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Sammanfattning

Tetra Pak är världsledande inom förpackningsindustrin och inom produktionen används valsar av olika
slag som driver materialet genom processen. I en sort av dessa valsstationer - nypet - trycker en så kallad
nypvals, iklädd gummimaterial, kartongmaterialet mot en så kallad kylvals gjord av stål. Syftet med
detta examensarbete är att ta fram en matematisk modell för friktionen som uppstår mellan nypvalsen och
kartongen, för att möjliggöra simuleringar.

Friktion är ett av de mest välkända proble-
men inom fysik. Redan 1495 publicerades den
första forskningen rörandes friktionsfenomenet
av Da Vinci. Det är dock först i mitten av förra
seklet som friktion kunde börja förklaras teo-
retiskt.
Det finns idag knappt något företag i någon
industri som inte använder sig av eller försöker
tackla friktion på något sätt. Det har uppskat-
tats att monetära förluster till följd av friktion i
USA motsvarar 6% av deras BNP.
I examensarbetet har man kommit fram till
en matematisk modell som beskriver hur frik-
tion ändras med hastigheten under låga glid-
hastigheter i nypet (mellan nypvals och kar-
tong). Felet ligger i snitt på cirka 5% och
då bortser man från att friktion normalt sett
inte anges som ett fixt värde. Felet är alltså
troligtvis till och med lägre än så.
Modellen anges inom en giltig hastighets-
domän, då det visar sig att modellen inte
kan hantera de extremt låga hastigheterna på
grund av dominerande dynamiska effekter.
Vid en viss hastighet planar friktionskraften
ut och bibehåller ett konstant värde. Modellen
väntas därmed gälla mellan dessa två kritiska
hastighetsvärden. För de högre hastigheter
där friktionen är konstant räcker det med att
bestämma vid vilken hastighet detta börjar
gälla och vilket friktionsvärde det är.
De mycket låga hastigheter där modellen inte
gäller är visserligen intressanta att vidare

utforska, men det är klarlagt att det aldrig
förekommer glid i så låga hastigheter mellan
kartong och nyp i Tetra Paks laminator.
Det är viktigt att kunna bestämma friktion och
förutse dess effekter av flera anledningar. Det
är till exempel ett välkänt faktum att vilken yta
som helst som upplever friktion även slits ut
med tid och därför är det väsentligt att kunna
bestämma vilken livslängd ytan har, innan den
måste bytas ut. På Tetra Pak är detta en aspekt
som påverkar allt ifrån hur effektiv produk-
tionslinjen är till vilken kvalitet förpacknings-
materialet har när det hamnat hos livsmedel-
skonsumenten.
Den matematiska modellen är tänkt att fungera
som en simuleringsmodell i simuleringar av
nypet. Genom att faktiskt kunna produc-
era ett värde som beror på den aktuella
drivhastigheten, till skillnad från att sätta ett
fixt uppskattat värde, kommer man observera
en betydligt mer realistisk modell av vad som
sker under drift. Detta gör också att man på
ett effektivt sätt kan studera varje laminator
för olika hastigheter. Friktionsmodellen har
tagits fram genom att utgå från en välkänd
modell som huvudsakligen använts i regler-
syfte - LuGre-modellen. Denna modell har
bedömts innefatta precis de effekter man är
ute efter. Därefter har man genom att förenkla
den komplexa situation som innebär att två
cylinderformer drivs mot varandra även lyck-
ats anpassa modellen efter syftet.
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Modellen har slutligen bekräftats genom en
serie friktionsmätningar som utförts på Tetra
Pak.
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Figur 1: a) Modellerad steady-statefriktion och medelvärden av experimentell data mot hastighet. b) Absolutvärden av
fel (Experimentellt värde - Beräknat värde). c) Absolutvärden av fel som procent av experimentella värden.


