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Sammanfattning 
 
Syftet med studien på torkmaskin 3 var att med hjälp av befintlig anläggning genomföra en 
serie provkörningar för att se om det går att erhålla en högre torrhalt på pappersbanan in i 
torkskåpet. En högre torrhalt på banan in i torkskåpet medför att mindre vatten måste torkas 
bort med ånga. De verktyg som fanns tillgängliga var ändringar på mäldtemperatur, 
ångmättning och presspartiet. 
 
En provkörning med högre mäldtemperatur resulterade i högre torrhalt upp till 60 grader där 
torrhalten visade ett värde på 46,78 %. Torrhaltsprovet på 55 grader visade en torrhalt på 
46,13 %.En höjning i mäldtemperatur minskar energibehovet för värmning av massabanan 
när den når torken, minskningen motsvarade ett minskat ångflöde på 0,23 t/h. 
 
I presspartiet fanns möjligheten att öka presstrycken vilket erhöll jämfört med referensprovet 
en torrhaltsökning på 0,46 %, denna höjning motsvarade ca 430 kg vatten per timme mindre 
som måste torkas bort. Den här beräkningen gjordes på torrhaltsprover som erhölls vid 
försöket att ta fram det presstryck som ansågs vara maximalt för bra körbarhet. Därför anses 
det erhållna värdet vara ytterst trovärdigt. Vattenmängen som pressades ur motsvarar ett 
ångflöde på 0,37 t/h. 
 
Ökningen i torrhalt motiverar starkt att en kontinuerlig uppföljning görs så att presstrycket 
ligger maximalt så optimal torrhalt fås. Eftersom beräkningen gjordes på relativt ny 
beklädnad så måste en uppföljning göras för att se hur drifttimmarna dvs. slitagegrad på 
beklädnaden påverkar. 
 
Den inplanerade optimeringen av ångmättningen visade sig svåre att utföra eftersom den 
temperaturgivare på det kondensat som används för nermättning av ångan var felskalad. Vid 
körning på 10 bars ånga visade den då en maxtemperatur på 155 grader vid samtliga 
hastigheter vilket inte samstämmer med den temperaturhöjningen på ångan vid högre 
produktion.  
 
Temperaturen varierar med produktionsnivå och därmed kondensatet ut ur torken. 
Kondensatet används sedan för mättning av den överhettade ångan. En temperaturavläsning 
på kondensatet var därför nödvändig för att få data för den mättade ångan. 
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Abstract 
 
The purpose of this study has been to investigate if a higher dryness fraction (DF) in the paper 
drying machine TM3 in Billerud could be achieved prior to drying by optimised control. The 
studied parameeters were higher pressure in the pressing section and higher temperature of 
the incoming pulp . The steam saturation was also studied. 
  
The results of higher pulp temperature showed at a temperature of 60 °C yielded a DF of 
46,78 % compared to the reference at 55 C and a DF of 46,13 %. 
  
The pressure in the press section was increased to a maximum level, and. and the DF was 
increased by 0,46 %, corresponding to a reduction in water of 430 kg/hour. 
  
The results are promising, but more studies need to be conducted at the higher pressure is . 
The data were obtained with relatively new feldts and this need to be taken in consideration 
when optimizing the pressure. 
  
A study on steam saturation was found hard because of a temperature gauge malfunction. The 
temperature on the condensate that was used for saturation didn’t show the correct 
temperature and couldn’t be used for comparison. The temperature was essential to see how 
“optimal” the saturation is today. 
 
A studie to see if the steam saturation was working optimal was found hard because of a 
temperature gauge malfunction. The temperature on the condensate that was used for 
saturation didn’t show the correct temperature and couldn’t be used for comparison. The 
temperature was essential to see how “optimal” the saturation is today.  
 
The steam pressure and temperature vary with production level and a temperature reading on 
the condensate temperature was therefore essential to get the necessary steam data.  
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Förord 
 
Detta examensarbete av typen driftoptimeringsstudie som är utfört av Ola Nilsson under våren 
2013 på förfrågan av BillerudKorsnäs AB i Karlsborg. Arbetet är utfört inom institutionen för 
tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet för högskoleingengörsprogrammet i 
energiteknik 180 hp. 
 
Jag vill tacka alla ansvariga på universitetet för visat intresse och hjälp under utförandet, min 
handledare Peter Carlsson. Tack även till Monica Resin driftingengör på sulfatfabriken och 
alla operatörer på torkmaskin 3 för deras erfarenhet vilket underlättade utförandet. Ett stort 
tack också till all labbpersonal för utbildning och hjälp under provtagningen.
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Ordförklaring 
 
Mäld – Blandningen av vatten och fibrer 
Filt – En komprimerbar beklädnad som transporterar bort vatten från ett pressnyp 
Vira – Mälden avvattnas genom denna genom filtrering, egenskaper som att lätt släppa 
igenom vatten är önskvärt. 
ASPEN – Övervakningsprogram över hela processen. Data och trender för givna tider kan 
analyseras. 
VP – Förkortnings för virapress 
FP – Förkortning för filtpress 
Th – Torrhalt, anges i procent. 
BD – ”Bone Dry”, 100 % torrhalt på massan 
AD – ”Air dry”, 90 % torrhalt på massan, kallas även för t90 
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1. Inledning 
 
Cirka två mil utanför Kalix ligger en av Billerudkorsnäs massa och pappersfabriker. Här 
tillverkar man blekt säckpapper på pappersmaskin 2 och avsalumassa för försälning på 
torkmaskin 3. Examensarbetet är utfört på den del av fabriken som tillverkar avsalumassa. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till arbetet handlar om att genomföra en studie på torkmaskin 3 för att se om det 
med befintlig anläggning går att höja torrhalten före massabanan går in i torkskåpet. 
 
I dagsläget körs torkmaskin 3 i två olika driftlägen. Upp till en viss produktionsnivå klarar 
man sig på ånga med lägre tryck, för att nyttja maskinens fulla kapacitet måste ånga med 
högre tryck användas.  
Med dagens driftläge på maskinen där full produktion gäller så gäller det att optimera 
befintlig anläggning för att få ut så mycket som möjligt med de verktyg som finns. 
 
1.2 Syfte/Mål 
 
Studiens mål var att genom provkörningar med planerade ändringar på maskinens press- och 
viraparti visa om det är möjligt att höja massabanans torrhalt före torkskåpet. En högre 
torrhalt före torkskåpet skulle innebära mindre mängd vatten att förånga vilket i sin tur ger 
lägre ångförbrukning för att torka massan till slutfukt. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Som resultat av kravet på hög produktionsnivå under projektets gång resulterade detta i 
begränsade möjligheter att variera körparametrar på maskinen. Detta gjorde att planeringen 
ofta brast tidsmässigt.  
 
Eftersom studien är gjord på en maskin som beror på hur hela fabrikens situation ser ut har 
därför ofta oväntade fördröjningar tillskjutit, detta har i sig påverkat tidsplanen. 
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2. Objektbeskrivning av Billerudkorsnäs Torkmaskin 3  
 
Torkmaskin 3 som studien behandlar om är en så kallad pressformer eller dubbelviramaskin. 
Den här typen av maskin utvecklades i början på 80-talet med fokus på energiförbrukning. I 
huvudsak är temperaturfallet på viran och mindre vakuumavvattning orsaken till förbättrad 
energiförbrukning [3]. På en konventionell maskin utan dubbelvira kan temperaturfallet vara 
upp till 20 grader, en mäldtemperatur på 55 grader som i detta fall används som standard 
skulle resultera i en bantemp på 35 grader före torkskåpet. På en maskin av typen pressformer 
räknar man med ett temperaturfall på ca 2 grader. 
 
Namnet dubbelviramaskin kommer helt enkelt ifrån att mälden avvattnas som första steg både 
uppåt och neråt. Mälden går alltså mellan två viror som kan liknas med ett pressnyp vilket 
illustreras enligt figur.1. 
 

Figur.1 Pressrunnermaskin [3] 1. Inloppslåda, 2. Planvira, 3. Förpress, 4. Virapress 1, 5. 
Virapress 2, 6. Filtpress 1, 7. Filtpress 2. 
 
Figuren ovan visar en maskin av typen pressformer som består av tre avvattningszoner före 
tork, hög-, mellan- och låg-koncentrationsavvattningszon där den sistnämda sker som första 
steg på planviran enligt figur.1.  
 
Mellankoncentrationsavvattningen sker i förpressen. Avvattningen med hög koncentration 
sker i virapressarna. Den sista torrhaltshöjningen före torkskåpet sker i filtpressarna. Efter 
sista avvattningssteget så sluttorkas massabanan med ånga i torkskåpet till en torrhalt på 90 
%, denna massa kallas för AD (Airdry) eller t90. Massa som håller en torrhalt på 100 % kallas 
för BD-massa, en förkortning för engelskans bone dry. Provtagning efter ändringar i de ovan 
nämda avvattningsstegen kommer därför att synas efter filtpressarna som en ändring i 
massabanans torrhalt. Avvattningsstegen beskrivs mer ingående under nästföljande avsnitt. 



 9 

3. Teori  
 
Här följer en mer ingående beskrivning av hur de olika avvattningzonerna fungerar samt lite 
data om var torrhalten på massabanan bör ligga efter de olika avvattningsstegen. Här beskrivs 
också ekvationer för en resultatberäkning av hur mycket vatten som en torrhaltsöknings före 
torkskåpet ger. 
 
3.1 TM3:s avvattningszoner 
 
Beskrivning av avvattningsprinciper för formeringsbord/planvira, förpress, virapressar samt 
filtpressar redovisas nedan. 
 
3.1.1 Formeringsbord/Planvira 
 
Planviran är det första steg som mälden når när den sprutas ut från inloppslådan. I denna 
första del av virapartiet avvattnas massabanan enbart nedåt genom planviran, detta sker 
genom att lågvakuumlådor sitter under viran och suger därmed vattnet från mälden genom 
viran och vidare till olika uppsammlingskärl. Varför vakuum med lågt undertryck används 
illustreras enligt figur.1. Högt vakuum ger också ett större temperaturfall på virapartiet pga av 
att kall luft från lokalen dras genom massabanan. [6] Ett stort temperaturfall försvårar 
avvattningen längre fram pga. ökad viskositet. Se figur.7 
 
Viktigt i detta steg av maskinen är alltså att avvattningen sker successivt för att inte arket ska 
bli satt för fort vilket resulterar i försvårad avvattning. För att förhindra en förtätning av arket 
sitter en typ av lister banan under viran, listerna ska skapa en viss grad av turbulens i mälden 
för att störa formeringen vilket underlättar avvattningen längre fram på planviran. Se figur.2 
 
Torrhalten på mälden som lämnar planviran bör hålla en torrhalt på max 10 %, måltorrhalten 
ligger på mellan 7-8 %. För att nå denna torrhalt krävs relativt ”lågt” vakuum. [3] Allt vatten 
som avvattnats återanvänds senare olika steg i processen.  
 

 
Figur.2 Princip varför avvattningen bör ske successivt. [3] 
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Figuren ovan illustrerar hur pappersfibrerna sätter sig i botten på viran och bildar ett lager av 
fibrer. Listerna som är markerade med diagonala linjer, de så kallade foilslister är de som har 
den funktionen att störa formeringen så att så mycket vatten som möjligt kan passera genom 
viran. Genom sätta in lister med olika branta vinklar så kan man genom försök hitta de 
optimala vinklarna som ger optimal avvattning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur.3 Avvattningsschema fram till torkskåpet. De numeriska värdena är från bildmaterialet 
och kan variera från maskin till maskin. [3] 
 
Ur figuren ovan framgår hur avvattningen bör se ut från inloppslådan fram till torkskåpet 
enligt ett arbete av Sunds Defibrator, Inc (Jukka Sampi) [3]. Siffrorna är därför inte helt 
korrekta men ger en bild över hur torrhalten ökar i de olika stegen. 
 
3.1.2 Förpress 
 
När massabanan lämnar planviran åker den i in i det steg som kallas 
mellankoncentrationsavvattning, där transporteras det ytliga vattnet på massabanan bort i en 
så kallad förpress. Här möter överviran planviran och massabanan leds in i förpressen, 
toppvalsen i nypet är av en typ som kallas rillade, det ytliga vattnet pressas genom överviran 
och in i rillorna och slungas efter nypet ut i ett uppfångningskärl. Torrhalten efter förpressen 
ligger på ungefär 15 %.  
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Figur.4 Principskiss för avvattning i förpressen. Värdena är från bildmaterialet och kan 
variera från maskin till maskin. [3] 
 
Figuren ovan ger en principskiss för avattning i förpressen. Ca 70 % av avvattningen i 
förpressen sker genom överviran därför är den övre valsen försedd med rillor för att frakta 
bort större mängdvatten genom nypet. [3] 
 
3.1.3 Virapress 1 & 2 
 
I virapressarna sker högkoncentrationsavvattningen. Ingående torrhalt i den första virapressen 
håller ungefär 15 %. Nypet i virapressen utgör själva avvattningen och därför är bara den 
undre valsen rillad, vattnet pressas ur banan och samlas upp före nypet. Den andra virapressen 
hanterar ungefär hälften så stor vattenmängd och därför kan båda valsarna i nypet vara släta 
utan att orsaka körbarhetsproblem. En torrhalt på mellan 30-35 % lämnar virapressen. [3] 
 

 
Figur.5 Principskiss för avvattning i virapressarna. [3] 
 
Ur figuren ovan illustreras hur avvattninges i en virapress fungerar. Figuren visar även var 
återvätningen sker. 
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3.1.4 Filtpress 1 & 2 
 
Efter virapartiet kommer massabanan in i det så kallade presspartiet. Här är beklädnaden av 
en typ som kallas filtar. Presspartiet på aktuell maskin består av två stycken konventionella 
dubbelfiltade pressnyp, helt enkelt två valsar som massabanan passerar genom. Avvattningen 
sker genom att när massabanan går genom pressnypet så transporteras vattnet från 
massabanan till filten.  
 
Vattnet bärs med filten till så kallade suglådor där vaccum appliceras tvärs filtbredden och 
torkar upp filtarna. Avvattningen ska ske till så hög grad som möjligt för att det ska bli så 
liten återvätning till massabanan som möjligt. En viss del väta måste filten ha, detta sker 
genom spritsrör som duschar filten. Detta för att filten inte ska ”brännas”, Om detta sker så 
bildas en hård tät yta på filten som inte släpper igenom något vatten.  
 
När då denna position på filten går genom pressnypet har vattnet inte någonstans att ta vägen 
och kan i värsta fall orsaka ett banbrott pga det man kallar för kross. En filt som råkat ut för 
det här är måste man byta ut. 
 
3.2 Beräkningar 
 
Beräkning av produktionen BD-massa, 100 % torrhalt. 
 

1000/)***60( vYBP =      (1) 
P = Produktion, [ton massa/h] (BD)  
B = Banbredd [m] 
Y = Ytvikt [kg/m2] 
V = Virahastighet [m/min] 
 
För att jämföra två fuktprover används fuktkvoter dessa beräknades enligt 
 

ThThF /)100( −=      (2) 
F = Fuktkvot [kg vatten/kg massa (BD)] 
Th = Torrhalt [%] 
 
Avdunstning i torken beräknades enligt 
 

)(* utin FFPA −=      (3) 
A = Avdunstning i torken [ton vatten/h] 
P = Produktion [ton massa/h (BD)] 
F = Fuktkvot in resp ut ur torkskåpet [kg vatten/kg massa (BD)] 
 
Energiåtgången för värmning av massabanan bestäms enligt 
 

tTcpmE *** Δ=      (4) 
 
E = energi [J] 
m = massflöde [kg/h] 
cp = specifik värmekoefficient [kJ/kg*K] 
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T = temperaturdifferens 
t = timmar på ett produktionsår 
 
Energiåtgång för förångning av vatten 
 

thmE **=       (5) 
 
E = energi [J] 
m = massflöde [kg/h] 
Δh = ångbildningsentalpi vatten [kJ/kg] 
t = timmar på ett produktionsår 
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3.3 Optimal ångmättning 
 
Vid högre produktion används ånga på ett tryck på maximalt 10 bar. Ångan är överhettad för 
att inte kondensera i ledningarna och orsaka korrosionproblem. Som sista steg innan 
förbrukarna mättas ångan ner till en temperatur som ligger mellan 5-10 grader över 
mättnadstemperatur.  
 
Eftersom den största mängden energi ligger i ångbildningsvärmen så är det denna energi man 
vill frigöra för torkningssteget. [5] Denna mättning regleras automatiskt vid driftändringar för 
att ligga inom rätt temperaturområde. 
 
3.4 Optimering av vakuumsystem på virapartiet 
 
Som det är sagt under avsnittet teori om Formeringsbord/Planvira så är vakuum-systemet på 
virapartiet av yttersta vikt för att så hög torrhalt som möjligt ska erhållas in i förpressen. Det 
är även här arket formeras för att få så bra formationstal som möjligt, högt formeringestal är 
viktigt för bra körbarhet genom resterande del av maskinen. 
 
Figur.2 illusterar hur arket bör avvattnas successivt för att bästa möjligt förutsättningar ska fås 
för avvattning. 
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4. Genomförande/Metod 
 
Avsnittet beskriver genomförandet för provkörningarna och metod för provtagningarna i de 
olika stegen. 
 
4.1 Provkörning med ökad mäldtemperatur 
 
På 55 graders nivån togs referensprover för att använda som jämförelse mot de högre 
provtemperaturerna. Genom att justera temperaturen på bakvattnet som värms med 4 barsånga 
erhölls efter viss inkörningstid en högre temperatur på mälden. 
 
Minvärdet på mälden valdes utifrån ett normalt driftläge där temperaturen generellt ligger på 
55 grader. 60 och 65 grader valdes som försökstemperaturer.  
 
4.1 Provkörning med ändrat presstryck 
 
Den inledande åtgärden för att öka torrhalten in i torkskåpet var att presstrycket i filtpressarna 
ökades. För att få en bild av hur presstrycket påverkar torrhalten genomfördes provkörningar 
på olika produktionsnivåer. Kontakt togs med aktuell filtleverantör för att få råd och för att 
inte riskera beklädnad pga. för höga presstryck.  
 
Enligt mätingengör Lacce Askenberg hos Voith Fabrics var inledande försök med ökade 
presstryck inga problem ur filthänseende, eventuellt ökad komprimering av filt pga. högre 
presstryck kan kompenseras genom ändring i uppbyggnad i beklädnaden. 
 
Den aktuella provkörningen inleddes med att ta ut prover utan att någon ändring i körsätt 
gjorts för att användas som referens. När referensprover på aktuell produktionsnivå erhållits 
kunde så ändringarna i presstryck inledas. För att få samma förutsättningar för alla ändringar 
så var målet att genomföra provkörningen under samma dag med i övrigt oförändrade 
inställningar på maskinen. 
 
För att se hur de olika avvattningszonerna påverkar torrhalten så valdes filtpressarna ut som 
startzon. För att kunna hitta en optimal inställning för aktuell hastighet och produktion så 
ändrades presstrycket stegvis. 
 
Genom att denna typ av ändringar i körsätt kan orsaka körbarhetsproblem var det av yttersta 
vikt att ändringar i presstryck genomfördes med yttersta försiktighet.  Detta för att inte 
påverka kvaliteten på produkten eller orsaka onödiga avbrott. Eftersom att en förmodad 
ökning i torrhalt kommer ske omgående så blir stabiliseringsperioden efter ändringen relativt 
kort.  
 
Önskvärt för provtagningen var stabil drift och därför studerades trender för ångförbrukning 
till torkskåpet och torrhalt efter skåpet för att ge en bra blick över hur lång denna 
inkörningstid skulle sättas. Detta för att få provresultat som motsvarar stabil drift. 
 
Ett detaljerat utfall om hur pressförsöket blev utfört redovisas i tabell.6. 
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4.1.1 2:a filtpress 
 
Som inledande steg ökades presstrycket i 2:a filtpress med ca 10 %. Se tabell.5. Efter att stabil 
drift uppnåtts togs prover ut före och efter torkskåpet. Prover efter torkskåp togs enbart ut för 
att upptäcka eventuella störningar i tvärsprofilen som en ökning i presstryck kan ge. 
 
När provtagning genomförts på det inledande steget så ökades presstrycket ytterligare. En 5 % 
ökning var önskvärt men anpassades för eventuella störningar. Ytterligare provtagning på det 
nya presstrycket genomfördes och loggades i det protokoll som upprättats för ändamålet. 
När en maximal nivå uppnåtts utan att störa driften och provtagning på denna ”maxnivå” 
utförts fortgick försöket med ändrat presstryck på den 1:a filpressen. 
 
4.1.2 1:a filtpress 
 
Genomförandet på denna del utfördes på samma sätt som för 2:a filtpressen. Eftersom målet 
var att genomföra provkörningen på samma dag så var här inget referensprov nödvändigt när. 
 
Ändringen i presstryck genomfördes med efterföljande provtagning. 
 
4.1.3 Ökat presstryck på virapressarna 
 
I virapressarna ökades presstrycket på både virapress 1 och 2 samtidigt. Eftersom utrustning 
för torrhaltsmätning direkt efter virapressarna inte var tillgänglig så gjordes provtagningen 
efter filtpressarna.  
 
4.2 Antaget maximalt presstryck 
 
Efter att försöken med presspartiet slutförts sattes den sista inställningen till ett framtaget 
maxtryck. Utifrån detta tryck togs löpande prover på olika hastigheter och produktion för att 
sedan jämföras med tidigare körningar. Det antagna presstrycket är inte det som pressarna är 
konstruerade för utan det tryck som kan köras kontinuerligt utan körbarhetsproblem. 
 
Genom att studera kördata efter provkörningarna i övervakningsprogrammet ASPEN kunde 
slutsatser dras om hur processen påverkas av aktuella ändringar. 
 
4.3 Metod för provtagning 
 
För att få en så korrekt och konsekvent provtagningsmetod som möjligt rådfrågades personer 
på avdelningen som sköter provtagningen på daglig basis. En standard som var överens med 
labbavdelningen var att varje prov skulle tillåtas torka minst fyra timmar för att få en så 
korrekt torrhalt som möjligt.  
 
Ett protokoll upprättades i Microsoft Excel för att göra det möjligt att lätt överskåda aktuell 
data och sedan göra en jämförelse möjligt i diagram och tabeller. Eftersom provtagningen gav 
stor mängd information så var detta sätt det mest lämpade för att hantera all data.  
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4.3.1 Provtagning före tork 
 
För att få data om hur ändringarna i körsätt påverkade torrhalten efter pressparti togs prover ut 
före torkskåpet på torkmaskinen.  
 
Verktyg som användes för detta ändamål är en speciell typ av sax som klipper ett hål i 
pappersbanan och sparar ett prov för senare analys. Prover togs i sex positioner på banan, två i 
förarsidan, två i mittposition och två prov togs från drivsidan. Tidigare provtagning visade att 
ta värden från fler positioner inte var nödvändig. Med sex prov kunde eventuella avvikelser 
bortses ifrån.  
 
Proven samlades upp i en tätförslutande burk som sedan vägdes före och efter torkning för att 
torrhalt på massabanan skulle erhållas. Snabb hantering av dessa prov var nödvändig för att 
proven skulle påverkas så lite som möjligt av omgivningen. 
 
4.3.2 Provtagning efter tork 
 
För att se om eventuella fuktvariationer fanns tvärs banan analyserades banan även efter 
torken. Värden för studie av tvärsprofil redovisas i tabell.12. 
 
Ett prov togs från vardera massabal, sammanlagt 7 prov. Samma torkprocedur som för 
proverna före tork tillämpades. Dessa prover klipptes från färdig produkt istället för från den 
före tork fuktiga banan. Provbitar som var 625 cm2 alltså 25 * 25 cm användes enligt 
labborationsavdelningens standard. Vägning av ark före och efter torkning erhöll torrhalt på 
massabanan efter torkskåpet. Samma torktid för prover efter torken användes som för 
proverna som togs före tork. 
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5. Resultat 
 
Under följande avsnitt följer en redovisning av de värden som studien visat. Värden för 
resterande prov hänvisas till avsnittet bilagor. 
 
5.1 Torrhaltsökning genom ökad mäldtemperatur 
 
Som redovisas enligt tabell.1 så erhölls i försöket en högre torrhalt efter presspartiet med en 
högre mäldtemperatur. Detta förklaras enligt figur.7 [1] att vattnets viskositet minskar med 
ökat temperatur, detta underlättar avvattningen i de olika avvattningsstegen. Torrhalten efter 
presspartiet var som högst vid 60 grader, torrhalten låg på 46,78 %.  
 
Resultatet för en mäldtemperatur på 65 grader visade en lägre torrhalt vilket påvisar en viss 
variation i torrhalt. Utifrån provtagningen rekommenderas därför en mäldtemperatur på 60 
grader för optimal avvattning.  
 
Utfall av försök med ökad mäldtemperatur 
 
Försöket med ökad mäldtemperatur gav en ökad torrhalt före torken vilket visas nedan i 
tabell.1. 
 
Tabell.1 Studie av torrhalt efter pressparti genom ökad mäldtemperatur. 

Datum/Tid Mäldtemperatur Maskinhastighet Ångflöde 4 bar Torrhalt 
 [°C] [m/min] [t/h] [%] 
2013-04-16 09:50 55 110 8,41 46,13 
2013-04-17 12:45 60 110 16,78 46,78 
2013-04-17 16:06 65 110 22,68 46,44 
 
Ur tabell.1 ovan framgår data för provkörning med ändrad temperatur på mälden. Den högsta 
mätta torrhalten på 46,78 % erhölls vid en mäldtemperatur på 60 grader. 
 
På grund av den högre mäldtemperaturen så minskar energiåtgången i torken med ca 5800 kJ 
per timme. Energimängden motsvarar ett minskat ångflöde på 0,002 ton per timme enbart från 
att värmningen av massabanan minskar. Den minskade förångningsenergin beräknats minska 
med 0,23 ton per timme. Ekvation (1,2,3) För använda data se tabell 12 och 13. 
 
 
5.2 Torrhaltsökning genom ökat presstryck 
 
Provkörningen med ökat presstryck för ökad torrhalt visade att högre presstryck ger högre 
torrhalt, resultet visar också att hastigheten på maskinen har en väldigt liten roll i 
sammanhanget. Se tabell.3 
 
Den högsta torrhalten som erhölls under framtagning av maximalt presstryck var 46,74 %. 
Referensprovet visade 46,28 %, en ökning med 1 %. Direkta torrhaltsökningen blev 0.5 %. 
Dessa värden erhölls på en maskinhastighet på 110 m/min. Se tabell.2 
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Utfall vid framtagning av det antagna maximala presstrycket 
 
Vid försöket för att ta fram ett presstryck som ansågs vara det maximala ur 
körbarhetssynpunkt erhölls nedan följande resultat se figur.2. 
 
Tabell.2 Studie av torrhalt efter pressparti genom ökat presstryck i olika positioner. 
Presstrycken yttrycks i medelvärde mellan förarsida och drivsida.  
Datum/Tid 
2013-05-04 

Maskinhast. 
[m/min] 

Ångflöde 10 
bar [t/h] 

Presstryck [MPa] Torrha
lt 

[%] 

Mäld 
temp 
[°C] 

Ytvi-
kt 

[g/m2] 
VP1 VP2 FP1 FP2 

Medelvärde fs/ds 
07:30 110 30,97 4,32 4,97 6,28 6,92 46,28 57 767 
08:20 110 90,98 - - - 7,74 46,52 58 763 
09:22 110 30,45 - - - 8,07 46,75 58 764 
11:06 110 30,98 - - 6,75 - 46,49 59 765 
14:45 111 30,90 - - 7,29 - 46,47 59 775 
15:00 111 32,01 5,05 5,42 - - 46,74 59 772 

 
Ur tabell.2 framgår värden på torrhalter som resultat av det ökade presstrycket. Torrhalten 
ökade från 46,28 % till 46,74 %. Hur presstrycken ändrades avläses under presstryck i 
tabellen. 
 
I tabell.5 kan avläsas att den absolut högsta torrhalten efter presspartiet gavs vid 120 m/min 
vilket ger det antagande att hastigheten har liten påverkan på torrhalten efter presspartiet. En 
teori till detta följer under avsnittet diskussion. Torrhaltsprovet vid den här hastigheten visade 
47,75 %, Just över 1 % högre torrhalt än vid provkörningen på 110 m/min.  
 
I tabell.3 kan även avläsas torrhaltprover vid 122 m/min vilket var den högsta hastigheten där 
torrhaltsmätning genomfördes, dessa prover visade kl 09:30 ett värde på 46,89 % och kl 13:15 
ett värde på 46,84 %. En jämförelse mellan resultatvärden från provtillfällena och valda 
gamla värden från tidigare torrhaltmätningar efter presspartiet redovisas i tabell.3. Värden 
från historik fanns inte på den högsta maskinhastigheten. 
 
Resultatet som erhölls beräknas minska energibehovet i torken motsvarande ca 0,37 ton ånga 
per timme. 
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Jämförelse mellan historik och provtagningsvärden 
 
Vid sammanställningen av olika torrhalter vid olika maskinhastigheter från aktuell 
provtagning och historik vid liknande förutsättningar erhölls nedan följande resultat enligt 
tabell.3 
 
Tabell.3 Vänster kolumn: Data från provtillfällena, höger kolumn: Data från driftjournaler 

Datum/Tid Maskinhastighet 
[m/min] 

Ytvikt 
[g/m2] 

Th 
[%] 

Datum/Tid Maskinhasti
ghet 
[m/min] 

Th 
[%] 

Ytvikt 
[g/m2] 

    2012-09-21 102 46,4 783 
2013-05-04  110 772 46,74 2011-09-11 110 46,1 763 

2011-07-21 110 46,4 764 
2011-02-25 110 45,7 772 

2013-05-06  115 764 47,39 2011-05-27 113 47,1 765 
2013-05-07  115 782 46,55 2011-04-20 115 46,1 775 

2011-09-07 115 46,3 775 
2013-05-08  117 786 47,26 2010-10-14  116 45,5 767 
2013-05-08  120 771 47,75 2008-01-10 120 46,2 736 
2013-05-10  120 770 46,54 
2013-05-10  120 765 46,87 
2013-05-10  120 769 46,83 
2013-05-14  122 769 46,89 - - - - 
2013-05-14  122 770 46,84 - - - - 

 
Ur tabell.3 ovan framgår en jämförelse i presstryck mellan värden från driftjournalerna och 
provtillfällena visar hur torrhalten påverkades av ökat presstryck. Jämförelsen mellan ökat 
presstryck och historiken visar en genomgående högre torrhalt på hela hastighetsspannet. 
Jämförelsen mellan presstrycksnivåerna redovisas i tabell.4. 
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Jämförelse av inställt presstryck mellan historik och prov 
 
Vid sammanställningen och jämförelsen av inställt presstryck för varje maskinhastighet för 
värden hämtat från historik och värden från prov erhölls resultat enligt tabell.4 nedan. 
 
Tabell.4 Jämförelse mellan kördata från driftjournaler och provkörning. 

Datum VP1/ 
VP2 

FP1/ 
FP2 

M.hast. 
[m/min] 

Th 
[%] 

Datum M.hast. 
[m/min] 

Th [%] VP1/ 
VP2 

FP1
/ 

FP2 

Th 
ökning 

[%] 
2011-09-11 9,6 13,4 110 46,1 2013-05-04 110 46,7 10,5 15,4 0,6 
2011-07-21 9,6 12 110 46,4 0,3 
2011-02-25 9,3 13,6 110 45,7 1 
2011-05-27 9,6 12,9 113 47,1       
2011-04-20 9,5 13,1 115 46,1 2013-05-06 115 47,4 10,5 15,4 1,3 
2011-07-09 9,6 13,6 115 46,3 2013-05-07 115 46,6 10,5 15,4 0,3 
2010-10-14 9,4 12,7 116 45,5 2013-05-08 117 47,3 10,5 15,4 1,8 
2008-01-10 9,1 13,8 120 46,2 2013-05-08 120 47,8 10,5 15,4 1,6 

2013-05-10 120 46,6 10,5 15,4 0,4 
2013-05-10 120 46,9 10,5 15,4 0,7 
2013-05-10 120 46,8 10,5 15,4 0,6 

 
Tabell.4 visar en jämförelse mellan de värden från driftjournalerna och de värden som erhölls 
vid provkörning. VP1/VP2 är summan av presstrycken för virapress 1 och 2, detsamma gäller 
för FP1/FP2 som är summan av presstrycken på filtpressarna. I tabell.4 under Th (Torrhalt) 
kan avläsas hur stor torrhaltsökning det ökade presstrycket gav.  
 
5.3 Minskat förångningsbehov vid högre torrhalt 
 
En beräkning på hur mycket vatten som en torrhaltsökning sparade i form av minskat 
vatteninnehåll redovisas i tabell.11 till ca 470 kg/h. Däremot vid en studie i hur den specifika 
ångförbrukningen per kilogram masssa påverkades så påvisades en höjning av 
specifikaångförbrukningen under provtiden med ökat presstryck. Se figur.15 
 
Resultatberäkning för nödvändig minskad förångning vid högre presstorrhalt 
 
Vid beräkning av hur mycket vatten som det högre presstrycket minskade i torken framgick 
följande resultat enligt tabell.5. 
 
Tabell.5 beräkning av nödvändig avdunstning. 
 Referensprovet Framtaget maximalt presstryck 
Nödvändig avdunstning [t/h] 23,2 22,73 
Avdunstningsdifferens (BD) [t vatten/h] 0,47 
 
Ur tabell.5 ovan framgår beräknade värden på nödvädig avdunstning i torkskåpet för 
referensprovet och motsvarande värde när maximalt presstryck användes. Det ökande 
presstrycket minskade vattenmängden med 0,47 ton vatten per timme. 
 



 22 

5.4 Genomgång av inställt vakuum 
 
För att skapa en bild av hur vakuumet är justerat på befintlig maskin så gjordes en visuell 
genomgång av vakuumlådorna. Genomgången genomfördes för att se hur vida en optimering 
av inställningarna kan genomföras. Eftersom ingen digital visning på inställt vakuum finns är 
det viktigt att operatören som sköter detta kan läsa av hur nivån på vakuumet är ställt 
manuellt. Efter genomgången visade det sig att manometrarna generellt är i gravt behov av 
översyn. Se figur.6 
 

 
Figur.6  Manometer för visning av vakuumnivå. 
 
Figur.6 ovan visar status för en av manometrarna för visning av vakuumnivåerna på 
vakuumlådorna. Nivåerna är omöjliga att läsa av. 
 
Som läget ser ut just nu finns det ingen möjlighet att se var nivåerna ligger och en optimering 
anses vara omöjlig utifrån det aktuella läget. 
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6. Diskussion/Slutsats 
 
Avsnittet behandlar framtagen data och felkällor vid provkörningarna som eventuellt 
inverkar. Diskussion runt hur jämförbara vissa data är. Antaganden runt hur hastigheten 
påverkar torrhalten samt hur körtid på beklädnad påverkar. Här diskuteras också varför vissa 
områden på maskinen bortsetts ifrån ur optimeringssynpunkt. Det tas även upp lite runt den 
här typen av studier i stort och vad som anses som viktigt för att få ett välvisande 
resultat.Vidare rekommenderas också endel punkter för fortsatt arbete runt maskinen för 
ytterligare optimering.   
 
6.1 Torrhaltsökning genom ökad mäldtemperatur 
 
I försöket med ökad mäldtemperatur erhölls en högre torrhalt på massabanan vid en högre 
mäldtemperatur. Genom att höja temperaturen minskas mäldens viskositet vilket underlättar 
avvattningen framförallt på virapartiet se figur.10. Varför resultatet på 65 grader visade en 
försämring av avvattningen ges ingen förklaring på men kan bero på tiden provkörningen 
utfördes på. En längre provtid ger stabilare drift, eventuella svängningar kan därför påverka 
aktuell provtagning.  
 
Eftersom bakvattensystemet på torkmaskin 3 är uppbyggt så att en temperaturhöjning på 
bakvattnet här, ger en ökad temperatur på vattnet även till pappersbruket. Bakvattnet används 
för spädning av massan från barr- och lövmassatornet och den utspädda pappersmassan till 
pappersbruket påverkas därför av den temperaturhöjning man gör på bakvattnet på 
torkmaskin 3. 
 
En för hög temperatur orsakar enligt operatörerna på pappersmaskin 2 att HC-pressen börjar 
gå ostabilt. Vid vilken temperatur detta sker fanns inga uppgifter på men den önskade 
temperaturen på massan till pappersbruket ligger på mellan 55-60 grader. En temperatur på 
över 60 grader rekommenderas därför ej av denna anledning.  
 
6.2 Torrhaltshöjning genom högre presstryck 
 
En ökning av presstrycket gav i alla jämförelser en ökad torrhalt före torkskåpet vilket var 
väntat. Eftersom provtagning och provkörningar fick anpassas efter driftsituationen på 
maskinen så blev delar av resultatet drabbat. Speciellt provtagningarna på lägre hastigheter 
men fortfarande på 10 bars ånga blev drabbade pga den höga produktionstakten.  
 
Genom att studera figur.9 så kan det diskuteras om det infinner sig stabil drift, trenden visar 
ett avbrott före provkörningen utfördes och att inkörning av vissa variabler inte nått ett stabilt 
värde. De värden som avviker mest är ångan vilket inte tordes påverka provtagningen före 
torkskåpet. 
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6.2.1 Filtpressar 
 
Provkörningarna med ökat presstryck visade ett positivt resultat utifrån historik och 
referensprover vad det gäller torrhalterna efter pressarna. Se tabell.3 Hur högre presstryck 
påverkar livslängden på filtarna måste en utvärdering göras när mätning av filtarna ska utföras 
av leverantör.  
 
Vid kontakt med mätingengör Lacce Askenberg [4] hos Voith Fabrics framgick att om 
filtarna påvisade en ökad kompressionsgrad pga det högre presstrycket kunde detta 
kompenseras i valet av filtar. En filt som är anpassad för högre presstryck kunde därför 
rekommenderas om problem skulle uppstå. [4] 
 
6.2.2 Virapressarna 
 
Eftersom mätutrustning inte var tillgängligt för torrhaltsmätning efter virapressarna erhölls 
inte några direkta värden på torrhalter här. Torrhaltsmätningen fick därför tas efter 
filtpressarna. 
 
Det antagande som gjordes och som också påvisades av resultatet av torrhaltsmätningarna. 
Detta att hastigheten hade liten inverkan på just torrhalten efter filtpressarna visade sig vara 
ett rimligt antagande.  
 
I denna studie utförd på en i princip identisk maskin utfört av Jukka Sampi [2] påvisas just 
detta antagande. ”The fact that theese presses are preasure controlled means that ingoing 
moisture has little impact on outgoing moisture and that the risk of crushing is extremely 
small and that the machine speed has little effect. The completely dominating factor is 
rewetting, which means that increasing basis weight increases dryness”. 
 
Återvätning i virapressarna är alltså den dominerande faktorn som hinder för högre torrhalter. 
En ökning i ytvikt ger alltså en högre torrhalt efter vira pressarna vilket däremot inte kunde 
påvisas direkt i provresultatet, med möjlighet att mäta torrhalten direkt efter virapressarna 
eller mellan dessa två hade gjort det möjligt att undersöka detta resultat från studien. En 
illustration hur återvätning sker ses under avnittet teori. Se figur.7 
 
 
6.3 Minskat ångbehov med ökat torrhalt 
 
Resultatet från beräkningarna på hur stor vattenmängd en torrhaltsökning mellan 
referensproverna och framtaget optimalt presstryck enligt tabell.11 visade ett positivt resultat, 
en mindre mängd vatten måste torkas bort. Eftersom data som använts för denna beräkning 
erhölls under samma dag, samtidigt som stabil drift på maskinen infann sig så bör det här 
resultatet vara tillräckligt för att kontinuerligt se till att presstrycken ligger på en högre nivå. 
 
Givetvis måste man här ta hänsyn på filtars gångtid och maskinens skick i övrigt för att inte 
sätta produktionen på spel. Ett sätt att optimera ytterligare skulle vara just en rutin för 
tvättning av beklädnad som idag inte följer något speciellt schema. Resultatet som erhölls var 
på relativt ny beklädnad och ska följas därefter. 
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6.4 Genomgång av vakuumsystem på virapartiet 
 
Eftersom manometrarna på virasuglådorna inte går att avläsa så var det inte möjligt att koppla 
några resultat till den här delen av maskinen. Enligt operatörerna själva ändras dessa endast i 
nödfall vid körbarhetsproblem, detta eftersom det är svårt att veta var vakuumnivåerna ligger 
pga. av manometrarna. Vakuumet på viran har ingen styrning och ligger därför på ett fast 
värde, detta medför att virapartiet blir ”optimerat” för en hastighet. Möjlighet att justera gör 
att en optimering är möjlig på alla hastigheter. 
 
6.5 Studien i stort 
 
Den här typen av studie blir väldigt styrd av vilken tillgänglighet utföraren har på den maskin 
som studien behandlar. Driftläget på aktuell maskin har under projekttiden inte varit helt 
optimal. Kravet på maxproduktion pga. av hög massaproduktion från massatillverkningen har 
gjort att inplanerade provkörningar. 
 
Eftersom all provtagning har skett manuellt har denna process varit väldigt tidskrävande, 
provtagningen krävde speciella behållare att förvara prover i och dessa var begränsade i antal. 
Eftersom viss variation i torrhalt förekommer så påverkar antalet provtagningar resultatet.Vid 
en optimering skulle därför den online-mätare som idag inte är i drift före torken vara av stor 
betydelse för att studera utfallet av en ändring i körsätt.  
 
En viktig slutsats och erfarenhet när det gäller den här typen av studier är att planering är av 
yttersta vikt, även om planeringen tidsmässigt sällan kommer att stämma. 
 
6.6 Rekommendationer 
 
Utifrån de beräknade och uppmätta resultat som erhållts rekommenderas starkt att den online-
mätning som tidigare var i drift före tork åter sätts i drift för att möjliggöra att under en längre 
tid studera utfallet av högre presstryck, ökad mäldtemperatur och även den inplanerade 
studien i optimering av ångmättningen. 
 
En genomgång av hur virapartiet är optimerat, vilken typ av foilslister som där sitter. Där en 
eventuell studie i var optimala vakuumnivåer vid olika hastigheter ligger. Styrningen av 
vakuumnivåerna i dagsläget är en manuell justering direkt på lådorna som sitter i en lite utsatt 
miljö. Att göra det möjligt att styra vakuumnivåerna från operatörsskärmarna skulle underlätta 
en justering samt förenkla en optimering utifrån de dagliga förutsättningarna.  
 
Ytterligare en notis är att saxen som står för klippning av banan ner till rätt arkdimensioner 
har problem att hänga med vid högre hastigheter. Produktionskapaciteten blir då hämnad och 
högre produktion kan faktiskt påvisas på lägre hastigheter så dessa problem inte uppstår. En 
genomgång och intrimning av detta moment är därför nödvändigt för att se resultatet av en 
högre hastighet. 
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7. Slutsatser 
 
Utifrån mål och syfte med projektet följer här nedan några slutsatser. 
 
Resultatet som erhölls från provtagningen med ökade presstryck visade en potential i att iaf 
minska ångförbrukningen på befintlig produktion. Ett högra presstryck gav en mindre mängd 
vatten att förånga och därför mindre energiåtgång. Det beräknade exemplet på en 
maskinhastighet på 110 m/min resulterade i ett minskat ångflöde på 0,37 t/h.  
 
Det högre presstrycket gav generellt högre torrhalt genom hela hastighetsspannet utifrån 
jämförelsen som gjordes med historik och referensprover. Se tabell.4 
 
Huruvida minskningen i ånga är tillräcklig för att maskinen ska kunna hålla en högre fart 
måste studeras under en tid efter avslutat projekt för att få faktiska siffror på hur 
produktionsutfallet blev. Detta utifrån att vid högre farter dyker andra begränsningar upp efter 
torken som påverkar. 
 
Provkörningarna med ökad mäldtemperatur har också potentialen att framförallt öka 
avvattningen och därmed minska ångförbrukningen. Däremot kostar en temperaturhöjning på 
mälden, ett högre flöde på 4 bars ånga krävs för att hålla den högre temperaturen.  
 
Generellt gäller enligt provtagningen att ett högre presstryck och högre mäldtemperatur ger en 
högre torrhalt före torkskåpet vilket resulterar i en mindre mängd vatten att avdunsta. Därmed 
sparas energi i form av ånga, en möjlig produktionsökning möjliggörs men dock till en 
kostnad av ett högre ångflöde för värmning av mälden. 
 
Vid driftfallet när maskinen körs på 4 barsånga skulle tillämpning av högre mäldtemperatur 
och högre presstryck förmodligen ge ett bra utfall när man då är begränsad i ånga. Detta 
måste naturligtvis studeras under just det driftfallet men enligt erhållen data skulle den högre 
torrhalten före skåpet tillåta en högre produktionsnivå på 4 barsångan. 
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9. Bilagor 
 
Nedan redovisas resterande figurer och tabeller som använts vid analys av provdata. 
 

 
Figur.7 Översikt över ingående variabler under försöket med ökad mäldtemperatur.  
 
Figur.7 illustrerar hur processen påverkades av försöket med ökat mäldtemperatur. De 
torrhalter som erhölls under försöket redovisas i tabell.1. Staplarna som är infogade visar 
tidpunkter och värden vid provtagningstillfället. Efter den första stapeln kan avläsas hur flödet 
av 10 bars ånga minskar vid en temperatur på 60 grader. 
 

--- - Ångflöde 4 bar 
--- - Mäldtemperatur 
--- - Ångflöde 10 bar 
--- - Ytvikt 
--- - Temp.bakvatten utsignal 
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Vid analys av den högsta uppmätta torrhalten togs det fram följande trender fram i ASPEN, 
detta för att se om aktuell kördata är jämförbar med ett uppmätt värde från historiken. 
 

 
Figur.8 Översikt över drift när de högsta torrhaltsmätningarna utfördes. 
 
Figur.8 visar en översikt av driften när de högsta torrhaltsmätningarna gjordes. Staplarna visar 
värden vid provtillfällena.  

--- - Ytvikt 
--- - Ångflöde 4 bar 
--- - Konc till inl.låda 
--- - Mäldtemperatur 
--- - Maskin.hast 
--- - Konc. Massa till grovsil 
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För analys av körparametrar vid framtagningen av det maximala presstrycket togs följande 
trender fram i ASPEN. 
 

 
Figur.9 Översikt över provtid för presstrycksförsöket. 
 
Figur.9 visar processen under försöket att få fram ett optimalt presstryck. Staplarna visar när 
torrhaltsprovning utfördes. De kraftiga svängningarna till vänster i trenderna illustrerar ett 
maskinstopp, detta upptäcktes efter provtagningarna.  
 

--- - Ångflöde 4 bar 
--- - Flöde ånga till tork 
--- - Temp.bakvatten utsignal 
--- - Mäldtemperatur 
--- - Maskin.hast 
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Detaljerat utfall vid framtagning av optimalt presstryck 
 
Vid framtagning av det maximala presstrycket blev ändringar med tillhörande provtagning 
sammanställda enligt tabell.6 nedan. 
 
Tabell.6 Detaljerad utfall för presstrycksförsök. Virahastigheten under försöket hölls 
konstant. 
Datum/Tid 
2013-05-04 

Åtgärd Ytvikt [g/m2] Specifik- 
ångförbrukning 
[t/t] 

Torrhalt [%] 

07:30 Referensprovtagning 770 1,182 46,28 
07:50 Ökat presstryck FP2 steg 1    
08:20 Provtagning 765 1,199 46,52 
08:52 Ökat presstryck FP2 steg 2    
09:25 Provtagning 760 1,172 46,75 
10:33 Ökat presstryck FP 1 steg 1    
11:06 Provtagning 771 1,208 46,49 
12:00 Ökat presstryck FP 1 steg 2    
14:45 Provtagning 778 1,185 46,47 
15:27 Ökning presstryck 

VP1/VP2 
   

15:50 Provtagning 772 1,233 46,74 
 
Tabell.6 visar en detaljerad gång hur det framtagna maxtrycket erhölls på presspartiet. Ett 
detaljerat diagram med trender för provperioden illustrerar utfallet. Se figur.9. Resultatet av 
den andra ökningen på filtpress 2 gav största torrhaltsökningen från 46,28 % till 46, 75 %. 
 

 
Figur.10 Vattens viskositet som funktion av temperatur. [1] 
 
Figur.10 visar hur viskositeten beror av temperaturen på vattnet, dvs trögheten. Avvattningen 
blir alltså högre vid högre temperatur. 
 
 
 



 32 

Kördata sammanställdes enligt tabell.7 för att analyseras och se om jämförelse var korrekt att 
göra med aktuella provtagningar. 
 
Tabell.7 Historik på kördata från driftjournaler. 

Datum 
 

Tid Maskinhast. 
[m/min] 

Ångflöde 
10 bar 
[t/h] 

Presstryck [MPa] Torr
halt 
[%] 

Mäld 
temp 
[°C] 

Ytvikt 
[g/m2] VP1 VP2 FP1 FP2 

Medelvärde fs/ds 
2010-10-14  14:00 116 36,9 4,4 5,0 5,1 7,6 45,5  767 
2011-09-11 14:00 110 32,9 4,7 4,9 6,1 7,3 46,1 61 763 
2011-07-21 10:00 110 31,8 4,6 5,0 5,5 6,5 46,4  764 
2011-05-27 14:00 113 32,2 4,7 4,9 5,6 7,3 47,1  765 
2011-04-20 14:00 115 35 4,7 4,8 5,8 7,3 46,1  775 
2011-02-25 14:00 110 32 4,4 4,9 5,8 7,8 45,7  772 
2012-09-21 14:00 102 30,3 4,3 4,9 5,7 7,3 46,4 60 783 
2011-07-09 14:00 115 35,4 4,7 4,9 6,2 7,4 46,3  775 
2008-01-10 14:00 120 27,6 4,3 4,8 6,2 7,6 46,2  736 
 
I tabell.7 ovan framgår data på hur presspartiet var inställt för de torrhalter som fåtts från 
driftjournalerna. Kördata är valda utifrån det dokument som tidigare fördes när mätram före 
tork var online. 
 
Komplett tabell med provdata sammanställdes enligt tabell.8 
 
Tabell.8 Fullständig tabell över provtagning med ökat presstryck. 

 
 
Tabell.8 ovan redovisar en sammanställning av provtagningarna vid ökat presstryck med 
aktuell kördata för tillfället. ”o” representerar det föregående värdet dvs. oförändrat.  
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Tabell.9 Data för beräkning av ångflöden. 
 Maximalt presstryck Referensprovet 
Torrhalt [%] 46,74 46,28 
Massatemp [°C] 60 60 
Produktionsdygn 357 357 
Ytvikt [g/m2] 0.77 0,77 
Ytvikt (BD) [g/m2] 0,693 0,693 
Fuktkvot in [kg vatten/kg massa] 1,14 1,16 
Fuktkvot ut [kg vatten/kg massa] 0,0 0,0 
Fuktkvotsdifferens [kg vatten/kg massa] 0,02  
Avdunstning [ton vatten/h] 22,7 23,2 
Avdunstningsdifferens [ton vatten/h] (BD) 0,42 
Avdunstningsdifferens [ton vatten/h] (AD) 0,38 
 
Ur tabell.9 ovan framgår data för att beräkna hur mycket det skiljer i nödvändig avdunstning 
mellan det framtagna maximala presstrycket och referensprovet.  
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Hastighetsspannet med ökat presstryck 
 
Hastighetsspannet som användes för provkörningar redovisas enligt tabell.11 nedan. 
 
Tabell.11 Sammanställning över kördata för provhastigheterna. 

Datum/Tid Maskinhastighet 
[m/min] 

Ytvikt 
[g/m2] 

Torrhalter 
[%] 

2013-05-04 15:00 110 772 46,74 
2013-05-06 10:20 115 764 47,39 
2013-05-07 12:00 115 782 46,55 
2013-05-08 10:00 117 786 47,26 
2013-05-08 13:30 120 771 47,75 
2013-05-10 10:20 120 770 46,54 
2013-05-10 12:20 120 765 46,87 
2013-05-10 13:30 120 769 46,83 
2013-05-14 09:30 122 769 46,89 
2013-05-14 13:15 122 770 46,84 
 
Tabell.11 redovisar en sammanställning över hastighetsspannet som valdes med tillhörande 
labbprover för ytvikt och torrhalt efter presspartiet. Samtliga värden är tagna med det 
framtagna maxtrycket på presspartiet. Använda presstryck se tabell.8 
 
Tabell.12 Data för beräkning av minskad energiåtgång vid högre mäldtemperatur 
Cp vatten 4,18 

[kj/kg*K] 
Ångbildningsentalpi 
vatten 

2260 
[kJ/kg] 

Produktionsdygn 357 
Ångentalpi @160 C 2759,6 

[kj/kg] 
Flöde vatten 280 [t/h] 
 
Ur tabell.12 ovan framgår data för beräkning av minskat ångflöde pga av den minskade 
energiåtgången för värmning av massabanan. 
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Tabell.13 variabler för beräkning av minskad energiåtgång i torken vid högre 
mäldtemperatur. 
Mäldtemperatur [C] 55 grader 60 grader 
banbredd [m] 4,35 4,35 
Torrhalt [%] 46,13 46,78 
Ytvikt (BD) [kg/m2] 0,683 0,693 
Prod (BD) [t/h] 20,50 20,80 
Mask.hast [m/min] 115 115 
Fuktkvot in [kg H2O/kg ts] 1,17 1,14 
Fuktkvot ut  [kg H2O/kg ts] 0 0 
Avdunstning (BD) [t H2O/h] 23,94 23,66 
Avdustningsdiff [t H2O/h] 0,28  
Fuktkvotsdiff [kg H2O/kg ts] 0,03  

 
Ur tabell.13 kan avläsas variabler för beräkning av den minskade energiåtgången vid en högre 
mäldtemperatur.  
. 
Tabell.14 data från provtagning tvärs banan efter torkskåp. 

 
 
Tabell.14 visar tvärsprofilvärden i olika positioner för studie av körbarhetsproblem vid ökat 
presstryck. Vänstra kolumnen visar vikten före torkning av provet, den högra visar vikten på 
provet efter torkning. Medeltorrhalten avläses i kolumnen längst till höger i tabellen. 
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Figur.15 Specifik ångförbrukning vid 110 m/min. 

Specifik ångförbrukning under presstest 110 [m/min]
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Figur.15 illustrerar hur den specifika ångförbrukningen påverkades under provtiden vid 
framtagning av maxpresstrycket. Ökat presstryck gav enligt detta en ökad specifik 
ångförbrukning. Alltså en ökad ångförbrukning per kilogram massa. 
 


