

Trots att man inte alltid har fullständigt underlag för att ta ett beslut och gå vidare till nästa 

fas är det viktigt att fundera på hur stor betydelse det egentligen har och om det kan vara 

värt att ta ett beslut ändå. Rädslan för att ta fel beslut får inte överväga möjligheterna i att ta 

rätt beslut. Det gäller helt enkelt att våga ta beslut för att arbetet ska fortgå. Det är ju alltid 

möjligt att gå tillbaka och göra omtag. 

Virtuella prototyper är bra verktyg för att utvärdera koncept utan att behöva göra dyra 

fysiska prototyper. Begränsningar med CAD-modeller är att det inte går att visualisera t.ex. 

hur pappret viker sig. För att utreda detta måste fysiska tester göras. Därför har det varit 

nyttigt att bygga en prototyp av den kontinuerliga vikmaskinen av mekano och plexiglas. 

Med hjälp av prototypen kunde vi se hur pappret formade sig med hjälp av vikplåtarna och 

upptäcka uppenbara brister. 

Vid fortsatt arbete med den linjärstyrda vikmaskinen är det nödvändigt att tillverka 

funktionsprototyper för att upptäcka brister med linjära rörelser samt linjära rörelser 

kombinerat med pneumatik. Trots att vi har valt pneumatik för armrörelserna så finns det 

möjlighet att istället använda servomotorer om priset på dessa sjunker, om energipriserna 

stiger eller om pneumatiken inte visar sig fungera tillräckligt bra. Det vore också intressant 

att utreda vilka krafter som egentligen behövs för att vikarmarna ska göra sitt jobb. Vidare 

behöver man gå in i detaljer på maskinen för att undersöka hållfasthet och säkerställa 

funktion.  

Den tidsplan projektet satte har fullföljts och varit fullt tillräcklig. De uppgifter som 

genomförts och inte genomförts har kontinuerligt vägts mot den tid vi haft till förfogande. 

Detta har skapat ett arbetsklimat utan onödig stress men med full sysselsättning. 
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Bilaga 1 - Tillverkning av pappersmassa 

Pappersmassan tillverkas i flera steg enligt följande: 

1. Massaveden avbarkas vilket oftast sker i en barktrumma.  

2. Massaveden består till större delen av cellulosafibrer som hålls ihop av lignin. För att 

göra papper av veden måste fibrerna säras ifrån varandra och det kan göras på flera 

olika sätt: 

 Mekanisk massa kan framställas genom att veden mals ner och sedan löses upp 

med vatten. Ligninet avskiljs aldrig från pappersmassan utan ingår som 

bindemedel i pappret. Mekanisk massa används för att tillverka bl.a. 

dagstidningspapper. 

 Kemisk massa framställs genom att träflis och kemikalier blandas och kokas i 

stora tryckkärl. Lignin och andra upplösta ämnen avskiljs från massaveden. 

Kemisk massa används främst för att framställa finpapper och kraftpapper. 

Kraftpapper används i säckar och papperskassar. 

 Av returpapper kan man även framställa pappersmassa. Massa av stort inslag av 

returfiber används oftast för att tillverka kartonger, tidningspapper och 

sanitetspapper. Returfiber kan aldrig ersätta färska fibrer från skogsråvaror 

eftersom fibrerna slits ner för varje återvinningscykel och får allt sämre kvalité. 

3. Efter att fibrerna i veden har finfördelats är det möjligt att bleka pappersmassan så 

att vitt papper senare kan framställas. Tidigare användes klor för att bleka papper 

men idag används miljövänligare ämnen som syre, ozon, väteperoxid och klordioxid. 

4. Efter blekning kan pappersmassan antingen pumpas till en pappersmaskin för 

tillverkning av olika typer av papper eller så torkas massan och formas till balar.  Balar 

tillverkas på 2 olika sätt: 

 Massan torkas och förflyttas till en flingpress som formar massan till rätblock. 

 Massan torkas och formas till breda och långa ark som sedan klipps till mindre 

ark. Arken staplas på varandra och bildar balar. 

5. Emballering av balar görs med två olika metoder: 

 Antingen används ark av pappersmassa. I dessa fall används två ark, ett 

appliceras på toppen av balen och ett under balen. Långsidornas kanter viks in 

och balen går sedan till vikmaskinen, se figur 1A. 

 I den andra metoden används papper på rulle som appliceras runt balen. Skarven 

som uppstår hamnar på undersidan av balen. 



 
 

 

Figur 1A: Arkemballering. 

Balarna transporteras till ett pappersbruk för att användas som råvara i en 

pappersmaskin. I vissa fall fraktas balarna utan omslagspapper och ibland kan 

omslagspappret limmas ihop för att undvika användning av ståltråd. 



 
 

Bilaga 2 - P2I, Paricipatory Product Innovation 

 

Figur 2A: Participatory Product Innovation (P2I). 

 



 
 

Bilaga 3 - Marknadsanalys 

Robofolder, VKC 

Metsos befintliga vikmaskin som drivs både med hydraulik och med pneumatik, se figur 3A. 

 

Figur 3A: Bild av Metso Papers vikmaskin, VKC. 

Tabell 3A: Produktbeskrivning vikmaskin VKC. 

Drivning     

Transportör Servomotor   

Armar Hydraulik   

Vagn Hydraulik   

Vikplåtar Tryckluft   

Kapacitet 
 

  

Nom 220 bal/h 

Max 250 bal/h 

Hastighet 
 

  

Transportör 0.4/0.5 m/s 

Mått 
 

  

Längd 1850 mm 

Bredd 4360 mm 

Höjd 1700 mm 

Vikt 1650 kg 

 

Arbetscykel 

En givare i transportören ger signal när balen äntrar maskinen. En pulsgivare räknar antalet 

pulser till balen ska stoppas. Sedan vrids balen 90 grader, se figur 3B. 



 
 

 

Figur 3B: Illustration av hur balen kommer in i maskinen och roteras. 

När balen har vridits förs vagnarna och sidovikarmarna in mot balen. När sidplåtarna trycks 

mot balens långsidor rör sig vagnen ut varpå sidplåtarna går runt balens hörn och vinklas 

med hjälp av trycket från sidovikarmarna. När sidovikarmarna gjort sitt fulla utslag ges en 

impuls för vagnar in, för att trycka till och skapa tydliga veck i emballaget, se figur 3C. 

 

Figur 3C: Sidovikning 

När sidvikningen är klar görs undre viket. Vid fullt utslag på undre vikarmen förs vagnen ut 

en kort bit för att ge utrymme åt sidvikplåtarnas tillbakagång, se figur 3D. 

 

Figur 3D: Undre vik samt återgång av sidovikarmar. 

Vidare utförs övre viket. När ändläget nås börjar återgången för undre vikarmen. Övre 

vikarmen stannar i nedre läge vid uttransport av balen. Detta för att hålla vikningen på plats 

tills balen kommer till bindarens guideskenor, se figur 3E. 

 

Figur 3E: Övre vik respektive uttransport 

Fördelar 

 Maskinen är inte överdrivet överdimensionerad och ser smäcker ut. 

 Finns många justeringsmöjligheter för att anpassa efter balstorlek. 

 



 
 

Nackdelar 

 Hydraulisk drift (hydraulaggregatet tar plats, extra kostnad och olja måste hantera). 

 Kan inte vända balen innan vikmaskin (sidovikarmarna kan inte röra sig tillräckligt 

långt bak) 

 Har inget balstopp. 

 Vagnarna har en mycket begränsad fjädringsväg p.g.a. hydrauldrift. 

 

VK6 

Denna maskin utvecklades på 60-talet av Sund och är föregångaren till VKC:n, se figur 3F. 

 

Figur 3F: Bild på Sunds vikmaskin VK6. 

Arbetscykel 

Balen transporteras in i maskinen och vrids därefter 90 grader. Den första fliken som viks är 

den undre. Det görs genom att cylindrarna C4 och C14 i figur 3G för armarna uppåt. 

Plåtarnas cylindrar C2 och C12 i figur 3G är trycksatta samtidigt som vagnarna förs isär. När 

plåtarna börjar vinklas stannar vagnarna och plåtarnas rörelse fullbordas. 



 
 

    

Figur 3G: Schematisk bild på maskinens rörliga delar samt vy ovanifrån. 

Sidovikningen görs enbart genom att cylindrarna C5, C6, C15 och C16 i figur 3G förs mot 

balen varpå plåtarna viker in emballaget. 

Övre viket skapas av att övre armarna förs lodrätt nedåt. Plåtarnas utformning gör att de 

fjädrar tillbaka och följer balens kontur. 

Andritz 

Andritz vikmaskin är snarlik VKC:n, se figur 3H. Den har samma vikordning, samma typ av 

vagn, armar och plåtar. Skillnaden är att Andritz maskin är helt pneumatiskt driven. Den har 

dessutom (i vissa utföranden) inte vridbord i maskinen utan balen äntrar maskinen vriden 

och balen går mot balstopp. Detta gör att transportören kan köras snabbare än hos VKC:n. 

Balen blir också positionerad vilket gör att sidoviket kan göras mer tidseffektivt. Maskinen 

har en arbetscykel på runt 11 sekunder. 

 

Figur 3H: Bild på Andritz vikmaskin. 

Arbetscykel 

Balen äntrar maskinen med långsidan först och går emot två balstoppare som riktar och 

positionerar balen inför vikning. Vagnen går sedan in till ett givet läge samtidigt som 

sidovikarmarna förs in mot balen. Tack vare att balen är riktad behövs ingen återgående 

  



 
 

rörelse av vagnen utan armarna går rakt på och de bockade vikplåtarna viks med en dämpad 

rörelse. 

När sidovikningen är klar har undre vikarmens rörelse redan påbörjats. Cylindern trycker på 

vikplåtens yttre ända vilket gör att plåtens andra ända går mot hörnet på balen. Armen 

tvingas då till en rörelse från balen (denna rörelse är dämpad). Detta skapar en rörelse som 

gör att plåten följer balens kontur oavsett balens storlek eller position (inom vissa gränser).  

När undre viket är klart går sidovikarmarna tillbaka och övre vik kan påbörjas. Övre vikarmen 

går ner och plåten slår mot hörnet på balen. Detta gör att plåten vrids med en dämpad 

rörelse vilket i sin tur får plåten att följa balens kontur. Vid fullbordad rörelse stannar armen 

i nedre läge för att hålla kuvertet medans balen transporteras ut ur maskinen. 

Fördelar 

 Snabb (en arbetscykel tar ca 11 sek). 

 Ingen hydraulik, alla armar drivs med hjälp av pneumatik. Tar därmed lite utrymme 

(ingen externt hydraulikaggregat som tar plats). 

 Kan ta emot balar som är vända, sidovikarmarna är inte i vägen. 

 Riktar balen med hjälp av balstopp. 

Nackdelar 

 Har centralsmörjningssystem installerat, kan kännas som en onödig utrustning när 

det finns underhållsfria lager som håller mycket länge utan service. 

 Konstruktionen är mycket överdimensionerad vilket ger mycket onödig vikt. 

 Användning av hydraulslangar för luft istället för pneumatikslangar är en onödig extra 

kostnad. Pneumatisk drift med låg verkningsgrad. 

Pukero 

Även Pukeros maskin är snarlik VKC:n, se figur 3I. Vagn, armar och plåtar har samma princip. 

Vändbordet är inbyggt och rörelserna styrs med hydraulik. Den har en kapacitet på 240 

bal/h. 

 

Figur 3I: Bild på Pukeros vikmaskin. 



 
 

 

Cranston 

Cranstons maskin skiljer sig en del från Metsos. Den har inte någon vagn och armarna är 

långa och har ett slag på runt 90 grader. Detta är möjligt med hjälp av en hydraulcylinder per 

arm, se figur 3J. 

     

Figur 3J: Bild på Cranstons vikmaskin 

Eftersom maskinen inte har någon vagn måste rörelse i den ledden ske på annat sätt. Detta 

görs längst ut på armen i anslutning till vikplåten. Rörelsen är inte styrd utan fjädrad. Vidare 

är plåtens rörelse inte styrd utan även den är endast fjädrad. I figur 3K är den gula detaljen 

längst ut på armen en del av vikplåten. Denna del går mot långsidan på balen och när 

armarna fortsätter sin rörelse vinklas plåten och emballaget viks. 

 

Figur 3K: Arm med vikplåt samt vikmekanism. 

Övre vik görs med samma typ av mekanism som på VKC:n och undre vikplåt har en enkel led 

och en cylinder. 

Fördelar 

 Armarna kan röra sig upp till ca 90°, därför behövs inga vagnar och vändbordet kan 

finnas utanför maskinen. 

 Vikmaskinens armar är förlåtande mot storleksvariation på balar. 

Nackdelar 

 Hydrauldrift 



 
 

 Konstruktionen är mycket överdimensionerad. 

 Oestetisk dragning av slangar och elkablar. 

Nordströms Linbanor 

Denna maskin har en helt annorlunda arbetssätt jämfört med de tidigare beskrivna. Den 

övergripande funktionen är att balen transporteras och vikplåtarna står stilla och fungerar 

som guideskenor som leder in emballagets utstick, se figur 3L. 

 

Figur 3L: Bild på vikmaskin från Nordströms Linbanor. 

Övre vikplåtarna är upphängda så de dämpar i höjdled. Likaså dämpar alla plåtarna i sidled 

genom upphängning på rullbana. Bakre sidvik görs med armar som liknar Metsos VKC.  

Patent: US2858657 

Följande är ett patent från 1958. Denna maskin gjorde alla emballeringsmoment. Den vred 

balen, vek långsidorna och vek sedan in kuvertet på samma sätt som VKC:n, se figur 3M. 

 

Figur 3M: Skiss på maskin av J. Guthrie. En tänkt bal har struten utåt i bilden. 



 
 

Värt att nämna om denna maskin är att sidoviken görs genom att armarna fälls ner och slår 

an mot långsidan av balen. Rörelsen fortsätter vilket tvingar vikplåtarna att vridas i läge runt 

hörnen på balen. 

Patent: US3327452 

Detta patent är taget av Cranstrone 1967. Övre- och sidovik sitter på en enhet som förs 

lodrätt ner mot balen. Sidovik görs sedan med cylinder 85 i figur 3N, övre vik med plåt 110, 

figur 3N. 

  

Figur 3N: Översiktsritning på maskin av A.E. Cranston jr. I vänstra bilden visas balens långsida. I högra bilden 

visas maskinen uppifrån 



 
 

Bilaga 4 - Relaterad teknologi 

Linjärteknik 

I dagens vikmaskin är nästan alla rörelser cirkulära (förutom vagnen) men kan utföras linjärt. 

Linjära rörelser kan skapas med hjälp av linjärmoduler som kulskruv, kuggrem, kuggstång 

eller linjärmotor. Linjärmoduler i olika utförande, finns som standardkomponenter, de är 

enkla att montera och kan drivas antingen med pneumatik eller med el. Linjärmoduler kan 

göra snabba rörelser och har bra positioneringsnoggrannhet. I en del linjärmoduler finns 

positions- och vridmomentgivare som tillval. 

Kulskruvar 

Kulskruvar är en linjärtransmission med verkningsgrad över 90 %. Kulskruven fungerar med 

samma princips som gängad stång men det finns kulor mellan mutter och gänga, se figur 4A. 

Friktionen i en kulskruv är nära 0,2 % vilket är betydligt lägre än i en gängad stång. 

Kulskruvar finns för låga till höga laster, klarar relativt höga hastigheter (upp till 1,6 m/s) och 

är mycket noggranna och används ofta i verktygsmaskiner, bearbetningsmaskiner, robotar 

och olika typer av automatiseringsutrustningar. Repeteringsnoggrannheten kan vara ner till 

0,003 mm och slaglängderna upp till 11 m. För lägre laster, lägre precision och/eller för att 

erhålla en billigare lösning kan glidskruv vara ett alternativ. 

 

   

Figur 4A: Kulskruvar och glidskruv 

Kuggremsdrivning 

En kuggremsdriven enhet klarar av höga hastigheter upp till 10 m/s, 

repeteringsnoggrannheter ner till 0,05 mm och långa slaglängder upp till 12 m. 

Verkningsgraden är mycket hög och kan vara upp till 98 %. Underhållskostnaderna är låga 

tack vare att kuggremmen har minimal töjning, låg förspänning och är smörjfri. Den låga 

förspänningen minskar den totala påkänningen i transmissionen och lagerbelastningen 

minskas, se figur 4B. 

 

   
Figur 4B: Kuggremsdrivna linjärenheter.  

 

http://www.interalia.se/glidskruv_2007.htm


 
 

Kuggstångsdrivning 

Linjärenheter som drivs med kuggstång och kugghjul används ofta som vertikalaxel på linjär- 

och ytportaler, men lämpar sig även för långa, horisontella rörelser då systemet är lätt att 

skarva. En annan fördel med kuggstångsdrivning är att flera vagnar kan operera på samma 

axel oberoende av varandra, se figur 4C. 

   
Figur 4C: Kuggstångsdrivna linjärenheter. 

Pneumatiskt drivna 

Pneumatiskt drivna linjärenheter finns både med eller utan kolvstång, se figur 4D. De som är 

utan kolvstång kan ha en slaglängd upp till 3,4 m och kolvstångslösningar klarar upp till ca 

1m. Pneumatik är billig vid investering men dyr i drift p.g.a. låg verkningsgrad. De kan inte 

manövreras till exakta positioner utan måste ha distinkta stopp. 

   
Figur 4D: Pneumatiskdrivna linjärenheter. 

Elektriskt drivna ställdon 

Elektriska linjära ställdon är ett alternativ till hydrauliska eller pneumatiska cylindrar. 

Kolvstångens rörelse fås med en trapetsgängad skruv eller kulskruv, vilket drivs av en AC/DC 

elmotor med växel, se figur 4E. Lyftkapaciteten hos ställdonen varierar från 110 N – 100 kN 

och kan uppnå en hastighet upp till 1250 mm/s. Ju snabbare ställdon man väljer desto lägre 

lyftkapacitet har de. Ställdon med kulskruv lämpar sig att användas vid kontinuerlig drift 

medan ställdon med trapetsgänga enbart bör användas i applikationer med kortare 

driftcykler. 

   

Figur 4E: Elektrisktdrivna ställdon. 



 
 

Elektriskt drivna ställdon kostar ungefär lika mycket som servomotorer. I en vikmaskin måste 

drivkällan vara både snabb och klara höga laster, därför är elektriskt drivna ställdon inte 

lämpligt. 

Fyrlänksmekanism 

För att hålla någonting i ett fixt läge längst ut på en arm som rör sig kan en fyrlänksmekanism 

vara en bra lösning. Fyrlänksmekanismer finns i många applikationer som frontlastare på 

traktorer, bordslampor, hamnkranar, bussdörrar, m.m., se figur 4F. 

 
Figur 4F: Fyrlänksmekanismer. 

Robotteknik 

Industrirobotar drivs i huvudsak antingen av el, pneumatik eller hydraulik. Pneumatisk drivna 

robotar är ovanliga p.g.a. svårigheter med positioneringen och de måste därför röra sig 

mellan fasta gränslägen. Hydrauliska robotar var vanliga i första generationen men i dag är 

det mindre vanligt. Anledningen att de inte är populära är att delarna är dyra, mer 

underhållsarbete än elektriskt drivna och smutsar ner omgivningen. Hydrauliskt drivna 

industrirobotar kommer till sin fördel när det är tunga laster som ska hanteras. 

Robotar har oftast hög repeteringsnoggrannhet, är snabba, flexibla och programmerbara. 

Med hjälp av givare kan roboten veta vad som händer i tillverkningsprocessen. Robotar kan 

även utrustas med ett visionsystem vilket innebär att den kan se med hjälp av kamera hur 

detaljen är orienterade och lyfta rätt. I figur 4G visas olika typer av robotar. 



 
 

 

  
Figur 4G: Olika typer av industrirobotar. 

Förpackningsmaskiner 

I stort sett alla varor i världen paketeras på något sätt och det utförs oftast med hjälp av 

förpackningsmaskiner.  Här nedan beskrivs olika typer av förpackningsmaskiner: 

Mjölkförpackningsmaskin 

Paketet försluts genom att två stämplar möter varandra och pressar ihop pappersröret. 

Sedan kan fogen vikas in mot paketet så att paketen blir lättare att stapla, se figur 4H. 



 
 

   

Figur 4H: Mjölkförpackningsmaskin. 

Cigarettförpackningsmaskin 

En bunt med cigaretter läggs i en låda som stoppas i ett rektangulärt rör, se figur 4I. I 

position 17 kommer omslagspappret (4) ner i röret, asken trycks mot pappret som slås runt 

asken. Asken trycks vidare i röret och omslagspappret viks på långsidorna med hjälp av spår 

54 och 55. Med hjälp av plattorna 58, 59 och 60 viks pappret på kortsidan av asken varpå 

paketeringsprocessen färdig.  

 
Figur 4I: Cigarettförpackningsmaskin. 

Chokladförpackningsmaskin 

Chokladpaket paketeras i samma vikordning som omslagspappret på massabalar. Skillnaden 

jämfört med massabalar är att pappret läggs på och viks i samma maskin. Dessutom finns 

det inga rörliga vikarmar, utan pappret viks i farten med hjälp av kilformade plattor 

(rödfärgade i figur 4J). 



 
 

 

Figur 4J: Ask med omslagspapper samt kilformade spår viker sidoviken. 

Smörförpackningsmaskin 

Smöret kommer in i maskinen från höger vid markering F´ i figur 4K. Smöret pressas sedan 

uppåt i maskinen med hjälp av stämpel 99, och genom pappersridån vid markering 18´´´.  

 
Figur 4K: Förpackningsmaskin för smör. 

Smöret förs vidare till plåt 60 och 62 där omslagspappret viks som på figur 4L i position 2. 

Sedan viker plåt 69´ och 68´ i figur 4K omslagspappret så att resultatet blir som position 3 

och 4 i figur 4L. När paketet har nått toppen av maskinen viks undre viket som på figur 4L, 

med hjälp av plåtar som syns i figur 4L position 92. När släde 111 åker mot paketet viker plåt 

112 och 115 resten se figur 4L. När vikningen är färdig ser paketet ut som på position 7 i figur 

4L. 



 
 

 
Figur 4L: Paketeringsmaskin vy uppifrån samt vikordning. 

Paketering av kopieringspapper 

Omslagspapper runt kopieringspapper viks på samma sätt som omslagspapper på balar. 

Maskinen lägger omslagspapper runt pappersbunten och viker sedan den fyrkantiga struten 

med hjälp av lutande plattor, se figur 4M. Emballeringsmaskinen för kopieringspapper är 

mycket lik maskinen som emballerar chokladaskar se figur 4J.  

 

 
Figur 4M: Kopieringspapper. 

  



 
 

Bilaga 5 - Produktkarakteristik 

Tabell 5A: Produktkarakteristik. 

 

Absolutkrav Önskemål Enhet Anmärkning 

Maskinstorlek         

Längd 1850   mm   

Maxbredd - <4360 mm   

Maxhöjd - <1700 mm   

Vikt - <1650 kg   

          

Hastighet         

Transportör 0.4 0.5 m/s   

Rotering 0.79 1.57 rad/s   

          

Tid         

Transportör 4.6 3.7 s   

Rotering 2 1 s Om i maskin 

Vikning 5.4   s   

Kapacitet 300   bal/h   

Cykeltid 12   s   

Livslängd 20   år   

Antal cykler 53000000   st   

          

Driftsäkerhet         

Antal stopp   0 st/dag   

Felvikning   0 st/dag   

          

Service         

Installationstid 
 

3-4 dagar   

Serviceintervall   12-18 månader   

          

Ljudnivå <73   dB(A) Daglig bullerexponeringsnivå, 8h 

          

Spänning 400/500   V   

Ström 20   A   

Lufttryck 6   Bar   

          

Vikresultat         

Emballagets avvikelse från bal efter 
vik <20 <10 mm   

Kostnad         

Tillverkningskostnad **   kr Konfidentiellt 

Bal         

Vikt <333   kg 
 
 

Bredd 550-900   mm   

Längd 700-1000   mm   

Höjd 350-700   mm   

Max längd inkl. emballageutstick 1800   mm   

Storleksvariation ± 20   mm   

Felcentrering ± 20   mm   

Felroterad ±10°   grader   

      



 
 

Bilaga 6 - Brainstormresultat 

 

Figur 6A: Brainstorm – rörelser. 



 
 

 

Figur 6B: Brainstorm – inga plåtar. 



 
 

Bilaga 7 - Utredning av utrymme före och efter vikmaskin 

 

Figur 7A: Resultat av utredning av utrymme före och efter vikmaskin. 



 
 

Bilaga 8 - Utvärdering av cykeltid 

Tabell 8A: Utvärdering av cykeltid för kontinuerlig vikmaskin. 

Kontinuerlig Tid Tid utan vändbord 

Transport, 0.4m/s 1 1 

Vändning 2 0 

Transport 3 3 

Bakvik 1 1 

Transport 2 2 

Summa: 9 7 

 

Tabell 8B: Utvärdering av cykeltid för VKC-variant. 

VKC variant Tid Tid utan vändbord 

Transport, 0.4m/s 2.5 2.5 

Vändning 2 0 

Vagn in, 0.4m/s, 0.2m 0.5 0.5 

Sidarm in 1 1 

Undre arm in 0.5 0.5 

Sidarm ut 0.75 0.75 

Övre arm in 1 1 

Undre arm ut 0.5 0.5 

Transport 2.5 2.5 

Summa: 11 9.25 

 

Tabell 8C: Utvärdering av cykeltid för Linjärstyrd vikmaskin. 

Linjär Tid Tid utan vändbord 

Transport, 0.4m/s 2.5 2.5 

Vändning 2 0 

Vagn in, 0.6m/s, 0.45m 0.75 0.75 

Sidvagn in,  0.6m/s, 0.25m 0.5 0.5 

Undre arm in 0.5 0.5 

Sidvagn ut 0.5 0.5 

Övre arm in 1 1 

Undre arm ut 0.5 0.5 

Transport 2.5 2.5 

Summa: 10.75 8.75 

 



 
 

Bilaga 9 - Verkningsgrad i olika system 

Hydraulik 

Sökt: 

 

Givet: 

 

 

 

Beräkning: 

 (2) 

 
El 

Sökt: 

 

Givet: 

0 

 
 0,98 

Beräkning: 

 (3) 

 

Pneumatik 

Sökt: 

 

Givet: 

 

 

 (inräknat med läckage, tryckfall, förluster i kompressor och verktyg)  

Beräkning: 

 (4) 

 

Notering: De givna uppgifterna är hämtad från energimyndigheten [8]. 



 
 

Bilaga 10 - Beräkning luftförbrukning 

 

 

 

 

 

 

Denna formell ger bara ett riktvärde eftersom det under drift, särskilt vid hög takt, kan 

inträffa att tryckfyllda utrymmen inte hinner tömmas helt vilket kan leda till betydligt lägre 

luftförbrukning [3,6]. 

 (1) 

VKC-variant 

Luftförbrukningen för varje rörelse avser plus- och minusrörelse. 

Tabell 10A: Luftförbrukning VKC variant. 

 

Beräkningen visar att luftförbrukningen för VKC variant är cirka 0,25 Nm3/bal. 

Linjärstyrd vikmaskin 

Tabell 10B: Luftförbrukning Linjärstyrd vikmaskin. 

 

Beräkningen visar att luftförbrukningen för Linjär vikmaskin är cirka 0,32 Nm3/bal. 



 
 

Bilaga 11 - Funktionsbeskrivning av Kontinuerlig vikmaskin 

  
Figur 11A: Balen äntrar vikmaskinen. Figur 11B: Balen vrids 90°. 

 Vändbordet placeras ej i centrum av maskinen utan nära början av maskinen. Därför 

kommer bal med utstick att svepa över transportör eller bindare som står innan 

vikmaskinen, se figur 11A och 11B. 

  

Figur 11C: Balen åker mot den främre vikplåten. Figur 11D: Bakre sidovik uträttas. 

 Vagnen styrs av en pneumatikcylinder men ska inte behöva förflyttas under normal 

drift (endast vid driftstopp, service eller liknande). Cylindern agerar som en fjäder och 

står i sitt yttre läge som utgångsposition. Avstånden ska vara justerade så att balen 

trycker isär vagnarna en aning. Detta görs genom utformningen av främre 

sidovikplåtarna, se figur 11C.   

 Bakre sidoviket görs med en drivande pneumatikcylinder till armen och en 

dämpande pneumatikcylinder till plåten, se figur 11D. Balens läge är känt så ingen 

ytterligare rörelse är nödvändig. Bakre sidovik kan göras antingen med en sänkning 

av transportörens hastighet eller ev. utan att stoppa transportören. 

 Om balar kommer in snett kan balstopp installeras för att räta upp balarna. 



 
 

  

Figur 11E: Undre vik uträttas och bakre vikarmarna går Figur 11F: Övre vik uträttas och balen transporteras  

till utgångsläge. till nästa maskin. 

 Undre och övre vik görs medan balen transporteras, se figur 11E och 11F. Övre vik är 

fjädrande i höjdledd med hjälp av gummibussningar. 

 Sista delen av övre vikplåten placeras 100-200 mm från bindenheten i bindmaskinen. 

Transportören har alltså samma mått som VKC:n men delar av vikanordningen 

hänger över bindaren. 

 Maskinen kan justeras in för olika balstorlekar: Övre vikarmar har justeringsmöjlighet 

i höjdledd vid armarnas bas, se figur 11G, punkt A. Båda sidovikarmarna justeras som 

ett paket i höjdledd, se figur 11G, punkt B. Justering av bakre vikarmen i sidled är inte 

nödvändigt. Vagnarna justeras genom att cylinderns infästning flyttas så att yttre 

ändläget motsvarar balens storlek. 

 

Figur 11G: Justeringsmöjligheter i kontinuerlig vikmaskin. 

A. Övre vikplåtarna kan justeras i höjdled genom att flytta vikarmarna till något av 

skruvhålen, se figur 11G. 

B. Sidovikarmarna kan enkelt justeras i höjdled och har flera fasta lägen att välja mellan. 



 
 

Bilaga 12 - Funktionsbeskrivning VKC-variant 

  

Figur 12A: Balen äntrar vikmaskinen. Figur 12B: Balen vänds 90° och vikarmarna närmar sig

 balen. 

 Vändbordet är eldrivet och utformat så det klarar högre rotationshastighet än 

dagens vikmaskin. 

 Vagnen styrs med pneumatikcylindrar, en för vardera sidan, se figur 12A och 12B. 

  

Figur 12C: Sidoviken uträttas och vagnen pressas bakåt. Figur 12D: Undre vikning uträttas. 

 Sidoviken görs med en drivande pneumatikcylinder för vardera arm, se figur 12C och 

12D. Armarna kan öppnas upp 180 grader för att balen ska kunna vändas före 

vikmaskinen. Sidovikplåtarna dämpas med pneumatikcylindrar. När plåtarna slår an 

mot balen fortsätter armarnas rörelse och plåtarna vrids. Vridningen gör att vagnarna 

trycks bak en aning (vagnarnas cylindrar är då trycksatta på båda sidor). Om plåtarna 

låser sig går det att antingen aktivera vikplåtcylindern eller att frikoppla 

vagncylindern. 



 
 

  

Figur 12E: Sidovikarmarna återgår till startposition. Figur 12F: Övre vikning uträttas. 

 Övre och undre vik fungerar som VKC:n med skillnaden att pneumatikcylindrar 

används till alla rörelser, se figur 12E och 12F. 

 

Figur 12G: Justeringsmöjligheter i VKC variant. 

A. Kullagren som håller sidovikarmarna kan flyttas till tre olika lägen beroende på 

balbredd, se figur 12G. 

B. Pneumatikcylindern kan flyttas i flera olika lägen beroende på hur sidovikarmen ska 

röra på sig. 

C. Vikarmarna kan flyttas i höjdled beroende på hur hög balen är. Vikarmarna är 

monterade på en ram och när ramen flyttas följer hela sidoviksystemet med.  

D. Övre vikarmen kan flyttas i höjdled och anpassas efter balen. 



 
 

Bilaga 13 - Funktionsbeskrivning Linjärstyrd vikmaskin 

  
Figur 13A: Balen äntrar vikmaskinen. Figur 13B: Balen vrids 90°. 

 Samma transportör och vändbord som i en av Metsos befintliga maskiner (för de 

minsta balstorlekarna måste vändbordet göras mindre). Vagnarna styrs med 

servomotorer, se figur 13A och 13B. 

  

Figur 13C: Sidovikplåtarna möter balen. Figur 13D: Sidoviken uträttas. 

 Sidvikarmarna har en linjär rörelse och drivs med pneumatikcylindrar, en för varje 

vagn. På detta sätt kan balen vara ur position och vikarmarna hittar den, se figur 13C 

och 13D. 

 Sidvikplåtarna är dämpade med pneumatikcylindrar. När plåtarna slår an mot balen 

fortsätter armarnas rörelse och plåtarna vrids. Vridningen gör att vagnarna trycks 

bakåt en aning. 



 
 

  

Figur 13E: Undrevik uträttas. Figur 13F: Övrevik uträttas. 

 Undre vikarm har en linjär rörelse och drivs med pneumatikcylinder, se figur 13E. 

 Övre vik har även den en linjär rörelse och styrs med en pneumatikcylinder, se figur 

13F. Plåten är dämpad med en pneumatikcylinder. När armen är i sitt nedre läge står 

plåten nästan lodrätt. Vagnen backar sedan för att sidoviken ska ge plats för 

uttransport och simultant med detta fjädrar plåten ut och fortsätter hålla i kuvertet. 

 

Figur 13G: Justeringsmöjligheter för linjärstyrd vikmaskin. 

 

A. Vikarmen kan flyttas åt sidorna och skruvas fast i lämpligt hålmönster, se figur 13G. 

B. Vikarmen kan flyttas i höjdled och anpassas efter balstorlek. 

  




