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Sammanfattning 
Pappersindustrin är en väldigt energikrävande verksamhet som står inför stora utmaningar med 

minskande efterfrågan och ökade energipriser. Att energioptimera processen blir därför viktigare och 

viktigare. Syftet med detta examensarbete har varit att bidra till denna energioptimering på 

Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge genom att kartlägga energianvändningen och analysera 

områden med optimeringspotential. Vidare analyserades även parametrarna nyanseringsfärg, 

fuktprofiler, raffinörer i syfte att minska kassationsförlusterna. 

Resultatet från analysen av färg och fukt gav ett antal referensintervall där parametrarna borde vara 

för att ge godkänd papperskvalitet. Målet med raffinörsanalysen var att på liknande sätt som för 

färg- och fuktanalysen, undersöka om man skulle kunna förutse massans kvalitet i raffinörerna med 

hjälp av specifik energi istället för som idag, med hjälp av Freeness och medelfiberlängd. Resultatet 

av analysen visar att det i nuläget inte går att förutse massakvaliteten med enbart specifik energi 

men analysen visar däremot att specifik energi kan vara ett väldigt värdefullt verktyg för att tidigt 

upptäcka när processen börjar gå sämre. 

Resultaten för energikartläggningen visar att den totala specifika energiförbrukningen för att tillverka 

ett ton papper är 4,1 MWh/ton. Vidare visar energikartläggningen att varje ton kasserat papper 

kostar ytterligare 1,3 MWh/ton att göra om, vilket innebär att den totala energimängden för kasserat 

papper blir 5,4 MWh.  Storleken på kassationsenergin visar vikten av att göra rätt från början, då man 

på PM12 producerar nästa ett ton papper per minut vid normal drift. Detta är något som färg- och 

fuktanalysen förhoppningsvis ska bidra till.  

Dessutom visar energikartläggningen på ett par olika möjligheter att spara energi. Dels genom 

underhåll och reparationer av värmeväxlare och ångfällor samt genom att sluta värma upp lokaler 

som inte används i produktionen idag. 

  



ii 
 

Abstract 
The paper industry is a highly energy consuming process which also facing huge challenges as the 

global demand of paper products constantly decreasing. Therefore, the importance of energy 

optimizing the process becomes more and more crucial. The purpose of this work was to contribute 

to the energy optimization work at Kvarnsveden paper mill in Borlänge by mapping the energy 

consumption and analyzing particular areas with potential of optimization. Furthermore, analysis of 

the process parameters tinting colors, moisture profile and the pulp refiners in order to decrease the 

material losses were performed. 

The results from the analysis of tinting colors and moisture profiles provided the operators with 

reference intervals which stated how to run the parameters in order to produce paper of approved 

quality. The purpose of analyzing the refiners was to investigate if the quality of the mass could be 

predicted by specific energy instead of Freeness and average fiber length, which is the method used 

today. The result of this analysis shows that this is not possible today. However, specific energy is a 

valuable parameter in order to predict process malfunctions.  

The result of the energy mapping shows that the total specific energy consumption to produce one 

ton paper is 4,1 MWh/ton. Furthermore the energy mapping shows that every ton of paper that 

doesn’t clear the quality control and has to be re-produced consumes additional 1,3 MWh/ton of 

energy, which means that the total amount of energy for reproduced paper is 5,4 MWh. The amount 

of energy that is necessary to re-produce shows the importance of producing quality approved paper 

the first time, and since PM12 is capable of producing 1 ton/min at normal operating speed, the 

amount of paper that has to be re-produced can increase very fast. Hopefully, the results from the 

analysis of tinting colors and moisture profile will contribute to a decreased amount of papers that 

has to be re-produced. 

Furthermore the energy mapping shows some areas with energy optimization potential. Partly by 

maintenance and repairs of heat exchangers and steam condensers and partly by terminate the 

heating of buildings that has no use in the production today.  
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Förord 
Tiden på Kvarnsvedens pappersbruk har varit otroligt spännande och lärorik. Papper i dess olika 

utföranden är en produkt som vi tar för givet och inte reflekterar över i vår vardag men 

processkedjan bakom är oerhört komplex och också väldigt energikrävande. Jag är glad över att ha 

fått möjligheten att göra mitt examensarbete på Kvarnsvedens pappersbruk och få fördjupa mig i det 

hantverk som pappersprocessen enligt mig är. Det finns otroligt många personer som hjälpt mig med 

mitt examensarbete och jag är evigt tacksam mot er alla! 

Först och främst vill jag tacka mina handledare på bruket, Mats Bjerneby och Olof Ferritsius som 

båda med imponerande yrkeskunskaper och engagemang och har varit ett ovärderligt stöd! Ett stort 

tack till Anders Dalestedt för att han inte bara ordnade med examensarbetet utan också varit en 

fantastisk mentor under tiden på Kvarnsveden. Tack till Johan Lidberg vars imponerande 

dataanalyskunskaper och analysverktyg verkligen hjälp mig i mitt arbete! Tack till Henrik, Peter, Per, 

Greta, Peggen, Lisa och alla andra i KEPS-projektet som välkomnat mig som en i gänget! Stort tack 

även till alla andra på bruket som inte nämnts vid namn men som hjälp mig med mitt arbete! 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Robert Eklund på Umeå Universitet som varit 

ovärderlig i arbetet med att få rapporten i respektabelt skick! 

Slutligen vill jag uppmärksamma de som plogar cykelvägen som går längs 293:an mellan Falun och 

Borlänge. Tack vare er exemplariska plogning har det varit lite lättare att sätta sig på cykeln kl 0545. 

”Det är aldrig för sent att ge upp” - Matts Bjerneby 

”Om det hade det varit lätt hade det redan varit gjort” - Olof Ferritsius 
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 Inledning 1
Längs den natursköna Dalälven ligger Kvarnsvedens pappersbruk. Bruket grundades 1898 på den 

plats för att kunna utnyttja vattenkraften från älven till papperstillverkning. Som mest har bruket haft 

8 pappersmaskiner igång samtidigt men idag är det antalet nere i 3 st. och efter midsommar 2017 

kommer antalet att minska ytterligare till 2 st. Kvarnsvedens pappersbruk kan stoltsera med att man 

idag har en av världens största och modernaste pappersmaskiner, PM12, som tillverkar obestruket 

super-kalandrerat magasinspapper. PM12 slog 2009 världsrekord i papperstillverkningshastighet med 

en topphastighet på drygt 2000 meter papper per minut.  

På Kvarnsvedens pappersbruk har man även ett eget massabruk som tillverkar så kallad TMP-massa 

(Thermo Mechanical Pulp). Metoden är väldigt energikrävande och högst elintensiv. Termomekanisk 

massa är en av de största anledningarna till att pappers- och massaindustrin nationellt är den mest 

elintensiva industrisektorn (Energimyndigheten, 2015). 

På Kvarnsvedens pappersbruk räknar man med att TMP-fabriken årligen gör av med ungefär en 

procent av Sveriges totala energiförbrukning. På grund av de stora energibehoven och de senaste 

årens fluktuerande energipriser kan tillverkningskostnaderna snabbt bli väldigt höga 

(Energimyndigheten, 2015). Mycket arbete fokuseras därför på att minimera förluster och öka 

verkningsgraden på tillverkningen.  

1.1 Bakgrund 

Arbetet med att kartlägga energiflödena på Kvarnsvedens pappersbruk är något det kontinuerligt 

jobbas med. Under andra halvåret 2016 gjordes en övergripande energikartläggning (Stora Enso, 

2016) där de övergripande flödena definierades och kartlades enligt lagen om energikartering i stora 

företag (2014:266).  

Denna energikartläggning gjordes enligt standard ISO150001. Huvudsyftet med kartläggningen var 

att visualisera nuvarande energisituation och att identifiera förbättringsåtgärder utifrån denna. Man 

redovisar total årlig energianvändning per sektion (pappersmaskiner, massafabrik osv.), samt årlig 

genomsnittlig specifik energi [MWh/ton∙år].  

Man känner således till de totala förbrukningarna samt genomsnittliga specifika energier men man 

konstaterar samtidigt att behovet av att göra fördjupande analyser av specifika sektioner för att få en 

tydligare bild vart energin förbrukas inom respektive sektion och framförallt vart orimligt mycket 

energi förbrukas. Man konstaterade i energikartläggningen att värmning av vattensystemet förbrukar 

orimligt mycket energi samt att ångförbrukningen ökar orimligt mycket vid låga 

utomhustemperaturer. En av de byggnader som misstänks bidra till denna ökning är den byggnaden 

som idag benämns ”Gamla bruket”. Gamla bruket är det ursprungliga pappersbruket som anlades 

runt sekelskiftet och som innefattade de sex första pappersmaskinerna och en kartongmaskin (PM1-

PM6 + PM7). ”Gamla bruket” var i drift fram till 1992 och fungerar idag som lager/förrådslokal. 

Kvarnsvedens pappersbruk använder termomekanisk massa vilket innebär att man maler sönder 

veden med hjälp av stora kvarnar eller raffinörer, se mer utförlig beskrivning under avsnittet 

processbeskrivning. I korthet innebär detta en enorm energiåtgång och att fiberegenskaperna är 

starkt sammanknutna med hur väl raffinörerna körs. Det finns två huvudsakliga syften med 

energikartläggningen; det första är att skapa ett verktyg för att kontinuerligt besvara hur många kWh 

energi/ton papper som går åt för att tillverka papper på PM12 just nu för att avgöra om man kör bra 

eller dålig och specifikt vilka delar av processen som går bra eller dåligt. Om exempelvis en motor 

eller ett raffinörssegment helt plötsligt börjar dra orimligt mycket energi så kan detta vara ett tecken 
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på att det krävs underhåll och en felsökning kan därför inledas. Nyttan med detta är att tekniker och 

driftspersonal ska få ett hjälpmedel att förutse sämre körbarhet på maskin redan innan det hinner gå 

så långt kvalitetsparametrarna på papperet börjar bli så dåligt att det måste kasseras. 

Energikartläggningen kommer att göras till färdigt papper på rulle från dess att fibrerna kommer in i 

raffinörerna i TMP-fabriken med fokus på PM12. 

Utöver energikartläggningsverktyget så skall några av de områden som definierades som 

förbättringsområden i energikartläggningen (Stora Enso, 2016) undersökas. Två av dessa områden 

var energianvändningen i den korta vattencirkulationen på PM12 och ångbalansen i 2 Barsnätet, för 

mer detaljerad information av de båda områdena, se avsnittet ” 

Detaljerad processbeskrivning”. Man konstaterade att energikonsumtionen i den korta cirkulationen 

är orimligt hög och att brukets totala förbrukning av 2 Bars ånga ökar anmärkningsvärt vid kallt 

väder, men man vet inte vilka delar av bruket som står för det ökade ångbehovet.  

Dessutom ska raffinörerna analyseras för att avgöra om det går att med hjälp av dagens styrsignaler 

kunna förutse hur massan kommer att bli med hjälp av tillsatt energi. Konsten att göra papper är 

flera tusen år gammal så vetenskapen är allt annat än ny. Trots detta faktum har man idag ganska 

trubbiga mått för att beskriva hur träfibern ser ut. Det finns ett gammalt talesätt som säger; ”massa, 

Ho bli” (läs ”massan, den blir som den blir”) vilket sammanfattar ganska väl svårigheten med att 

beskriva massan.  

Problematiken med jämna fiberegenskaper i TMP-massa blir väldigt tydlig när man inser att man på 

Kvarnsveden behöver ca 2000 ton fiber per dygn och uppehållstiden för fibrerna i raffinörerna är ca 1 

sekund, under vilken man har chans att påverka fiberegenskaperna. Tiotusenkronorsfrågan blir 

således hur man ska styra raffinörerna för att kvalitén på fibrerna ska bli så jämn som möjligt och hur 

man ska mäta detta. Idag använder man sig av huvudsakligen två mått för att beskriva 

fiberkvaliteten. Detta sker med hjälp av medelfiberlängd och Freeness, som är ett mått på hur 

mycket vatten som passerar genom en fiberkaka. Eftersom man producerar stora volymer massa 

varje dag så är det angeläget att kunna beskriva/förutse massakvaliteten på så många sätt som 

möjligt. 

Som ytterligare en del i att försöka minska på den specifika energiförbrukningen [MWh/ton∙år], och 

även minska antalet pappersrullar som inte uppnår kvalitetskravet så ska Kvarnsvedens pappersbruk 

ändra pappersprovningsmetod. 

Kvalitetssparametrar på papper är ett mycket omfattande begrepp och inom många områden pågår 

forskning som en del i förbättringsarbetet. Egenskaper såsom ytjämnhet, ljushet/färg, fukthalt, 

slitstyrka mm är alla parametrar som måste uppfyllas för att papperet ska ”vara bra”. Förutom att 

papperet ska uppfylla alla ovanstående kvalitetskrav är även jämnhet på kvalitet ett av de viktigaste 

kraven att uppfylla. Om jämnheten på kvaliteten börjar avvika kommer detta förr eller senare att 

betraktas som kvalitetsavvikelse (Bristow, Anthony, & Kolseth, 1986) (Western Electric, 1956). 

Pappersindustrin är en bransch vars totala omsättning minskar globalt år från år mycket på grund av 

digitalisering. Detta medför att det finns en överkapacitet i produktionsled vilket gör att kunderna 

har stor valmöjlighet och starkt förhandlingsläge. Valmöjligheten innebär högre krav och snävare 

gränser för vad som kvalitetsmässigt är godkänt papper och inte.  

I Figur 1 nedan visas papper som inte uppfyller kvalitetsparametrarna och blir därför avskilt för att så 

småningom kasseras vilket innebär att man löser upp papperet till fibrer igen och gör nytt papper.  
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Figur 1 Kassationsrullar, dvs. papper som på något sätt har bristande kvaliteter och inte har någon given köpare. Dessa kan 

säljas om resurser läggs på att hitta rätt köpare, eller så mals papperet ner till fiber och görs till nytt papper. Detta papper är 

Bara en del av det papperet som producerades och kasserades 2016-11-07. 

Pappersrullarna i Figur 1 väger i storleksordningen 1 ton styck och energimängden och 

arbetskostnaden för att omproducera denna rulle är avsevärd och bör därför undvikas. Om en rulle 

måste kasseras innebär det att all energi man tillsatt papperet i pappersmaskin, kalander och 

rullmaskin, måste tillsättas en gång till. Det gör att den specifika energin [MWh/ton∙år] ökar avsevärt 

och om man ska överleva som papperstillverkare idag gäller det att försöka hålla ner nyckeltalen. 

Några av anledningarna att man har dessa förluster/kvalitetsavvikelser är dels för att gränserna blivit 

snävare på grund av ökade kundkrav men också till stor del beroende på dagens marknadssituation. I 

takt med att tidningsupplagorna blivit mindre och mindre har stora order av en och samma 

papperskvalitet/tillverkningsföreskrift bytts ut mot många små order av olika papperskvaliteter. 

Dessa omställningar medför svårigheter i produktion eftersom en pappersmaskin idealt är byggd för 

att köra en och samma papperskvalitet över tiden. Dagens marknad innebär att man ställer om 

kvalitet i maskinen minst en gång per dygn. Varje omställning innebär en övergångsperiod där 

systemet ska ställa in till nya driftförutsättningar. Mycket av detta sker automatiskt men det sker inte 

momentant vilket innebär att under denna övergångsperiod måste alla processer köras oavsett om 

man producerar papper eller inte, vilket innebär att man ”eldar för kråkorna”. 

En annan viktig orsak till kassation är att man idag använder pappersprovning utförd på labb för att 

kvalitetssäkra det producerade tryckpapperet.  

Provningen görs sent i processen (ca 1 prov per 100 km tillverkat papper) och de sista svaren 

kommer först när papperet är på väg till packen och vidare ut i magasinet för transport till kund. Då 

ett systematiskt fel finnes berörs flera timmars produktion med likartad defekt och flera timmar med 

ren energiförlust. På grund av den långa återkopplingstiden avser Kvarnsvedens pappersbruk att byta 

återkopplingssystem till ett onlinebasserat system som snabbare kan avgöra om papperet är defekt 

och på så sätt kunna sätta in åtgärder tidigare för att minska mängden papper som måste kasseras 

och mängden energi som krävs för tillverkning av papperet. 
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Målbilden för Kvarnsvedens pappersbruk är att de nya onlinebaserade systemet skall vara igång så 

att två operatörer på varje skiftlag skall vara certifierade att jobba enligt det nya arbetssättet den 28 

april 2017. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här projektet är att förbättra energieffektiviteten på Kvarnsvedens pappersbruk 

genom att analysera olika delar av processen och skapa ett verktyg som förhoppningsvis ska ge ökad 

kunskap om den dagliga processen. Verktyget ska tillsammans med analys av olika delprocesser som 

presenteras nedan förhoppningsvis resultera i minskad energianvändning. 

Utöver ett energikartläggningsverktyg ska en värmeväxlares prestanda, som förvärmer vatten till den 

korta cirkulationen utvärderas i samband med underhåll i syfte att avgöra om dess energiåtervinning 

förändras till följd av underhållsåtgärdena. 

Dessutom ska ångflödena analyseras i syfte att undersöka om något eller några delflöden har ett 

starkt temperaturberoende mot utomhustemperaturen. 

Genom att analysera processdata för de vanligaste kassationsförlusterna ska det undersökas om man 

med hjälp av dessa kan få en tidig indikation på när en eller flera kvalitetsparametrar börjar avvika. 

Detta så att operatören i sin tur får en möjlighet agera för att minimera mängden defekt papper och 

mängden instoppad energi. Projektet kommer att fokuseras runt kvalitetsparametrarna fukt- fiber- 

och färgegenskaper i papperet.  

Målet med det här projektet är att genom att analysera ovanstående områden bidra till att förbättra 

nyckeltalet [MWh/ton∙år] och att minska mängden papper som måste kasseras.  
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 Processbeskrivning 2
Pappersindustrin är en tämligen komplex process som utnyttjar stora energi- och massflöden. I 

kapitlet nedan beskrivs först processen översiktligt och de delprocesser som ytterligare kommer att 

behandlas beskrivs sedan mer detaljerat längre ner i kapitlet. 

Det finns två huvudprinciper för hur man tillverkar pappersmassa; kemisk och mekanisk massa. 

Kemisk massa framställs genom att man kokar veden/flisen i ett tryckkärl med en kemikaliehaltig 

kokvätska som löser upp mittlamellen i veden, ligninet, så att fibrerna frigörs (Skogsverige, 2017). 

Mekanisk massa framställs genom att veden sönderdelas/mals och de frilagda fibrerna bearbetas 

med hjälp av mekaniskt arbete. Processen för att producera mekanisk massa är enklare än vid kemisk 

massaframställning, bland annat eftersom att det inte behövs något återvinningssystem för 

kemikalier (Skogsverige, 2017) samt att materialutbytet är högre (Carpenter, 1987). Nackdelen är att 

metoden är väldigt elintensiv. 

Kvarnsvedens pappersbruk använder sig av mekanisk massa eller ”TMP”, (Thermo-Mechanical Pulp). 

Barken från träden återanvänds som bränsle för tillverkning av el och processånga. Veden som ska 

användas bearbetas i första steget i renseriet. I renseriet produceras slipved för tillverkning av 

slipmassa i sliperiet och fils för tillverkning av TMP-massa i TMP-fabriken. Vid produktionen separeras 

brännbar bark, spån och stickor från veden som används av energisektionen för ångproduktion. 

Förbränningen av restprodukterna från renseriet sker i Panna 8 (P8) som är en fastbränslepanna. 

Reservpanna finns (P7) samt två elpatroner som kan användas. Ångan från pannorna tas ut i olika 

nivåer, med huvudnivåerna 40, 10 och 2 Bar. Ångan används senare i processen i olika steg.  

När veden flisats ska den finfördelas ytterligare, vilket sker i en s.k. raffinör (även benämnd som en 

”TMP-kvarn”) där flisen finfördelas till TMP-massa. En raffinör består av en eller två roterande skivor 

av legerat stål med ingjutna mönster, vilka kallas segment, som roterar med litet mellanrum som 

definieras som malspalt. Vanligtvis är malspalten 0,5 till 0,85 mm men den kan regleras av 

operatörerna för att erhålla önskade fiberegenskaper. Segmenten drivs av stora elektriska motorer, 

som kan ha en märkeffekt på allt från 5 till 25 MW. 

I TMP-fabriken tillverkas massa till PM10 och PM12, totalt upp till 1650 ton/dag. Det är en elintensiv 

del av bruket och man använder ca 1 TWh el varje år vilket motsvarar ca 1 % av Sveriges totala 

energianvändning. Den stora elanvändningen ger upphov till en stor volym ånga och under normal 

drift i massafabriken står den för ca hälften av fabrikens ångbehov. 

Efter TMP-fabriken så raffineras fibern som ska till PM12 ytterligare en gång i en sekundärraffinör 

innan fibern skickas på blekning, steget kallas TMP-SC (super-calandererd) och innebär att fibern 

raffineras ännu en gång för att ytterligare sänka Freeness-värdet och i slutänden generera papper 

med glansigare/slätare ytor. Beroende på hur väl man malt ner fibern så får den olika ljushet, vilket i 

förlängningen bidrar till hur mycket man måste bleka fibern. Raffineringen gör man för att få fram 

rätt fiberegenskaper så man anpassar inte raffineringen efter nästkommande process som är 

blekning. 

Blekning sker i blektornet där massan matas in i toppen och ur i botten. Innan massan går in blandas 

blekkemikalier in (Ditinoit eller väteperoxid). Massan förflyttas som ett pluggflöde genom tornet. 

Uppehållstiden, d.v.s. den tiden det tar för massan att komma igenom tornet kan vara mellan 30 min 

(till PM10) och minst 3 h (till PM12). Efter blekningen har man ca 10 % fiberkoncentration. 

Koncentrationen är så pass hög att man skulle kunna gå på den trögflytande lösningen. 
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TMP-massan blandas därefter med sulfat-massa som körs från Skutskär, karbonat och lera. 

Sulfatmassan måste även den bearbetas i en raffinör, men som till skillnad från TMP-raffinörerna är 

betydligt mindre och kräver ingen drivånga.  

Den färdigblandade massan får den generella sammansättningen 

51 % TMP-SC 

7 % Sulfat 

36 % Karbonat och Lera 

6 % Fukt 

Sammansättningen kan variera från olika papperskvaliteter och vissa kemikalier används enbart för 

ett fåtal kvaliteter. Ett exempel på detta är OBA, optiskt ljusmedel som används enbart för de allra 

ljusaste papperskvaliteterna/tillverkningsföreskrifterna för att nå tillräcklig ljushet. 

Därefter tillsätts tre stycken nyanseringsfärger för att få rätt nyans på papperet. Denna 

färgtillsättning är inte konstant utan beror liksom blekningen på hur ljus fibern är efter malningen. I 

färganalysen kommer flödet att dessa tre nyanseringsfärger att analyseras och kommer vidare i 

rapporten att benämnas som Färg 1, 2 och 3. Färgregleringen beskrivs mer noggrant i avsnitt 2.1.3. 

Efter nyanseringen späs mälden ut med vatten innan den sprutas in i pappersmaskinen. Mälden som 

sprutas in i maskinen innehåller 1 % pappersmassa och 99 % vatten och sprutas in i 

pappersmaskinens viraparti via inloppslådan. Insprutningen sker vertikalt uppåt för att gravitationen 

inte ska påverka papperets tjocklek. Figur 2 nedan visar insprutningssegment från inloppslådan.  

 

Figur 2 Insprutningssegment i inloppslådan. Genom dessa sprutas pappersmassan in på pappersmaskinen. De sitter väldigt 

tätt för att gå en så jämn profil som möjligt på papperet. 

Som Figur 2 visar så sitter segmenten väldigt tätt placerade för att mälden ska få en så jämn 

distribution som möjligt över hela pappersbanans bredd. Det första steget som massan passarerar 

efter att det sprutats in på pappersmaskinen kallas för virapartiet. Här rinner delar av det vatten som 

massan innehåller av genom viror som man i det närmaste kan jämföra med ”strumpbyxor”. Detta 

gör att när massan lämnar virapartiet innehåller den ca 20 % pappersmassa och 80 % vatten. Vattnet 

som cirkulerar genom inloppslådan ingår i den korta vattencirkulationen, vilken beskrivs mer 

detaljerat under avsnittet detaljerad processbeskrivning. 
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När papperet lämnat virapartiet är det väldigt skört så det guidas fram av viran till nästa steg, 

presspartiet, där papperet leds in mellan två valsar som med hjälp av tryck och en ånglåda med ånga 

vid 2 Bars tryck transporterar bort vatten från papperet. Detta resulterar i att när papperet lämnat 

pressteget innehåller den ca 50/50 pappersmassa/vatten.  

Därefter går papperet in i torksteget där papperet leds mellan en rad cylindrar som värms upp med 

hjälp av 2 Bars ånga (i normala driftfall en biprodukt från massatillverkningen i TMP-fabriken) och 

som torkar papperet till 96/4 pappersmassa/vatten. Detta är ett väldigt energikrävande steg i 

pappersmaskinen. Ångan används till att värma upp cylindrarna som leder fram papperet. På PM12 

består torkpartiet av totalt 49 st. cylindrar som värms med 2 Bars ånga. Ångan/kondensatet samlas 

sedan upp i kondensattankar som sedan pumpas tillbaka till ångcentralen och pannan. Luften 

tillsammans med det avdunstade vattnet från papperet inuti torken leds bort via 

värmeåtervinningstorn där värmen i luften som i normala fall håller cirka 70°C återvinns och förs in i 

bakvattensystemet innan luften friblåses på taket.   

Det vatten som finns kvar i papperet efter torken kan förenklat beskrivas som sådant vatten som 

sitter inuti fibrerna och inte i mellan dom. Det vatten som finns kvar efter torksteget kommer att 

förbi kvar. I en ideal process hade man eftersträvat att ha 100/0 pappersmassa/vatten efter torken.   

Efter torkningen genomgår papperet ett antal mätramar, s.k. ”QCS” (Quality Control System) och 

därefter återfuktning med en vattenlåda/”VIB” innan nya mätningar. Här mäts fukthalt, hål, profil, 

täthet bland mycket annat. Ordningen i detta steg är QCSVIBQCS. Figur 3 nedan visar hur 

papperet kommer ut från torken (den grå byggnaden till höger i bild) och hur det går in i QCS:en. 

 

Figur 3 Slutet på torksteget (grå plåtbyggnad till vänster i bild), QCS (vid varningsskylten för radioaktivitet) VIB (vid stegen 

till höger) samt en till QCS längs till höger i bild vid de violetta lamporna. 

Därefter rullas papperet upp på en Tambour där det får vänta några timmar i mellanlager innan det 

är dags för kalandrering. Figur 4 nedan visar en överblick av upprullningen (den halvfulla tambouren 

längst till vänster i bild) och mellanlagret innan kalandern. 
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Figur 4 Längst till vänster visas upprullningen där papperet rullas upp på tambourer. Därefter lagras tambourerna tills dess 

att en av kalandrarna blir tillgänglig.  

Anledningen till att först torka sen tillsätta vatten igen efter torkning är för att papperet inte ska bli 

för torrt och sprött innan kalandreringen. Varje full tambour i Figur 4 tar ca en timme att köra genom 

kalandern vilket innebär att de således får ligga i mellanlager några timmar innan körning genom 

kalendern. Kalandrering kan man likna vid att ”stryka skjortor”. Man matar in papperet mellan valsar, 

s.k. ”nyp” där värme i form av ånga med 40 Bars tryck från Panna 8 tillstätts för att värma valsarna så 

att papperet ska få en glansig yta. 40 Bars ångan återvinns sedan till 2 Bars ånga som skickas in i 

kalanderprocessen igen. 

Den glansiga ytan uppstår då ligninet smälter och får plastliknande egenskaper. Man har försökt att 

använda 20 Bars ånga istället för 40 Bars ånga i syfte att spara energi men konsekvensen av detta var 

försämrad ytråhet (Mikko & Ceder, 2013). Figur 5 nedan visar en av kalandrarna på PM12. 
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Figur 5 Kalandrering av ena sidan på pappersarket. Kalandrering kan liknas vid att stryka en skjorta där hög temperatur och 

tryck ger papperet en glansig yta. 

Kalandreringen görs i två delar. I första steget som visas i Figur 5 kalandreras ena sidan för att 

därefter passera en vattenbox och därefter gå ner och kalandreras på andra sidan. Beroende på 

vilken papperskvalitet som körs används olika många nyp och indirekt olika mycket ånga. När 

papperet passerat kalandreringen passerar den ytterligare en QCS och innehåller här 95/5 

pappersmassa/fukt. På PM12 finns två kalandrar som jobbar parallellt (Twin Line, därav namnen TL1 

och TL2). De är identiska till utformning och kapacitet. 

Därefter rullas papperet återigen upp på Tambourer som i Figur 4 och mellanlagras även här några 

timmar innan det är dags för att beskäras till mindre rullar i rullmaskinen med rätt bredd och längd 

efter kundens önskemål. Det finns en rullmaskin per kalander och de benämns RM1 och RM2. 

I rullmaskinen sitter en ånglåda som behandlar papperet med 2 Bars ånga som återvunnits från 

kalandrarna för att papperet inte ska bli sprött och gå sönder efter att ha legat några timmar i lager 

och torkat. Figur 6 nedan visar en av rullmaskinerna samt några färdigproducerade rullar. 



10 
 

 

Figur 6 Färdiga pappersrullar som precis rullats ut från rullmaskinen i bakgrunden. Det är dessa rullar skickas till kund efter 

att ha försetts med emballage. 

De färdiga rullarna i Figur 6 försätts sedan med emballage och fraktas sedan iväg för leverans. Om 

rullarna av någon anledning inte uppfyller kvalitetskraven klipps papperet på rullarna/tambourerna 

ner och återförs till processen. Detta papper kallas för utskott och passerar ett antal uppsamlingskar 

och pumpar från den tidpunkt de återförs tills dess att det blandas med ”ny” massa från 

massafabriken.  

2.1 Detaljerad processbeskrivning 

Den detaljerade processbeskrivningen innehåller fördjupad information om de processer som anses 

vara intressanta att undersöka vidare för att minska på energianvändningen i bruket. 

2.1.1 Korta cirkulationen 
Den korta cirkulationen är det vattenflöde som pumpar runt mälden genom inloppslådan och som 

sedan vattnas av genom framförallt virapartiet. Figur 7 visar en förenklad bild av den korta 

cirkulationen. 

 

Figur 7 En förenklad bild av den korta cirkulationen. Till höger i bild visas vira-, press- och torkpartiet(cylindrarna längs till 
höger) på PM12. Vidare visas blandningspumparna, BLP 1 och 2 samt ångvärmeväxlaren A014, vid den blå pilen.  

Vattnet från avvattningen passerar viragropen, ett stort uppsamlingskar, markerad med en ljusblå pil 

i Figur 7. Därefter pumpas vattnet vidare genom blandningspump 1, BLP 1 där ny massa från 

maskinkaret tillsätts. Efter blandningspumpen passar mälden ett antal virvelrenare och en deculator, 

som med hjälp av vacuum tar bort luftbubblorna i mälden innan mälden sprutas in på 

pappersmaskinen via inloppslådan. 
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Anledningen till att vattnet i den korta cirkulationen måste värmas så att vattnet och massan som 

passerar i inloppslådan håller 55°C för att vattnets viskositet ska minska i syfte att mälden inte ska 

orsaka problem/avbrott på pappersmaskinen. För att den korta cirkulationen till 55°C använder man 

2 Bars ånga från antingen TMP-fabriken eller pannhuset, värmeväxlaren benämns A014 i Figur 7.  

Innan ångvärmeväxlaren vill man förvärma vattnet så mycket som möjlig för att minska på 

ångförbrukningen. Till detta använder man sig av värmeväxlare som tar tillvara på avloppsvatten från 

TMP-fabriken för att förvärma presstrågsvattnet. Presstrågsvattnet är det vatten som avvattnas i 

presspartiet, dvs partiet/stråket efter inloppslådan på pappersmaskinen. Det vatten pumpas via ett 

antal tankar och filter återförs in i den korta cirkulationen. 

I Figur 7 motsvarar värmeväxlarens position flödet mellan presstrågvattentanken och 

bakvattentanken, utmärkt med en röd pil En väldigt förenklad principskiss för hur värmeväxlarna är 

kopplade visas i Figur 8 nedan med ”typiska” temperaturvärden. 

 

Figur 8 Förenklad principskiss av den aktuella värmeväxlaren "A002". Fiberhaltigt avloppsvatten från TMP-fabriken 

förvärmer presstrågsvatten som i sin tur går in i den korta cirkulationen via ett tanksystem. När vattnet växlats genom A002 

växlas det en gång till genom värmeväxlare ”A001” innan vattnet pumpas vidare till avloppsreningen. 

Avloppsvattnet som håller en temperatur på 60-70°C måste kylas av för att de nedbrytande 

bakterierna i avloppsanläggningen inte ska dö och till detta används två stycken 

motströmsvärmeväxlare varav en förvärmer den korta cirkulationen och den andra förvärmer andra 

delprocesser. Dessa värmeväxlarare klarar var för sig av att leverera en effekt på ett par megawatt. 

Figur 9 nedan visar bild på värmeväxlaren A002. 
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Figur 9 En "riktigt bild" på den aktuella värmeväxlaren som är placerad i källaren under PM12. Dörren till höger i bild är en 

bra referens för att få en blick av storleken på värmeväxlaren. 

Som Figur 9 visar så är det betydligt fler rör i verkligheten än vad principskissen i Figur 8 visar. 

Problemet med att rena avloppsvattnet från massafabriken är att det fortfarande innehåller fibrer 

som har en förmåga att sätta igen värmeväxlaren vilket gör att den till slut tappar verkningsgrad och 

som en konsekvens av detta får man ett ökat ångbehov i den korta cirkulationen. För att motverka 

denna effekt backspolar man värmeväxlaren en gång var 40:e minut. Backspolningen klarar dock inte 

av att fullständigt rengöra värmeväxlaren. För fullständig rengöring måste man montera ner hela 

värmeväxlaren och rengöra dessa för hand. Detta är ett arbete som förutom att det tar minst en full 

dags arbete även riskerar att slita på packningarna och andra komponenter i värmeväxlaren som i sin 

tur kan göra att verkningsgraden försämras.  

2.1.2 Raffinörer 
Raffinörerna är en av de mest energikrävande delprocesser i ett pappersbruk och används för att 

mala ner flis till massa eller finmala massa till ännu finare massa. 

Flisen matas in med skruvar och drivånga, vanligtvis 2- 10 Bars tryck, genom portar i centrum på den 

ena malskivan och vatten tillsätts för att kyla stålet i segmenten. Malskivan/malskivorna drivs av 

stora elmotorer som roterar med hög hastighet, vanligtvis mellan 1500-1800 varv/min vilket gör att 

fibrerna finfördelas. Till följd av den höga insatsen av mekanisk/elektrisk energi tillsammans med 

drivångan förångas stor del av kylvattnet. Den bildade ångan regleras till ca 2 Bar. Trycket från ångan 

används för att blåsa upp massa-ångblandningen till tryckcyklonen där massan separeras från ångan. 

Ångan återvinns därifrån och skickas ut på 2 Bars nätet där det senare används som torkånga på 

pappersmaskinerna. Figur 10 nedan visar en schematisk bild av en raffinör. På grund av den höga 

hastigheten och den lilla malspalten slits segmenten med tiden ner och måste med jämna mellanrum 

bytas. Därför följer man noga upp det antalet drifttimmar som varje segment har, vilket definieras 

som segmentstid. 
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Figur 10 Schematisk skiss över en single-disc raffinör. Flisen matas in från vänster genom portar i segmentet där den mals 

och sedan blåses ut i tryckcyklonen till höger i bild där massa och ånga separeras. 

Figur 10 visar en single-disc raffinör vilket innebär att ett av de två segmenten drivs av en motor som 

i Figur 10 illustreras av den grå boxen till vänster i bild. I en double-disc raffinör drivs båda segmenten 

av varsin motor. 

För PM12 sker raffineringen i två steg, dessa benämns internt på bruket som TMP2 och TMP-SC. En 

förenklad bild över hur TMP2 och TMP-SC relaterar till varandra i verkligheten visas i Figur 11 nedan. 
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Figur 11 Blockschema över raffinörernas struktur. Nere till vänster i bild visas TMP-2 fabriken som är primärsteget för 
raffinering av massan till PM12, R16-R19+R11. Raffinörerna R12-R15 bearbetar massa till PM10 (primärsteg) och under 
normal drift är de båda primärstegen åtskiljda. Till höger i bild visas TMP-SC-raffinörerna R31-R33. 

I primärsteget, TMP2, längs ner till vänster i Figur 11 används double-disc raffinörer. Den massa som 

inte uppfyller kraven efter raffinören avskiljs och raffineras en gång till i rejekt/sekundärraffinering. 

Raffinörerna som används på Kvarnsvedens pappersbruk drivs av synkronmotorer som har en 

märkeffekt på mellan 8 och 20 MW vardera. Efter att massan bearbetats och godkänts raffineras den 

en gång till i TMP-SC-fabriken, se Figur 11. Produktionen brukar mätas i ton/h och tillsammans med 

den instoppade elektriska effekten får man den specifika förbrukningen, kWh/ton som blir ett mått 

på hur energikrävande processen är.   

Massan/fibrernas kvalitet (hur bearbetade fibrerna är, dess längd, antal fiberknippen mm.) mäts 

online och med hjälp av dessa värden styr operatörerna raffinörerna. Idag styr man raffinörerna efter 

medelfiberlängd [mm] och CSF (Canadian Standard Freeness) som är ett mått på hur mycket vatten 

som ”fibersoppan” släpper igenom. Freeness mäts i milliliter och principen för hur man mäter 

Freeness illustreras i Figur 12 nedan. 
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Figur 12 Principskiss över hur Freenessmätning går till, sprängschemat taget från (NC State University, 2017). 
Massakammaren är ej monterad i den högra delen av figuren.  

När man mäter Freeness använder man sig av en massa med 3 % koncentration, dvs. 30 g massa 

utspädd i 1000 ml vatten som är 20°C varmt. Freenessmätningen börjar med att man häller massan i 

massakammaren (chamber enl. Figur 12 med det undre locket tillslutet (Punkt 2. i Figur 12) så att 

massan inte rinner ut. Därefter stängs det övre locket med ventilen stängd (Punkt 1.). Det undre 

locket öppnas men massan hålls kvar i kammaren på grund av att ventilen på det övre locket 

fortfarande är stängd tillsammans med den finmaskiga silen som sitter i botten på kammaren (Screen 

plate). När ventilen öppnas rinner massan genom silen ner i konan (Funnel). Konan har två stycken 

öppningar i bottnen, en stor öppning på sidan och en liten i bottnen. Beroende på massans 

egenskaper kommer avvattningen att ske med olika hastighet och avvattningshastigheten avgör i 

vilken av de båda öppningarna som vattnet kommer rinna ut genom. Ju högre flödet är, desto mer 

vatten kommer att rinna ut genom sidoöppningen. Volymen vatten som rinner ut genom 

sidoöppningen samlas upp och mäts och den uppmätta volymen definieras som Freenessvärdet [ml 

CSF]. Ju lägre Frenessvärde desto finare mald massa eftersom finare massa består av fler och mindre 

partiklar som mer effektivt sätter igen filtret och hindrar avvattning.  

Freenessmätaren i Figur 12 är en manuell variant som används på TMP:s labb som 

referens/kontrollmätare för de onlinemätare som finns i processen. De onlinemätare som finns ser 

annorlunda ut och tar prov automatiskt men principen för dessa fungerar på samma sätt som den 

manuella.  

Eftersom en väldigt liten mängd fiber blir representativ för en större fibermängd blir således Freeness 

ett väldigt trubbigt mått för att beskriva fiberegenskaper. Därför har flera studier och 

forskningsprojekt gjorts i syfte att ta fram fler metoder för att beskriva fiberegenskaper. 
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2.1.3 Färgreglering 
Som tidigare nämnt har pappersmaskinen gått från få stora ordrar till många små, vilket ställer högre 

krav på omställningar. Pappersmaskinerna är dock inte byggda för många omställningar vilket 

innebär att varje omställning orsakar förluster, såväl i material som i energi. Att ställa om snabbt blir 

därför allt viktigare. Men eftersom trä är ett levande material så är förutsättningarna aldrig likadana. 

Färgen eller ljusheten på fibrerna varierar mellan sommar och vinter, och olika från sommar till 

sommar beroende på om det varit en blöt eller torr sommar. Därefter påverkas både egenskaper och 

färg hos fibern när den färdas genom en rad olika raffineringsprocesser innan själva 

pappersmaskinen. Dessutom tillsätts en rad nyanspåverkande kemikalier såsom ditionit och peroxid 

för blekning, fyllmedel, nyanseringsfärger, optiskt vitmedel, sulfatmassa från Skutskär som även den 

kan variera i ljushet och egenskaper. Blockschemat i Figur 13 nedan visar i vilken kronologisk ordning 

de olika ingredienserna tillsätts i processen. 

 

Figur 13 Skiss av blockschemat som beskriver vilka parametrar som påverkar nyanseringsfärgen i papperet. 
Nyanseringsfärgerna, Färg 1, 2 och 3 visas i den inringade ytan något till höger i bild. Massan pumpas från TMP-fabriken 
(TMP-SC), via blektornet, uppehållskar och TMP-post-raffinörer varpå massan blandas med kemikalier och sulfat. Därefter 
pumpas mälden via blandningskar och maskinkar in på maskin via inloppslådan. 

De tre nyanseringsfärgerna tillsätts väldigt sent i processen, som förenklat visas i Figur 13. Färg 1 har 

en något rödaktig nyans, Färg 2 har en gulaktig färg och Färg 3 har en grön nyans. Man har god 

kunskap om hur de respektive färgerna påverkar den slutgiltiga färgen i papperet. Exempelvis kan för 

hög dosering av Färg 2 bidra till att ljusheten i papperet sjunker. 

Förutom det stora antalet pumpar (med tillhörande flödesmätare) som finns för att transportera 

kemikalier, massa och vatten finns även ett antal ljushetsmätare som mäster ljusheten på mälden, 

bland annat sitter de efter ”blektornet” till vänster i bild och före ”blandningskaret” innan tillsats av 

kemikalier och lera sker (se punkt 1. i Figur 13). Ljushetsmätaren före blandningskaret heter internt 

”Blekning efter TMP-kar”. Till blandningskaret tillsätts även utskottet. Man kan även ta emot utskott 

från en av de andra maskinerna, PM8 om det skulle behövas. 

1. 
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Andelen utskott, eller ”utskottsdoseringen” i papperet kan variera både kraftig och snabbt beroende 

på hur mycket utskott som finns i systemet och vilken papperskvalitet man kör på maskinen. 

Eftersom utskottet redan är färgat med nyanseringsfärger så kan det ställa till med problem i 

färgregleringen, framförallt i de allra ljusaste kvaliteterna. Ett exempel på detta visas i Figur 14 

nedan. 

 

 

Figur 14 Utskottsflödet (grön graf) tillsammans med flödet av nyanseringsfärgerna 1 och 2, röd respektive gul graf. 
Noterbart är hur snabbt doseringen av färg 2 förändras när utskottsdoseringen ändras.  

Anledningen till att utskottsdoseringen varierar så kraftigt beror på att utskott lagras i en tank, från 

och med nu kallas utskottstorn, se Figur 13, höger, högt, där nivån i tanken varierar flödet. Om flödet 

i tanken överstiger börvärdesnivån (30%) automatregleras denna tämligen aggressivt. 

2.1.4 Energiflöden 
De största energiströmmarna i ett pappersbruk illustreras i Figur 15 nedan. Man skulle kunna likna 

både ång- och elektricitetsflöden vid ett träd som förgrenar sig och grenarna blir tunnare och 

tunnare. Pilarna i Figur 15 skulle i den analogin motsvara stubbarna, stammarna och de absolut 

tjockaste grenarna. Exempelvis förgrenar sig huvudångflödet till PM12 mellan inloppslåda, 

presspartiet, virapartiet, torken, kalandrarna, bakvattnet. Dessa flöden kan i vissa fall även förgrena 

sig ytterligare gånger och i de flesta fallen finns flödesmätningar även längst ut i förgreningsverket.  
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Figur 15 Övergripande blockschema över vilka energiförbrukarna är och vad (el/ånga) de förbrukar. Bredden på pilarna är ej 
proportionerliga mot energimängden. Färgerna är definierade enligt rutan högst upp till höger. De blå pilarna motsvarar 
massans väg. 

Det är även viktigt att påpeka att tjockleken på pilarna i Figur 15 inte är proportionella mot verkliga 

förbrukningar. Under normal drift är produktionen av 2 Bars ånga från TMP-fabriken (TMP 2+ TMP-

SC) större än förbrukningen av 2 Bars ånga på pappersmaskinen och värmning av bakvatten. Därför 

kan man under normalt driftsförhållande anta att 2 Bars ångan på pappersmaskinen inte bidrar till 

någon ökad energiinsats i papperet.  

Detta är dock inte fallet när man tvingas att kassera papper och producera om det igen. Ångan som 

då förbrukas i pappersmaskinen kommer inte att ”vara gratis” eftersom man inte behöver några nya 

fibrer när man kör utskott och därigenom behöver man inte köra raffinörerna som i det normala 

driftfallet antas stå för ångproduktionen. 
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 Teori 3
Detta examensarbete innefattar ett antal olika delar. Därför innehåller samtliga kapitel lämpliga 

underavsnitt som mer ingående beskriver varje process var för sig. Teoridelen nedan består först av 

en presentation av korrelationskoefficienter. Anledningen till att den teorin beskrivs först är för att i 

många av analyserna som genomförts har korrelationskoefficienter utnyttjats. Vidare består 

teorikapitlet av ett avsnitt som kortfattat beskriver andra metoder för hur man kan mäta 

fiberegenskaper. Syftet med detta teoriavsnitt är att visa att det åtminstone i teorin är möjligt att 

styra fiberproduktionen mot andra parametrar än Freeness och medelfiberlängd. 

Därefter behandlas färglära där bland annat CIE-Lab-färgrymden är väldigt central för att ge läsaren 

en grundläggande förståelse för hur man mäter färg. De tre sista teoriavsnitten behandlar relevant 

teori som är nödvändig för energikartläggningen såsom värmeväxlare, energikvalitet och 

energiflöden. 

3.1 Korrelationskoefficienter 
För flerdimensionella material är man inte bara intresserad av att beskriva variablerna var för sig 

utan även att studera beroendet mellan dem. För att mäta graden av beroende mellan två variabler 

använder man sig av kovarians och korrelationskoefficienten r, där r anger graden av linjärt släktskap 

mellan de två variablerna (Streit, 1968). Kovariansen 𝑐𝑥𝑦 för ett tvådimensionellt datamaterial 

definieras som (Alm & Britton, 2008) 

𝑐𝑥𝑦 =  
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖 − �̅�)  (1) 

där 𝑛 är antalet observationer och där (𝑥1, 𝑦1),..., (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) är ett tvådimensionellt datamaterial. För 

att kunna tolka kovariansen utan att ta hänsyn vilka enheter 𝑥 och 𝑦 mäts i inför man en en 

normerad variant av kovariansen, den tidigare nämnda korrelationskoefficienten, genom att dividera 

kovariansen med de båda standardavvikelserna, 𝑠𝑥 och 𝑠𝑦. 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑐𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
    (2) 

Egenskapen att kunna undersöka sambandet mellan två olika variabler utan att behöva ta hänsyn till 

dess enheter brukar betraktas som styrkan med korrelationskoefficienten (Alm & Britton, 2008). 

Vidare kan korrelationskoefficienten anta värden enligt 

−1 ≤  𝑟𝑥𝑦 ≤ 1   (3) 

där värdet 𝑟𝑥𝑦 = 1 Bara kan inträffa om alla (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖) = 0 och 𝑟𝑥𝑦 = −1 endast om (𝑥𝑖 + 𝑦𝑖) = 0 

vilket endast kan inträffa om alla punkter ligger på en rät linje. Vidare gäller relationen (Alm & 

Britton, 2008) 

𝑅2 = 𝑟𝑥𝑦
2    (4) 

Där 𝑅2 brukar benämnas Förklaringsgrad eller coefficient of determintatio. Förklaringsgraden är ett 

mått på om den anpassade linjära regressionen blev bra. Om man exempelvis antar 𝑟𝐴𝐵= 0,67 så är 

𝑅2 = 0,45. Då kan man säga att 45 % av variationen i variabel A kan förklaras av variabel B (Streit, 

1968).  

Rapporten kommer att bestå av flera olika delar och för den goda ordningens skull kommer dessa att 

delas upp i underkategorier. I underkategorierna beskrivs ytterligare teori och bakgrund för de olika 

problemen. 
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3.2 Fiberteori 

På åttiotalet så presenterade B. Strand en metod som med hjälp av faktoranalys beskriver fibrerna 

som två oberoende variabler, F1 och F2 (Strand, 1987). F1 beskriver ”fibre bonding” och F2 beskriver 

”fibre length”. Strand visade att massans jämnhet kunde förbättras om den beskrevs med hjälp av F1 

och F2 istället för medelfiberlängd och Freeness.  

Med utgångspunkt i Strands arbete gjordes en studie på PM11, 1995, där det undersöktes vilka 

konsekvenser Strands synsätt på fiberegenskaper kunde ha på fabriksskala (Ferritsius & Ferritsius, 

1995). I studien visade man att det fanns ett starkt samband mellan specifik tillsatt energi och 

fiberegenskaper, till skillnad från sambandet mellan Freeness och tillsatt energi som verkade mer 

slumpmässigt.  

Samma relation mellan fiberegenskaper och tillsatt specifik energi visade Sofia Reyier i sin 

doktorsavhandling (Reyier Österling S. , 2015). Dock är denna doktorsavhandling inte utförd i samma 

skala som (Ferritsius & Ferritsius, 1995) vilket gjorde att fibrerna i detta fall var lättare att kontrollera.  

Slutsatserna från ovanstående arbeten visar att det åtminstone i teorin är möjligt att förutse massans 

kvalitet genom att styra TMP-raffinörerna efter mängden tillsatt energi snarare än att mäta Freeness 

efter malningen, vilket skulle kunna ge utrymme för energieffektivisering av den mycket elintensiva 

processen om man kan visa att detta är möjligt utifrån nuvarande driftsituation. 

3.3 Färg och fukt 

När man mäter färgen i ett papper är det färgen på papperets yta man mäter eftersom det anses 

vara allmänt känt att papperet har olika egenskaper i de mittersta jämfört med de yttersta lagren 

beroende av bland annat avvattning och lagring i pappertillverkningsprocessen (Bristow, Anthony, & 

Kolseth, 1986). För att mäta färg i papperet använder man sig av en tredimensionell färgrymd; 

CIELAB-färgrymden som visas i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16 CIELAB-färgrymden. Här definieras de olika axlarna, L, a och b. Bild tagen från (CIELBAB, 2016). 

Färgrymden är ungefärligt jämnfördelad och fastställdes av den internationella 

belysningskommissionen CIE 1967 och bygger på det mänskliga ögats förmåga att uppfatta färger 

genom det tre koordinaterna L*, a* och b*. Ögat ser färger beroende på vilka våglängder som 

reflekterats av den färgade ytan och som når ögat, vilket innebär att när ett färgmedel används 
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reflekteras alltså inte mer ljus av de våglängderna som färgen ser ut att ha utan färgen absorberar 

mer av alla andra våglängder vilket får de reflekterande våglängderna att få en ”framträdande” roll 

(Johnsson, 2015).  

Undantaget från den regeln är de så kallade OBA (Optical Brightening Agent). Skillnaden mellan 

”vanliga” nyanseringsfärgerna och OBA är att OBA absorberar ultraviolett ljus och emitterar det som 

synligt ljus genom flourescens, vilket får papperet att bli ljusare (Pauler, 1998).  

Man kan jämföra fuktregleringen i papperstillverkningen med det vatten man sprejar på en skjorta 

inför strykningen. Det kan tyckas motsägelsefullt att man i papperstorken vill få bort så mycket fukt 

som möjligt med hjälp av stora mängder ånga för att sedan tillsätta ny fukt i VIB:en efteråt. Förenklat 

sett kan man likna det med att fukten man torkar ur i torkpartiet är fukt som ligger inuti fibrerna 

medan fukten man tillsätter hamnar på ytan på papperet. Det viktiga med fuktregleringen är att den 

följer profilen jämt över hela papperet och inte varierar för mycket. Spridningen anges med ett 2σ-

värde, det vill säga två standardavvikelser vilket innebär att 95 % av samtliga värden ligger inom 2σ 

från det förväntade värdet. 

En taggig/ojämn fuktprofil innebär ojämna ytor på det färdigkalandrerade papperet och kan i värsta 

fall leda till kassation. 

Det finns flera orsaker till att man vill analysera fuktprofilerna. Huvudsakligen på grund av 

anledningen beskrivet ovan vilket innebär både ekonomiska och energimässiga förluster. Den andra 

orsaken är att den automatiska fuktregleringen vill motreglera ojämnheter i papperet. Dessa 

ojämnheter kan ha väldigt många rotorsaker men att fuktreglering börjar reglera för att motverka 

dessa kan vara ett första tecken på att något är på väg att bli utslitet. Ett exempel på detta visas i 

Figur 17 nedan. 

 

Figur 17 Ytviktsprofiler på tambourer från PM12 perioden 29e oktober till 17e november 2016. Grön färg innebär att 

ytvikten uppfyller specifikation medan blå och röda partier innebär avvikelser. Efter den 6:e november kan man alltså ana 

att profilerna börjar avvika systematiskt. 

Figur 17 visar en sammanställning av alla tambourers ytvikt och avvikelser baserade på on-line-

mätningar efter torkpartiet. Som Figur 17 visar började man se tendenser till att kvaliteten i 

ytviktsprofilerna började avvika efter den 6e november. Felsökning inleddes och man hittade att 

automatregleringen av fuktprofilen inte fungerade normalt och spridningen (2σ-värdena) var höga. 

Underhåll av systemet skedde men problemen fortsatte några dygn. Problemet visade sig vara att 
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torkvirorna var slitna och behövde bytas. Därför skulle man kunna använda den här typen av 

indikatorer för att tidigt se att problem är på väg att uppstå.  

3.4 Motströmsvärmeväxlare 

Eftersom flödet genom värmeväxlaren skulle kunna påverkas av fiberbeläggningar vilket skulle kunna 

resultera i varierande flöde så vill man uttrycka värmeväxlarens prestanda med hjälp av 

medeltemperaturdifferensen, 𝜗𝑚 som är flödesoberoende. Figur 18 nedan visar en schematisk skiss 

av en motströmsvärmeväxlare. 

 

Figur 18 Teoretisk modell för temperaturändringen genom en motströmsvärmeväxlare. t1 representerar den varma vätskan 

som kyls och t2 representerar den kalla vätskan som värms. Bild från (Uppsala Universitet, 2017). 

Värmeflödet, �̇�, genom motströmsvärmeväxlaren beskriven i Figur 18 ovan ges av (Cengel & Ghajar, 

Heat and mass transfer, 2011) 

�̇� = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ 𝜗𝑚    (5) 

Där 𝑘 är värmegenomgångskoefficienten och 𝐴 är den värmeväxlande ytan inuti värmeväxlaren. 

Medeltemperaturdifferensen ges av 

𝜗𝑚 =
𝜗1−𝜗2

ln
𝜗1
𝜗2

    (6) 
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3.5 Exergi - Energikvalitet 

Exergi är ett mått på kvaliteten/användbarheten på energin i ett system. I den grundläggande 

litteraturen för termodynamik (Cengel & Boles, Thermodynamics, An Engineering Approach 8th 

Edition, 2015) ges följande förklaring; En förenklad bild av exergi illustreras genom att betrakta en 

elradiator som värmer ett rum; 100 % av den elektriska energin omvandlas till värme vilket ger en 

termisk verkningsgrad på 100 % medan den högkvalitativa elen som omvandlats till lågkvalitativ 

värme ger en exergiverkningsgrad på ca 5 %. På samma sätt kan man fundera över om man ska 

värma byggnader med högkvalitativ ånga när man borde kunna värma det med spillvärme från 

processen. 

3.6 Energiflöden 

För att beräkna energimängden i den processånga som avses användes följande formler 

𝑃 =  𝑚 ·̇ (ℎå𝑛𝑔𝑎 − ℎ𝑘𝑜𝑛𝑑)   (7) 

där 𝑃 är den avgivna effekten och �̇� är massflödet ånga. ℎå𝑛𝑔𝑎 är entalpin för ångan och ℎ𝑘𝑜𝑛𝑑 är 

entalpin för kondensatet. Eftersom tryckmätare på många ställen saknas beräknades istället ℎ𝑘𝑜𝑛𝑑 

med hjälp av 

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝐶𝑝 · ∆𝑇   (8) 

Där 𝐶𝑝 är ångkondensatets värmekapacitivitet och ∆𝑇 är kondensatets temperatur. 

För en trefas asynkronmotor beräknas den aktiva effekten, 𝑃 med hjälp av Ekv.(9) nedan 

𝑃 =  √3 · 𝑈 · 𝐼 · cos 𝜑   (9) 

där 𝑈 är spänningen, 𝐼 strömmen och cos 𝜑 fasförskjutningen (Franzén & Lundgren, 2002). 
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 Genomförande/Metod 4
Genomförandet av de olika delarna i det här arbetet är utförda på olika sätt och har därför delats 

upp i olika avsnitt för att enklare få en överblick och tydligare struktur. Den första delen består av 

raffinörsanalysen. Därefter följer en analys av färg- och fuktparametrarna. Anledningen till att dessa 

är placerade först i turordningen är för att de är de mest papperstekniska aspekterna av arbetet och 

förhoppningen är att läsaren på så vis ska få en ökad förståelse för pappersprocessen innan de 

energitekniska aspekterna behandlas. Dessa behandlas efter färg- och fuktanalysen. Den första av 

dessa avsnitt är förvärmning av korta cirkulationen, nästa avsnitt behandlar ångförbrukningen i 

förhållande till utomhustemperaturen och slutligen behandlas metoden för energikartläggningen. 

4.1 Genomförande av raffinörsanalys 

Syftet med att analysera raffinörsprocessen är att som ovan nämnt i avsnitt Fel! Hittar inte 

referenskälla. undersöka om man med hjälp av den tillsatta energin kan förutse resultatet. Genom 

att utgå från de processparametrarna TMP-operatörerna styr processen från insamlades 7 månaders 

driftdata med samplingsintervall på en minut. Datat samlades i en Excel-fil och delades upp dels 

stegvis och dels raffinörsvis. Med stegvis menas att man betraktar TMP-fabriken som ett steg och 

TMP-SC-fabriken som ett steg. En väldigt förenklad bild av raffinörstegen illustreras i blockschemat i 

Figur 11. 

Som blockschemat i Figur 11 visar så är primärraffinörssteget (R16-R19) sammankopplat med 

raffinörerna till PM10 (R13-R15). Vanligtvis är flödesriktningen från (R16-R19) till PM10 men flödet 

kan reverseras. Dock kommer inte raffinör R13-R15 att undersökas i detta experiment.  

Anledningen till att undersöka varje raffinör för sig är att primärraffinörerna jobbar parallellt i både 

TMP-fabriken och TMP-SC-steget och att tiden det tar för fibrerna att transporteras mellan de båda 

stagen varierar dels på grund av flertalet uppsamlingskar mellan TMP och TMP-SC men också på 

grund av att flera olika vägar(rörledningar) mellan de olika stegen är möjliga. Detta är också ett av 

skälen till att inte rejektraffinörerna, R11 och R12 kommer att undersöka närmare. Det andra skälet 

är att skiv-filtrena som ”rensar ut” icke önskvärd massa arbetar i flera steg med tidsförskjutning vilket 

gör det svårt att koppla rejektmassan till en specifik tidpunkt. Alltså samlades data in för R16-R19 och 

för TMP-SC-raffinörerna R31-R33.  

Därefter rensades processdatat från störningar såsom avbrott och underhållsstopp för att få data 

från steady-state-driftsfall. Datat bestod av tillsatt effekt, produktion, specifik energi, 

medelfiberlängd, Freeness, segmentstid och maltspalt. För mer detaljer om driftparametrarna, se 

avsnittet 2.1.2 Raffinörer. Anledningen till att Datat begränsats till dessa parametrar beror på att det 

är dessa värden som TMP-operatörerna styr själva och kan ändra efter behov.  

Det rensade setet importerades sedan till ett Matlab-program, Process Visualization Tool, utvecklat 

specifikt för Stora Ensos pappersbruk. Detta program använder sig av en typ av ”data-mining” eller 

datautvinning för att söka efter statistiska mönster och trender i en stor mängd data med hjälp av 

teorin presenterad Ekv. (1)-(4). Styrkan med detta program är dess funktion att samtidigt jämföra 

sambandet mellan ett stort antal olika variabler väldigt snabbt och utan komplicerade manövrar från 

användaren. Ett exempel på detta visas i Figur 19 nedan. 
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Figur 19 Exempel från Process Visualization Tool. Histogrammet till vänster visar distributionen av referensvariabeln, i det 

här fallet tillförd elektrisk effekt[MW]. Referensvariabeln är i sin tur uppdelad i tre delintervall enligt rutorna ovanför 

histogrammet (ROI 1-3) och ger således histogrammet korresponderande färger. Histogrammet till vänster visar den 

variabel man vill undersöka i förhållande till referensvariabeln, i detta fall specifik malningsenergi.   

Figur 19 visar ett exempel från Process Visualization Tool. Den vänstra bilden anger ett histogram 

över responsvariabeln, i detta fall effekten för en av raffinörerna. Färgerna i den vänstra bilden anger 

olika områden/intervall (regions of interest, ROI). I detta fall illustreras tre olika effektintervall [MW] 

som anges i rutorna ovanför högra bilden. I det högra bildfönstret visas ett histogram över den 

variabel man vill analysera. I detta fall specifik energi för samma raffinör, [kWh/ton]. Man kan se att 

raffinören har två toppar, en runt 1380 kWh/ton och en kring 1800 kWh/ton. Färgerna i den högra 

bilden representeras av driftsfallen i den vänstra, vilket innebär att i detta fall när man kör hög effekt 

(>13,1 MW) så är den specifika energin högre än för lägre effektuttag. På detta sätt kan man snabbt 

jämföra ett stort antal variabler mot varandra och i olika driftsområden. Dessutom kan man få ett 

statistiskt mått (R) på om det faktiskt finns någon korrelation mellan de båda variablerna. 

4.2 Genomförande av färg- och fuktanalys 

För att kunna avgöra vilka parametrar som påverkar färgnyansen i det tillverkade papperet från 

PM12 intervjuades operatörer och utifrån deras gedigna erfarenheter valdes ett antal styrsignaler ut 

som ritades ut i ett blockschema, se Figur 13. Blockschemat blev även det som fick definiera 

avgränsningen i denna analys.  

En annan avgränsning som infördes var att en tidsförskjutning infördes. Syftet med tidsförskjutningen 

var att räkna om alla styrsignaler till samma tidpunkt. Detta var nödvändigt eftersom processen som 

sker från det att veden mals ner till TMP-massa tills dess att den sprutas in på pappersmaskinen i 

bästa fall tar flera timmar och flera av dessa processer kan påverka färgen på papperet. Dock kan 

ledtiden mellan fiber och massa variera kraftigt. Därför approximerades en statisk förskjutning med 

hjälp av operatörernas erfarenheter. 

Därefter samplades styrsignalerna med en minuts intervall för en period om sex månader. Samtlig 

rådata lagrades i ett Exceldokument där det sedan ”rensades”. Eftersom syftet med dataanalysen var 

att identifiera representativa börvärden för normalfallet/normaldrift krävdes det att datamängden 

rensades från brus och störningar. Med störningar menas exempelvis omställningar, avbrott och 

stopp på pappersmaskinen. Eftersom många styrsignaler varierar kraftig i samband vid sådana 

tidpunkter krävdes det att detta ”brus” rensades bort från rådatat. Något som underlättade detta var 

att förutom styrsignaler så lagras även avbrottssignaler och kvalitetssignaler. Dessa utnyttjades för 

att skapa funktioner som raderade ”lämpliga tidsintervall” från datasetet i samband med omställning 
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och avbrott. Lämpliga tidsintervall diskuterades fram utifrån erfarenheter kombinerat med ”trial and 

error”-försök.  

Därefter användes även i detta fall Process Visualization Tool för vidare dataanalys. Från resultaten i 

Process Visualization Tool valdes några få parametrar ut som referensvariabler. Syftet med att välja 

ut några få ur mängden var att dessa visade sig dels ha signifikant betydelse för färgregleringen och 

dels, rent konkret något som operatörerna kan förhålla sig till och reglera nödvändiga processer.  

De tre parametrarna som valdes ut som extra intressanta var utskottsdosering, OBA-flöde och 

”blekning efter TMP-kar”.  

Som Figur 14 visar så kan mängden utskott variera väldigt snabbt och färgregleringen reagerar nästan 

lika snabbt och kraftigt på den förändrade mängden utskott. Dessa drastiska förändringar skapade av 

utskottsregleringen antogs vara en avvikelse från ett stabilt ”stedy state”-läge och därför rensades 

dessa förändringar bort. För att genomföra rensningen skapades en ”derivatavariabel” för utskottet 

som angav hur stor förändringen av utskott var från en datapunkt till nästa. På så sätt kunde stora 

förändringar av utskott konsekvent rensas bort från datasetet 

Parametern ”Blekningen efter TMP-kar” valdes därför att blekningsprocessen som sker på 

massafabriken är en betydligt långsammare process att reglera vilket gör att den blekningen som är 

på massan efter blekningen har pappersmaskinsoperatören att förhålla sig till i närtid. Fördelen med 

en långsamt reglerad process är att man kan undvika problematiken med kraftiga svängningar som är 

fallet med utskottsdoseringen.   

Den tredje parametern, OBA-flödet valdes därför att det optiska vitmedlet och Färg 2 har motsatt 

effekt, det optiska vitmedlet används för att öka ljushet och L*-värde medan Färg 2 motverkar 

ljusheten på papperet, alltså samma analogi som att värma och kyla en byggnad samtidigt. 

Med hjälp av dessa tre parametrar skapades börvärden för färgreglering för respektive 

papperskvalitet/tillverkningsförskrift som ett riktvärde. 

Samma metodik som beskrivits ovan användes även för fuktregleringen; samla in 6 månaders 

driftdata, rensa datasetet i Excel innan det importerades till Process Visualization Tool. Eftersom 

fuktregleringen sker efter papperstorken är den inte lika komplex som färgregleringen och eftersom 

den sker on-line krävdes ingen tidsförskjutning av driftsparametrar. Syftet med att undersöka 

fuktregleringen var att hitta lämpliga gränser för när det är lämpligt att dels manuellt reglera 

fuktprofilerna samt att påbörja felsökning efter problem på pappersmaskinen. Dessutom 

undersöktes perioden mitten av oktober till början/mitten av november för att se om det fanns 

någon statistisk skillnad på spridningen av fuktprofilen innan man började få problem med 

ytviktsprofilerna, se Figur 17.  

På samma sätt som färgregleringen undersöktes de olika papperskvaliteterna var för sig. Förvisso är 

färgskillnaden betydligt större mellan de olika tillverkningsföreskrifterna än vad fuktprofilerna är men 

tillräckligt stora för att man vill analysera dessa enskilt.  

4.3 Genomförande av förvärmning av korta cirkulationen 

Driftdata samlades in minutvis för perioden före och efter ett planerat driftstopp då värmeväxlaren 

rengjordes. Datat bestod bland annat av temperaturer, flöden, effekter. Datasetet sammanställdes i 

Excel för att sedan importeras till process Visualization Tool för vidare analys i syfte att avgöra hur 

värmeväxlarens prestanda påverkats av underhållsarbetet. Eftersom värmeväxlaren under normal 

drift måste backspolas var 40e minut så varierar även effektuttaget kraftigt som Figur 20 nedan visar 



27 
 

 

Figur 20 Överförd effekt genom värmeväxlare A002 [MW] innan underhållsarbetet. De cykliska effektdipparna beror på att 

man var 40e minut måste backspola värmeväxlaren som en konsekvens av att avloppsvattnet från TMP innehåller 

fiberrester som ”sätter igen” värmeväxlaren. 

För att rensa bort ”effektdipparna” i Figur 20 skapades en variabel som vid backspolning inklusive 1 

minut före samt 4 minuter efter avslutad backspolning var lika med 1, i annat fall 0 som användes för 

att rensa bort all data i detta intervall. Dessutom rensades all data under det nästan veckolånga 

driftstoppet bort så att resultatet blev ett driftfall föra och ett efter driftstoppet. Utöver detta 

rensades låga flöden från TMP bort, dvs driftsituationer när TMP inte går alternativt inte går bra och i 

dessa fall levererar de ingen eller lite värme i avloppsvattnet. 

Dessutom försummades de första dagarnas direkt efter driftstoppet eftersom det handlar om väldigt 

stora vattenmängder och en intern tröghet i systemet vilket gör att det tar några dygn innan alla 

flöden har uppnått ”steady state”. 

Medeltemperaturdifferensen, som definieras av principskissen i Figur 18, bygger på ett ”varmt” och 

ett ”kallt” flöde som växlas genom värmeväxlaren. I detta fall är det varma flödet ”Avloppsvatten 

från TMP” till ”Till avloppsrening och det kalla är ”Presstrågsvatten” i Figur 8. 

Medeltemperaturdifferensen beräknades med hjälp av Ekv.(6) och samtliga driftsparametrar 

jämfördes före och efter stoppet för att se hur dessa påverkats av underhållsarbetet.  

De parametrar förutom medeltemperaturdifferensen som är mest centrala att undersöka är 

energiflödet genom värmeväxlaren, temperaturer och flöden genom värmeväxlaren samt 

ångförbrukningen till den korta cirkulationen. 

4.4 Ångförbrukning - Genomförande 

För att kort sammanfatta vad som avhandlats runt ångförbrukningen så används stora mängder ånga 

i processen. Ångan får man huvudsakligen från pannhuset (panna 8) och från TMP-fabriken där 

ångan blir en restprodukt från raffinörerna. Det man vet är att ångflödet i panna 8 ökar kraftig vid 

låga temperaturer men orsaken varför är inte riktigt kartlagd. Gamla bruket och renseriet misstänks 

vara två av orsakerna.  

För att redogöra huruvida det fanns några tydliga samband i ovanstående påstående var det 

nödvändigt att undersöka alla delflöden av ånga i förhållande till utomhustemperaturen. Därför 

samlades driftdata för samtliga ångflöden som i Kvarnsvedens driftdatabas innehöll orden ”ång” eller 
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”2/10/40” Bar. Dessa data sammanställdes i Excel. Totalt insamlades driftdata för 221 st. olika 

flödesgivare. Det ska dock nämnas att det på ett antal av dessa platser finns två mätsignaler för 

samma flöde vilket ger i det närmaste identiska flödesmätningar och inte 221 st. ”unika” flöden. Data 

insamlades från första november till 8e februari med 5 minutersintervall för samtliga taggar. 

Perioden valdes eftersom man ville analysera en period då temperaturerna varit låga. 

Därefter exporterades all data till Process Visualization Tool där utomhustemperaturen sattes som 

referensvariabel. Därefter beräknade programmet sambandet mellan utomhustemperaturen mot 

alla andra variabler var för sig som därefter rangordnas efter hur starkt samband som råder till 

utomhustemperaturen. 

4.5 Genomförande Energikartläggningsverktyg 

Syftet med att skapa ett energikartläggningsverktyg var för att få en bild av hur mycket energi som 

tillförts papperet under en specifik period och kunna jämföra denna siffra med ett 

normalvärde/riktvärde. Energikartläggningsverktyget skapades i Excel för att göra det 

användarvänligt och kompatibelt på så många datorer som möjligt. 

Initialt skapades ett blockschema för de största sektionerna i produktionen för att mer handgripligen 

kunna överblicka problemet. Blockschemat visas i Figur 15 ovan. 

När blockschemat var definierat insamlades driftdata över ett antal effektförbrukningar, ångflöden, 

temperaturer mm. Därefter beräknades medelförbrukningen av dessa förbrukningar under det av 

användaren definierade tidsintervall. Dessa delförbrukningar grupperades efter i vilken del av 

produktionen de förbrukats. Sedan summerades dessa för att få den totala energiförbrukningen för 

papperet.  

Börvärdena/referensvärdena för respektive delförbrukning erhölls genom att samla in driftdata 

under en längre tid och med hjälp av Process Visualization Tool beräknades medelvärdena som 

användes som referensvärden. Värdena beräknades under normal drift så perioder med driftstopp 

och störningar rensades bort från datasetet. 

4.5.1 Förenklingar och begränsningar 
Raffineringen i TMP2-steget består av ett primärsteg och ett sekundärsteg där rejekt, dvs fibrer som 

ej uppfyller de önskade kraven raffineras en gång till, se Figur 11 för kopplingsschema. Eftersom R11 

är gemensam för de fyra primärraffinörerna är det omöjligt att avgöra från vilken raffinör fibrerna 

kommer och därför görs antagandet att samtliga primärraffinörers bidrag till rejektraffinören är lika 

stora. Med det antagandet kan samtliga raffinörers effekter summeras och divideras med den totala 

fiberproduktionen i TMP2.  

Tidsförskjutningen mellan massaproduktionen i TMP-fabriken och pappersproduktionen kan variera 

allt från några timmar upp emot ett dygn. Delvis beroende på tekniska problem längs vägen men i 

normala fall beror denna förskjutning på de många uppsamlingskar mellan TMP-fabriken och 

pappersmaskinen där massan fördröjs i varje kar under en tidsperiod beroende på respektive kars 

fyllnadsgrad och utflöde. Dessutom beror tidsförskjutningen på andelen utskott i massan. Ju mer 

utskott, desto mindre ny massa krävs. Därför förenklas tidsförskjutningen till en statisk konstant som 

inte varierar.  

För att beräkna produktionen på pappersmaskinen, i kalandrarna och i rullmaskinen användes 

aktuella on-line-värden på hastighet, bredd och ytvikt. För kalandrarna och rullmaskinen, som är 

parallellkopplade beräknades först den specifika förbrukningen för varje maskin var för sig men i 

beräkningen av den totala energiförbrukningen användes ett medelvärde av dessa förbrukningar. 
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För beräkning av motorerna för kalandrar och rullmaskin avlästes värden direkt från ställverken. 

Dessa värden blev således en approximation av hur stor den egentliga förbrukningen under drift är. 

För dessa motorer avlästes ström, spänning samt fasförskjutning och med hjälp av Ekv. (9) 

beräknades den aktiva effekten.  

De pumpar och motorer som det saknades MIS-taggar och vars effektförbrukning inte kunde följas 

on-line fick således lov att helt approximeras. Detta skedde utifrån en tidigare pumpkartläggning där 

pumparnas effektförbrukning under normal drift beräknats. 

Men för att approximationen skulle bli gjord med någon sorts noggrannhet insamlades MIS-taggar 

med av och på status för respektive motor (värde 1 respektive 0 för drift eller stopp). Genom att 

beräkna ett medelvärde över driftperioden av dessa taggar får man då ett värde mellan 0 och 1 

beroende på hur stor del av tidsintervallet som pumpen/motorn körts, och genom att multiplicera 

detta värde med motorns drifteffekt erhålls en något mer verklighetstrogen approximation. 

Transport av veden, avbarkning samt emballering och magasinering kommer inte att behandlas i 

detta examensarbete. Energikartläggningsverktyget kommer att avgränsas till det ögonblick flisen 

blåses in i raffinören tills dess att den färdiga pappersrullen lämnar rullmaskinen.  
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 Resultat 5
Resultatet av detta examensarbete redovisas i underavsnitten nedan. Grupperingen har skett efter 

samma indelning som genomförandet/metoden har beskrivits, dvs. först redovisas resultaten av 

raffinörsanalysen, vidare resultaten av färg och fukt. Därefter redovisas resultaten för 

förvärmningen, ångflödena för att avslutas med energikartläggningsverktyget, som också är den 

största delen av resultatkapitlet.   

5.1 Resultat av raffinörsanalys 

Syftet med raffinörsanalysen var att undersöka om man från nuvarande driftsituation kunde styra 

raffinörerna efter specifik energi istället eller som komplement till medelfiberlängd och Freeness. 

Resultaten av analysen av raffinörerna visar att det är svårt att entydigt förutse vad massan kommer 

att få för kvaliteter med enbart specifik energi. Figur 21 nedan visar hur Freeness-värdet varierar när 

den specifika malningsenergin, [kWh/ton] ökar för alla raffinörer i TMP-fabriken. 

 

Figur 21 Specifik malningsenergi (referensvariabel till vänster) vs. Freeness. Som det högra histogrammets färgindelning 

visar så verkar Freeness-värdet inte ha någon signifikant korrelation till den tillsatta specifika malningsenergin. 

Det vänstra histogrammet i Figur 21 visar specifik malningsenergi som referensvariabel samt 

definierar färgintervallen enligt rutorna ovanför histogrammet till vänster. Det högra histogrammet 

visar hur Freeness-värdet varierat när den specifika malningsenergin förändrats. Som Figur 21 visar 

så kan man inte förutse vad man får för Freeness-värde enbart genom att ta hänsyn till den 

energimängd man tillför processen och betraktar alla raffinörer som ett block. Detta kan man se 

eftersom färgerna i det högra histogrammet normalfördelar sig ungefär på samma sätt vilket innebär 

att man kan förvänta sig samma Freeness-värde för olika specifika energier. Om man till exempel 

jämför med exemplet i Figur 19, så fördelar sig däremot det högra histogrammet på ett sådant sätt 

att man kan se ett samband mellan effekt och specifik malningsenergi. Därför går det inte att 

betrakta TMP2-steget som ett enda block utan varje raffinör måste undersökas specifikt. Figur 22 

nedan visar hur effekten varierar i förhållandet till den specifika energin för raffinör R18. 
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Figur 22 Specifik malningsenergi [kWh/ton] (referensvariabel till vänster) vs. effekt [MW] för raffinör R18 (grafen till höger). 

Som effektgrafen till höger visar så har effekten varit hög under perioden nov-dec samtidigt som färgen på grafen visar att 

även den specifika malningsenergin varit väldigt hög. 

I Figur 22 visas specifik malningsenergi i det vänstra histogrammet som referensvariabel och 

färgintervallet definieras enligt rutorna ovanför det vänstra histogrammet. Grafen till höger i Figur 22 

visar hur el-effektförbrukningen varierat under perioden 2a juni – 28e december 2016 för raffinören. 

Om man betraktar det övre högra hörnet grafen i Figur 22 så kan man konstatera att den specifika 

energin är väldigt hög samtidigt som effekten är hög. Ur ett energitekniskt perspektiv är detta en 

dålig situation där processen förbrukar stora mängder energi i förhållande till produktionen. Om man 

analyserar Datat vidare för att finna potentiella orsaker till den uppkomna driftsituationen genom att 

bland annat undersöka hur segmentsbyten och medelfiberlängd förhåller sig till denna period kan 

man kostatera att även medelfiberlängden följer ett liknande mönster som effektförbrukningen, se 

Figur 23 nedan och jämför den med grafen i Figur 22. 

 

Figur 23 Medelfiberlängden för raffinör R18. Referensvariabeln är definieras på samma sätt som i Figur 22. Noterbart är att 

medelfiberlängden följer ungefär samma trend som effektförbrukningen i Figur 22. 
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Referensvariabeln i Figur 23 är densamma och med samma färgintervallindelning som i Figur 22 men 

istället för effekt så visas hur medelfiberlängden varierat under samma period. Vad man kan 

konstatera är att effekt och medelfiberlängd följer samma mönster. Resultatet av detta är att man 

samtidigt som att energiåtgång är hög får en oönskad kvalitetsförändring på massan. Anledningen till 

att denna situation uppkom beror troligtvis på att segmentsbyte i raffinören, som sammanfaller 

väldigt väl med månadsskiftet september/oktober då energiförbrukningen och medelfiberlängden 

ökade.  

En jämförelse av segmenten som satt i raffinören från 2016-06-02 till 2016-09-22 jämfört med de 

segment som placerades i raffinören 2016-10-01 fram till mätdatats slutdatum 2016-12-28 visar en 

ökning i den genomsnittliga specifika energin från 1452 kWh/ton till 1788 kWh/ton, alltså en 

genomsnittlig energiökning med 23 %, för samma eller något sämre massakvalitet. Den 

genomsnittliga produktionen för de olika tidsintervallerna, antal ton per timme hade ingen 

signifikant skillnad sinsemellan. 

Vidare visar resultaten att specifik energi utan någon signifikant skillnad inte behöver betyda samma 

medelfiberlängd och Freeness utan snarare beror på andra faktororer, såsom vilka segment som 

suttit i raffinörerna. I Figur 24 nedan är färgintervallerna det vänstra histogrammet definierade efter 

segmentsbyten, dvs. en färg per segment.  

 

Figur 24 Tid vs. Freeness för raffinör R19. Tiden visas i histogrammet till vänster och representeras av Matlab-formatet 

”datenum” där 1 definieras som 1900-01-01. I detta fall 2016-06-02 till 2016-12-28. Delintervallerna är definierade efter 

segmentsbyten, dvs. en färg per segment och histogrammet till vänster visar hur Freeness-värdet varierat. Noterbart är att 

respektive segment verkar ha resulterat olika värden på Freeness. 

Om man huvudsakligen betraktar det gula och det röda området i Figur 24 eftersom de två 

segmenten representerar 78 % av den totala datamängden så kan man beräkna medelvärdet för 

Freeness till 169 ± 12 CSF respektive 150 ±12 CSF medan den specifika energin för samma dataset är 

1427 ±127 kWh respektive 1485 ±73 kWh. Alltså relativ stor skillnad i Freeness-värdet jämfört med 

energiinsatsen. Av detta kan man dra slutsatsen att det är väldigt svårt att förutse hur massan blir i 

TMP-fabriken. 

Man kan se liknande trender för TMP-SC-fabriken, där massan raffineras en andra gång för att 

fibrerna ska bli ytterligare bearbetade för att i slutänden kunna generera ännu slätare papper. I 

mitten av oktober började man leverera massa med Freenessvärde 30 istället för 35 CSF, vilket man 

måste ta hänsyn till i analysen. Enligt teorin borde man kunna se skillnader i specifik 

energianvändning men som Figur 25 visar så är det snarare så att det gått mindre specifik energi 

efter att man sänkt riktvärdet på Freeness. 
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Figur 25 Tid vs. specifik energi för TMP-SC-raffinörerna. Delintervallerna i referensvariabeln (Tid) är definierade före och 

efter tidpunkten då riktvärdet på Freeness ändrades från 35 till 30 ml. 

Färgerna i referensvariabeln i Figur 25 är definierade före och efter ändringen av riktvärde på 

Freeness i TMP-SC-fabriken. Det gröna området motsvarar perioden innan och det gula området 

efter. En orsak till att man inte kan se någon ökning av specifik energi skulle kunna vara att man i en 

av TMP-SC-raffinörerna provade en ny typ av segment som enligt tillverkaren skulle vara mer 

energieffektiva. Figur 26 nedan redovisar detta. 

 

Figur 26 Tid vs specifik energi för raffinör R33. Delintervallerna i referensvariabeln (Tid) är definierade efter segmentsbyten, 

dvs. en färg per segment. Responsvariabeln, specifik malnings-energi visas i histogrammet till höger. Noterbart är att den 

specifika energin minskade signifikant efter det sista segmentsbytet (blå färg). 

Färgerna i referensvariabeln i det högra histogrammet i Figur 26 är definierade efter segmentsbyten, 

vilket innebär att en färg motsvarar ett segment. Som det blå området i histogrammet till höger i 

Figur 26 visar så är den specifika energin betydligt lägre. Den genomsnittliga specifika energin sjönk 

från ca 900 kWh/ton till 600 kWh/ton för de energieffektiva segmenten. Alltså borde R33 kunna 

bidra till missvisande värden i Figur 25. Detta påstående styrks av att göra samma analys som i Figur 

25 men för en annan TMP-SC-raffinör. Figur 27 nedan illustrerar detta. 
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Figur 27 Tid vs specifik energi för raffinör 32 (R32). Det vänstra histogrammet visar tiden för hela analysperioden. 

Färgskillnaden är definierad som tidsperioderna då riktvärdet på Freeness förändrades. Det högra histogrammet visar den 

specifika malningsenergin för perioden. Förskjutningen tyder på att malningsenergin ökat efter att man sänkt riktvärdet på 

Freeness. 

Det högra histogrammet i Figur 27 visar hur den specifika energin förändrats i samband med att 

riktvärdet för Freeness ändrades. Intervallerna i referensvariabeln är definierade på samma sätt som 

i Figur 25. Som Figur 27 visar så är den specifika energin något högre för perioden med riktvärde 30 

CSF mot perioden med 35 ml CSF som riktvärde. 

5.2 Resultat av färg- och fuktanalys 

Genom att analysera en mängd olika variabler som skulle kunna påverka papperets nyansering valdes 

tre stycken variabler ut eftersom de visat sig ha större påverkan på den slutgiltiga nyanseringen än 

övriga.  

Anledningen till att ett stort antal variabler rensades ut var för att det inte gick att se någon tydlig 

korrelation som beskrivs i teoriavsnittet mellan dessa och nyanseringsfärgernas flöden. Som tidigare 

nämnt var de tre variabler som visade starkast korrelation och som valdes ut som referensvariabler 

utskottsdosering, OBA-flöde och ”ljushet efter TMP-kar”. I Figur 28 visas hur nyanseringsfärg 1 

varierar beroende på mängden utskott. 

 

Figur 28 Den lilla bilden till vänster visar andelen utskott i massan [%] och bilden till höger visar hur färg 1 varierar till följd 

av att utskottsdoseringen förändras. Detta fall är för en specifik papperskvalitet som har tillverkningsföreskrift "8820". 

Referensvariabeln, ”andelen utskott i massan”, som redovisas i det vänstra histogrammet i Figur 28 

har färgade delintervall enligt rutorna högst upp till vänster. Det högra histogrammet är flödet av 
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Färg 1 och färgerna representerar hur utskottsdoseringen varierat under perioden. Som Figur 28 

visar så kan man se ett samband av hur flödet av färg 1 förändras när utskottsdoseringen ändras. 

Samma trend kan inte ses för de två andra nyanseringsfärgerna, se exemplet i Figur 29 nedan. 

 

Figur 29 Den lilla bilden till vänster visar andelen utskott i massan [%] och bilden till höger visar hur färg 3 varierar till följd 

av att utskottsdoseringen förändras. Detta fall är för en specifik papperskvalitet som har tillverkningsföreskrift "8820". 

I Figur 29 redovisas samma referensvariabel och intervallindelning för denna som i Figur 28. I 

Histogrammet till höger i Figur 29 redovisas flödet av färg 3. Som histogrammet visar så kan man inte 

se någon speciell fördelning av färg 3 i förhållande till utskottsdoseringen, utan tyck vara till synes 

normalfördelad oberoende av mängden utskott i massan. Men om man istället grupperar 

papperskvaliteterna efter hur ljusa dessa är och jämför hur flödet av färg 3 varierar får man följande 

resultat: 

 

Figur 30 Den lilla bilden till vänster visar tillverkningsföreskrifterna samlade efter ljusheter. "6000-kvaliteterna" är de 

mörkaste kvaliteterna medan "8000-kvaliteterna" är de ljusaste. Bilden till Höger visar hur flödet av färg 3 varieras mellan 

de olika kvalitetsgrupperna. 

Histogrammet till vänster i Figur 30 visar hur mycket av respektive papperskvalitet som tillverkats 

under perioden. Delintervallen är definierade efter hur ljusa respektive grupp av kvaliteter är, med 

grön som de mörkaste, gul som något ljusare och röd som de ljusaste kvaliteterna. Histogrammet till 

höger i bild är flödet av Färg. Som resultatet av Figur 30 visar så sker förändringar av Färg 3 snarare 

av papperskvalitet än utskottsdosering. Detta är således en viktig variabel att styra under en 

omställning till en annan kvalitet.  
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Färg 2, även känds som ”ljushetsdödaren”, visade sig vara svår att tydliga trender mot någon specifik 

variabel att använda sig av vid omställning. Eftersom derivatavariabeln städat bort mycket av höga 

doseringar av färg 2 i samband med aggressiva utskottsförändringar, se Figur 14 så blev det 

återstående flödet av färg 2 mindre. Men på grund av dess egenskaper var det relevant att 

undersöka hur dess flöde förhåller sig till massans ljushet och OBA-flödet. Figur 31 visar massans 

ljushet innan blandningskaret, se blockschemat i Figur 13 för detaljer, och hur flödet av färg 2 

varierar i förhållande till denna. 

 

Figur 31 Massans ljushet efter att kemikalier (lera, karbonat mm.) tillsatts men innan färgköket där nyanseringsfärgerna 

tillsätts. Den högra bilden visar flödet av färg 2 i förhållande till ljusheten. 

Det vänstra histogrammet redovisar ljusheten på massan innan blandningskaret och 

intervallindelningen enligt boxarna ovan. Det vänstra histogrammet redovisar flödet av färg 2. Som 

Figur 31 visar så kan man inte se några tydliga mönster i hur färg 2 varierar i förhållande till ljushet. 

Men det man kan se är att för färg 2-flöden större än 6 ml/s så finns det röda partier, vilket innebär 

att massan i detta fall har en ljushet på över 78,3 % och mörkas därefter ner igen av färg 2, alltså 

”gasa och bromsa på samma gång”. Detta blir ännu tydligare om man multiplicerar flödet av färg 2 

med OBA-flödet, 

 

Figur 32 Ljusheten på massan [%] (referensvariabel till vänster ) vs produkten av Färg 2 och OBA-flödet(responsvariabel till 

höger). 

Referensvariabeln i Figur 32 är definierad på samma sätt som i Figur 31 medan det högra 

histogrammet visar produkten av OBA- och färg 2-flödet. Eftersom OBA och Färg 2 har motverkande 

effekt så är alla staplar i det högra histogrammet som är skilda från noll dubbelarbete och 
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material/kemikalieförluster. Papperet blir troligtvis godkänt trots att man ”gasat och bromsat” och 

behöver inte kasseras men materialförluster bör ändå undvikas om det går. 

Resultatet av färganalysen sammanställdes i sin helhet i en matris/tabell, se Appendix 1 med värden 

för de tre nyanseringsfärgerna tillsammans med några regler/rekommendationer för respektive 

papperskvalitet/tillverkningsföreskrift som ett stöd till operatörerna under omställning. Ett urklipp ur 

matrisen redovisas i Tabell 1 nedan 

Tabell 1 Urklipp ur resultatmatrisen för färgläran. Färgflödena redovisas med en standardavvikelse. Färg 1 och 3 doseras 
relativt konstant i förhållande till OBA och ljushet medan Färg 2 måste doseras med tillförsikt för dessa två 
referensvariabler. 

Publipress 
Plus 6498 

  
Färg 1 
[ml/s] 

Färg 2 
[ml/s] 

Färg 3 
[ml/s] 

Utskott [%]   
 

  
    

 
  

Omställning 5-10  34 (±3) 
 

14 (±4) 

15-20  33 (±4) 
 

  

30 28 (±2) 
 

  

    
 

  

OBA[l/h]   
 

  

0-100 Tillsätt ingen OBA 

100-200 Tillsätt ingen OBA 

200-250 Tillsätt ingen OBA 
    

 
  

Ljushet [%]   
 

  

0-73   <10   

73-73,5   <8   

73,5-   0   
    

 
  

Primapress 8622 

  
   

Utskott [%]   
 

  

    
 

  

Omställning 5-10  26(±2) 
 

5 (±2) 

15-20  23 (±2) 
 

  

30 18 (±2) 
 

  

    
 

  

OBA [l/h]   
 

  

0-100   <6   

100-200   <2   

200-250   0   

    
 

  

Ljushet [%]   
 

  

0-78   0   

78-78,5   0   

78,5-   <2   
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Tabell 1 visar kvaliteterna 6498 och 8622. För en utomstående säger dessa benämningar ingenting 

men anledningen att dessa två valdes var för att visa på skillnaden mellan olika ljusa 

papperskvaliteter. 6498 är en av de mörkaste kvaliteterna medan 8622 är en av de ljusaste som 

tillverkas på PM12. Till vänster i Tabell 1 redovisas de utvalda referensvariablerna i några olika 

intervall och till höger redovisas hur färgerna ska doseras utefter dessa. Vid omställning ska till 

exempel flödet av färg 2 vara 0 ml/s oavsett kvalitet, medan färg 1 och 3 varierar mellan kvaliteterna 

och för att de övriga flödesintervallen för färg 1 ska gäller krävs att man kör utskottsdoseringen inom 

de givna intervallen. Samma sak gäller även för OBA-doseringen som endast ska användas vid de allra 

ljusaste papperskvaliteterna och därför förtydligas detta genom att specifikt ange ”Tillsätt ingen 

OBA” för de mörkare kvaliteterna. För ljusheten gäller det att försöka hålla flödet av färg 2 lågt i syfte 

att undvika onödig blekning i massafabriken. 

Resultaten av fuktanalysen visar att avvikelseprofilerna var signifikant högre för perioden 1a 

november till 6e november jämfört med referensperioden 15 oktober till 31 oktober. Resultaten 

redovisas i Figur 33 nedan. 

 

Figur 33 Avvikelse i fuktprofilerna. Det gröna området (ROI1) i den högra bilden motsvaras av tidsperioden 2016-10-15 till 

2016-10-31 och det gula området (ROI2) motsvaras av 2016-11-01 till 2016-11-06. Textrutan längst till vänster i bild 

redovisar medelvärde, medianvärde samt standardavvikelse för de olika delintervallen. 

Referensvariabeln, i det här fallet tiden visas i den vänstra grafen i Längst till höger i Figur 33. 

Delintervallen är definierade med färg enligt datumen ovan, och i histogrammet till höger redovisas 

avvikelserna i fuktprofilerna (2 standardavvikelser eller 2σ-värde). Längst till höger i Figur 33, i den 

vita rutan redovisas medelvärde, medianvärde och standardavvikelse för de båda tidsintervallerna. 

Medianvärdet för referensperioden är 0,31 ± 0,1 mot 0,46± 0,1. Medelvärdet för samma period är 

0,34 ± 0,1 mot 0,55± 0,1. Som Figur 17 visar så var det efter den 6e november som man började se 

att det var kvalitetsavvikelser i ytvikt och som Figur 33 visar så fick man en förhöjning av 

fuktvariationen ca en vecka innan det. För att styrka att detta var en förhöjning undersöktes hur 2σ-

värdet varierat för hela mätperioden, 2016-06-02 till 2016-11-28, för motsvarande papperskvaliteter. 

Resultatet redovisas i Figur 34 nedan. 
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Figur 34 Avvikelse i fuktprofilerna över ett halvår. Referensvariabeln (Tid) är uppdelad i tre lika stora delintervall för att 

jämföra tre lika stora datamängder mot den totala datamängden och på så sätt med säkerhet kunna säkerställa ett 

”normalfall” för avvikelser i fuktprofilen. 

Referensvariabeln, tiden redovisas i grafen till vänster och är jämt uppdelat i ter lika stora delintervall 

som redovisas i rutorna ovan grafen. I histogrammet till höger redovisas hur 2σ-värdet varierat under 

perioden. Som Figur 34 visar så är medel- och medianvärdet för fuktprofilsvariationer 0,3 ± 0,1. Alltså 

kan man konstatera att 0,3 är en normal spridning på 2σ-värdet samt att 0,47 är en förhöjd spridning. 

5.3 Resultat av undersökningen av förvärmning av den korta cirkulationen 

Resultatet av rengöringen av värmeväxlaren som benämns ”A002” visar att den nyttiga effekten 

genom värmeväxlaren och värmeväxlarens effektivitet ökar vilket visas i Figur 35 nedan. 

 

Figur 35 Histogrammet till höger redovisar den totala effekten som värmeväxlaren A002 levererar [MW]. Referensvariabeln 
(Tid) har två delintervaller, före och efter driftstoppet. ”Hålet” i grafen representerar detta stopp och Datat under stoppet 
har rensats bort för att få prestanda vid normal drift. Det gröna området representerar perioden före stoppet och det röda 
området, perioden efter stoppet. 

Referensvariabeln i Figur 35, tiden, har två definierade delintervall, ett före (grönt) och ett efter (rött) 

driftstoppet. Histogrammet till höger i Figur 35 visar effekten som värmeväxlaren genererar.. Som 

datafönstret längst till höger i Figur 35 visar så har den genomsnittliga effekten ökat från 3,1 till 3,5 

MW till följd av rengöringen. Man kan även se att värmeväxlaren blivit effektivare genom att studera 

medeltemperaturdifferensen, som beräknades med hjälp av Ekv.(6) och flödena definierade i Figur 8 

som visas i Figur 36 nedan. 
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Figur 36 Det högra histogrammet redovisar medeltemperaturdifferensen över värmeväxlaren A002 före (grönt) och 
efter(rött) driftstopp och rengöring. Referensvariabeln, tid är definierad på samma sätt som i Figur 35. 

Referensintervallen i Figur 36 definierad som i Figur 35 ovan. Histogrammet till höger visar 

medeltemperaturdifferensen före och efter driftstoppet. Som Figur 36 visar så har 

medeltemperaturdifferensen minskat från 11,6 °C till 9,3°C. Dessa värden skulle man kunna använda 

som riktvärden för när det är lämpligt att rengöra värmeväxlaren, eftersom 

medeltemperaturdifferensen inte är beroende av storleken på flödet genom växlaren. 

Vidare kan man också se att temperaturerna på avloppsvattnet och returvattnet efter värmeväxlaren 

har förbättrats. Presstrågsvattnet från värmeväxlaren har ökat från 52,6 °C till 54,4 °C och 

avloppsvattentemperaturen har sjunkit från 39,1 °C till 34,3 °C. 

Det man inte kan se är någon signifikant minskning av ångförbrukning för att komplettringsvärma 

vattnet i den korta cirkulationen, trots att man tar hänsyn till att ångförbrukningen under uppstart är 

betydligt högre eftersom systemet kylts av under stoppet. 

5.4 Resultat av ångförbrukningen. 

Resultaten av analysen av ångförbrukning i förhållanden till utomhustemperaturen visar att flödet till 

renseriet och gamla bruket har en stark korrelation till utomhustemperaturen. 

Korrelationkoefficienten, r beräknades till -0,75 för gamla bruket och -0,74 till renseriet. Man kan 

dock inte se samma trender för exempelvis PM12 där man vid behov kan spetsvärma 

ventilationsluften med ånga. För fallet PM12 beräknades korrelationsfaktorn r till -0,19 respektive -

0,18 för de fångflöden som används till spetsvärmning. Men eftersom man värmer PM12s byggnad 

genom att värmeväxla fuktig och varm luft från torken skulle en logisk teori vara att mängden ånga 

till torken ökar då utomhustemperaturen minskar. Korrelationsfaktorn för det totala ångflödet till 

torkpartiet på PM12 i förhållande till utomhustemperaturen beräknades till -0,13, vilket innebär en 

väldigt svag korrelation mellan de båda variablerna.  

För de andra två maskinerna, PM8 och PM10 kan man inte heller se några starka korrelationer. Det 

man möjligtvis skulle kunna se en trend på är det totala flödet av 2 Bars ånga till PM8. 

Korrelationsfaktorn r beräknades till -0,37 mellan variablerna utomhustemperatur och totaltflöde 2 

Bars ånga till PM8. Dock kan denna korrelation delvis förklaras av att PM8 hade ett driftstopp mellan 

19e december till 2a januari då vädret var relativt varmt och veckan efter nyår, dvs. under uppstart 

innefattade de överlägset kallaste temperaturerna under mätperioden, se Figur 37 nedan. 
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Figur 37 PM8:as totala 2 Bars ångförbrukning, grafen till höger, i förhållande till utomhustemperaturen, referensvariabeln 
och grafen till vänster. De inringade områdena motsvarar den period då det var driftstopp på PM8. 

Referensvariabeln, utomhustemperaturen, redovisas i grafen till vänster i Figur 37 och har 

delintervallerna definierade enligt rutorna ovan histogrammet. I den högra grafen redovisas det 

totala ångflödet till PM8 under samma period. De blå inringade områdena i graferna förtydligar den 

period under vilket det var driftstopp på PM8. Som Figur 37 visar så var temperaturen under 

driftstoppet nästan konstant över 1°C medan perioden efter innefattade temperaturer under -20°C. 

Och eftersom uppvärmning av processen inför uppstart innefattar att förvärma stora vattenvolymer 

beror nog snarare den ökade ångförbrukningen på detta och att korrelationen till 

utomhustemperaturen blev en konsekvens av att det råkade vara kallt ute under uppstart. Detta 

argument stöds av att förbrukningen av ventilationsånga har en korrelationsfaktor till 

utomhustemperaturen på r=-0,15 för hela perioden. Om en större del av ångan hade behövt för 

lokaluppvärmning hade man kunnat förvänta sig en högre korrelationsfaktor mellan ventilationsånga 

och utomhustemperatur. 

För PM10 är den starkaste korrelationsfaktorn r=-0,25, och det mellan utomhustemperatur och det 

totala 2 Barsflödet. Alltså kan man konstatera att korrelationen mellan PM10:s ångförbrukning och 

utomhustemperatur relativt svagt. 

Som ovan nämnt var de starkaste korrelationerna mellan utomhustemperatur och ångflöde till 

Gamla bruket och Renseriet. Några av resultaten för de intressantaste korrelationsvariablerna 

redovisas i figurerna nedan. 
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Figur 38 Ångflödet till "Gamla bruket" som redovisas i histogrammet till höger i förhållande till utomhustemperaturen, 

tillika referensvariabeln. Delintervallerna i referensvariabeln är definierades enligt rutorna ovanför grafen. 

Korrelationsfaktorn mellan de båda variablerna beräknades till r=-0,75. 

Den vänstra grafen i Figur 38 ovan visar referensvariabeln, utomhustemperaturen (enligt 

temperaturgivare på panna 8) och hur den varierat under perioden. Delintervallerna i 

referensvariabeln är definierade enligt rutorna ovanför grafen. Histogrammet i den högra delen av 

Figur 38 visar hur utfallet av flödet av 2 Bars ånga till Gamla bruket varit under motsvarande period. 

Färgerna i histogrammet till höger visar hur ångflödet har varierat i förhållande till de definierade 

temperaturintervallen. Man kan konstatera att den genomsnittliga ångförbrukningen ökar från 1,6 

ton/h till 2 ton/h då temperaturen sjunker från intervallet 1-10°C till -10- -2,23°C. Man kan även se 

att flödet ökar ytterligare när temperaturen sjunker under -10°C (ROI 1) men det ska nämnas att den 

milda vintern har gjort att mängden mätvärden för riktigt kallföre är begränsade. 

Samma referensvariabel men för ångflödet till renseriet visas i Figur 39 nedan 

 

Figur 39 Flödet av 2 Bars ånga till Renseriet som redovisas i histogrammet till höger i förhållande till referensvariabeln 

utomhustemperaturen. Korrelationsfaktorn mellan de båda variablerna beräknades till r=-0,74. 

Som Figur 39 visar så har även renseriet en skillnad i ångflöde när det blir kallare men till skillnad från 

gamla bruket så är ångförbrukningen till renseriet relativt ofta noll. Man får komma ihåg att varje 

observation på y-axeln motsvaras av ett medelvärde för en 5-minutersperiod, och som Figur 39 visar 

så är över 7000 observationer lika med noll.  

I Figur 40 nedan visas ångförbrukningen till gamla bruket som funktion av utomhustemperaturen. 

 



43 
 

Figur 40 Grafen till vänster visar flödet av 2 Bars ånga till Gamla bruket (y-axeln) funktion av utomhustemperaturen (x-

axeln). Referensvariabeln till vänster är ångproduktionen i Panna 8 [t/h] som har definierade delintervall enligt rutorna 

ovanför histogrammet.  

Referensvariabeln, Ångproduktion i Panna 8 är indelad i färgintervall enligt rutorna ovan 

histogrammet. Grafen till höger i Figur 40 visar hur 2 Bars flödet till gamla bruket som funktion av 

utomhustemperaturen. Man kan i grafen se ett nästan linjärt beroende mellan 

utomhustemperaturen och 2 Barsförbrukning. Färgerna i grafen motsvaras av ångflödet från Panna 8 

(kg/s) och man kan se en väldigt svag tendens men inte signifikant trend mot att färgerna fördelar sig 

något, att det bildats ett grönt område längst till höger i bild, vilket innebär att P8 har ett lägre 

ångflöde för varmare temperaturer.  

I Figur 41 nedan visas hur leveransen av 2 Bars ånga till fjärrvärmenätet i Borlänge sett ut för samma 

period. 

 

Figur 41 Det högra histogrammet redovisar ångleveransen till Borlänge energis fjärrvärmenät. Delintervallerna i 

referensvariabeln (utomhustemperatur) till vänster är definierade på samma sätt som tidigare men redovisas som 

histogram istället för graf. 

Referensvariabeln, utomhustemperaturen, som visas i histogrammet till vänster i Figur 41 är 

delintervalluppdelad på samma sätt som tidigare. Histogrammet till höger redovisar mängden 2 Bars 

ånga (ton/dygn) som levererats till fjärrvärmenätet i Borlänge under samma period. När 

temperaturen legat mellan -10°C och -2,23°C har man levererat 1265 ton/dygn i genomsnitt. Om 

man skulle kunna utnyttja all ånga som under samma period gått till gamla bruket och renseriet 

skulle man kunna leverera ytterligare 3 ton/h, dvs. 72 ton/dygn till fjärrvärmenätet. 

5.5 Resultatet av energikartläggningsverktyget 

Beräkningen av de motorer vars ström, spänning samt fasförskjutning avlästes i ställverken redovisas 

i Tabell 2 nedan. Beräkningen genomfördes med hjälp av Ekv.(9). Fasförskjutningen cos 𝜑 = 0,84, för 

samtliga beräkningar. 

Tabell 2 Beräkning av aktiv effekt för motorer i kalander och rullmaskin. Dessa effekter antas vara konstanta under drift 
eftersom ingen On-line-mätning förutom i ställverken existerar. 

  U I P 

 [V] [A] [kW] 

Kalander 
   Symvals 660 410 394 

Termovals 494 42 30 

Polymervals 450 49 32 
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Avrullning 548 130 104 

Upprullning 436 171 108 

  
   RM 
   Avrullning 435 430 272 

Rullningsvalsar 690 624 626 

 

De beräknade aktiva effekterna, 𝑃, i Tabell 2 användes sedan som en konstant elenergiförbrukning 

för de olika drifterna i Kalandern och Rullmaskinen som sedan summerades med andra 

delförbrukningar för beräkning av den totala förbrukningen. Givetvis kommer denna förbrukning att 

variera över tid men relativt är motorernas energiförbrukning liten. En översiktlig sammanställning av 

den totala energiinsatsen i papperet redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Sammanställning av den totala energiförbrukningen per ton papper på PM12. Den totala specifika energin är 
summan av specifik ångenergi och specifik elenergi.  

Produktion Är Referens   

Produktion PM12 53 55 ton/h 

Hastighet PM12  1515 1620 m/min 

Spec tot energi 4427 4114 kWh/ton 

Kassation 1315 1307 kWh/ton 

        

Spec. elenergi 3480 3391 kWh/ton 

Spec. ångenergi 814 722 kWh/ton 

 

Den totala specifika energin i Tabell 3 är summan av den totala specifika elenergin och den specifika 

ångenergin. Som Tabell 3 visar så motsvarar 82 % av den förbrukade energin elektricitet. Den 

specifika energin för kassation innebär den energi det går åt för att klippa ner papperet till utskott 

och köra den ett varv till i pappersmaskinen. För mer detaljerad information om kassationsenergin, 

se Tabell 6. Tabell 3 visar även produktion och hastighet på PM12. Syftet med att inkludera dessa var 

dels för att kunna beräkna den specifika energin men också för att tydliggöra att låg produktion 

nödvändigtvis inte behöver betyda att man köra dåligt. Om man exempelvis kör en kvalitet med låg 

gramvikt påverkas den totala produktionen om man inte höjer hastigheten. Detta innebär att om 

produktionen är låg men hastigheten är relativt hög har man en god produktionsstatus vilket kanske 

inte skulle vara självklart om man enbart betraktar produktionen. 

För att få ett mått på var de största energiinsatserna sker har den totala energin delats upp i så små 

delar som möjligt. De största delenergiförbrukarna är raffinörerna vars specifika elförbrukning 

redovisas i   
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Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4 Sammanställning av raffinörernas specifika elförbrukning (malningsenergi). 

Eldrifter Är Referens   

R16 0,0 1551 kWh/ton 

R17 1543,5 1532 kWh/ton 

R18 1670,1 1600 kWh/ton 

R19 2551,7 1455 kWh/ton 

R11 661,3 866 kWh/ton 

        

R31 909,2 955 kWh/ton 

R32 1058,4 944 kWh/ton 

R33 0,0 831 kWh/ton 

        

TMP1 38,9 40 kWh/ton 

TMP2 39,5 40 kWh/ton 

        

Sulfatraffinör, tot. 199,3 205 kWh/ton 

R1 66,2 68 kWh/ton 

R2 67,5 68 kWh/ton 

R3 65,6 68 kWh/ton 

 

Som   
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Tabell 4 visar står raffinörerna för den största energiinsatsen i papperet. I TMP2 ca 1500 kWh/ ton 

och i TMP–SC något lägre, ca 900 kWh/ton.   
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Tabell 4, ovan är även ett urklipp ur en större tabell där drygt 60 olika motorers aktiva effekt 

sammanställts med referensvärde och är-värde som kan jämföras i syfte att tidigt kunna upptäcka 

om någon del av driften ligger långt ifrån ”det normala”. Det man på rak arm kan konstatera är att 

raffinör R 19 vid det aktuella tillfället har en väldigt hög specifik elförbrukning mot referensvärdet. 

Detta kan vara en tillfällighet eller också är det ett tecken på att raffinören är i behov av underhåll. 

Man får dock komma ihåg att stor del av den investerade elenergin i raffinörerna återvinns i form av 

ånga som används för torkning av papperet, vilket redovisas i   
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Tabell 5 nedan.  
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Tabell 5 Ångproduktion och ångförbrukning för TMP2, TMP-SC och PM12. Den första delen av tabellen redovisar några olika 
delflöden av 2 Bars ånga på PM12. Dessa åtföljs av kalandrarnas förbrukning av 40 Bars ånga. Därefter redovisas TMP-2 och 
TMP-SC:s produktion och förbrukning av 2 och 10 Bars ånga. 

Ångflöden Är Referens   

Ventilation 230 kPa Ånga Flöde 0,5 0,6 kg/s 

Spritsvattensystem 230 kPa Ånga Flöde 0,0 0 kg/s 

Vvx Virakanal 230 kPa Ånga Flöde 1,9 2 kg/s 

PM12 Ånglåda Press 230 kPa Ånga Flöde 1,9 1,7 kg/s 

PM12 Tork 230 kPa Ånga Flöde 16,5 14,2 kg/s 

PM12 Ånga 230 kPa Total Flöde 20,8 19,4 kg/s 

        

PM12 Kalander 1 4 MPa Ånga Flöde 2,5 2 kg/s 

PM12 Kalander 2 4 Mpa Ånga Flöde 2,5 2 kg/s 

        

ÅC 2 Bar TMP2 Flöde, Produktion 77,3 80 ton/h 

ÅC 10Bar TMP2 Flöde, Förbrukning 13,9 12,2 ton/h 

        

R31 Ånga 10 Bar förbrukning 3,6 3,4 ton/h 

R32 Ånga 10 Bar förbrukning 3,6 3 ton/h 

R33 Ånga 10 Bar förbrukning 0,0 6,2 ton/h 
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Tabell 5 visar några av 2 Bars ångflödena på PM12, se övre delen av tabellen. Därefter redovisas 

flödet av 40 Bars ånga till kalandrarna. Vidare visas produktionen av 2 Bars ånga i TMP2 och till sist 

visas förbrukningen av 10 Bars ånga i TMP2 och TMP-SC. Anledningen till att de olika flödena 

redovisas i olika enheter är för att de är angivna på det sättet i datasystemet och för att undvika 

onödiga omräkningar är de angivna på samma sätt. Som   
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Tabell 5 visar så är ångproduktionen i TMP2 i normala fall större än vad den totala förbrukningen vid 

PM12 är. Men i det fallet då papper kasserats anses ångan inte vara återvunnen från TMP-fabriken 

utan antages vara nyproducerad från P8, och därför beräknades den specifika förbrukningen för varje 

sektion i pappermaskinen för att få en siffra på hur mycket energi det kostar att kassera papper. 

Resultaten redovisas i Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6 Specifik energiförbrukning för varje sektion i papparsmaskin, kalander, rullmaskin och utskottshantering. 

Energiförbrukningarna är uppdelade i under kategorierna el och ånga för att ytterligare ringa in var förbrukningarna sker. 

  El Ånga 

  kWh/ton kWh/ton 

PM12     

Vira 41 115 

Press 56 95 

Tork 37 724 

      

Kalander     

TL1 22 198 

TL2 20 180 

    

RM     

  17   

      

Utskottshantering     

 11   

  

Tabell 6 visar aktuell förbrukning av hur mycket energi som förbrukas i respektive parti på 

pappermaskinen, vilket redovisas som total förbrukning för kassationspapper i Tabell 3. Den största 

förbrukaren på pappersmaskinen är Tork-partiet vars ångbehov är högt. 

En förbättringspunkt i körbarhet och energiförbrukning som upptäcktes med hjälp av 

energikartläggningsverktyget var förbrukningen av 40 Bars ånga i TL2. Efter initiala tester av 

verktyget visade sig att ångflödet skiljde sig åt mellan kalandrarna vid i det närmaste identisk drift. 

För att avgöra om detta var en tillfällighet eller inte analyserades ångflödena för de båda kalandrarna 

genom att samla in data av flödena för de båda kalandrarna under två års tid som sedan vidare 

analyserades med hjälp av Process Visualization Tool. 

Resultatet av analysen av flödet av 40 Bars ånga i kalandrarna visade att ångflödet i TL2 varit 

onormalt högt och att det varit det under en längre tid. Figur 42 nedan visar hur förbrukningen 

varierat de senaste två åren. 
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Figur 42 Ångflödet (kg/s) av 40 Bars ånga i TL2 under perioden juni 2014 till oktober 2016. Referensvariabeln (Tid) definierar 
tre lika stora tids-delintervall (ROI:s). Noterbart är att man dels grafiskt kan se att ångförbrukningen ökar kraftig i mars 2015 
och dels genom att betrakta medel- och medianvärden i textrutan till höger. 

Som Figur 42 visar så ökade flödet signifikant i mars 2015. Efter samråd med tekniker visade sig detta 

bero på en trasig ångfälla vilket innebär att ångan fritt kunnat blåsa igenom och att man ”eldat för 

kråkorna”. Pappersproduktionen har kunnat pågå normalt under denna tid men den ökade 

ångförbrukningen innebär givetvis en ökad energiinsats i papperet och ekonomisk kostnad. Från 

mars 2015 har den genomsnittliga förbrukningen varit 2,7 kg/s vilket är ca 0,7 kg/s mer än vad som 

borde ha förbrukats vid optimal drift, vilket är fallet för TL1, som visas i Figur 43 nedan.  

 

Figur 43 Ångflödet (kg/s), 40 Bars ånga i TL1 under perioden juni 2014 till oktober 2016. Referensvariabeln (Tid) är 
definierad på samma sätt som i Figur 42. Noterbart är att ångförbrukningen varit konstant i princip hela perioden men att 
den i december 2016 plötsligt ökar. 
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Som Figur 43 visar så har ångförbrukningen varit mer konstant för TL1 jämfört med TL2. Men i slutet 

av perioden ser man en ganska tydlig höjning av ångförbrukningen vilket skulle kunna bero på att 

ångfällan även i TL1 skulle vara trasig och även den i behov av underhåll.  

Om man summerar antalet timmar som TL2 varit i drift sedan mars 2015 och antar att 

ångförbrukningen varit konstant 0,7 kg/s för hög under hela den perioden får man att den ökade 

ångförbrukningen omfattar ca 9100 timmars produktion vilket motsvarar 23 000 ton 40 Bars ånga. 
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 Diskussion 6
I kapitlet diskussion kommer fokus att ligga på brister som skulle kunna gjorts bättre och motivering 

till varför förenklingar och antaganden är gjorda på ett visst sätt. På samma vis som tidigare delas 

även detta kapitel upp i olika avsnitt. Kapitlet inleds som tidigare med raffinörsanalysen, därefter färg 

och fukt för att avsluta med de energitekniska aspekterna av arbetet. 

6.1 Raffinörsanalys 

Raffinörsanalysen har gjorts utifrån driftdatan som använts i den dagliga driften. Det är en av 

orsakerna till att man inte kunnat se något tydligt samband mellan specifik malningsenergi och 

massakvalitet. Om man vill gå vidare och verkligen reda ut huruvida specifik energi är en bra 

styrparameter eller ej skulle man kunna göra ett försök där man styr raffinörerna efter specifik 

energi. Förslagsvis skulle man köra konstant malningsenergi under en viss tid och utvärdera 

resultatet av Freeness-värdet och medelfiberlängden blivit utifrån det driftsförhållandet. I nuläget 

blir analysen något bristfällig eftersom man undersöker en parameter som underordnas Freeness och 

medelfiberlängd. 

Resultaten visar dock att specifik malningsenergi är ett bra verktyg för att kartlägga körbarheten på 

raffinörerna eftersom den är momentan och lätt att mäta. Så ur den synvinkeln bör man använda 

specifik malningsenergi mer än vad man gör idag. 

6.2 Färg och fukt 

De aspekter man kan diskutera för färganalysen är vart systemgränsen är definierad. Det finns väldigt 

många parametrar som kan påverka färgen på massan. Granar som vuxit i södra Sverige kan ha en 

annan nyans än granar som vuxit i norra Sverige. Sommar- och vinterved kan ha olika nyans. Veden 

kan dessutom ha olika nyans om det varit en torr eller fuktig sommar. Om veden har lagrats länge 

kan den få en annan nyans. Dessutom kan vårfloden påverka nyansen på det vatten man tar in från 

älven vilket i förlängningen påverkar nyansen på papperet. Listan på variabler som kan påverka 

nyansen kan på detta sätt göras i princip hur lång som helst. Men någonstans måste gränsen för vad 

man kan mäta och påverka dras. Därför har systemgränsen definierats enligt Figur 13. Samtliga 

parametrar i detta system är i kan i någon mån påverkas och ändras av driftspersonal vid behov, 

oberoende av väder och vind.  

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är den konstanta tidsförskjutningen. Eftersom det 

finns ett antal uppsamlingskar mellan blekningstornet och inloppslådan är tiden som det tar för 

massan att färdas genom processen aldrig konstant. Men för att på ett effektivt sätt kunna extrahera 

data från systemet var en konstant förskjutning nödvändig och således även en orsak till försämrade 

resultat. 

Dessutom saknades data för vissa variabler under korta perioder vilket även det kan ha påverkat 

resultatet negativt. En lösning på problemet skulle kunna vara att välja ett längre intervall och på så 

sätt få en större datamängd att dra säkrare slutsatser ifrån.  

6.3 Förvärmning av korta cirkulationen 

Resultaten visar att prestandan förbättras och att medeltemperaturdifferensen sänks med hjälp av 

förebyggandeunderhåll. För att få ännu säkrare resultat skulle längre tidsperiod för datainsamling 

valts. Anledningen till att detta inte gjordes var på grund av att data försvunnit från datasystemet för 

perioden innan underhållet vilket begränsade mängden mätdata.  
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Resultatet visar heller ingen skillnad i förbrukningen av ånga i värmeväxlaren som värmen vattnen i 

korta cirkulationen. Detta kan dels bero på att flödet från början var relativt liten men troligtvis beror 

den oförändrade ångförbrukningen på att vattnet som växlas i värmeväxlaren passerar ett stort antal 

tankar och blandas ut med en rad andra flöden innan det värms med ånga.  

6.4 Ångförbrukning 

Resultatet visar på starka samband mellan utomhustemperatur och ångförbrukning i vissa delar av 

bruket. Det man kan diskutera är huruvida alla flödesmätningar är korrekta. Eftersom så stora 

datamängder insamlats har ingen kontroll av enskilda mätare gjorts. Och eftersom flödena längst ut i 

förgreningsnätet är relativt små krävs det att mätarna är väldigt noggranna för att ge exakta 

mätvärden. På grund av antalet datataggar har dessutom ingen tidsförskjutning tagits i beaktande 

vilket också skulle kunna påverka kvaliteten på resultaten. 

6.5 Energikartläggningsverktyg 

Det finns en risk att några motorer och pumpar missats och deras respektive energiförbrukning inte 

kommit med i beräkningarna över huvud taget. Detta kommer givetvis att påverka resultatet men 

som resultaten visar så är bidraget från de många pumpar som finns med i beräkningen relativt litet. 

Exempelvis bidrar utskottsystemets totalt 21 pumpar med mellan 10-20 kWh/ton medan en raffinör 

bidrar med ca 1500 kWh och ångan till torksteget förbrukar ca 800 kWh/ton. Detta innebär som 

tidigare nämnt att pump och motorbidraget blir relativt litet men ett av syftena med detta 

energikartläggningsverktyg vart att i så stor grad som möjligt ha ett verktyg som kan hjälpa till att 

upptäcka avvikelser och att ”något är på väg att gå fel” innan det går fel och ur det perspektivet är 

det väldigt bekymmersamt att det kan finnas pumpar som inte kommit med i beräkningarna. 

Utöver eventuellt förbisedda pumpar är även systemgränsen en avgörande faktor för resultatet. 

Eftersom kartläggningen gjorts från det att flisen matas in i raffinören försummas energiinsatsen från 

vedhandering, barkning och flisning, vilket också påverkar resultatet negativt. Dessutom 

försummades även emballering- och magasinsdelen, den del där papperet förses med emballage och 

lastas ut till fordon för vidare transport.  

Vidare försummades även energiinsatsen i produktionen av sulfatmassan. Som tidigare nämnt 

tillverkas den i Skutskär och transporteras med långtradare till Kvarnsvedens pappersbruk. 

Tillverkning och transport antas inte ingå i energiförbrukningen. Detsamma gäller även transport och 

hantering av andra kemikalier samt fyllmedel som tillsätts papperet.  
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 Slutsatser 7
Den viktigaste slutsatsen man kan dra av detta examensarbete är att papperstillverkning inte är en 

exakt vetenskap utan något av en konstform eller hantverk. Det finns för många parametrar som kan 

påverka massans egenskaper för att man på ett enkelt sätt ska kunna förutsäga resultatet på 

papperet. Men eftersom papperskvalitet i mångt och mycket handlar om att leverera jämnhet så kan 

man utnyttja avvikelser från jämnheten för att tidigt hitta fel och sätta in preventiva åtgärder som på 

sikt kommer att spara både energi och pengar. 

Den viktigaste slutsatsen av energikartläggningen är att det finns besparingar att göra, men inga 

enskilda åtgärder som kan innebära enorma besparingar utan snarare som det gamla talsättet säger 

”många bäckar små”. Dock visar resultaten av energikartläggningen att energi går att spara enbart 

genom underhåll och förebyggande underhåll och inte till följd av stora investeringskostnader eller 

ombyggnationer. Nedan följer några specifika slutsatser för respektive delanalys.  

7.1 Raffinörsanalys 
Slutsatsen av raffinörsanalysen är att det inte går att göra någon entydig förutsägelse av massan med 

hjälp av enbart specifik energi som diskuteras i teoriavsnittet. En av orsakerna är att massan aldrig är 

konstant utan förändras nästan dagligen. En av massabrukets operatörer menade på att man kan 

köra samma raffinör med exakt samma inställningar två dagar i rad men ändå få helt olika resultat 

från dag till dag. Men som både energikartläggningen och fiberanalysen visar så är den specifika 

energin ett väldigt bra mått på om en process ”går bra eller dåligt”, om det för tillfället går onödigt 

mycket energi, se Figur 22 och Figur 25 för exempel. Eftersom energi lätt mäts momentant och inte 

är beroende av årsvariationer som massan kan vara så kan man, om mätdatat används på rätt sätt, 

förutse problem och sätta in preventiva åtgärder för att i slutänden undvika problem som både 

kostar energi och pengar. 

7.2 Färg och fukt 
Slutsatsen från färganalysen är att det är mycket svårt att förutsäga exakt hur mycket färg som 

kommer att gå åt i processen. Men samtidigt har studien visat på kontrollerabara parametrar som 

orsakar störningar såsom utskottsdoseringen. Skulle man kunna dosera utskottet annorlunda finns 

det en möjlighet att öka noggrannheten i färgflödesanalysen. 

En annan slutsats av färgflödesanalysen tillsammans med energikartläggningen är att hur viktigt det 

är att göra rätt från början eftersom att göra om kasserat papper Bara i energiinsats kostar ca 1300 

kWh, och eftersom PM12 producerar i storleksordningen 50-60 ton/h så handlar ett tons produktion 

om drygt en minuts körning. Man inser då att mängden energi man kan spara genom att minska 

kassationen är ganska stor. Mindre kassation skulle dessutom resultera i mindre utskott vilket i sin 

tur troligtvis skulle resultera i enklare färgreglering. 

Därför blir rekommendationen från denna analys till framtida undersökningar blir alltså att om man 

ytterligare vill förfina riktvärdena måste man förändra regleringen till utskottsdoseringen så att den 

reglerar mängden jämnare än vad som görs idag. 

Vidare så rekommenderas att regleringen av framförallt färg 2 ses över. Som Figur 14 visar så svänger 

färgregleringen väldigt kraftigt när framförallt utskottsdoseringen förändras, både i ökning och 

minskning vilket skulle kunna vara en orsak till färgfel och kassation. En något långsammare reglering 

torde ge mindre häftiga svängningar och jämnare kvalitet. 
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Resultaten från fuktanalysen visar en tydlig bild av vad som är en normalt taggig fuktprofil och när 

denna börjar bli för taggig. Rekommendationen från denna analys är således att om fuktprofilerna 

ligger över 0,4 en längre period bör man påbörja felsökning av pappersmaskinen. 

7.3 Korta cirkulationen 

Slutsatserna från undersökningen av värmeväxlaren A002 i den korta cirkulationen visar att 

värmeväxlarens prestanda förbättras avsevärt efter rengöring. Både när det gäller effekt och 

temperaturer i flödena från värmeväxlaren. Framförallt flödet till avloppsreningen är av vikt då för 

varmt vatten kan ta död på bakterierna som används vid avloppsreningen. 

Dock syntes ingen förbättring i minskad ånganvändning i ångvärmeväxlaren A014. Detta beror 

troligtvis på att vattnet som växlas i A002 blandas med andra flöden och passerar ett antal tankar 

innan vattnet passerar ångvärmeväxlaren A014. 

7.4 Ångförbrukning 

Det är ganska logiskt att det krävs mer lokalvärme när det är kallt. Men i så fall borde alla ångflöden 

som går tillventilationskanaler visa samma trend, vilket de inte gör. Det är enbart gamla bruket och 

renseriet var ångförbrukning går upp när det bli kallt ute. I renseriet förklaras ökningen av 

lokalvärmning att man plockar in kall ved utifrån och att delen i lokalen där detta sker är ganska 

”öppen”. Dessutom krävs det mer energi för att vattnet som tillsätts i vedhanteringsprocessen inte 

skall frysa och bilda oönskade isansamlingar. Därav skulle man kunna förklara det ökade ångbehovet 

av lokaluppvärmning vid kallt väder.  

Vidare kan man konstatera att alla andra byggnader tillgodoser uppvärmningsbehovet på annat sätt. 

De tre pappersmaskinerna har inget tydligt ökat ångbehov vid kallt väder utan utnyttjar till stor del 

spillvärme som inte har någon högre energikvalitet från processen till detta ändamål. Ur ett 

exergiperspektiv kan man diskutera hur effektivt det är att värma upp en byggnad med ånga som 

istället skulle kunna användas på många andra sätt i processen, alternativt säljas till Borlänge Energis 

fjärrvärmenät och i det fallet även generera intäkter vilket är fullt möjligt eftersom även Borlänge 

Energi har ett ökat uppvärmningsbehov vid kallare temperaturer. 

7.5 Energikartläggningsverktyg 

Resultatet av energikartläggningen visar att det i referensfallet går åt ca 4,1 MWh/ton papper på 

PM12. Vidare förbrukas vid kassation ytterligare 1,2 MWh/ton.  

Resultaten av skapandet av energikartläggningsverktyget visar även att man kan hitta avvikelser om 

man använder det på rätt sätt vilket skulle kunna spara både pengar och energi. 40 Bars ångan i 

kalandrarna är ett tydligt exempel på detta. Den trasiga ångfällan har kostat ca 23 000 ton 40 Bars 

ånga vilket motsvarar cirka 15,3 GWh. Detta är ett tydligt exempel på hur förbyggande 

underhållsarbete skulle kunna spara mycket pengar och energi.  
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Appendix 

Appendix 1 

 

 

Publipress Plus

Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3

Utskott [%]

Omställning 5-10 % 34 (±3) 14 (±4) 35 (±3) 16 (±4) 42 (±3) 16 (±4)

15-20 % 33 (±4) 34 (±4) 39 (±4)

30% 28 (±2) 29 (±2) 35 (±2)

OBA

0-100

100-200

200-250

Ljushet

0-73 <10 <10 <10

73-73.5 <8 <8 <5

73.5- 0 0 0

Magnipress

Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3

Utskott [%]

Omställning 5-10 % 11 (±3) 20 (±3) 13 (±3) 20 (±3) 13 (±3) 20 (±3)

15-20 % 7 (±3) 12 (±3) 12 (±3)

30% 6 (±3) 9 (±3) 9 (±3)

OBA

0-100 <6 <6 <6

100-200 <2 <2 <2

200-250 0 0 0

Ljushet

0-73 <10 <10 <10

73-73.5 <5 <5 <5

73.5- 0 0 0

Primapress

Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3

Utskott [%]

Omställning 5-10 % 26(±2) 5 (±2) 26(±2) 5 (±2) 29(±2) 6 (±2) 29(±2) 6 (±2) 33(±2) 6 (±2)

15-20 % 23 (±2) 24 (±2) 26 (±2) 27 (±2) 31 (±2)

30% 18 (±2) 19 (±2) 21 (±2) 25 (±2) 28 (±2)

OBA

0-100 <6 <6 <6 <6 <6

100-200 <2 <2 <2 <2 <2

200-250 0 0 0 0 0

Ljushet

0-78 0 0 0 0 0

78-78.5 0 0 0 0 0

78.5- <2 <2 <2 <2 <2

Prima Super G

Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 1 Färg 2 Färg 3

Utskott [%]

Omställning 5-10 % 22(±2) 8 (±2) 23(±2) 9 (±2)

15-20 % 20 (±2) 21 (±2)

30% 15 (±2) 16 (±2)

OBA

0-100 <6 <6

100-200 <2 <2

200-250 0 0

Ljushet

0-78 0 0

78-78.5 0 0

78.5- <2 <2

6498 6598 6698

Tillsätt ingen OBA Tillsätt ingen OBA Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

Tillsätt ingen OBA

8642 8742

7621 7720/7740 7742

8622 8722 8820 8920 8922


