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Sammanfattning: 
Ett examensarbete gjordes på Billerudkorsnäs produktionsanläggning i Karlsborg där mesaugnen i 

mixeriet i kemikalieåtervinningen är en flaskhals. Mixeriet är det sista steget i 

kemikalieåtervinningen. Där blandas filtrerad grönlut med osläckt kalk för att återvinna 

kokkemikalier som används i kokandet av pappersmassa i fabriken. Denna kokvätska kallas för vitlut. 

Som en restprodukt vid återvinningen av vitlut bildas det mesa, kalciumkarbonat. Mesa återvinns i 

kalkåtervinningen för att minska behovet av att köpa in kalk till fabriken och därigenom spara pengar 

ock miljö. Genom att först tvätta mesan i mesafilter och sedan bränna mesan i mesaugnen återvinns 

den osläckta kalken.  För att öka produktionen genom ugnen eftersökes bättre tvättad mesa som 

innebär högre torrhalt och så lite restalkali som möjligt.  

För att höja torrhalten och minska restalkali i mesan undersöks ett mesafilter med hjälp av 

multivariat försöksdesign. Detta är ett bra verktyg för att undersöka om det finns samspelseffe kter 

mellan olika faktorer på ett effektivt sätt. I försöksdesignen för mesafiltret undersöks tre stycken 

olika parametrar, densitet på inkommande mesaflöde, varvtal på filtret och tvättvattenflöde till 

filtret. Genom att variera dessa tre olika faktorer i  ett beräknat mönster kan ett optimum erhållas. 

Det finns fler faktorer som kommer påverka torrhalten och restalkali men dessa anses inte påverka 

lika mycket.  

Två försök gjordes, ett testförsök och ett huvudförsök. Testförsöket gjordes för att kontrollera hur 

bra provtagningen och analysmetoden fungerade. Där användes en mindre variant av försöksdesign 

och resultatet anses inte vara pålitligt nog för att användas för optimering av driften. Det upptäcktes 

däremot en del problem. Tvättvattenflödet var inte stabilt och ingen kompensation gjordes på 

mesaflödet i förhållande till densitet. I huvudförsöket användes designen CCF - Central Composite 

Face centered med tre centrumpunkter för att bestämma variationen. Inför försöket startades en 

andra tvättvattenpump och under försökets gång kompenserades mesaflödet emot densiteten. 

Variationen mellan centrumpunkterna gjorde att resultatet inte anses vara pålitligt. Detta kan bero 

på att flera olika anledningar. När resultaten inte anses pålitliga går det inte att göra några slutsatser 

om hur filtret bör ställas in för maximerad torrhalt eller restalkali. Men det går att urskilja att vissa 

faktorer påverkar mer än andra, tvättvattenflöde och varvtal på filtret verkar påverka torrhalten 

mest.  
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A thesis was made on Billerudkorsnäs production unit in Karlsborg where lime kiln in the causticising 

department of chemical recovery plant does not meet the required production. Causticising 

department is the final step in the chemical recycling unit. There, the filtered green liquor is mixed 

with lime to recover the cooking chemicals used in the pulp factory. The cooking liquid is called 

white liquor. As a residue from the recycling of the white liquor you get lime mud, calcium 

carbonate. Calcium carbonate is recovered in the lime recycling department to reduce the need to 

buy lime to the factory, thus saving money. By first washing the lime mud in the lime filter and then 

burning it in the lime kiln. In order to increase production through the furnace better washed lime 

mud which means higher solid content and so little residual alkali as possible is sought. 

In order to increase the dry content and reduce the residual alkali in the lime mud examinations are 

made on one of the lime filters by means of multivariate experimental design. This is a great tool for 

examining whether there are interaction effects between different factors in an effective manner. 

The experimental design on the lime filter examines three different parameters, density of incoming 

lime mud flow, speed of the filter and wash water flow to the filter. Through the variation of these 

three variables in a calculated pattern an optimum can be obtained. There are other factors that will 

affect the dry matter content and residual alkali but these are not considered to affect as much. 

Two attempts were made, a test experiment and a main experiment. The test experiment was made 

to check how well the sampling and analytical methods work. Smaller version of the experimental 

design was used and the results are not considered to be reliable enough to be used for optimizing 

the process. It was however discovered some problems. The wash water flow to the filter was not 

stable and no compensation was made on the lime mud flow in relation to density. For the main 

experiment, the design CCF - Central Composite Face Centered with three center points was used, to 

determine the variation between samples. Before the trial started a second wash water pump was 

started and during the experiment compensation was made to the lime mud flow against density. 

With the obtained results on the center points, the variation between them made the experiment 

unreliable. This may be due to several reasons. When the results are not considered reliable, it is 

hard to make any conclusions about how the filter should be set for max imum dryness or residual 

alkali. But it is possible to discern that certain factors influence more than others, wash water flow 

and speed of the filter seems to affect the dry matter content the most. 
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1. Introduktion 
Introduktionen handlar om företaget Billerudkorsnäs och deras 

produktionsanläggning i Karlsborg. Den kommer även att beskriva processen i 

mixeriet, bakgrund till varför arbetet görs och en målbeskrivning. Processer som inte 

är relevanta i examensarbetet kommer inte att tas upp i denna rapport.  

1.1 Billerudkorsnäs 

Billerudkorsnäs grundades av en sammanslagning av företagen Billerud och 

Korsnäs år 2012. Bolaget är en ledande aktör inom fiberbaserade 

förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Totalt har företaget ca 4300 

medarbetare och omsätter ca 20 miljarder SEK per år. Det finns åtta 

produktionsanläggningar och försäljningskontor i ett tiotal länder.  

Produktionsanläggningarna är Beetham, Frövi/Rockhammar, Gävle, Gruvön, 

Karlsborg, Jakobstad, Skärblacka och Tervasaari. 

Marknaden för förpackningar har en långsiktigt positiv utveckling. 

Billerudkorsnäs har skapat en kraftfull aktör inom förpackningsmaterial och 

förpackningslösningar vid sammanslagningen. Detta genom att erbjuda bredare 

val av produkter,  vara i ledande positioner inom förpackningspapper, kartong, 

wellråvaror och ökad förutsättningar för uthållig lönsamhet.  [1] 

1.2 Karlsborgverken 

Karlsborgverken ligger strax utanför Kalix i Norrbottens län och sulfatfabriken 

gick i drift år 1914. På grund av dålig lönsamhet lades den ner redan 1918. År 

1929 startades det upp en ny fabrik med ett stort engagemang av 

ortsbefolkningen och satsning på aktie-tecknande. Den nya sulfatfabriken 

producerade ca 15800 ton massa. 1937 togs företaget över av domänverken för 

att säkra råvaruförsörjningen och blev sedan ASSI 1942. Det första 

pappersmaskinen togs i bruk 1953 och den andra pappersmaskinen fyra år 

senare. Den första pappersmaskinen lades ned i februari 1992 och byggdes om 

till en bestrykningsmaskin med en kapacitet på 40000 ton/år. Pappersmaskin 2 

har efter modernisering 1996 och efter ytterligare åtgärder en kapacitet på 

130000 ton/år.  Massafabriken moderniserades 1979-1980 med en ny fiberlinje, 

indunstning, sodapanna och en ny barkpanna. Ett nytt syrgasblekeri togs i drift 

1991 och samma år slutades det helt att använda klorgas i blekningen. 1999 

startades en starkgaspanna som kraftigt reducerade svavel och svavelväte 

utsläpp vilket gjorde att lukten från fabriken reducerats kraftigt. En ny turbin 

togs i drift är 2006 som står för ca 65 % av fabrikens elkonsumtion. 

År 1991 blev Karlsborgverken ett eget aktie-bolag och 93-94 gick ASSI och 

domän ihop. Sedan år 1994 såldes 49 % av aktierna och företaget 
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introducerades på börsen. 2001 bildades Billerud av bruken Karlsborg, 

Skärblacka och Gruvön. 2004 köptes ett pappersbruket Beetham i England. 2012 

köptes två pappersmaskiner i Finland i Jakobstad och Tervasaari och i slutet av 

2012 avslutades affären mellan Billerud och Korsnäs.  

Billerudkorsnäs produktionsanläggning Karlsborg producerar ca 300000 ton 

massa per år och har ca 380 medarbetare och omsätter ca 1,8 miljarder SEK per 

år.  Karlsborg producerar vit avsalumassa samt vitt papper. Massan används till 

skriv-tryckpapper, hygienpapper och specialpapper för affischer och etiketter. 

Papperbruket förädlar ca 40% av den vita massan som används till papper i olika 

kvaliter och avsett för produkter som kräver hög styrka och tryckkvalitet. [1] [2] 

1.3 Mixeri 

Mixeriet är en del av Karlsborg kemikalieåtervinning. Mixeriet är det sista steget 

för återvinningen av kokvätskan som används i kokeriet. Grönlut som kommer 

från sodapannan renas först i ett X-filter som arbetar med tryckdifferens. 

Slammet som fastnar i filtret körs sedan till ett slamfilter av trumtyp som tvättar 

slammet och återvinner det mesta av den grönlut som följde med. Det renade 

slammet går sedan för deponi.  

Grönluten går vidare till en cistern som mellanlagring innan det går vidare till 

mixeri delen. Det går in i släckaren där det blandas med osläckt kalk. Kemisk 

reaktion sker med den osläckta kalken till släckt kalk med vatten (ekvation 1) 

som sedan reagerar med grönluten. Reaktionen mellan kalciumhydroxid och 

grönluten kallas för kausticering och reaktions formelerna för detta visas i 

ekvation 1 och 2 nedan.  

 

Släckningen av kalken 

                         (1) 

   

Kausticering 

                                  (2) 

 

Kausticerings processen tar en liten stund så efter släckaren är det fyra stycken 

kausticeringskärl där reaktionen får fortskridda under omblandning. Därefter går 

blandningen till ett PD-filter där det avskiljs med hjälp av tryckdifferens. Den 

återvunna kokvätskan vitlut går till kokeriet där den används för att koka ny 

pappersmassa. Mesan (kalciumkarbonaten) som då är en restprodukt återvinns 

den också. Den blandas med lite vatten och pumpas sedan från PD-filtret till 

mesa-silos. Silos som är försedda med omrörare för att förhindra att mesan 

sedimenterar. Efter mellanlagring går mesan vidare till mesafilter som också är 

av trumtyp där den tvättas och sedan avvattnas och transporteras till 
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mesaugnen där den bränns och bildar osläckt kalk igen. Denna reaktion kallas för 

kalcinering och den kemiska formeln visas i ekvation 3. Den osläckta kalken 

transporteras vidare till en kalkfika ovanför släckaren och återanvänds. [3] 

Kalcinering 

                      (3) 

1.4 Bakgrund 

Från mesafiltren följer den tvättade och förtjockade mesan med rökgaserna från 

mesaugnen till LMD-torken innan den faller ner i ugnen. En lagom tvättad mesa 
är grunden för att minska svavelutsläppen till luft och för att minska 
alkaliförlusterna samtidigt som torrhalten ska hållas hög för att minska 

energiförbrukningen i ugnen. Restalkali som mesan innehåller påverkar också 
mesans sintring samt formationen av beläggningar (ringar) i ugnen. Mesaugnen 

är en flaskhals i mixeriet. En optimerad mesatvättning och förtjockning är därför 
nödvändigt för att maximera kalkproduktionen genom mesaugnen samtidigt 

som både energiförbrukning och utsläpp till luft kan påverkas positivt.  

1.5 Målbeskrivning 

Målet med examensarbetet är att komma fram till förbättrade driftsinställningar 
för mesafilter 2 för att nå en högre mesatorrhalt samtidigt som alkaliförlusterna 

och utsläppen till luft hålls på en acceptabel nivå, genom multivariat 
försöksdesign. 

2. Teori, metod och genomförande 
Denna del av rapporten handlar om metoden och teorin bakom mesafilter, mesaugn 

och försöksplaneringen som används i försöken. Vidare behandlas metoden för hur 

och varför de olika parameterar som regleras i försöken valdes.  Därefter följer ett 

avsnitt om genomförandet av arbetet. 

2.1 Teori och metod 

2.1.1 Mesafilter och mesaugnen 

Det två mesafiltren på Karlsborgverken är av trumtyp. Detta innebär att 

det är en trumma som roterar i ett tråg fyllt med vätska och runt 

trumman är det en filterduk. En vakuumpump skapar ett undertryck inne 

i trumman så vätskan sugs genom trumman och eventuella föroreningar i 

vätskan stannar på duken. I denna process om mesafiltren är mesan en 

förorening i svagluten. Efter vakuumpumpen separeras svagluten från 

gasströmmen och pumpas till svaglutscisternen. Svagluten återanvänds i 

sodapannan för att göra grönlut så desto mer lut man kan återvinna i 

mesafiltren desto mindre förluster av lut. 
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Mesan fastnar på trumman och tvättas med hetvatten som sprejas på 

filtret. Mesan kan vara så finkorning att en liten mängd kommer att gå 

genom filterduken. Tvättvattnet fortsätter också genom filterduken och 

vidare till svaglutscisternen. 

Men allteftersom kommer det att byggas upp en ”kaka” av mesa runt 

trumman. Denna kaka kommer i sig att hjälpa till att filtrera så att mindre 

mesa far genom. Efter ett tag kommer mesakakan bli för tjock och skalas 

då av med en schaber. Schabern består av vassa knivar som sitter längs 

trumman, vars uppgift är att skala ner kakan till en lämplig tjocklek.  

Trots dessa åtgärder kommer till slut filtret att sätta igen. Därför har man 

en högtryckstvätt som kontinuerligt spolar bort all mesa en liten bit åt 

gången fram till filterduken. Till slut kommer även filterduken att sätta 

igen och då tvättas den antingen med syra eller ersätts.  

Mesan som skalas av transporteras via transportband och skruvar först till 

LMD-torken och sedan in i mesaugnen där det bränns till osläckt kalk. I 

mesaugnen sker kalcinerings-processen enligt ekvation 3. Mesaugnen är 

ett 65 meter långt  rör som roterar och lutar lite svagt. I röret är väggarna 

försedda med eldfast tegel. Vid utmatningen av den brända kalken sitter 

det en brännare som förbränner beckolja för att värma upp ugnen och 

bränna kalken. Oftast delas ugnen in i tre zoner, torkzon, 

uppvärmningszon och brännzon. Den första zonen som mesan kommer 

till är torkzonen där den torkas och börjar sintra. Därefter går den vidare 

till uppvärmningszonen där den värms upp inför brännzonen. I 

brännzonen sker kalcineringen då mesan är vid brännaren. Efter 

brännzonen är det en tröskel som förhindrar att den brända kalken far ut 

samt ökar genomloppstiden genom ugnen. Efter tröskel faller kalken ner i 

kylare innan den transporteras till kalkfickan ovanför släckaren. 

Mesaugnen behöver vissa saker för att den ska gå bra. Den behöver en 

jämn och hög torrhalt av mesa för att underlätta regleringen och även för 

att minska energiförbrukningen. Det ska även vara en viss mängd 

restalkali i mesan. Restalkali mäts oftast i en procentuell andel 

vattenlösligt natriumsulfat och underlättar sintringen av mesan i ugnen. 

Sintringen är viktigt för att hålla en bra och jämn reaktivitet på den 

brända kalken som kommer ut i slutet av ugnen. För mycket restalkali kan  

göra att det sintrar för mycket i ugnen och det kan medföra att mesan 

fastnar i väggarna på ugnen och bildar ”ringar”. Ringar påverkar 

processen negativt genom att öka genomloppstiden i ugnen.  
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Mesafiltren används för att tvätta bort icke önskade föroreningar i mesan 

och till att förtjocka mesan så det kommer till mesaugnen med en lämplig 

torrhalt och restalkali. Högre torrhalt av mesan efter mesafilter medför 

lägre energiförbrukning. Det är önskvärt med så låg koncentration av 

restalkali som möjligt utan att det påverkar processen i mesaugnen. [3]  

 

2.1.2 Påverkande faktorer på mesan 

Det finns flera faktorer som kan påverka torrhalten och hur mycket 

restalkali som finns kvar i mesan efter mesafiltret. Genom samråd med 

flera operatörer och via litteratursökning har erhållits  ett antal faktorer 

som kan påverka resultatet. [3] 

 

Faktorer som kan påverka är mesa-densitet, filtertrummans varvtal, 

tvättvattenflöde, tvättvattentemperatur, mesans sammansättning, 

filterdukens skick, schabrings tid och intervall, schabrings tjocklek och 

vinkel, högtrycks tvättens hastighet och position, tvättvattnets dysor, 

tvättvattnets renhet, vakuumpumparna, mesaflöde till filtrena, trågnivå, 

omrörning i tråget och eventuellt skräp som kan finnas i tråget. 

Faktorerna påverkar torrhalt och restalkali olika mycket. Det är därför 

viktigt att under försöksperioden hålla alla faktorer som påverkar så 

konstanta som möjligt, förutom de som valts att varieras.  

 

För försöken valdes faktorerna mesans densitet, filtertrummans varvtal 

och tvättvattenflöde till filtret.  

2.1.3 Försöksplanering 

Försöksplanering är statistiska metoder för att ta fram samband och 

samverkans-effekter mellan flera olika faktorer. Med dessa kan man 

erhålla hur en process skall trimmas för att hitta optimum. Detta har en 

stor fördel emot att reglera en faktor i taget för att hitta ett optimum och 

sedan variera nästa faktor osv, när det kan finnas samverkans effekter 

mellan det olika faktorerna och på sådant sätt att det blir missledande. 

För att hitta sambands och samverkanseffekter varieras det olika 

faktorerna samtidigt i ett beräknat mönster och sedan används statistisk 

programvara för att analysera resultatet. Från det kan man se hur de olika 

faktorerna påverkar resultatet och sedan trimma in dem för optimerad 

drift. [4] 
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För huvudförsöket används en CCF (Central Composite Face centered) 

design med tre stycken centrumpunkter. CCF är ett statistiskt verktyg för 

experimentell design och det är ett effektivt sätt att kolla om det är 

någon huvud- och samspelseffekter mellan de olika faktorerna som valts. 

Vid försöket undersöks både torrhalt och restalkali i mesan så ett 

optimum kan även erhållas med en andragradsyta för det omfång som 

försöket har.  

2.2 Genomförande 

Denna sektion delas in i det två försöken som skall göras, testförsöket och 

huvudförsöket. Även en för provtagning och en för analys. 

2.2.1 Provtagning 

Filtret ställs in på de olika parametrarna för en punkt i taget från designen 

för de olika försöken. Man väntar sedan i ca 45 minuter innan ett prov tas 

ut så att processen hinner stabilisera på det nya parametrarna. Proverna 

tas ut från under och längst hela schabern från mesafiltret. Detta för att 

filtrerings förmågan på filtret varierar hela tiden på olika delar av 

trumman. Schabern på mesafiltret går in vid ett satt intervall så man 

väntar med att ta prover tills efter två minuter efter  schabern gått ut. 

Provet tas med en burk på en liter och när den är fylld så sätts provet i en 

hink försedd med lock.  

Antalet prover per punkt varierar mellan de olika försöken. I testförsöket 

tas det ett prov efter två minuter när schabern gått ut och i 

huvudförsöket tas det fyra. I testförsöket repeteras detta tre gånger och 

för huvudförsöket två gånger. När alla prov satts i hinken för den punkten 

blandas det om ordentligt och sedan tas det ut ca en liter från hinken som 

sätts i en burk försedd med ett lock. [2] 

 

2.2.2 Analys 

Analysen av proverna som är tagna sker enligt Karlsborgs instruktioner. 

För varje prov kollas torrhalt och procentandel vattenlöslig natriumsulfat. 

 

Först blandas provet om ordentligt. För torrhalten vägs det upp 5-10 

gram av mesan från ett prov och sätts i en vägd aluminium form. Formen 

sätts sedan i en ugn på ca 110°C i minst fyra timmar. Proverna tas sedan 

ut och vägs. Torrhalten beräknas sedan med ekvation 4. 
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 ,    (4) 

 

där b är provets vikt efter det varit i ugnen, a är provets vikt före det sätts 

in i ugnen, c är aluminiumformens vikt och TS är torrhalt i procent. Detta 

görs två gånger för varje prov och sedan används medelvärdet för de två 

proverna som resultat. 

 

För att undersöka natriumsulfathalten i mesan vägs det upp ca 15 gram 

mesa i en aluminiumform. Detta sätts i en bägare och sedan tillsätts det 

500 ml destillerat vatten och så får provet stå under omrörning i minst en 

timme. Efteråt filtreras lösningen och filtratet analyseras med ICP-OES. 

Som använder spektroskopi för att bestämma vattenlöslig natriumhalt i 

provet i mg/l. Detta omräknas sedan till procentuell vattenlöslig 

natriumsulfat enligt ekvation 5.  

 

                             
   

        
 ,  (5) 

 

där C är koncentrationen av natrium i provet (mg/l), V är total 

blandningsvolym (ml), W är invägd mesa i gram (g) och TS är mesans 

torrhalt i procent. [2] 

 

2.2.3 Testförsöket 

Testförsöket görs för att undersöka hur bra metoden för provtagning och 

analysen av proverna fungerar. Där användes en mindre variant av 

försöksplanering i ett mindre intervall än planerat för huvudförsöket. I 

figur 1 och tabell 1 visas hur detta försök är upplagt. I tabellen visas vilket 

intervall som valts för faktorerna. Ordningen för de olika punkterna i 

diagrammet är slumpmässigt valda för att undvika samverkan mellan de 

olika punkterna. Proverna togs ut ca 45 minuter efter att parametrarna 

var satta och då togs det tre prover per punkt som blandas om. 

Schabrings-intervallet var satt till 6 minuter och mesaflödet till filtret hölls 

konstant på 29 m3/h. Hastigheten på högtryckstvätten var ställd på 

100mm/minut under hela försökstiden och konstant tryck. 

Tvättvattendysorna på filtret har också under hela försöksperioden 

samma position på handventilerna dvs samma flöde till varje dysa. 
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Figur 1, visar försöks designen för testförsöket med varvtal på X-axeln, densitet, på Y-axeln och 

tvättvattenflöde på Z-axeln 

Tabell 1,  Testförsöket 

Ordning Densitet 
kg/m3 

Varvtal 
% 

Tvättvattenflöde 
m3/h 

3 1250 35 8 

1 1265 35 8 
7 1250 45 8 

5 1265 45 8 
8 1250 35 10 

4 1265 35 10 
2 1250 45 10 

6 1265 45 10 

 

2.2.4 Huvudförsöket 

När resultatet från testförsöket var klart påbörjades huvudförsöket. Från 

testförsöket upptäcktes en del problem och vissa åtgärder vidtogs för att 

minimera dessa.  

För provtagningen ansågs volymen som togs från filtret vara för liten, så 

genom att öka kvantiteten uppnås ett jämnare resultat. Under 

provtagning tas fyra liter mesa ut två minuter efter schabern gått ut från 

filtret istället för en liter.  

Tvättvattenflödet till filtret verkade svänga runt BÖR-värdet under 

testförsöket. För att minimera detta startas en extra tvättvattenpump för 

att flödet ska vara mer stabilt under försöket.  

Under testförsöket hölls mesaflödet konstant på 29 m3/h, detta gör att 

filtret får betydligt mer att tvätta och förtjocka när densiteten ändras. 

Under huvudförsöket beräknas massflödet till filtret vid start och sedan 
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används detta för att beräkna vilket mesaflöde detta ger vid det olika 

densiteter som används i det olika punkterna i huvudförsöket. Dessa 

visasa i tabell 2. 

 

Tabell 2, Mesaflöde vid olika densiteter 

Densitet (kg/m3) Mesaflöde till filtret 
(m3/h) 

1250 30,36 
1265 30 

1280 29,64 

 

 

Designen för huvudförsöket skapas med hjälp av programmet Modde [5]. 

Data visas i tabell 3 och figur 2. Där visas vilka punkter som skall tas, vilka 

parametrar som regleras, vilken ordning proverna skall tas och vilka 

värden på parametrarna som är satta. För varje punkt tas det ett prov för 

att kolla torrhalt och vattenlöslig natriumsulfathalt i mesan enligt 

provtagningsmetoden och analysmetoderna. Med data från tabell 3 

illustreras punkterna i en tre dimensionell kub i figur 2. 

Schabrings-intervallet var satt till 6 minuter och hastigheten på 

högtryckstvätten var ställd på 100mm/minut under hela försökstiden och 

konstant tryck. Tvättvattendysorna på filtret har också under hela 

försöksperioden samma position på handventilerna dvs samma flöde till 

varje dysa. Temperaturen på tvättvattnet in till filtret kontrolleras några 

gånger under försöksperioden och det var ca 67°C.  
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Tabell 3, Huvudförsök 

Nummer Ordning Incl/Excl Densitet Varvtal Tvättvattenflöde 

1 15 Incl 1250 35 8 

2 12 Incl 1280 35 8 

3 1 Incl 1250 55 8 

4 11 Incl 1280 55 8 

5 5 Incl 1250 35 12 

6 13 Incl 1280 35 12 

7 2 Incl 1250 55 12 

8 7 Incl 1280 55 12 

9 14 Incl 1250 45 10 

10 16 Incl 1280 45 10 

11 10 Incl 1265 35 10 

12 17 Incl 1265 55 10 

13 3 Incl 1265 45 8 

14 9 Incl 1265 45 12 

15 8 Incl 1265 45 10 

16 4 Incl 1265 45 10 

17 6 Incl 1265 45 10 

 

 

 

Figur 2, visar en tre dimensionel kub som illusterar var proverna skall tas inom gränserna för 

huvudförsöket. 
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3. Resultat 
I denna del presenteras erhållet resultat från analyserna som gjorde på de två olika 

försöken i tabeller och diagram.  

3.1 Testförsöket  

I tabell 4 visas resultatet som erhölls från testförsöket. Där visas torrhalten och 

procentandel vattenlöslig natriumsulfat. Det anses vara svårt att se mönster 

eller liknande genom att bara kolla på värdena från tabellen så data analyseras 

med hjälp av programmet Minitab [6] för att göra diagrammen som visas i figur 

3.  

Från effekt diagrammen i figur 3 kan man tydligt se att tvättvattenflöde till filtret 

påverkar torrhalten negativt och natriumsulfathalten positivt i mesan. Samtidigt 

som densiteten inte påverkar torrhalten mycket men påverkar 

natriumsulfathalten betydligt mer.  Varvtalet på filtren verkar påverka torrhalten 

positivt medans natriumhalten inte påverkas mycket. I samspelsdiagrammen 

kan det också avläsas att det verkar vara vissa samverkans effekter mellan de 

olika parametrarna.  

Testförsöket gjordes för att testa provtagningsmetoden och analysmetoden och 

det verkar fungera bra. Pålitligheten för resultatet diskuteras i diskussions delen 

av rapporten.  Prov resultaten visas i bilaga A. 

Tabell 4, Resultat testförsök 

Ordning Densitet Varvtal Tvättvattenflöde Torrhalt Na2SO4 

3 1250 35 8 76,8 0,28 
1 1265 35 8 76,0 0,31 

7 1250 45 8 75,8 0,30 
5 1265 45 8 76,8 0,31 

8 1250 35 10 75,0 0,30 
4 1265 35 10 75,9 0,29 

2 1250 45 10 76,4 0,25 

6 1265 45 10 75,1 0,32 
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Figur 3, visar fyra diagram med data från tabell 4. Det visar effekt diagram för både 

natriumsulfathalten och torrhalten samt samspelsdiagram för torrhalt och natriumsulfat. 

 

3.2 Huvudförsöket 

Resultatet från huvudförsöket visas i tabell 5. För vidare undersökning av data 

och för att skapa diagram användes programmet Modde [5]. Det är svårt att 

illustera hur effekten av de olika faktorerna påverkar torrhalten och 

natriumsulfathaltens med tabellen. Diagram skapades och dessa visas i figur 4. I 

diagrammen visas hur mycket de olika faktorerna påverkar både torrhalt och 

natriumsulfathalten i storleksordning. Tvättvattenflöde till filtret påverkar 

torrhalten mer än de andra olika faktorerna. Varvtalet på filtret påverkar 

natriumsulfathalten mest och kombination med varvtal och tvättvattenflöde 

påverkar också natriumsulfathalten. Resultaten från proverna visas i bilaga B 

samt även hela resultatet från analysen gjord av Modde i bilaga C. 
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Tabell 5, resultat huvudförsök 

Numme
r 

Ordnin
g 

Incl/Exc
l 

Densite
t 

kg/m3 

Varvta
l 
% 

Tvättvattenflöd
e 

m3/h 

Torrhal
t 
% 

Na2SO

4 

% 

1 15 Incl 1250 35 8 75,6 0,30 
2 12 Incl 1280 35 8 75,4 0,37 
3 1 Incl 1250 55 8 75,6 0,37 
4 11 Incl 1280 55 8 76,7 0,34 
5 5 Incl 1250 35 12 74,6 0,18 
6 13 Incl 1280 35 12 74,6 0,21 
7 2 Incl 1250 55 12 74,7 0,35 
8 7 Incl 1280 55 12 74,2 0,38 
9 14 Incl 1250 45 10 74,9 0,32 
10 16 Incl 1280 45 10 74,7 0,31 
11 10 Incl 1265 35 10 74,7 0,27 
12 17 Excl 1265 55 10   
13 3 Incl 1265 45 8 74,8 0,36 
14 9 Incl 1265 45 12 74,4 0,29 
15 8 Incl 1265 45 10 75,4 0,27 
16 4 Incl 1265 45 10 74,3 0,39 
17 6 Incl 1265 45 10 75,0 0,35 

 

 

Figur 4, visar effekt diagram från huvudförsöket med data taget från tabell 5. Där syns det hur 

mycket det olika faktorerna påverkar i storleksordning från vänster till höger torrhalt och 

natriumsulfathalt med konfidensintervall.  
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4. Diskussion 
I diskussionen diskuteras resultaten för både testförsöket och huvudförsöket. 

Desssutom analyseras vad som kan ha påverkat resultatet under det olika försöks 

perioderna. 

4.1 Testförsöket 

Under testförsökets gång var det ett antal problem under försöksperioden. Strax 

efter försöksperiodens början tillfördes det ny kalk in i systemet. Det tar dock ett 

tag innan den nya kalken kommer in till systemet. Men vid provtagningen av 

punkt fyra under testförsöket märktes en stor skillnad i färgen på mesan som 

gått från vit till grå. Sammansättningen av mesan anses att ha ändrats kraftigt 

under punkt fyra och sedan ännu mera efteråt från punkt 4 till 8.  

En kort tid efter inställningarna gjordes för den första försökspunkten blev det 

problem med igensättningar i mesaugnen. Under hela försöksperioden under 

testförsöket minskades produktionen även om mesaflödet till mesafilter 2 hölls 

konstant så  ändrades flödet till mesafilter 1. Detta kan ha gjort att det blev 

svängningar i mesaflödet till filtret.  

PD-filtret, Slamfiltret och X-filtret tvättades under försöksperioden vilket också 

leder till svängningar i tvättvattenflöde och mesaflöde. Svängningar i 

tvättvattenflödet är oftast inte så pass stora att de anses påverka processen 

mycket men vid tvättning av X-filtret framförallt anses svängningarna vara en 

störande faktor på experimenten. Därför förslås att inför huvudförsöket köra två 

tvättvattenpumpar för att hålla flödet mer konstant. När slamfiltret tvättats 

använder det mesa för att bygga upp en filterkaka för att filtrera 

grönlutsslammet. Under försöket skedde detta under väntetiden på punkt 7. För 

att kompensera förlängdes vänteperioden ca 30 minuter innan provtagning 

gjordes.  

När mesafilter är i drift blir det igensättningar på filterdukarna. Detta går inte att 

kontrollera så det kan anses som en störande faktor i försöket. Anteckningar 

gjordes för hur var dessa igensättningar var på filtertrumman samt var 

högtryckstvätten var på filtertrumman. Dessa två faktorer samspelar med 

varandra. Oftast var det igensättningar precis bredvid högtryckstvätten. Dessa 

anses ha en mindre påverkan på resultatet. 

Analysmetoderna fungerade bra under testförsöket men provtagningsförsöken 

tog lång tid och det ansågs vara för liten volym av mesa som togs ut. Detta kan 

göra att det är missvisande på torrhalt och natriumsulfathalten i proverna. Inför 

huvudförsöket föreslog att ta en större mängd mesa efter schabern gått ut och 
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att minska antalet gånger man tar prover per punkt för att få en jämnare 

mesasammansättning. 

Testförsöket hade inga centrumpunkter så det är svårt att veta hur mycket 

variation det är i resultatet. Som förbättringsförslag för testförsöket skulle det 

ha varit med några centrumpunkter för att kunna se hur stor variationen är 

mellan proverna. Men skillnaden i densitet, varvtal och tvättvattenflöde är inte 

så stor på testförsöket. Om det ska vara med centrumpunkter i försöket så skulle 

intervallen för respektive parameter vara större. 

4.2 Huvudförsöket 

Som det visas i tabell 5 finns det inte något resultat från den 17-de punkten i 

huvudförsöket. Detta beror på att under provtagningen på punkt 16 blev det ett 

tegel-ras inne i mesaugnen som innebar att den behövde stannas. Detta innebär 

även att mesafiltrerna behöver stannas så den 17 punkten erhölls inget prov 

ifrån. Det tog flera dagar innan mesaugnen var i drift igen och under den tiden 

har mesasammansättningen ändrats mycket så det 17 punkten utgår.  

Med det tre centrumpunkterna kunde variationen mellan de olika prov 

punkterna i resultatet erhållas. Variationen syns tydligt i figur 5. Där visas ett 

replikations diagram över torrhalten i huvudförsöket. Där syns det tre centrum 

punkterna som punkterna 15, 16 och 17. Punkterna 5,6,7,9,10,11,13 och 14 

ligger inom variationen mellan de tre centrumpunkterna. Detta gör att det inte 

går att dra några slutsatser av försöket om vilka parametrar som skulle ge en 

högre torrhalt än någon annan. Det kan bero på hur bra de olika behållarna var 

på att bevara proverna och även hur bra proverna var omrörda innan prov för 

torrhalten gjordes. Replikations-diagrammet för natriumsulfathalten visas inte 

men det är ännu fler punkter som ligger inom variationen i centrumpunkterna i 

det.  
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Figur 5, visar replikations diagram för torrhalten från huvudförsöket. Diagrammet är gjort  med hjälp 

av programmet Modde. Variationen mellan centrumpunkterna visar att pålitligheten i försöket inte 

är stor. 

  

Under huvudförsöket startades en andra tvättvattenpump för att minska 

tvättvattenflödets variation till mesafiltrerna. Detta fungerade bra och det 

syntes en tydlig skillnad på hur mycket tvättvattenflödet varierade, men under 

väntetiden mellan punkt 10 och 11 havererade ordinarie tvättvattenpump. Även 

efter haveriet då endast reservpumpen gick verkade tvättvattenflödet vara mera 

stabilt än under testförsöket.  

Som under testförsöket blev det vissa igensättningar längst trumman på filtret. 

Men som i testförsöket anses detta inte påverka resultatet mycket. 

Anteckningar bör göras ifall det är stora igensättningar längst en större del av 

filtertrumman.  

Noteringar gjordes också att vid vissa tvättvattenflöden började H2S halterna i 

rökgaserna från mesaugnen att öka. Detta beror på hur bra tvättad mesan som 

går in i ugnen är. Detta är dock uteslutande vid försöken med lågt 

tvättvattenflöde. Så även om torrhalten är bättre vid dessa flöden så anses det 

inte möjligt att köra med så lågt tvättvattenflöde längre stunder på grund 

utsläpp till luft från mesaugnen.  

Då huvudförsöket tog ca 22-23 timmar att göra så gick det inte att undvika att 

andra filter inne i mixeriet behöver tvättas, vissa flera gånger. Anteckningar 

fördes under vilka punkter som detta skedde. Men det anses inte påverkat 

mesafiltrerna lika mycket som under testförsöket pga bättre tvättvattenflöde till 

mesafiltrerna.  
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Under analysen av huvudförsöket blev det uppenbart att någon faktor påverkar 

försöket som inte tidigare upptäckts. Vid analysen av huvudförsöket upptäcktes 

att för att hålla trågnivån i filtrena konstant pumpas en del av svagluten från 

båda filtrerna tillbaka. Detta innebär att svagluten som kommer in till mesafilter 

2 för att hålla trågnivån konstant även innehåller svaglut från mesafilter 1. Detta 

gör att natriumsulfat-proverna inte kommer att variera lika mycket eftersom 

inga driftsändringar gjordes på mesafilter 1. Samtidigt som pumparna som 

pumpar tillbaka svagluten till mesafiltrerna är underdimensionerade. Pumparna 

klarar inte av att hålla uppe trågnivåerna i båda filtrerna samtidigt.  

Kompensering gjordes på mesaflödet till båda mesafiltrerna men den kanske 

inte var tillräckligt. Vid beräkning av massflödet användes densiteten på 

mesaflödet in vid start. Istället kan man använda densiteten för bara mesa 

innehållet i flödet. Det skulle göra en större skillnad på massflödet och med en 

sådan beräkning skulle flödena till filtret bli som i tabell 6. 

Tabell 6, Mesaflöden 

Densitet 
kg/m3 

Mesaflöde 
m3/h 

1250 31,8 

1265 30 

1280 28,4 

 

5. Slutsatser 
Inget av försöken anses vara nog pålitligt för att dra några slutsatser om hur det olika 

parametrarna skall vara för en optimerad drift. Däremot syns det vissa trender att 

torrhalten och restalkali påverkas kraftigast av tvättvattenflödet och varvtal. 

Torrhalten och restalkali i mesan går ner med ökat tvättvattenflöde. Ökat varvtal ger 

högre torrhalt och även högre restalkali. Detta innebär att en kompromiss måste 

göras beroende på om det önskas ha en högre torrhalt eller mindre restalkali i 

mesan. En kombination av högre varvtal, mindre tvättvattenflöde och högre densitet 

ger högre torrhalt och tvärtom för lägre restalkali.  
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Bilaga A 
Prov 
resultat 
torrhalt 

1 1 1 1 2 2 2 2  

 Skål 1 
gram 

Mesa+skål 
gram 

Torr mesa 
gram 

Torrhalt 
% 

Skål  
gram 

Mesa+skål 
gram 

Torr mesa 
gram 

Torrhalt 
% 

Medel 
torrhalt 
% 

1 1,00 8,08 6,38 0,759887 1,03 8,21 6,49 0,760446 76,02 

2 1,02 8,87 7,01 0,763057 1,01 8,97 7,10 0,765075 76,41 

3 1,02 8,29 6,60 0,767538 1,01 8,39 6,68 0,768293 76,79 

4 1,01 8,69 6,84 0,759115 1,01 8,46 6,66 0,758389 75,88 

5 1,00 8,44 6,72 0,768817 1,01 8,64 6,86 0,76671 76,78 

6 1,01 8,58 6,69 0,750330 1,01 8,59 6,71 0,751979 75,12 

7 1,01 8,21 6,47 0,758333 1,00 8,31 6,53 0,756498 75,74 

8 1,01 8,37 6,51 0,747283 1,01 8,47 6,63 0,753351 75,03 

          

Prov resultat Natriumsulfat        

 Invägd 
mesa 
gram 

Volym 
ml 

Koncentration 
mg/l 

Torrhalt 
% 

Vattenlöslig Na2SO4 
% 

  

1 14,75 500 22,17 76,02 0,31     

2 14,32 500 17,92 76,41 0,25     

3 14,96 500 20,66 76,79 0,28     

4 14,92 500 21,50 75,88 0,29     

5 14,36 500 22,06 76,78 0,31     

6 14,98 500 23,48 75,12 0,32     

7 14,35 500 21,16 75,74 0,30     

8 14,85 500 21,54 75,03 0,30     
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Bilaga B 
Torrhalts prover huvudförsök         

Prov 1 1 1 1 2 2 2 2   

 Skål 
g 

Mesa+Skål 
g 

Torr mesa 
g 

Torrhalt 
% 

Skål 
g 

Mesa+Skål 
g 

Torr mesa 
g 

Torrhalt 
% 

Medel torrhalt 
% 

1 1,03 9,44 7,39 0,76 1,01 9,33 7,30 0,76 75,61  

2 1,01 9,67 7,47 0,75 1,03 9,84 7,62 0,75 74,70  

3 1,02 9,85 7,63 0,75 1,01 9,42 7,30 0,75 74,83  

4 1,02 9,73 7,48 0,74 1,01 9,69 7,47 0,74 74,30  

5 1,01 9,83 7,59 0,75 1,01 9,54 7,37 0,75 74,58  

6 1,01 9,74 7,57 0,75 1,01 9,83 7,62 0,75 75,04  

7 1,02 9,32 7,18 0,74 1,02 9,67 7,44 0,74 74,22  

8 1,02 9,56 7,46 0,75 1,02 9,45 7,37 0,75 75,37  

9 1,00 9,74 7,50 0,74 1,02 9,52 7,34 0,74 74,36  

10 1,02 9,51 7,37 0,75 1,01 9,71 7,50 0,75 74,70  

11 1,01 9,32 7,38 0,77 1,01 9,76 7,72 0,77 76,67  

12 1,01 9,69 7,57 0,76 1,01 9,77 7,60 0,75 75,40  

13 1,03 9,39 7,26 0,75 1,01 9,49 7,34 0,75 74,58  

14 1,01 9,69 7,51 0,75 1,02 9,73 7,55 0,75 74,93  

15 1,02 9,46 7,40 0,76 1,02 9,81 7,67 0,76 75,62  

16 1,01 9,67 7,47 0,75 1,02 9,77 7,57 0,75 74,73  

Natriumsulfathalter Huvudförsök        

 Invägd 
mesa 
g 

Volym 
ml 

Provresultat 
mg/l 

Torrhalt 
% 

Na2SO4 
% 

     

1 15,00 500,00 26,90 75,61 0,37      

2 15,03 500,00 25,59 74,70 0,35      

3 14,95 500,00 26,03 74,83 0,36      

4 14,98 500,00 27,94 74,30 0,39      

5 14,99 500,00 13,32 74,58 0,18      

6 15,00 500,00 25,64 75,04 0,35      

7 14,98 500,00 27,31 74,22 0,38      

8 14,95 500,00 19,55 75,37 0,27      

9 15,02 500,00 20,95 74,36 0,29      

10 14,94 500,00 19,69 74,70 0,27      

11 15,02 500,00 25,43 76,67 0,34      

12 14,95 500,00 21,33 75,40 0,29      

13 14,92 500,00 15,40 74,58 0,21      

14 14,96 500,00 22,96 74,93 0,32      

15 14,96 500,00 21,91 75,62 0,30      

16 14,92 500,00 22,10 74,73 0,31      
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Bilaga C 

Investigation: Mesatorrhalt 

Factors and Responses 

[Insert here a description of the factors] 

Factors: 

The following table contains the factors names, abbreviation and settings.  

Name 
Abbr

. 
Units Type Use 

Setting

s 

Transfor

m 

Prec

. 
MLR Scale 

PLS 

Scale 

Densitet Den 
kg/m

3 

Quantitativ

e 

Controlle

d 

1250 to 

1280 
None 2 

Orthogon

al 

Unit 

Varianc

e 

varvtal Varv % 
Quantitativ

e 

Controlle

d 

35 to 

55 
None 2 

Orthogon

al 

Unit 

Varianc

e 

Tvättflöd

e 
Tvä m3/h 

Quantitativ

e 

Controlle

d 
8 to 12 None 1 

Orthogon

al 

Unit 

Varianc

e 

 

 

[Insert here a description of the responses] 

Responses: 

The following table contains the responses names, abbreviation and settings.  

Name Abbr. Units Transform MLR Scale PLS Scale Type 

Torrhalt Torr % None None Unit Variance Regular 

Na Na % None None Unit Variance Regular 

 

   

Objective in MODDE; Model and Design 

The Objective determines the choice of the model and design. 
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The following objectives are available: 

Screening: 

Find the important factors in the first phase of a project using linear or interaction 
models. 

Response Surface Modeling (RSM) 

Detailed optimization and modeling using quadratic or cubic models.  

Split Objective 

Split Objective is available for mixture and process factors. This allows you to select 
different models for the process and the mixture factors. 

Following is the selected objective, model and design in this investigation: 

Objective: RSM 

Process Model: Quadratic 

Mixture Model: -- 

Design: CCF 

Model terms: Constant, Densitet, varvtal, Tvättflöde, Densitet*Densitet, varvtal*varvtal, 
Tvättflöde*Tvättflöde, Densitet*varvtal, Densitet*Tvättflöde, varvtal*Tvättflöde 

Runs in design: 17 

Center points: 3 

Replicates: 0 

Worksheet 

Following is the worksheet used to fit the model. 

Exp No  Run Order Incl/Excl Densitet varvtal Tvättflöde Torrhalt Na 

1  15 Incl 1250 35 8 75,62 0,2992 

2  12 Incl 1280 35 8 75,4 0,3746 

3  1 Incl 1250 55 8 75,61 0,3664 

4  11 Incl 1280 55 8 76,67 0,3412 

5  5 Incl 1250 35 12 74,58 0,184 
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6  13 Incl 1280 35 12 74,58 0,2138 

7  2 Incl 1250 55 12 74,69 0,3521 

8  7 Incl 1280 55 12 74,21 0,3795 

9  14 Incl 1250 45 10 74,92 0,3164 

10  16 Incl 1280 45 10 74,72 0,3063 

11  10 Incl 1265 35 10 74,69 0,2726 

12  17 Excl 1265 55 10     

13  3 Incl 1265 45 8 74,83 0,3594 

14  9 Incl 1265 45 12 74,37 0,2898 

15  8 Incl 1265 45 10 75,37 0,268 

16  4 Incl 1265 45 10 74,29 0,3879 

17  6 Incl 1265 45 10 75,04 0,3519 

 
 

Method of Fit 

The investigation is fitted with MLR. 
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Goodness of Fit 

 

  R2 R2 Adj. Q2 SDY RSD N 
Model 

Validity 

Reproducibilit

y 

Torrhal

t 

0,75516

8 
0,38792 -1,78 0,633361 0,495513 

1

6 

0,89549

7 
0,236236 

Na 
0,82002

2 

0,55005

6 

-

0,038531

9 

0,059667

3 

0,040023

5 

1

6 

0,98844

9 
-0,0632013 

                  

N = 16 
Cond. 

no. = 
5,7861             

DF = 6 Y-miss = 0             

                  

 
 

R2: The percent of the variation of the response explained by the model. R2 is a 

measure of fit, i.e. how well the model fits the data. 

 

Q2: The percent of the variation of the response predicted by the model according to 

cross validation. Q2 tells you how well the model predicts new data. A useful model 

should have a large Q2. 

 

Model Validity: A Measure of the validity of the model. When the Model validity 

bar is larger than 0.25, there is no Lack of Fit of the model (the model error is in the 



 28  

 

same range as the pure error). A Model validity bar of 1 represents a perfect model. 

 

When the Model validity is less than 0.25 you have a significant lack of fit (LOF) and the 

model error is significantly larger than the pure error (reproducibility). 

Reproducibility: The variation of the response under the same conditions (pure 

error), often at the center points, compared to the total variation of the response.  

 Reproducibility = 1 - (MS (Pure error) / MS (total SS corrected)). 

MS = Mean squares or variance. 

How good is the Model 

Diagnostics 

Normal Probability plot of Residuals 

(This plot uses standardized residuals, if your method of fit is MLR, and you have 

sufficient degrees of freedom, you may want to replace it with the studentized 
residuals.) 

The Normal Probability Plot of residuals displays the residuals ( standardized or 
studentized) on a double Log scale. This plot allows us to:  

1. Detect outliers  

2. Asses Normality of the residuals  

If the residuals are random and normally distributed, the Normal Probability plot of the 

residuals has all the points lying on a straight line between –4 and + 4 studentized or 
standardized standard deviation. 
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[Note the outliers if they exist] 

Residual plot vs. variable 

This plot displays a variable vs the studentized or standardized residuals. 

The residuals should be random, with no pattern. A curved pattern, indicates that a 
quadratic term in the plotted variable, is missing from the model. 

 
 

  

Observed vs. predicted for each response (y) 

This plot displays the observed versus predicted values of the response. By clicking on 

the line in the graphical toolbox you can display the regression line. With a good model 
all the points will fall on the 45degree line.  
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Box Cox Plot 

With MLR, this plot indicates if transformation of the responses is needed. 

The Box Cox computes the best transformation of the response that yields: 

A simple and parsimonious model 

An approximately constant model error variance 

An approximately normal distribution for the model error  

If the response values vary by more than a magnitude of ten, a transformation is often 
recommended 

The transformations used are the power transformation of Y that is Yλ. 

The values of λ used vary between –2 and +2 

If your plot does not include λ = 1 in the confidence interval, then a transformation is 
recommended. 

This plot is not available with PLS. 

[When available insert the Box Cox plot here] 

 
 

Reviewing the Fit 

Coefficients Scaled and Centered 

The coefficient plot displays the regression (MLR) or PLS coefficients with confidence 

intervals. 
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The coefficient is significant (different from the noise), when the confidence interval does 
not cross zero. 

[Use this plot to interpret the coefficients.] 

 

Main Effects plots 

The effect plot displays the values of the fitted response when a factor varies from its 

low to its high level. The fitted values of the response are plotted at all the levels of the 
factor. 

 

 

Refining the Model 

[If needed and Fit the model again and describe the final model, improvements, 

interpretation] 
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Predictions 

[Insert the desired prediction plots] 

Conclusion 
 

Investigation path: C:\Documents and Settings\vatlab\Mina dokument\mesafilter flodin grund.mip 

Created by MODDE 7, onsdag, maj 28, 2014 

 

 


