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Abstract

BillerudKorsnäs is a paper mill in Gävle. During the conclusion of the process, the product is
rolled up on smaller coils while the width and the length is cut to meet the requirements from
the clients. At the moment, the incoming paper is manually taped on to the smaller coils. Due
to a workplace accident, the area must be secured with gates and fences, and the taping is a
task that we wish could be automatic instead. The aim is to improve the working environment
by developing an automatic taping machine that could replace the task with manually taping.

The working method that has been used is designed by five steps, where the initial step is
identifying the problems. That was done through conversations with BillerudKorsnäs and
their operators, who explained the current process of manually taping, and what kind of
requirements that must be fulfilled in an automated solution. The following two steps are to
seek information both externally and internally, by finding existing solutions to automatic
tape machines, doing a risk assessment, followed up by dividing the problem into smaller subproblems but also with a brain writing meeting. Step four in the process is to explore
systematically, where all the ideas are considered and put together in order to come up with a
functional solution.

The result is evaluated and represented as an automated tape machine equipped with a driving
wheel that is feeding the tape on to the beam that the operators use while manually taping.
The tape machine is taping with the adhesive side up, and the other side down against the
boom, so that it can work while the paper machine is busy getting the paper on to the coils.
The tape is then pressed against the coils all at once. This greatly reduces the operators' work
in the paper machine and saves the time that the manual taping would take to complete. The
working environment is also improved as the risks of work related injuries are reduced.

Sammanfattning
BillerudKorsnäs är ett pappersbruk i Gävle. Tillverkningen av papper avslutas med att
produkten rullas upp på mindre spolar samtidigt som det skärs upp i bredd och längd efter
beställarnas önskemål. I dagsläget tejpas det inkommande pappret fast manuellt med en tejp
vid de mindre spolarna. På grund av en arbetsplatsolycka kommer området att säkras upp med
grindar och inhägnad, varför tejpningen är en arbetsuppgift som önskas automatiseras. Syftet
med arbetet är att förbättra arbetsmiljön genom att ta bort ett moment med manuell tejpning
genom att ta fram en automatisk tejpmaskin.
Arbetssättet som användes är utformat i fem steg, där inledande steget är att identifiera
problemen. Det gjordes genom samtal med BillerudKorsnäs och operatörerna som fick berätta
om den nuvarande manuella processen för tejpning och de krav som måste uppfyllas av en
automatiserad lösning. Arbetssättets två nästa steg är att söka information externt och internt,
genom att hitta befintliga lösningar på automatiserade tejpmaskiner, göra en riskbedömning,
dela in problemet i mindre delproblem men även med ett idémöte med en brain writing. Steg
fyra i arbetet är att utforska systematiskt, då ställs alla idéer mot varandra och sammanställs
till en fungerande lösning.
Resultatet utvärderas och framställs som en automatiserad tejpmaskin utrustad med ett
drivhjul som matar fram tejpen på den bom som operatörerna använder i den manuella
tejpningen. Den automatiska tejpmaskinen tejpar med den oklistrade sidan ner på bommen
eftersom den då kan utföras under tiden pappersmaskinen är upptagen med att spola upp
papper på spolarna. Tejpen trycks sedan mot spolarna i ett svep. Detta minskar avsevärt
operatörernas arbete i pappersmaskinen och sparar den tid som den manuella tejpningen tar i
anspråk. Även arbetsmiljön blir förbättrad med minskad risk för arbetsskador.
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Inledning

BillerudKorsnäs är ett pappersbruk i Gävle. Tillverkningen av papper är en omfattande och
komplicerad process och avslutas med att produkten rullas upp på en stor trumma. Denna
trumma med c:a 40 ton papper lyfts över till en maskin, som rullar upp pappret på mindre
spolar samtidigt som det skärs upp i bredd och längd efter beställarnas önskemål. I dagsläget
tejpas pappret fast manuellt med en bred tejp vid de mindre spolarna. Denna tejpning skapar
ett avbrott i form av ett maskinstopp under tillverkningen. På grund av en arbetsplatsolycka
kommer området att säkras upp med grindar och inhägnad och varför tejpningen är en
arbetsuppgift som önskas automatiseras.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att förbättra arbetsmiljön genom att ta bort ett moment med manuell
tejpning i samband med upprullning av papper på rullar.

1.2 Mål
Målet med arbetet är att ta fram en automatisk tejpmaskin med förtydligande detaljritningar
på den mekaniska delen av tejpningsfunktionen.

1.3 Frågeställningar
Projektet avser att svara på följande frågeställningar





Hur förbättras arbetsmiljön för operatörerna med en automatisk tejpmaskin?
Hur påverkar framtagen konstruktion tidsåtgången för tejpningen?
Vilka krav och önskemål ställer BillerudKorsnäs på framtagen konstruktion?
Är framtagen lösning av tejpmaskin realistisk ur tillverkningssynpunkt?

1.4 Avgränsningar
Tillverkning av tejpmaskinen kommer inte att genomföras under projektet. Ekonomisk analys
kommer inte att genomföras. Annan tejpvariant än den, som används av operatörerna,
kommer inte beaktas. Analys av transport av den automatiska tejpmaskinen till, och från,
tejpstället, och under tejpning kommer inte genomföras.
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Förstudie och teori

En förstudie genomfördes för att skapa överblick över rådande tejpning samt BillerudKorsnäs
krav och önskemål. Förstudien avser också att upptäcka befintliga tejpningslösningar samt,
skapa en teoretisk grund för att välja metod för framtagning av tejpmaskin. Teoretisk grund
för arbetssätt förklaras.

2.1 Nuvarande tejpningsprocess
Nuvarande tejpning utförs av operatörerna, som för hand drar ut tejpen med klistersidan upp
längs en sju meter lång bom. Den lågt placerade bommen gör att operatören måste huka sig
vid tejpning, vilket belastar ryggen för operatörerna. Förfarandet beror på operatör, och tar
mellan 30 och 90 sekunder att färdigställa. Bommens gummiklädda översida är täckt med hål
för att skapa ett undertryck, för att hålla tejpens oklistrade sida på plats. Undertrycket upplevs
som svagt och operatörerna behöver dra ut minst en och halv meter av tejpen, innan den hålls
fast på bommen tillräckligt mycket för att dra ut tejpen utan att operatören själv måste hålla
emot. När tejpen är på plats på bommen går operatören ut och startar huvudmaskinen igen.
När tejpen ska tryckas fast över skarven av papper mot spolarna, gör bommen en cirkulär
rörelse mot spolen och pressar fast tejpen längs hela längden. Spolen består egentligen av ett
flertal spolar, som ligger kant i kant och bildar en längre spole. Bommens rörelse och funktion
beskrivs med en vy från bommens kortsida, i figur 1.
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Figur 1. Bommens rörelse, sett från sidan. Position (1) är bommens startläge där även tejpen
appliceras av operatörerna. Bommen förs sedan i bågformig rörelse (2) mot spolen. Tejpen
trycks sedan fast av bommen över inkommande pappersskarven mot spolen (3) för att sedan
återgå till startposition.

2.2 Krav och önskemål på en automatiserad tejpning
Efter samtal med BillerudKorsnäs och dess operatörer fastställdes följande krav





Ingen skaderisk för operatörerna vid hantering som kläm- och skärskador.
Operatören ska inte utsättas för obekväma arbetsställningar.
Driftsäker och enkel konstruktion med få komponenter.
Tid för automatisk tejpning får inte överskriva tiden det tar med manuell tejpning,
önskvärt om tiden kan minskas.

Enkel hantering vid byte av tejprulle var ett önskemål från operatörernas sida.
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2.3 Arbetsmiljö
Rapporten ”Den goda arbetsmiljö och dess indikationer” visar att
Fysiska belastningar i arbetet kan ge upphov till eller försämra redan befintliga
sjukdomar och besvär i rörelseorganen. Smärttillstånd från rörelseorganen är den
vanligaste diagnosgruppen vid arbetsoförmåga. Att undvika tunga lyft, obekväma
arbetsställningar, statiska belastningar och vibrationsexponering men även alltför
stillasittande arbetsförhållanden, är därför en viktig förebyggande strategi [1].
Ett hjälpmedel, som automatiserad tejpning, avlastar det moment som gör att operatören
måste böja sig och tejpa för hand. Hjälpmedel kan leda till att minska besvär samtidigt som
trivseln på arbetsplatsen ökar.
Även ogynnsamma ergonomiska arbetsförhållanden kan orsaka exempelvis smärta i händer
hos industriarbetare. En studie då tio manliga personer som var fria från kända
belastningsskador, fick i uppgift att belasta handen, ökade muskeltröttheten när arbetstakten
blev enformig [2].
I arbetsmiljölagen [3] står det ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet, samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Arbetsmiljölagen förevisar att ta
hänsyn till arbetsmiljön redan vid planeringen av tillverkningsverksamhet, samt att det är
arbetsgivaren som är ansvarig.

2.4 Riskbedömning
Säkerheten är en viktig aspekt inom industrin. Om man installerar en automatiserad
tejpmaskin för att få bort ett belastningsmoment behöver det inte betyda att riskerna för
arbetsskador försvinner. Maskiner med rörliga delar kan öka risken för skador. Vid
påbyggnationer av maskiner spelar flera aspekter in för att få en säkrare arbetsmiljö. Den mest
effektiva aktionen för att minska risken för skador vid rörliga delar är en väl fungerande
nödstoppsbrytare. För att undvika skador är det mest effektiva åtgärden att respektera
maskinens gränsvärden som exempelvis maxbelastning med mera, samt att respektera den
förbjudna zonen vid maskinen [4].
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Riskbedömning är en övergripande metod, som går ut på att förutse risker med arbetet. I
riskbedömningen ingår riskanalys och riskvärdering. På varje arbetsplats är man skyldig att
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som består av tre delar [5]




Undersöka arbetsmiljön.
Genomföra åtgärder.
Följa upp.

Riskbedömningen ingår i det första steget. En riskanalys mot en maskin kan delas in i tre
delar. Först identifieras risker varefter en bedömning görs och till sist ges förslag på åtgärder
för att få bort eller minimera risken. Om inte man kan får bort problemet helt kan risken
minska vid åtgärder som skyddsutrustning, noggranna instruktioner, annat material och
personlig skyddsutrustning [6].

2.5 Befintliga lösningar
Ett flertal automatiska system för att fästa papper finns, längsgående samt tvärgående tejpning
direkt över skarv, häftning och snabbverkande lim. Ytterligare en metod är att pappret pressas
in och hålls fast i skåror på spolarna.
Marknadens utbud av tejplösningar undersöktes för att få idéer till det fortsatta arbetet och för
att undersöka om det redan existerade applicerbara produkter. Undersökningen gjordes
huvudsakligen hos fyra företag som ansågs ha ett varierande utbud:


Boxon – Utbud av automatiska tejpmaskiner. Studerat tejpningsmekanik i befintliga
lösningar.



Stokvis tapes – Oberoende tejpleverantör. Studerat funktion och uppbyggnad av olika
modeller av tejpdispenserar.



BåfiPac – Oberoende aktör som skapar helhetslösningar för förpackningssystem med
tejpmaskiner. Telefonintervju med sakkunniga tekniker.



BillerudKorsnäs – Här undersöktes deras tejpningslösning för den parallella linjen av
pappersframställning.

Exempel på befintliga tejplösningar var tejphandtag för manuell tejpning och automatiska
tejpmaskiner. Automatiska tejpmaskiner som studerades, matade automatiskt ut en önskad
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tejplängd, som sedan skars av. Alla befintliga tejplösningar som hittades på marknaden,
tejpade med klistret nedåt.
Då projektet är utformat för att skapa en automatisk tejpfunktion, kommer inte andra metoder
som limning, häftning med mera att beskrivas och har enbart används för inspiration inför ett
planerat idémöte.

2.6 Tejp
Den tejp som används i dagsläget på BillerudKorsnäs, har testats fram under en längre tid och
visat sig uppfylla önskemål från kunder samt krav på tillverkningsprocessen vid upprullning
av papper i maskinen. Tejpen levereras och tillverkas av företaget Nitto (www.nitto.com) och
har egenskaper och data som är av intresse för den automatiserade tejpningsfunktionen. Dessa
sammanställdes till följande




Tjocklek, 0,17 mm.
Längd, 54 meter.
Artikelnummer: 738MC

En tejprulle räcker till maximalt sju tejpningar då den högsta tejplängden är sju meter. Genom
att minska rullens innerdiameter så kan längden på tejpen ökas. Detta kan beräknas med hjälp
av formel 1, som är en approximation och ser ut enligt följande

𝐿=

𝜋(𝐷2 − 𝑑 2 )
4𝑇

.

(1)

Där 𝐿 är tejpens totala längd, 𝐷 är tejprullens ytterdiameter, 𝑑 är tejprullens innerdiameter
och 𝑇 är tejpens tjocklek. Om tejprullens innerdiameter minskas till hälften så ökas tejpens
längd med cirka 46 procent. En tejprulle skulle räcka till minst tio stycken tejpningar i stället
för sju. Effekten skulle bli att operatörerna slipper mer än vart fjärde byte av tejprulle.
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2.7 Fem steg för konceptgenerering
Den använda femstegsmetoden [7] är framtagen för att generera konceptförslag med industrin
i åtanke och kommer att tillämpas under projektet. Koncept avser att beskriva produktens
form och funktion. De fem stegen går ut på att dela in konceptgenereringen i mindre steg som
delvis löper parallellt med varandra. Metoden illustreras schematiskt i figur 2.

Figur 2. Konceptgenerering enligt femstegsmetoden i ett flödesschema.

Identifiera problemen
Förtydliga problemen genom att bryta ner dem i mindre delproblem. Denna
nerbrytningsprocess är ofta nödvändig i stora eller komplexa situationer. Kundens önskemål
och krav specificeras och sammanställs.
Externt söka information
Sökningen sker genom litteraturstudier, interjuver och sökande av befintliga produkter på
marknaden. Detta steg utförs delvis parallellt med övriga steg i metoden. Intervjuer görs med
användare och berörd personal med särskilt intresse i den slutgiltiga lösningen.
Litteraturstudien och undersökningen av befintliga produkter på marknaden görs för att
identifiera möjliga lösningar på funktioner och underfunktioner.
Internt söka information
Denna informationssökning görs genom att kreativa lösningar på de delproblemen, som
identifierats i steg ett, tas fram. Lösningar kan även bygga på tidigare erfarenheter och
7

kunskaper, som projektgruppens individer har. Brainstorming, idémöten och enskilt är
exempel på hur lösningsförslagen arbetas fram.
Utforska systematiskt
Nya koncept på helhetslösningar tas fram genom kombination av konceptlösningarna på
delproblemen och att genom identifikation av nya lösningar. Konceptkombinationstabell samt
morfologisk matris är användbara arbetsverktyg för att hitta fler konceptlösningar, som bättre
uppfyller kraven och önskemålen från beställaren.
Reflektera
Lösningarna och processen analyseras genom att söka svaren på frågor som






Löser konceptet problemen?
Har alla lösningar och idéer utretts grundligt?
Uppfylls kraven som beställaren har framfört?
Går konceptet att tillverka?
Är koncepten realistiska och användbara?

Det här tillvägagångsättet uppmuntrar till både divergent och konvergent tänkande under
arbetes gång. Divergent tänkande är förklarat i nationalencyklopedin som ”tänkande i skilda
riktningar, som innebär att olika möjligheter att lösa en uppgift prövas”. Konvergent tänkande
är ”tänkande, inriktat på att hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem” enligt
nationalencyklopedin. De senaste åren har det blivit mer accepterat att både divergent och
konvergent tänkande är nödvändigt för att skapa nya fungerande och kreativa lösningar [8].
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3

Metod och genomförande

Inledningsvis gjordes en riskanalys samt en kartläggning av den manuella tejpningsmetoden
för att fastställa vilka delmoment som utförs av operatörerna under den manuella tejpningen.
Inspektion av utrymmen där tejpning utförs, gjordes för att upptäcka möjliga fysiska
begränsningar i tejpmaskinens storlek och rörelse samt övriga serviceområden och rörliga
detaljer. Samtal med berörd personal tydliggjorde momenten ytterligare samtidigt som egna
synpunkter och idéer angående en automatiserad tejpningsfunktion uppmuntrades. Insamlad
information sammanställdes och värderades till en krav och önskemålslista. Den inledande
kartläggningen låg till grund för att dela upp processen i mindre underproblem. Samtidigt
inleddes efterforskningar om produkter på marknaden.

3.1 Riskanalys
För att minska riskerna, som tejpmaskinen utgör, gjordes en riskanalys för att kunna utvärdera
dessa och införa förbättringar tidigt i processen. Hur hög risk blir, tas fram genom att
multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Riskerna identifierades med hjälp av
observationer av den manuella tejpningen. Sannolikhet och konsekvens bestämdes med
samråd med operatörerna som utför den manuella tejpningen. Riskanalysen togs även hänsyn
på de delar som ansågs utgöra en risk med en automatisk tejpmaskin och omständigheterna
diskuterades med sakkunniga på BillerudKorsnäs, se tabell 1.
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Tabell 1. Risknivå mellan 1 - 5 låg risk, 6 - 10 medel risk och 11 - 15 hög risk.
Aktivitet
Tejpbyte

Identifierad
risk
Knivblad

Maskinen
Underhåll Tryckluft

Effekten
av risken
Skärskador.

Klämrisk.
Skador vid
öppet sår,
smuts
sprutas i
ögonen.

Material

Skador vid
exempelvis
tappade
verktyg.
Rengöring
Skador vid
vassa kanter.
Montering Montering av Skador vid
maskin
utstickande
detaljer.

1
1

2
2

2

1

Risksänkande
Risknivå åtgärder
4
Knivbladet
skyddas vid
stopp.
2
Stoppfunktion.
2
Glasögon,
försiktighet
vid blås
av tryckluft,
avstängning
vid
0-läge
1
Bra arbetsskor

1

1

1

Handskar

1

1

1

följa
föreskrifter,
handskar.

Sannolikhet Konsekvens
2
2

Utifrån analysen gjordes en bedömning att risken vid eventuella skador är låg. Den risk som
anses vara störst var skärskador vid tejpbytet. Detta kan åtgärdas med ett skydd som gör att
knivbladet inte är åtkomligt när tejpbytet utförs och att man använder sig av skyddshandskar.

3.2 Utvärdering av bom för tejpning
Det finns två alternativ där tejpningen kan utföras. Alternativ ett innebär att utnyttja det
befintliga systemet med bom. Bommen pressar sedan fast tejpen över skarven mellan spolen
och änden på pappret. Alternativ två är att tejpa fast inledande änden av pappret direkt på
spolen utan att använda bommen. Det beslutades att en av dessa alternativ skulle ligga till
grund för att begränsa omfattningen av projektet. En parvis jämförelse mellan de två
alternativen genomfördes. Kriterier för utvärderingen bestämdes till ingrepp i maskin,
utrymme för tejpning och funktionssäkerhet.
3.2.1 Utrymme för tejpning
Utrymme för tejpning avser det fysiska utrymmet som en tejpmaskin kan utnyttja utan att
hindra eller skada övrig maskindelar. Utrymmen för båda alternativen är begränsade.
Alternativ ett är begränsat främst i höjdled och in emot maskinen då en vals ligger nära.
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Alternativ två är begränsat på båda sidor av det område, där tejpningen ska utföras men har
mer utrymme i höjdled. Alternativen anses som likvärdiga och slutgiltig konstruktion kan
bero på val av alternativ.
3.2.2 Funktionssäkerhet
Funktionssäkerhet avser i detta fall hur bra tejpen kommer att hålla fast pappret på spolen
efter tejpningen. Här låg en stor osäkerhet i alternativ två, eftersom konstruktionen inte var
färdig, fokus inriktades på vad som är känt om bommen och hur troligt det är att göra en
bättre lösning genom att inte använda bommen. Eftersom bommen har testats och bevisligen
fungerat tillfredställande anses alternativ ett som det bättre förslaget i detta avseende.
3.2.3 Tidsåtgång
Alternativen visar att alternativ ett kan förberedas under tiden maskinen är upptagen med att
rulla upp papper på spolarna. Tejpen trycks sedan i hela sin längd över skarven i ett moment.
Tejpningen kan ske under tiden vaggan är i nerfällt läge och tejpmaskinens
transportkonstruktion kan fästas på undersidan av vaggan. Då möjliggörs tejpning med
tejpmaskin över bommens hela längd. Vaggan är en skopformad konstruktion, som
transporterar de färdiga pappersrullarna ut ur maskinen se figur 3. I vaggans nerfällda läge är
den placerad över bommen. Tidsbesparingen blir hela den tid som i dagsläget krävs för att
operatören ska gå in i maskinen, tejpa bommen och sedan gå ut ur maskinen för att starta
maskinprocessen igen. Operatörens tidsåtgång för att tejpa hela bommen är beroende på
operatör, och har under observationer tagit över en halv minut i snitt. Alternativ två kan inte
förberedas, annan verksamhet i maskinen måste vänta när arbetet med tejpning utförs, vilket
innebär att tidsbesparingen blir obefintlig eller minimal.
Det är fullt möjligt att tejpa direkt på spolen men utvärderingen visar på fördelar med att
använda bommen både med hänsyn till funktionssäkerhet och tidsåtgång.
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Färdigupprullad spole

Vagga

Bom

Figur 3. Vaggans position till förhållande till bommen i ett
skede när en fullt upprullad spole ska rullas ut på vaggan.

3.3 Utvärdering av olika typer av tejpning
För att avgränsa projektet mot en metod för tejpning utreddes vilka metoder, som är möjliga.
Lämpligheten utvärderades och jämfördes för att bestämma vilken metod som ska stå till
grund för fortsatt arbete. Fyra möjliga metoder valdes ut för att vidare utvärderas.
Idé A, enbart korta tejpbitar appliceras längst med pappersskarven mot spolen, se figur 4A.
Grundtanken är att minimera tejpåtgång. Tidsåtgången kommer öka på grund av att flera snitt
på tejpen måste göras. Osäkerhet råder även om tejpningen håller pappret på plats utan att
släppa.
Idé B, korta tejpbitar tvärs över pappersskarven mot spolen, se figur 4B. Grundtanken är även
här att minska på tejpåtgång men samtidig att öka den klistrande ytan, som håller emot att
pappret lossnar från spolen. Här är utrymmesbristen i maskinen påtaglig och det anses som
osäkert om idén går att genomföra. Idén är även svår att använda i samband bommen.
Idé C, tejpning längs hela skarven mellan papper och spole, där tejpen dras ut från en fast
positionerad tejprulle. Skiss återges i figur 4C. Risken för att tejpen blir ”fladdrig” och inte
placeras rakt över bommen utan omfattande ingrepp anses som påtaglig.
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Idé D, tejpning längs hela skarven mellan papper och spole där tejpen rullas ut från tejprullen,
se figur 4D. Det är den metod som används av operatörerna i dagsläget och ses som den
metod som bäst kan säkerställa korrekt placering av tejp på bom. Denna metod anses även
som beprövad.
Idé D valdes för fortsatt arbete i utvecklingen av en automatiserad tejpmaskin.

A

B

C

D

Figur 4. De fyra idéernas funktion. A, kortare tejpbitar längst skarven. B, Kortare tejpbitar
tvärs över skarven. C, tejpen dras ut från rullen för att sedan pressas fast över pappersskarven
på spolen. D, tejprullen rullas ut över pappersskarven eller bommen.

3.4 Manuella tejpningsfunktionens delmoment
Eftersom bommen ligger till grund för det fortsatta arbetet kartlades operatörernas manuella
tejpning som kunde brytas ner till mindre delmoment. Ett antal delmoment kunde fastställas
och beskrivas.
Startpositionstransport
Operatören hämtar tejprullen utanför maskinområdet och tar med sig den till positionen där
tejpningen ska starta. Startpositionen varierar och är beroende av spolarnas längd.
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Frigöra tejpände
Operatören lossar tejpänden från tejprullen innan tejpning kan starta. Detta sker i samband
med att operatören för tejprullen till startposition.
Tejputdrag
Operatören drar ut inledande tejpen samtidigt som operatören för hand håller emot tejpänden,
så att tejpänden inte börjar glida på bommen. När tillräckligt mothåll från friktion och
undertryck håller kvar tejpänden, dras tejpen ut i önskad längd utan att operatören behöver
hålla emot tejpänden. Hur tejpen rullas ut från tejprullen är viktigt för att den ska få rätt
placering och inte klistra mot andra, oönskade ytor.
Tejpklippning
Vid avslut av tejpning klipps eller rivs utrullad tejp och avskiljs från tejprullen. Hänsyn
behöver inte tas till skarvar mellan de uppradade spolarna, eftersom skarvarna rivs av i ett
senare skede när de färdiga rullarna rullar ur maskinen.
Säkerställa tejpände
Att tejpänden inte klistrar mot någon oönskad yta säkerställs. Den manuella hanteringen av
tejpningen säkerställer tejpände genom att rulla upp den på tejprullen igen.
Parkering
För att inte krocka med de rörliga delarna i maskinen under drift, måste tejprullen eller
tejpmaskinen föras ut från maskinområdet där tejpningen utförs eller parkeras på säker
position.
Det bestämdes att momentet frigöra tejpände vid automatisk tejpning inte behöver utföras
annat än av operatören vid ett manuellt byte av tejprulle, om tejpänden inte rullas upp på
rullen efter klippning. Säkerställa tejpänden ska ske i ett utdraget läge. Eftersom transporten
av tejpmaskinen inte kommer att analyseras, granskas inte stegens startpositionstransport och
parkering. De återstående stegen utdrag, tejpklippning och säkerställa tejpände utreds vidare.

3.5 Idémöte och utvärdering
Ett idémöte planerades in och alla idéer diskuterades för att upptäcka nya infallsvinklar och
utveckla idéerna ytterligare. Personer bjöds in vid detta idémöte för att inspirera och tillföra
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erfarenheter och kunskaper, som saknades internt. Idémötet inleds med en Brain Writing för
att alla deltagare ska få tid på sig att komma med egna förslag och inte ett fåtal ska dominera
diskussionen [9]. Brain Writing är en metod som uppmuntrar till divergent tänkande. Varje
delmoment diskuteras efter och olika förbättringsförslag samlas in och skissas ner.
Utvärderingen av idéerna sker efter idémötet utan inbjudna deltagare. En grov gallring där de
mest komplicerade och omfattande förslagen, som inte kan förenklas, gallras ut och ett mer
konvergent tänkande tillämpas. De kvarvarande idéerna utvärderas.
3.5.1 Tejputdrag
Vid momentet tejputdrag ansågs tre förslag lämpliga att utvärderas. Första förslaget,
tryckluftsidén, bygger på att ett drivhjul placeras efter tejprullen och rullar ut tejpen på
bommen. Eftersom den klistrande sidan på tejpen kommer att ligga an mot drivhjulet och
riskerar att rullas upp på drivhjulet används tryckluft. Tryckluften som riktas med en kanal i
den inre fasta delen av drivhjulet, passerar hål i drivhjulets släppsida. Tryckluftens syfte är att
pressar bort tejpen på drivhjulets släppsida. Skiss över förslaget återges i figur 5.

Figur 5. Tryckluftsiden bygger på ett drivhjul som matar ut tejpen. En kanal med tryckluft
tycker bort tejpens klistrade yta från släppsidan på drivhjulet.

Förslag två benämns som undertrycksmothåll, bygger på att hela den längd, som krävs för att
undertrycket i bommen ska hålla fast tejpen tillräckligt mycket, är utdraget i tejpmaskinen. En
enklare plåt håller tejpen skild från bommens undertryck under transport och vid
tejpklippning, men förs åt sidan när själva tejpningen sker. Tejpmaskinen riskerar att bli över
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en och en halv meter lång, vilket bygger på observationer på operatörernas utdrag innan
undertrycket höll tejpänden kvar utan mothåll. Figur 6 visar den skiss som beskriver förslaget
undertryckmothåll.

Figur 6. Skiss över förslaget undertrycksmothåll. (A) En enklare plåt eller liknande, håller
tejpen skild från bommens undertryck under transport men förs åt sidan när själva tejpningen
utförs.

Det tredje förslaget benämns som separat mothåll, är ett automatiskt mothåll, som inte är
monterat på tejpmaskinen. Tejpen dras ut från önskad position och hålls emot av mothållet
under hela utdraget över bommen, se figur 7. Ett flertal betänkligheter identifierades under
utvärderingen






Hur bör mothållet konstrueras för att hålla fast tejpänden?
Kommer klippanordningen att vara i vägen när mothållet ska hämta tejpänden?
Behöver tejpänden någon form av frammatning?
Kommer klistersidan på tejpen att fastna på mothållet när den ska släppa?
Uppfyller det kravet på enkel konstruktion med få komponenter?
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Figur 7. Skiss över förslaget med separat mothåll.

Tryckluftsidén kommer att ligga till grund för fortsatt arbete, den löser tejpningen på bästa
sätt enligt utvärderingen av de tre metoderna. Förslaget undertrycksmothåll avskrevs på grund
av den överdrivna längden på tejpmaskinen, som skulle bli minst 1,5 meter lång. Förslaget
separat mothåll kräver mer arbete och den blir mer komplicerad med fler detaljer, innan den
kan bli användbar. På grund av mer omfattande konstruktion med en extra konstruktion
utöver tejpmaskinen avskrivs förslaget om separat mothåll.

3.5.2 Tejpklippning
Tre metoder för tejpklippning utvärderas. Metod ett benämns lien. Den bygger på att en
snedställd kniv sveper från sidan och kapar tejpen. Metod två benämns giljotinen. En
grovtandad kniv sticker sönder tejpen ovanifrån. Metod tre benämns glödtråden. Tejpen
bränns av med en enkel glödtrådskonstruktion. Ett test utfördes för att utvärdera vilken metod
som är lämplig, samt för att upptäcka om några problem kan uppstå med någon av metoderna.
Testet består av att bygga tre enkla modeller i lego för att efterlikna kapningen av tejpen.
Figur 8 visar legomodellen av giljotinen.
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Figur 8. Enkel legomodell för att efterlikna giljotinmetoden.

Liemetoden visar på ett flertal problem och testkonstruktionen behöver kompletteras med
bland annat mothåll för att inte trycka ihop tejpen och vecka den. Efter en tids testning ökar
problemen med veckad tejp dramatiskt, troligen på grund av de limrester som fastnar på
skäreggen och gör den slöare. Veckad tejp är inte önskvärt eftersom tejpen ska ligga plant
placerad på bommen samt att veckad tejp har en större risk att trassla i konstruktionen. Även
utrymmet kniven kräver för att löpa från sidan gör konstruktionen onödigt stor, speciellt
eftersom den kommer att behöva kompletteras med skydd för att förhindra att operatörerna
skär sig vid tejpbyten.
Giljotinmetoden skär raka och omedelbara snitt. Farhågor om att klistret skulle fästa mot
kniven och orsaka trassel i konstruktionen visade sig obefogade. Någon övre gräns för
knivhastigheten kan inte fastställas med befintlig testkonstruktion. Inga problem med att
eventuella limrester kunde upptäckas.
Glödtrådsmetoden brände av tejpen på mindre än en sekund och med raka snitt så fort tråden
låg an mot ytan. Snittändarna blev brända och svagt böjda i riktning med glödtrådens
snittriktning men inte så mycket att det uppstår problem med tejphanteringen. Svartgrå rök
uppstår när tejpen bränns av, vad röken består av är inte känt och betraktas som en
osäkerhetsfaktor eftersom tillverkarna inte uppger tejpens sammansättning mer detaljerat. Vad
denna rök innebär för arbetsmiljön och om den efterlämnar oönskade restprodukter har på
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grund av nämnda osäkerhetsfaktor inte undersökts. Efterlämnade restprodukter kan orsaka
missfärgningar av papper eller bilda sotavlagringar i tejpmaskinen.
Testet visar att giljotinmetoden är att föredra då den snabbast skar av tejpen av de tre
metoderna utan några upptäckta problem.
3.5.3 Säkerställa tejpände
Under idémötet skapades inte några konkreta idéer för att säkerställa tejpänden under
transporten. Det ansågs som enklast att tejpen skulle transporteras i ett utdraget läge och inte
rullas upp på tejprullen igen så som vid det manuella förfarandet. Det skulle kräva ytterligare
moment för att mekaniskt lossa tejpänden från tejprullen.
Tejpänden ska ändå säkerställas. Det är främst om maskinen kommer att vältas sidled under
transporten som problem med tejpen kan uppstå. I tryckluftsidén som visas i figur 4, kan
övertrycket ledas framåt och hålla tejpen på plats mot underlaget. Tejpen är även klistrad mot
drivhjulet och håller fast tejpen som hindras från att rullas upp eller ut.
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4

Resultat

Projektet resulterade i en tejpmaskin, som bygger på de krav och önskemål BillerudKorsnäs
har satt. Tejpmaskinen är avsedd att applicera tejp med klistersidan upp på en bom. Tejpen
hålls sedan på plats med hjälp av undertryck. Inne i ramen hängs tejprullen upp med hjälp av
hållare, som är utformad som tre stänger med en yttre fals som hindrar att tejprullen ramlar
av. En modell av tejpmaskinen och tejpens väg igenom maskinen visas i figur 9.
Detaljritningar återfinns i bilaga 2.

Figur 9. Modell av tejpmaskinens utformning samt hur den vita tejpen leds genom maskinen.

Drivhjulet, som matar tejpen, består av en ytterring och en axel fastskruvad i plåtramen, se
figur 10. Extern tryckluftmatning kopplas via tryckluftslang in i en ventil på plåtens baksida.
Tryckluft leds in via ett uppborrat och gängat hål i centrum på den plana sidan av axeln. På
axelns runda sida är ett spår fräst, som riktar tryckluft ut mot släppsidan av drivhjulet. Figur
11 visar axelns tryckluftskanal i genomskärning. Ytterringen roterar på axeln och är lagrad
med mässingslager. Dessa mässingslager hindrar ytterringen från att glida av axeln,
greppassning håller lagren på plats. Anläggningssidan på ytterringen har frästa avlånga och
genomgående hål som låter tryckluften passera från insidan. Tryckluften lossar tejpen på
släppsidan.
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Figur 10. Två mässingslager på axeln, håller ytterringen på plats. Tryckluft leds in i
axeldelens centrum på den plana sidan och leds ut genom det avlånga spåret som är fräst i den
runda sidan.

Figur 11. Tryckluftens väg genom axeln.

Knivens rörelse bestäms av en solenoid som monteras inne i en mindre låda i tejpmaskinen, se
figur 12. Knivens slaglängd är minst 30 millimeter för att kunna klippa av tejpen från ett
skyddat läge inne i den mindre lådan utan att slå i den underliggande bommen i fullt utskjut.
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Figur 12. Knivlådan i utdraget läge och dess placering i tejpmaskinen.
Ramen kan konstrueras med en plåt, som skärs och bockas till önskad form för enkel och
stabil konstruktion. Detaljer som kommer att behövas tillverkas med en skärande CNC
maskin är drivhjulets axel, två mässingslager och drivhjulets ytterring. Rekommenderade
material är maskinstål av typen SS-EN 10083-2:2006 (C45E) för ökad hållfasthet,
mässingslager i materialet SS-EN 12164 (CW614N) samt 2 mm kallvalsad plåt EN 10139
(DC01) för stabilitet i tejpmaskinens ram och plåtens bockbarhet. De köpkomponenter, som
behövs är, ventil med slanganslutning för inkommande tryckluft, kundanpassad solenoid och
kundanpassad kniv.
I modellen har ventil KQ2L06-M5A-X35 från företaget SMC använts, den har M5
gänganslutning, slanganslutning 6 mm och är vinklad 90 grader. Ventilen kan ersättas med
annan, så länge den ansluts med en M5 gänga.
Den kundanpassade solenoiden bör ha en slaglängd på 30 mm, för att från skyddat läge gå ner
och skära av tejpen. Övriga specifikationer på den kundanpassade solenoiden är att den ska
vara återfjädrande och ha en utskjutande rörelse vid aktivering. Den totala längden av
solenoid, infästning av kniv på solenoid och kniv ska vara 114 mm hög. I kontakt med
företaget Transmotec bekräftar dom att en kundanpassad solenoid kan tas fram mot
beställning, vilket inte ryms i projektets budget. På grund av solenoidens okända
specifikationer, som exempelvis infästningar, kan korrekt modell inte skapas i Inventor.
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Den kundanpassade kniven ska ha en bredd på 50 mm och en tandhöjd på 8 mm. EMT är ett
exempel på ett företag som tillverkar knivar efter kundens önskemål.
Alderholmens Mekaniska AB bekräftar att konstruktionen är möjlig att tillverka ur ett
tillverkningsperspektiv. Alderholmens Svets och Service AB bedömer att plåtramen och
plåtbockningen är tillfredställande vid en konstruktion av detta slag.
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5

Diskussion

Arbetsmiljön med en automatisk tejpmaskin förbättras genom att ersätta minst sju manuella
tejpningsoperationer med en manuell operation vid byte av tejprulle. Tejpmaskinen är öppen i
sidan för att förenkla tejpbyten och inga verktyg behövs för att byta ut tejprullen. Kniven
sitter i en skyddad position intill plåtramen för att förhindra kläm och skärskador.
Tejpmaskinens parkeringsläge kan anpassas för att ta hänsyn till lämplig arbetshöjd för
operatörerna vid tejpbyten.
Bommen, som i dagsläget används av operatörerna för den manuella tejpningen, är en väl
beprövad metod. Bommen kan därför med fördel användas av en tejpmaskin. Den
automatiska tejpningens största fördel är att den kan användas under den tid, som
pappersmaskinen använder för att rulla upp papper på spolarna och välter ut de färdiga
rullarna. Den besparar även den tid som operatörerna måste lägga ner på den manuella
tejpningen. Den totala tidsåtgången besparar uppskattningsvis minst trettio sekunder per
tejpcykel som vid under observation har tagit minst trettio sekunder för operatören vid
manuell tejpning. Tejpmaskinens parkeringsläge kan placeras så att tejpbytet görs utanför
maskinen under drift och tidsåtgången påverkar inte pappersmaskinen.
Driftsäkerheten har främst säkerställts genom att begränsa antalet rörliga delar samt att ge
detaljer och den plåt, som utgör ramen till tejpmaskinen, tillräckliga dimensioner. Eftersom
detta inte är en maskin som ska serietillverkas i många exemplar, påverkar det inte kostanden
för tillverkningen nämnvärt. Den framtagna konstruktionen, har få unika delar och monteras
ihop med standardiserade komponenter. Vid kontakt med tillverkare har de icke
standardiserade delarna ansetts som enkla att tillverka.
Genom det tidigare besöket på BillerudKorsnäs konstaterades att det fanns gott om utrymme
runt bommen. Vid kortsidorna av bommen var utrymmet begränsat vilket kan leda till
platsbrist. Den framtagna tejpmaskinen kan passera upprätt på bommen utan problem.
Förslag på underhåll som kan göras av operatören, är allmän rengöring. Med hjälp av
riskanalysen ges förslag på vilka risksänkade åtgärder som kan behövas. Byte av kniv sker
genom att lossa och dra ut knivlådan. När knivlådan är utdragen är solenoid samt knivblad
lättåtkomlig för byte.
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Alla maskiner, som släpps inom EU ska CE-märkas. Om en påbyggnadsmaskin som
tejpmaskinen implementeras, måste CE-märkningen förnyas utifrån maskindirektivet.
Framtida projekt kan utreda hur pappersmaskinen kan CE-märkas med en ny automatisk
tejpmaskin, med en mer omfattande riskbedömning och vilka krav, som måste uppfyllas.
Andra metoder för att fästa pappret på spolarna kan även undersökas. Finns det positiva
effekter med att använda sig av lim eller häftning gentemot dagens tejpning? Kan spolarna
förses med en skåra där pappret pressas fast? Kan parkeringsläget placeras utanför maskinen
för att underlätta byte av tejprulle för operatörerna?

25

6

Slutsatser

Operatörernas arbetsmiljö förbättras genom att den manuella tejpningen försvinner med den
automatiska tejpmaskinen som har tagits fram. Tidsåtgången kan minskas genom att utföra
den automatiska tejpningen under tiden pappersmaskinen utför andra uppgifter. Kraven och
önskemålen från BillerudKorsnäs och maskinoperatörerna har uppfyllts genom följande
sammanställning.
Ingen skaderisk för operatörerna vid hantering som kläm och skärskador. Operatören
ska inte utsättas för obekväma arbetsställningar.
Risken för skador vid byte av tejprulle har reducerats eller har eliminerats helt, främst genom
att undvika skarpa kanter i konstruktionen samt en skyddande låda för kniven.
Driftsäker och enkel konstruktion med få komponenter.
Med färre komponenter får man en driftsäkrare och enklare konstruktion. Vid utformandet av
tejpmaskinen har hänsyn tagits.
Tid för automatisk tejpning får inte överskriva tiden det tar med manuell tejpning,
önskvärt om tiden kan minskas.
En tidsbesparing om minst 30 sekunder per tejpcykel kan uppnås, eftersom pappersmaskinen
inte behöver stoppas under tejpning.
Enkel hantering vid byte av tejprulle var ett önskemål från operatörernas sida.
Inga verktyg behövs för byte av tejprullar. Tejpmaskinens sida är öppen för enklare åtkomst.
I samtal med företag som kan bistå med tillverkning av specialkomponenter är dessa enkla att
tillverka.
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Bilaga 1 – Företaget Nittos informationsblad om tejpen.
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Bilaga 2 – Sammanställda ritningar
Sammanställningsritning
Ram, Obockad
Ram, Bockad
Knivlåda, färdigbockad och obockad
Drivhjulsaxel
Drivhjul
Drivhjulslager och stång

II

6

5
9

4

3

2

1

1

7

D

162

D

C

C

2
3

4

5

6

69

10

Vikt: 4.63 kg
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1
1
1
2
1
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8
9
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11
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CSN 02 1143 - M5 x 16
CSN 02 1143 - M5 x 10
AS 1112 - M4 Type 5
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