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Förord 
 
Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till 
processoperatör(120hp). 
Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö Fabriker AB under perioden 2015-
05-04  -  2015-05-13. 
Förslaget till detta examensarbete lades fram av Lennart Östman, Domsjö Fabriker och arbetet har 
genomförts av Jens Westerlund, Processoperatörsprogrammet, Umeå Universitet. 
Jag vill ge ett speciellt tack till Lennart Östman som har varit min handledare under 

examensarbetet. 

Tack även till Karin Persson, Krister Lundgren, Mats Ohlsson och alla operatörer som hjälpt 

mig under min tid på Domsjö. 

Jag vill även tacka universitetshandledaren Ville Jalkanen. 

 

Till sist vill jag tacka Domsjö Fabriker som gett mig möjlighet att genomföra det här 

examensarbetet. 

 

Örnsköldsvik, maj 2015 

Jens Westerlund 
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Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet är att reda ut vilka delar av Domsjö Fabrikers 

råvattensystem kan prioriteras bort ifall någon typ av driftstörning inträffar, 

exempelvis strömbortfall, vid matningen till råvattenbassängen. 

För att reda ut detta har ledningar till pannhuset, kokeriet, blekeriet och renseriet 

följts och flödesmätts för att ta reda på hur mycket de olika delarna i 

råvattensystemet förbrukar. 

Mätningarna har genomförts med en ultraljudflödesmätare. Ultraljudflödesmätare 

mäter flöden enligt v-metoden. 

I denna rapport är de fyra avdelningarna sammanställda var för sig och 

sammanställningen visar vilka de största råvattenförbrukarna på respektive avdelning 

är samt vilka som kan tänkas prioriteras bort. 

Förslag har även lagts fram gällande hur ett avstängningssystem till pumparna skulle 

kunna se ut. 
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Inledning 
 

Domsjö Fabriker AB(figur 1) är ett bioraffinaderi beläget i Domsjö, en förort till Örnsköldsvik. 

Företagets produkter delas upp i tre huvudgrupper vilka är; specialcellulosa, bioetanol och 

lignin. 

Lignin levereras främst till betong-, olje- och foderindustrin medan specialcellulosan 

exempelvis används i hygienartiklar, rengöringsprodukter, livsmedel eller mediciner. 

Bioetanol, i sin tur, används till köldbärare, drivmedel och andra kemiska produkter. 

Raffinaderiet startades redan år 1903, då ett sulfitmassabruk med en årsproduktion på  

ca 6000 ton per år och har sedan dess utökat verksamheten enormt och producerade  

220 200 ton cellulosa år 20143. 

Råvattenbassängen är råvattensystemets hjärta, alla råvattenflöden kommer ifrån 

råvattenbassängen. 

Om ett strömavbrott drabbar matningspumparna till råvattenbassängen på Domsjö Fabriker 

så tar det inte lång tid innan råvattnet i bassängen har pumpats slut och produktionsstopp är 

ett faktum. Detta p.g.a att råvattnet används till viktiga delar på olika de avdelningar i 

fabriken. Exempelvis så används råvattnet som tätningsvatten* i pumpar samt kylvatten. 

Exakt hur lång tid det tar för tömma råvattenbassängen beror på i vilken takt fabriken 

producerar samt vilken tid på året det är. Exempelvis så sänks råvattnets kylkapacitet 

avsevärt under sommaren då temperaturen i vattnet stiger, detta leder till en högre 

förbrukning. 

 
*Tätningsvatten kyler och smörjer en mekanisk tätning och tillhörande axel 

Figur 1. Domsjö Fabrikers anläggning belägen vid Moälven 
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Figur 2. Råvattenförbrukning för år 2014 

År 2014 var snittförbrukningen av råvatten på 2494,4 m3/h med  

en medeltemperatur på 7,8oC, se figur 2. 

Råvattenbassängen rymmer ca 200 m3  vilket innebär att det i genomsnitt skulle ta ca  

5-6 minuter från det att tillflödet försvinner tills det att råvattenbassängen ekar tom. 

Ser man till maxförbrukningen under 2014 (3975,4 m3/h) som infann sig i början av augusti  

så är tömningstiden endast ca 3-4 minuter beroende på hur mycket som flödar åter till 

älven. 

Detta innebär att de som ansvarar för att reservpumparna sätts igång har i snitt  

5 minuter på sig att ta sig från Domsjö Fabriker till vattenverket vid Veckefjärden samt att 

sätta igång reservpumparna. Lyckas man inte med detta är ett produktionsstopp oundvikligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därför måste råvattensystemet kartläggas och flödesmätas för att kunna lokalisera icke 

essentiella delar som kan prioriteras bort vid ett eventuellt strömbortfall vid matningen till 

bassängen.  
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Metod 
Inledande så studerades ritningarna över bassängens utlopp för att få en uppfattning om 

vilka avdelningar som förbrukar råvatten samt i vilken omfattning dom kan tänkas göra 

detta. 

Därefter mättes flöden vid utlopp/pump från bassäng och sedan vid förgreningar påväg ut 

till avdelningarna. 

Mätningarna gjordes med en flödesmätare av märket Portaflow, se figur 3, som med 

ultraljud mäter vätskeflödet enligt v-metoden där signalen går från sensor 1, studsar på 

motstående vägg och sedan går uppströms/nedströms till sensor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna utföra mätningar krävs kännedom om ledningens egenskaper och att mätaren 

ställs in utifrån dessa. Först matas rörets ytterdiameter och tjocklek in i mätaren, därefter 

vilken vätska som ska mätas(vatten i mitt fall) följt av eventuell fodring/beläggning på röret 

och sist vilken typ av sensor som används. Jag använde mig utav två olika sensortyper 

beroende på vilken rörtjocklek jag använde. Efter detta ges ett avstånd från mätaren som 

motsvarar det avstånd som ska ställas in mellan sensorerna på sensorhållaren. Därefter 

lägger man ett tunt lager fett på varje sensor sedan monterar man och kopplar in 

utrustningen och väntar in värden på mätaren. 

Till sist så konsulterades de personer som har god kunskap kring råvattenförbrukningen på 

respektive avdelning för att reda ut vilka av de uppmätta förbrukarna som kan prioriteras 

bort för att dryga ut förbrukningen.  

Figur 3. PORTAFLOW flödesmätare och sensorhållare. 
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Resultat 
 

Pannhuset 

Till pannhuset mättes flödena totalt upp till 184 m3/h fördelat på två pumpar, se tabell 1. 

Tabell 1. Råvatttenförbrukning pannhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 146,5 m3/h som pumpas till pannhuset från  

pump 29b-12 (Tabell 1)(Figur 4) kvarstod det i slutändan 20 

m3/h  vilka ej kunde lokaliseras, möjligtvis kan flödena till 

droppavskiljarna vara något högre. 

Flödena som går till skrubbers i panna 8 & 9 kan, enligt 

Krister Lundgren, direkt halveras vilket minskar 

förbrukningen med 45 m3/h.  

Resterande flöden kan ej skäras ner på  

då detta skulle innebära en säkerhetsrisk både när det kommer till materiellskador om t.ex 

tätningsvatten* försvinner men det skulle även innebära en personskaderisk ifall kylvatten 

skulle försvinna och detta skulle orsaka en smältavattenexplosion, om smältan från pannan 

kommer i kontakt med vatten. 

*Tätningsvatten kyler och smörjer en mekanisk tätning och tillhörande axel. 

 

Pannhus – Skrubber P8 & P9 (Pump 29B-12)  

       

Skrubber P9   45 m3/h   

Skrubber P8  42 m3/h   

Droppavskiljare  24,5 m3/h   

Askfilter   15 m3/h   

Okänt   20 m3/h   

Totalt   146,5 m3/h 

       

Pannhus - diverse (Pump 37B-5)   

       

Grönlutmixer P8  7,2 m3/h   

Grönlutmixer P9  13,5 m3/h   

Löprännor P8   3,7 m3/h   

Löprännor P9  7,2 m3/h   

Kylning växellåda P9 3,8 m3/h   

Kylning växellåda P8 2,2 m3/h   

Totalt   37,6 m3/h  

          

Figur 4. Rörpassage till pannhus. 
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Blekeri 

Blekeriets råvattenförbrukning mättes till totalt 56 m3/h , flödet kommer från en 

självtrycksledning som grenar av sig till två förbrukare i blekeriet, dels trågkylning till filter 

efter torn 2  men även som kylningsvatten i tubvärmeväxlare som kyler filtrat innan 

membranfiltrering i Ultrafiltreringsstack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flödet till tubvärmeväxlaren, se figur 5, mättes till 29 m3/h , nämnvärt är dock att detta flöde 

vid vissa tillfällen kan vara upp till dubbelt så stort beroende på produktionstakten. 

Flödet till filterkylningen efter torn 2 mättes till 27 m3/h och detta flöde kan vid nödfall tas 

bort tillfälligt, nackdelen är att temperaturen i arbetsmiljön kring torn 2 kommer stiga utan 

filterkylning, men risken för materialskada anses vara liten. 

 

 

Renseri  

Till renseriet mättes ett råvattenflöde á 36 m3/h upp, i princip allting går till barktrumman. 

Utöver den finns det ej någon annan kontinuerlig förbrukare av råvatten i renseriet. 

Renseriet är varken en stor eller viktig förbrukare av råvatten och kan utan påverkan på 

produktionen i övrigt plockas bort tillfälligt. Flisstackar finns tillgängliga som ska räcka till 

minst tre dagars produktion så det finns inget akut behov av renseriet vid brist på råvatten.  

Figur 5. Tubvärmeväxlare (filtratkylning) blekeri 
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Kokeri 
Kokeriets förbrukare mättes totalt upp till 166 m3/h fördelat på tre pumpar, se tabell 2. 

Tabell 2. Råvattenförbrukning kokeri 

Kokeri – 12 bar (Pump 37B-6)      
       
Boxvatten cirkulationspumpar  8 m3/h   
Totalt   8 m3/h   
       
Kokeri – 6 bar (Pump 37B-7)    
       
Kylning kokarlock  23,5 m3/h   
Råvatten koksyraberedning 2 m3/h   
Boxvatten cirkulationspumpar    
syrakarsavdelning  5 m3/h   
Okänt   13,5 m3/h   
Totalt   44 m3/h    
       
Kokeri – Gaskylning (Pump 30-30 & 30-31) 
       
6” och 8” Värmeväxlare  114 m3/h   
Totalt     114 m3/h   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flödessammanställningen(Tabell 2) kan avläsas att de största förbrukarna på 

kokeriavdelningen är gaskylningens 6” och 8” värmeväxlare, se figur 6, hur mycket de 

förbrukar var för sig var ej möjligt att ta reda på vid det tillfället då mätningarna 

genomfördes. Detta eftersom ledningarna var isolerade hela vägen till värmeväxlarna och 

utloppet dessutom var för varmt för att mäta. Kokeriets råvattenförbrukning går ej att skära 

ner på då det används som kylning samt tätningsvatten och det finns risk för att t.ex pumpar 

tar skada eller att kokarlockspackningar går sönder eftersom de är gjorda av gummi som inte 

tål höga temperaturer, enligt Christer Jonsson.  

Figur 6. Pump 30-30 & 30-31 (6” & 8” värmeväxlare kokeri) 

30-30 

30-31 
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Summering av flöden 

Totalt har 442 m3/h råvatten mätts upp till de fyra avdelningar som har kartlagts, av dessa 442 

m3/h kan totalt 108 m3/h skäras bort tillfälligt, 36 m3/h från renseriet, 27 m3/h från blekeriet 

och 45 m3/h från pannhuset.  

Stryps flödet med 108 m3/h ökar detta tömningstiden med ungefär 20 sekunder. 

Resterande flöden måste, som tidigare nämnts, hållas kvar av säkerhetsskäl då det utgör en 

risk för skada på utrustning men även risk för personskada ifall dessa dras in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglering 

Strypningen av dessa flöden skulle kunna automatiseras med hjälp av nivåreglering i 

råvattenbassängen, se figur 7, där pumparna begränsas/stängs när vattennivån i bassängen 

sjunkit ett visst procenttal från den normala vattennivån. 

Till den nivåregleringen skulle en nedsänkningsbar nivågivare3 (exempelvis en kapacitiv 

transmitter) fungera som ett funktionssäkert alternativ eftersom det är en pålitlig givare som 

ofta fungerar bra i liknande omgivningar där det t.ex ofta bildas beläggningar2. 

 

Ett annat alternativ är att styrningen sker utifrån felsignal från vattenverket vid veckefjärden, 

detta skulle dessutom ge ett försprång gentemot nivåregleringen då det ges möjlighet att 

strypa flödet direkt då matningen försvinner istället för när nivån redan sjunkit undan ett 

visst procenttal. 

Ur ett konstnadsperspektiv vore dock nivåregleringen att föredra då det kräver mindre 

resurser och är enklare att implementera.  

Figur 7. Råvattenbassäng 
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Diskussion 
  

Att den tid det tar för att tömma bassängen potentiellt skulle kunna ökas med 20 sekunder 

kan anses vara väldigt lite, men då ska man ha i åtanke att jag långt ifrån följt upp hela 

råvattensystemet. De kanske största förbrukarna av råvatten, etanolfabriken och 

natriumåtervinningen, hann jag inte med att flödesmäta p.g.a tidsbrist och hade jag hunnit 

med dessa avdelningar kan det mycket väl tänkas vara så att den siffran hade varit betydligt 

högre. 

Tiden var knapp när jag genomförde mätningarna då Domsjö Fabriker hade årligt 

fabriksstopp just i maj månad vilket gjorde att jag hade 8 dagar på mig att genomföra hela 

arbetet. 

 

Eftersom ställtiden för mätningarna var ungefär 5-10 minuter beroende på hur lättåtkomlig 

ledningen var kan det räknas som en potentiell felkälla då flöden snabbt ändras och det tar 

tid innan en ledning följts upp helt med flödesmätning. 

Därför kan det tänkas vara så att flöden som jag benämt ”Okänt” i mina tabeller kan 

förklaras med att huvudflödet blivit större allt eftersom jag utfört mätningarna. 

Detta kan också förklaras med att dom flesta råvattenledningarna också används till 

spolslangar och har jag lyckats pricka in en mätning samtidigt som någon spolar ett golv eller 

liknande stiger förbrukningen avsevärt och mätningen blir missvisande, det är trots allt de 

kontinuerliga förbrukarna jag kartlagt. 
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