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Förord 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av SCA Graphic Sundsvall AB 
och utgör det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen i 
maskinteknik med inriktning konstruktion. Examinator vid Luleå tekniska 
universitet har varit Mikael Jonsson och min handledare vid Ortvikens 
pappersbruks anläggningsavdelning, där arbetet utförts, har varit Thomas 
Johansson. 

Jag skulle vilja tacka alla personer som varit mig behjälpliga under arbetets 
genomförande. Utan denna hjälp skulle arbetet i stort sett ha varit 
ogenomförbart. 

Ett speciellt tack till min handledare Thomas Johansson. 

 

Sundsvall, maj 2006 

 

   

Lennie Sandholm 
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Sammanfattning 
Ortvikens pappersbruk står inför ett stort beslut: ska man investera i en ny 
pappersmaskin eller inte? Denna investering kommer att innebära en ökning 
från dagens 800 000 årston producerat papper till 1 300 000 årston. 

Ett krav för att investeringen ska bli av är att en ny pappersmaskin inte ska 
innebära en ökning av råvattenförbrukningen. En åtgärd är att man stänger den 
vid bruket äldsta pappersmaskinen PM2. En annan åtgärd som kommer att 
vidtagas är en genomgång av den totala processen för papperstillverkningen. 
Detta moment innebär att man granskar hela fabriken för att på så sätt hitta 
källor där man eventuellt kan minska förbrukningen av råvatten. Dessutom 
kommer ett recirkulerande vattensystem för kylning av motorer och växellådor 
att installeras samt effektiviseringar av processlösningarna i de äldre 
pappersmaskinerna. 

Uppgiften i detta examensarbete var att minska råvattenförbrukningen i 
planurvattnaren belägen i pappersbrukets renseriavdelning till min150 3dm  
samt att minska de manuella rengörningarna av planurvattnarens silplåt orsakat 
av igensättning av plåten till mindre än tre gånger i veckan. Vattenminskningen 
och renhållningen av plåten skulle ske genom konstruktion av ett 
högtrycksspritssystem som efter installation ska minska den spädning, som 
tidvis varit så stor som min1500 3dm . 

Ett antal idéer om fungerande koncept framarbetades och när det slutliga 
konceptvalet togs föll det på det koncept som fått namnet slädkonceptet. Detta 
koncept ska, med hjälp av två stycken hydraulkolvar, traversera under 
planurvattnaren och genom spolning hålla den ren. 

Flödesberäkningar gjordes för att hitta rätt rördimension till den 
vattendistribuerande delen. Detta gjordes dessutom för att kontrollera att 
vattenmängden till de dysor som valdes kunde levereras. Genom en FEM-
analys kontrollerades konceptets hållfasthet. 

Efter tillverkningen av konceptet monterades det under planurvattnaren och 
testkörningar påbörjades. Dessa testkörningar har därefter analyserats och ett 
resultat av arbetet framarbetats. 

Resultatet tyder på en markant minskning av vattenförbrukningen. 
Planurvattnaren förbrukar efter igångkörningen den maximala mängd vatten 
som skulle uppnås på min150 3dm , samt att de manuella rengörningarna 
minskat till mindre än tre gånger per vecka. Med detta som facit så måste 
konstruktionen och tillika investeringen ses som lyckad.  
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Abstract 
Ortvikens paper mill is faced with a great decision: shall the company invest in 
a new paper machine or not? This investment represents an increase from      
800 000 tonne a year produced paper to 1 300 000 tonne a year. 

One requirement, that has to be fulfilled, in order to make the investment take 
place, is that the water consumption must not increase. One preventive measure 
is that the oldest paper machine PM2 will be shout down. Another measure that 
will follow is a review of the whole process. This element represents a review 
of the whole plant to find sources were to, eventually, reduce the consumption 
of water. Furthermore there will be an installation of a re-circulated cooling 
system for engines and transmissions and a streamlining of the process in the 
older paper machines. 

The task of this master thesis was to reduce the consumption of water in the 
thickener located in the wood room of the mill to min150 3dm and to reduce all 
manual cleaning of the strainer in the thickener caused by plugging and 
submerging of the strainer to lesser than three times a week. The idea for 
reduction of use of water and cleaning of the strainer was to design a high 
pressure spraying system that after its installation should reduce the dilute of 
water, that periodically been as great as min1500 3dm . 

A number of ideas about functioning concepts were hammered out and the final 
decision was on the concept called the sledge-concept. This concept will, with 
assistance by two hydraulic pistons, traverse under the thickener and by 
spraying keep it clean. 

Fluid calculation was made to find out the right dimension of the pipes for the 
water distributing part. Another reason why this was made was to control that 
the mouthpiece got its quantity of water. To control the strength of the concept 
a FEM-analysis was made. 

After manufacturing of the concept it was mounted under the thickener and test 
runs were made. These tests were analyzed and a result of the work was 
hammered out. 

The result indicates a sharp reduction of the water consumption. After the start 
up the thickener consumes the maximal quantity water of min150 3dm , and the 
manual cleaning of the strainer in the thickener is reduced to lesser than three 
times a week. With this key the design and moreover the investment has to be 
seen as an successful one. 
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1 Inledning 
Som inledning till examensarbetet behandlas bakgrunden till problemet samt 
uppgiften med dess mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Ortvikens pappersbruk står inför ett stort beslut: ska man investera i en ny 
pappersmaskin eller inte? Denna investering innebär en helt ny pappersmaskin 
till pappersbruket, och en ökning från dagens 800 000 årston producerat papper 
till 1 300 000 årston (detta trots att man stänger en av de fyra redan befintliga 
pappersmaskinerna). 

I dagsläget förbrukas drygt 60 m3 råvatten i minuten1. Den nya maskinen 
kommer även den att kräva vatten, men ett av kraven för att investeringen ska 
bli av är att den totala råvattenförbrukningen inte ökar. Detta löser man genom 
att stänga PM 2 (pappersmaskin 2), som är den äldsta pappersmaskinen vid 
Ortvikens pappersbruk. Man kommer dessutom att installera ett recirkulerande 
vattensystem för kylning av motorer och växellådor samt effektiviseringar av 
processlösningarna i de äldre pappersmaskinerna. En annan åtgärd som kommer 
att vidtagas är en genomgång av den totala processen för papperstillverkningen. 
Detta moment innebär att man granskar hela fabriken för att på så sätt hitta 
källor där man eventuellt kan minska förbrukningen av råvatten. 

1.2 Tillverkningsprocessen vid Ortvikens pappersbruk 
Vid Ortvikens Pappersbruk tillverkas papper av två olika kvaliteter, 
tidningspapper för dagstidningar och LWC-papper (Light Weight Coated 
papper eller bestruket papper) för tidskrifter där kravet på bildkvalitet är högre. 

1.2.1 Renseri 
Den färska granveden (maximalt tre veckor gammal) anländer till Ortvikens 
Pappersbruk. Veden kapas (1A, bild 01), avisas (på vintern) (1B, bild 01), 
barkas (1C, bild 01) i barktrumman och går in i flishuggen (1D, bild 01) där 
den blir till flis. 

Barken transporteras till ångcentralen och används där tillsammans med inköpt 
biobränsle i ångcentralen. Detta ger energi motsvarande 70 000 m3 olja per år. 
Den genererade ångan används senare i processen för att torka papperet. 

Efter flishuggen transporteras flisen till massafabriken. 

 
1 Råvatten är ett begrepp för det vatten som pumpas till Ortvikens pappersbruk från 
Indalsälven. Detta vatten används till kylning och spädning i processen. 
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1.2.2 Massafabrik 
Massan tillverkas genom den termomekaniska principen. Denna princip innebär 
att flisen värmebehandlas (2, bild 01) och mals till massa i raffinörer (3, bild 
01). 

Massan till tidningspapper mals i ett raffinörsteg samt att massan för vissa 
papperskvaliteter bleks med blekmedel helt utan klorkemikalier. 

För tillverkningen av LWC-papper behandlas massan i ett raffinörsteg till (4, 
bild 01). Massan bleks sedan även här med blekmedel helt utan klorkemikalier 
och därefter tillsätts sulfatmassa från Östrands massafabrik för att öka styrkan i 
papperet (5, bild 01). 

Efter att massan är producerad silas den och pumpas vidare till lagringstorn (6, 
bild 01). 

1.2.3 LWC-papper 
LWC-papper tillverkas vid LWC 1 och LWC 4. 

Mälden (den färdiga massablandningen), som består av en procent fibrer och 99 
procent vatten, pumpas ut på en finmaskig duk (kallad vira) (7, bild 01). 
Genom avvattning binds fibrerna till varandra och ett pappersark börjar bildas 
(8, bild 01). 

Ytterligare en höjning av papperets torrhalt sker i presspartiet (9, bild 01). 
Vattnet pressas ur och papperets tjocklek formas. Därefter torkas papperet på 
torkpartiets ånguppvärmda cylindrar (10, bild 01). 

Genom att tillverkningsprocessen övervakas automatiskt synas pappersbanan 
kontinuerligt (11, bild 01) och minsta skada på papperet åtgärdas i 
skarvrullaren (12, bild 01). 

I bestrykningsmaskinen bestryks papperet med en smet bestående främst av lera 
och mald marmor. Efter bestrykningen torkas papperet med hjälp av 
infravärme, luft och ånga.  

LWC 4:s bestrykningsmaskin är av on-line typ medan LWC 1:s ligger off-line 
(13, bild 01). 

Eventuella skador repareras efter bestrykningen (14, bild 01) och därefter 
glättas ytan i superkalandrar (15, bild 01). 

Då produktionen är kundorderstyrd, transporteras den färdiga rullen, s.k. 
tambour, till rullmaskinen (16, bild 01) där den skärs och rullas till det format 
som kunden beställt. Därefter emballeras (17, bild 01) och transporteras 
pappersrullarna till Tunadalshamnen för vidare distribution. 
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1.2.4 Tidningspapper 
Tidningspapper och förbättrat tidningspapper tillverkas vid PM 2 och PM 5. 
Tillverkningsprocessen överensstämmer med produktionen av LWC i punkt 1-11. 

Papperet glättas och rullas upp på en s.k. tambour (18, bild 01). Därefter 
transporteras den färdiga rullen, tambouren, till rullmaskinen (19, bild 01) där 
den skärs och rullas till det format kunden har beställt. Efter detta moment sker 
emballering (20, bild 01) och transport, liksom för LWC-papperet, till 
Tunadalshamnen för vidare distribution. 

 

Bild 01. Tillverkningsprocessen vid Ortvikens pappersbruk. 

Källa: Broschyren Ortvikens pappersbruk. 
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1.3 Planurvattnaren 
Planurvattnaren är belägen i Ortvikens renseri och är en del i 
tillverkningsprocessen som enskilt förbrukar mycket vatten. Genom att minska 
dess vattenförbrukning kommer man ett steg närmare investeringen av den nya 
pappersmaskinen. 

 

Bild 02. Planurvattnaren. Källa: Lennie Sandholm. 

1.3.1 Funktion 
När virket kommer ut från barktrumman är det fritt från bark. Virket 
transporteras därefter på ett band vidare till flishuggen där det flisas. På detta 
transportband finns två ”öppningar”. Till dessa öppningar, som kallas stenfällor 
(se bild 02), pumpas vatten kontinuerligt. Eftersom öppningarna är fyllda med 
vatten, flyter virket över (se bild 03), men stenar som följt med genom 
barktrumman ramlar ner i boxar (se bild 04) som töms med jämna mellanrum. 
På detta sätt undviker man att stenar följer med virket till flishuggen, och på så 
sätt förstör dess huggstål. 

Vattnet som pumpas till stenfällorna cirkulerar i ett system. Vattnet förvaras i 
ett kar, pumas upp och rinner ner till karet igen via en perforerad plåt. Denna 
plåt ska fungera som en sil och filtrera vattnet från det material (allt från 
finmaterial och bark till längre slanor och barkremsor) som följer med vattnet 
ner från stenfällorna. 

Ovanpå plåten går en skraptransportör vars uppgift är att ta hand om det 
material som följer med vattnet ner (se bild 05). Barkrester och slanor går bra, 
men problemet är att finmaterialet sätter igen perforeringen i plåten och medför 
att urvattnaren svämmar över. För att undvika detta tillsätter man i dag stora 
mängder vatten (runt 1500 dm3/min), men likväl måste perforeringen rengöras 
allt som oftast, ibland flera gånger per dygn. 
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Bild 03. Stenfälla. Virket flyter över samtidigt som stenar faller ner. 

Källa: Lennie Sandholm. 

 

Bild 04. Boxarna som stenar faller ner i vid stenfällan. Källa: Lennie Sandholm. 

Virket flyter över men 
stenar faller ner. 

Boxar. 

1.4 Uppgift 
Uppgiften, i detta examensarbete, är att minska vattenförbrukningen i 
planurvattnaren genom att hålla den perforerade plåten ren från det material 
som orsakar igensättningen. 

Tanken är att ett traverserande högtrycksspritssystem ska konstrueras, tillverkas 
och monteras. 
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Hur traverseringen ska ske (längs- eller tvärsled) utredes. Tryck, spritsform och 
avstånd till plåten utprovas genom praktiska moment med högtryckstvätt, vilket 
ska, tillsammans med driftens erfarenheter, ligga till grund för konstruktionen. 

1.5 Mål 
Målet med installationen och investeringen är att minska vattenförbrukningen i 
planurvattnaren till under 150 min3dm  samt att minska antalet manuella 
rengöringar till mindre än tre gånger i veckan. 

1.6 Avgränsningar 
För att examensarbetet ska kunna genomföras under den givna tidsperioden på 
20 veckor har arbetet begränsats till att endast behandla konstruktion av det 
renhållande spritssystemet. Arbeten som tillkommer utöver konstruktion så som 
tillverkning, montering och styrsystem behandlas av berörda avdelningar vid 
Ortvikens pappersbruk. 
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2 Metod 
I denna del beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts för 
genomförandet av examensarbetet. 

Dessa moment har varit: 

• Litteraturstudie 

• Samtal med skiftlag 

• Måndagsmöten 

• Praktiska moment 

2.1 Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie. I denna studie ingick moment 
för att först och främst förstå tillverkningsprocessen vid Ortvikens pappersbruk, 
men dessutom en ingående studie av planurvattnarens funktion och 
nödvändighet i processen (se kapitel 1.3). Samtal med renseriets driftpersonal 
gav förståelse av vikten med att lösa detta problem med igensättningen av 
planurvattnaren samt vattenförbrukningen i denna del av 
tillverkningsprocessen. 

2.2 Samtal med skiftlag 
Under hela examensarbetets gång har en kontinuerlig kontakt med involverade 
skiftlag hållits. Genom denna kontakt har feedback erhållits vilket ha varit till 
mycket stor nytta för arbetets genomförande. 

2.3 Måndagsmöten 
Vid Ortvikens pappersbruks Renseriavdelning, där examensarbetet utförts, hålls 
varje måndag ett möte kallat måndagsmöte. Under dessa möten går man igenom 
den föregående veckans produktion och eventuella driftstörningar. Genom 
medverkandet på dessa möten har, av projektets berörda personer och 
avdelningar, kontinuerlig feedback givits. Denna feedback har sedan varit till 
stor nytta och nästintill en nödvändighet för arbetets genomförande. 

2.4 Praktiska moment 
Vissa moment i genomförandet av examensarbetet har varit rent praktiska. 

2.4.1 Kritisk zon för igensättning 
Detta moment innebar en undersökning av det mest kritiska området för 
igensättning av skraptransportörens plåt och på så sätt fastställa nödvändig 
längd för spolningen (traverseringslängd). 
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2.4.2 Metod för spolning 
Ett annat moment har varit att, genom spolning av den kritiska zonen, 
undersöka vilken metod som är mest lämplig för renhållningen (tvärs- eller 
längsgående spolning). 

2.4.3 Dysor 
Valet av dysor har även det inneburit praktiska moment. 

Vid detta moment undersöktes vilken typ av dysa som lämpar sig bäst för 
ändamålet samt att fastställa vid vilket avstånd från plåten dysan ger ett 
önskvärt genomslag. 
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3 Genomförande av de praktiska momenten 
I denna del beskrivs tillvägagångssättet vid de praktiska momenten. 

3.1 Kontroll av den kritiska zonen 
Genom studier av planurvattnaren under drift och medverkande vid inplanerade 
stopp har den mest kritiska zonen för igensättning av urvattnarens plåt kunna 
fastställas. 

Denna zon befinner sig från det område där vattnet kommer in i urvattnaren för 
silning och cirka tre meter uppåt i karet (se bild 05). Anledningen till detta är att 
skraptransportören drar med sig det material som vattnet för med sig över 
plåten och det medföljande finmaterialet sätter igen hålen. 

 

Bild 05. Bild av skraptransportören och den i urvattnaren kritiska zonen. 

Källa: Lennie Sandholm. 

Skraptransportör 
som tar med sig 
det material som 
följer med 
vattnet från 
stenfällorna. 

Kritisk zon för 
igensättning. 

3.2 Spolmetod 
Provspolning av planurvattnaren gjordes både tvärsgående och längsgående 
med olika munstycken. Efter genomgång av dessa resultat kunde konstaterandet 
att ingen av metoderna gav bättre eller sämre resultat än den andra göras. 
Dessutom gav en dysa med fiskstjärtsliknande spritsform det bästa resultatet 
eftersom en större del av plåten kunde spolas med ett sådant. 

Efter att planurvattnarens konstruktion och utformning studerats mer ingående 
kunde ett beslut fattas: Det mest logiska är att spola plåten längsgående. Detta 
beslut medför ett enklare sätt att åstadkomma den traverserande rörelsen då 
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man kan antingen utnyttja karets betongväggar, eller urvattnarens underdel för 
monteringen. 

3.3 Val av dysor 
Valet av rätt dysor har varit en viktig del i examensarbetets genomförande. 
Anledningen till detta är att det är dysorna som styr vattenförbrukningen. 

Den typ av dysa som avses användas är den typ av som nämndes i kapitel 3.2 
med fiskstjärtsliknande spritsform. 

För att hitta rätt dysor har vissa moment varit nödvändiga. Dessa moment har 
varit: 

• Hitta leverantör av dysor. 

• Hitta rätt vattenförbrukning för dysorna. 

• Se till att rätt spritsvinkel till dysorna hittas. 

3.3.1 Leverantör av dysor 
Genom sökningar till en början på internet och i SCA:s interna databas över 
befintliga leverantörer hittades ett företag vid namn: Spraying Systems Co.®

Spraying Systems Co.® tillhandahåller ett stort sortiment av dysor och ur deras 
huvudkatalog valdes en dysa som ämnar sig för ändamålet för spolning och 
renhållning. 

3.3.2 Rätt vattenförbrukning 
Då målet med examensarbetet är att minska vattenförbrukningen i 
planurvattnaren till 150 dm3/min får således inte dysorna förbruka mer vatten 
än så. 

Den dysan som valdes ur Spraying Systems Co.® har en förbrukning på 7,2 
dm3/min vid det aktuella trycket på 10 bar. 

För att vattenförbrukningen med denna dysa inte ska överstiga 150 dm3/min får 

inte fler än st8,20
2,7

150
≈ dysor användas. 

3.3.3 Dysornas spritsvinkel 
För att hela planurvattnarens bredd, 1000 mm, ska kunna spolas och hållas ren 
så har beräkningar med olika spritsvinklar och avstånd från plåten gjorts. 

För att klara den maximala vattenförbrukningen får inte fler dysor än 20 
stycken användas. Beräkning med en sprisvinkel på 65 º och ett avstånd till 
plåten på 177 mm gav följande resultat: 



 Minskning av råvattenförbrukningen i renseriet vid 
Ortvikens Pappersbruk. 
Lennie Sandholm 

2006-05-30 
  
 

 

11 

 

4,4
5,225

1000

5,2252

76,1125,32tan1775,32tan
177

≈

≈

≈⋅=⇔=

mmX

mmXX οο

 

Vid val av en spritsvinkel på 65º och ett avstånd till plåten på 177 mm kan fem 
dysor användas men för att vara helt säker att hela plåten spritsas valdes sex 
dysor. Dessa kan då monteras med en viss vinkel (cirka 10º - 15º) och på så sätt 
överlappa varandra utan att spritstryck går förlorat på grund av att spritsarna går 
in i varandra. Genom denna montering kommer hela plåtens bredd att hållas ren 
(se bild 06). 

 

Bild 06. Dysornas spritbredd. Genom att montera dysorna med en viss vinkel (cirka 
10º - 15º) fås ett överlapp och hela plåtens bredd hålls ren. 

Källa: Lennie Sandholm. 

3.3.4 Dyshållare 
Efter valet av dysor uppstod nästa problem: hur ska dysorna fästas i 
dysrampen? Ett samtal med Spraying Systems Co.® i Gävle löste detta. I 
Spraying Systems Co.®:s sortiment finns fästen som är avsedda för att förenkla 
fastsättning av dysor i rör. 

Dessa dyshållare kräver endast ett hål i röret där dysan skall fästas. Dyshållaren 
placeras i hålet och skruvas därefter fast från motsatta sidan. 

Användning av dessa dyshållare förenklar monteringen av dysorna och gör ett 
eventuellt byte av dysor mycket enkelt. 

 

Bild 07. Bild av dyshållare. Källa: Huvudkatalog från Spraying Systems Co.®
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4 Konceptgenerering 
Efter förstudiens och de praktiska försökens slut inleddes konceptfasen i 
arbetet. Samtal med skiftlag, handledare och övriga inblandade personer 
resulterade i ett antal idéer om fungerande koncept samt användbara material 
och tillsammans med handledare togs ett beslut att gå vidare med två av 
koncepten. 

De båda koncepten innebär att en ramp uppbyggd av rör med dysor (se bild 08) 
ska traversera på plåtens undersida och på så sätt hålla den ren. 

Materialet som kommer att användas är SS2343, som är ett syrafast stål. Detta 
material är det som har de bästa egenskaperna vad gäller Renseriet. 

 

Bild 08. Traverserande ramp. 

Källa: Lennie Sandholm. 

På denna ramp, som är 2000 mm lång och 1010 mm bred, kommer totalt 18 
dysor att monteras. Att just 18 dysor valdes har med dysornas spritsvinkel att 
göra (se kapitel 3.3.3). Med en slaglängd på 1000 mm hos den/de kolv/kolvar 
som ska utföra den traverserade rörelsen kommer hela det kritiska området på 
tre meter att kunna spolas. 

De valda dysorna har en spritsvinkel på 65º och för att täcka upp hela plåtens 
bredd på 1000 mm så kommer sex dysor per tvärgående stag att monteras. 

4.1 Beräkning av rördimension 
Målet med konstruktionen är att vattenförbrukningen inte får överstiga 150 
dm3/min. Med detta som grund samt en flödeshastighet på 5m/s kunde 
innerdiametern av röret beräknas enligt följande: 

Flöde: 

smsmmdmQ 33333 105,2
60
15,0min15,0min150 −⋅====  

Flödeshastighet: 

smV 5=  
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Beräkning av innerdiameter: 

( )
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Kontroll av vald rördiameter på 25mm: 
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Med hänvisning till dessa flödesberäkningar så valdes ett svetsat- syrafast rör 
med dimensionerna: 

mmd
mmd

inre

yttre

25
28

=

=
 

4.2 Lyftkranskonceptet 
Tanken med detta koncept är att använda två parallella kolvstångslösa 
tryckluftskolvar för att åstadkomma den traverserande rörelsen. Då dessa kolvar 
är placerade på samma sida kommer rampen att ”sträckas” in under plåten. 
Detta medför att det uppkommer ett brytande moment i infästningen och för att 
minska detta har konstruktionen fått ett lyftkransliknande utseende och därav 
namnet på konceptet. 

 

Infästning för 
tryckluftkolvar

Bild 09. Lyftkranskonceptet. 

Källa: Lennie Sandholm. 
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För att kontrollera konstruktionens hållfasthet krävdes beräkning av konceptets 
egenvikt (kapitel 4.2.1) samt en flödesberäkning (kapitel 4.2.2) för att se vilken 
kraft dysorna ger upphov till när de spritsar.  

Med detta som grund gjordes därefter en FEM-beräkning (kapitel 4.2.3) och ett 
konstaterande att konstruktionen motstår de påverkande krafterna. 

4.2.1 Viktberäkning av Lyftkranskonceptet 
De metervikter som använts avser materialet SS2343 och är hämtade ur 
Bröderna Edstrand AB:s sortiment. 

Stång kgmkgm
mm

mm
mm 8016,980,4042,2

15301
5121

:28 =⋅⇒
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⋅
⋅

θ  

Rör kgmkgm
mm
mm

mm 16,688,07
10003
20002

:5,125 =⋅⇒
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⋅
⋅

⋅  

Fyrkantsrör { } kgmkgmmmmm 99599,037,1727,07271:3030 =⋅⇒⋅⋅  

Dysor:  kgkg 252,0014,018 =⋅

Dyshållare:  kgkg 08,106,018 =⋅

Vatten i systemet: 

kgmhdhA 43611696,31043611696,37
4
025,0

4
33

22

⇒⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

=⋅ −ππ  

Totalt: 9,8016 + 6,16 + 0,99599 + 0,252 + 1,08 + 3,43611696 kg = 
21,72570696 kg 22 kg ≈
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4.2.2 Flödesberäkning 
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Med 18 dysor ger detta en kraft på NNN 829778846,81554326922,418 ≈=⋅  

4.2.3 Lyftkranskonceptets hållfasthet 
Vid beräkningen av den maximala påkänningen och nedböjningen var tanken 
att belasta konceptet med dess sammanlagda vikt plus de av dysorna uppkomna 
krafterna (se kapitel 4.2.1 och 4.2.2), men för att åstadkomma en viss 
säkerhetsmarginal vid beräkningarna belastades konceptet med 300 N vid det 
på ”armen” längst ut belägna elementet. 

Den maximala påkänningen och nedböjningen framkommer av bild 10 och bild 
11 nedan. 
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Bild 10. Bild över FEM-resultat. Den maximal påkänning är cirka 124 MPa. 

Källa: Lennie Sandholm. 

 

Bild 11. Bild över FEM-resultat. Den maximal nedböjning är cirka 19 mm. 

Källa: Lennie Sandholm. 

Det syrafasta materialet SS2343 har en undre sträckgräns på cirka 210 MPa. 
Enligt de beräkningar som gjorts, ligger påkänningarna under materialets undre 
sträckgräns och det kommer således att klara belastningen utan att plasticeras. 

Maximal påkänning 
cirka 124 MPa.

Maximal nedböjning 
cirka 19 mm.

4.3 Slädkonceptet 
Vid slädkonceptet är tanken den att använda sig av två hydraulkolvar för att 
åstadkomma den traverserande rörelsen. Dessa fästs med hjälp av plattor och 
skenor som monteras under planurvattnaren. Skenorna kommer att fungera som 
stöd för spritsrampen som kommer att glida i dessa. På detta sätt undviks 
brytningar i hydraulkolvarna. 
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Bild 12. Slädkonceptet. Källa: Lennie Sandholm. 

De övriga 
fyra stöden 
är till för 
att 
förhindra 
rotation.

Infästning för slädar. Dysor. 

Infästning för 
hydraulkolvar. 

4.3.1 Viktberäkning av Slädkonceptet 
Likt viktberäkningen av Lyftkranskonceptet (kapitel 4.2.1) avser de metervikter 
som använts materialet SS2343 och är hämtade ur Bröderna Edstrand AB:s 
sortiment. 

Stång kgmkgm
mm
mm

mm 6288,380,4756,0
396
876

:28 =⋅⇒
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⋅
⋅

θ  

Rör kgmkgm

mm
mm
mm

mm

mm 3624,688,023,7

9001
11021
11502
9763

:5,125 =⋅⇒

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅θ  

T-RÖR (30 mm): kgkg 3,01,03 =⋅  

Dysor:  kgkg 252,0014,018 =⋅

Dyshållare:  kgkg 08,106,018 =⋅

Vatten i systemet: 

kg

dmmhdhA

66093718,3

66093718,31066093718,3458,7
4
025,0

4
333

22

⇒

⇒=⋅=⋅
⋅

=⋅
⋅

=⋅ −ππ

 

Totalt: 
kgkgkg 5,1528413718,1566093718,308,1252,03,03624,66288,3 ≈=+++++  

4.3.2 Lågfriktionslister 
För att minska slitage på de i konceptet ingående rörliga delarna används 
lågfriktionslister, tillverkade av en lågfriktionsplast, i skenorna. Genom 
användandet av dessa lister minskas påfrestningar på hydraulkolvar samt att 
listerna fungerar som slitbana och kan bytas vid behov. 
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4.3.3 Slädar 
För att undvika byråeffekt (att spritsrampen kläms i glidskenorna på grund av 
hastighetsdifferens hydraulkolvarna mellan) kommer slädar att monteras på 
spritsrampen. Dessa kommer att glida på lågfiktionslisterna (se kap. 4.3.2). 

 

Bild 13. Släde som glider i styrskenorna. Källa: Lennie Sandholm. 

4.3.4 Slädkonceptets hållfasthet 
Detta koncept har en total vikt på cirka 15 kg (se kapitel 4.3.1) vilket motsvarar 
cirka 150 N. Dessutom påverkas även detta koncept av de krafter som dysorna 
ger upphov till när de spritsar (se kapitel 4.2.2). Totalt påverkas konceptet av en 
kraft på cirka 232 N, men även detta koncept belastades med 300 N för att få en 
viss säkerhetsmarginal. 

Genom att de båda koncepten belastades med lika stora krafter blir jämförelsen 
koncepten emellan enklare att förstå ur hållfasthetssynpunkt.  

Den maximala påkänningen och nedböjningen framkommer av bild 14 och bild 
15 nedan. 

 

Maximal påkänning 
cirka 57 MPa. 

Bild 14. Bild över FEM-resultat. Den maximal påkänning är cirka 57 MPa. 

Källa: Lennie Sandholm. 
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Maximal nedböjning 
cirka 2 mm. 

Bild 15. Bild över FEM-resultat. Den maximal nedböjning är cirka 2 mm. 

Källa: Lennie Sandholm. 

Som tidigare nämnts (kapitel 4.2.3) har det syrafasta materialet SS2343 en 
undre sträckgräns på cirka 210 MPa. Enligt de beräkningar som gjorts, ligger 
påkänningarna under materialets undre sträckgräns och kommer således att 
klara belastningen utan att plasticeras. 
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5 Slutligt konceptval 
För att kunna göra ett slutgiltigt val av vilket av de två koncepten 
(lyftkranskonceptet eller slädkonceptet) som skulle tillverkas hölls en 
redovisning för driftpersonal, handledare samt ett antal mekaniker vid 
Ortvikens pappersbruk. 

Tanken med denna redovisning var att gemensamt diskutera för- och nackdelar 
med de två koncepten och utifrån det göra det slutgiltiga valet. 

5.1 Genomgång av lyftkranskonceptet 
Vid presentationen av lyftkranskonceptet var den svåraste biten att övertyga 
driftpersonal och mekaniker att konceptet är tillräckligt hållfast och klarar av de 
belastningar det utsätts för. 

5.1.1 Lyftkranskonceptets positiva punkter 
Nedan följer de positiva saker som nämndes vid genomgången av 
lyftkranskonceptet. 

• Monteras från en sida. 

• Inga modifieringar krävs på planurvattnaren. 

• Användandet av tryckluftskolvar. Mediet som driver kolvarna innehåller 
inga ämnen som kan påverka tillverkningsprocessen negativt. 

• Inga kolvstänger som sticker ut och ökar klämrisken. 

5.1.2 Lyftkranskonceptets negativa punkter 
Nedan följer de negativa saker som nämndes vid genomgången av 
lyftkranskonceptet. 

• Vek konstruktion med avseende på miljön i renseriet och personalens 
tidigare erfarenheter. 

5.2 Genomgång av slädkonceptet 
Vid presentationen av detta koncept visades ett större intresse redan vid 
introduktionen. Anledningen till detta intresse kommer förmodligen sig av att 
konceptet i sig både ser och är mer hållfast. 

5.2.1 Slädkonceptets positiva punkter 
• Mer robust konstruktion i jämförelse med lyftkranskonceptet. 

• Ingen brytning i hydraulkolvarna på grund av styrskenor. 
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5.2.2 Slädkonceptets negativa punkter 
• Två stycken hydraulkolvar som sitter på olika sidor. 

• Olja som driver kolvarna och som inte får läcka ut i planurvattnarens 
vatten. 

5.3 Slutligt val 
Efter genomgången hölls en diskussion angående projektet i sig och de båda 
koncepten.  

Valet som nu skulle göras innebär att ett koncept ska skickas till verkstad för 
tillverkning och senare bli monterat på planurvattnaren. Detta koncept ska vara 
av den typ, att det först och främst, klarar av projektets uppställda krav vad 
gäller vattenförbrukningen men dessutom klara av renseriets stränga miljö. 

Vad gällde de två koncepten så kvarstod tveksamheten kring 
lyftkranskonceptets hållfasthet trots de hållfasthetsberäkningar som gjorts och 
ett gemensamt beslut fattades att slädkonceptet skulle bli det slutgiltiga valet. 
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6 Hydraulik 
Då det slutgiltiga konceptvalet föll på slädkonceptet var nästa steg i projektet 
att ta fram hydraulkolvar och ett hydraulaggregat till dessa. En kontakt inleddes 
med Ortvikens hydraulavdelning och då främst Mats Johansson. 

Tillsammans med Mats Johansson gjordes en undersökning av planurvattnarens 
placering och en genomgång av redan befintliga, närbelägna, hydraulaggregat. 
Efter genomgången kunde ett konstaterande göras: barktrummeluckans 
aggregat som reglerar vedflödet ut ur barktrumman är av sådan storlek och 
placerat på ett såpass lämpligt ställe att det ska kunna nyttjas. 

6.1 Barktrummeluckans hydraulaggregat 
För att verkligen vara säker på att barktrummeluckans hydraulaggregat har 
sådan kapacitet att det även skulle kunna driva spritsrampen till planurvattnaren 
utfördes, tillsammans med Mats Johansson, en mer noggrann studie. Denna 
studie innefattade aggregatets kapacitet och den drivande kolvens storlek och 
förbrukning. 

6.1.1 Kapaciteten hos barktrummeluckans aggregat 
Barktrummeluckans hydraulcylinder har beteckningen 125/80-2000 där 125 är 
kolvens diameter i millimeter, 80 är stångens diameter i millimeter och 2000 är 
cylinderns slaglängd i millimeter. 

Beräkningar med ovanstående data samt att kolven har en hastighet på 21 mm/s 
kan ses i Bilaga 01. 

Med ovanstående data givet är aggregatets minsta flöde min5,15 3dm  

6.2 Hydraulcylindrar till spritsen 
Som tidigare nämnts är miljön i renseriet sträng. Detta återspeglar sig även i 
valet av hydraulcylindrarna. Hydraulcylindrarna kan inte vara för veka samt att 
materialet i dessa, för att klara miljön, är tvungna att vara ett rostfritt sådant. 

Efter samtal med Mats Johansson, där ovanstående krav och den nödvändiga 
slaglängden på 1000 millimeter beaktats, genomgicks valet av möjliga 
leverantörer. Valet av hydraulcylinder föll till slut på två cylindrar med 
beteckningen 63/36-1000 (beteckning enligt kapitel 6.1.1). 

6.3 Spritsens hydraulcylindrars krav på hydraulaggregat 
Med hydraulcylindrar enligt kapitel 6.2 och data som återfinns i Bilaga 02 och 
Bilaga 03 krävs ett aggregat med ett minsta flöde på 

min4,24min2,122 33 dmdm =⋅  
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6.4 Aggregatets minsta kapacitet 
För att kunna driva både barktrummeluckan och spritsen krävs en pump som 
kan leverera 24,4 + 15,5 min3dm =39,9 min3dm . 

Den pump som sitter på barktrummeluckans aggregat kan leverera 40 min3dm . 

Enligt den praxis som används så ska aggregatets tank vara minst tre gånger så 
stor som det literantal pumpen kan leverera per minut. Detta är nödvändigt för 
att oljan ska hinna avluftas i tanken. På detta sätt undviker man kavitation i 
oljeledningarna. 

Den tank som sitter på aggregatet idag rymmer 200 så både den befintliga 
pumpen och tanken kan användas för att driva barktrummeluckan och spritsen. 

3dm
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7 Tillverkning 
Efter beslutet om vilket koncept som skulle tillverkas gjordes detaljritningar av 
de ingående delarna. Dessa ritningar skickades därefter, tillsammans med 
arbetsorder, till Ortvikens Centralverkstad för tillverkning. 

Efter genomgång av centralverkstadens planerare togs beslutet att lägga ut 
tillverkningen på legotillverkning. 

Företaget som tillverkningen föll på är företaget Timrå Rostfria AB. Ett företag 
som tidigare anlitats av Ortvikens pappersbruk för extern tillverkning. 

Ritningar över de tillverkade detaljerna återfinns som bilagor (Bilaga 04 – 
Bilaga 07). 
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8 Montering 
Monteringen av det tillverkade konceptet skedde under två ordinarie stopp i 
renseriet. 

Under det första stoppet monterades, med hjälp av personal från renseriets 
verkstad, styrskenor och lagerbockar till hydraulkolvarna upp under 
planurvattnaren. 

 

Styrskenor. 

Lagerbockar. 

Bild 16. Styrskenor med lagerbockar. Källa: Lennie Sandholm. 

Vid det andra inplanerade stoppet monterades lågfriktionslister och 
hydraulkolvarna samt rör, slangar och gränslägen för hydrauliken. 

 

Distributionsring 
med dysor. 

Släde. 
Hydraulkolv.

Lågfriktionslister. 

Bild 17. Bild över det färdigmonterade konceptet. Källa: Lennie Sandholm. 
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9 Testkörning 
Efter att monteringen av spritsen färdigställts var det dags för testkörning. 

Under testkörningens första dagar kontaktades de skiftlag som berördes och en 
körplan diskuterades fram.  

Denna körplan innebar att hitta den minsta möjliga vattenförbrukningen utan att 
det skulle resultera i oplanerade stopp på grund av den nyinstallerade spritsen. 

9.1 Sammanfattning av testkörning 
För att en bedömning av spritssystemets funktion skulle kunna genomföras 
användes ett program kallat ProcessBook. Med detta programs hjälp kunde 
råvattenförbrukningen i planurvattnaren trendas. 

För att få en bild av råvattenförbrukningen under en längre tid har i Bilaga 08 
medelförbrukningen i liter per minut plottats månadsvis (från januari 2004 till 
april 2006). För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt måste man 
jämföra en given månad med dess motsvarighet från ett annat år. Anledningen 
till detta är att förbrukningen varierar över året på grund av skiftande 
virkeskvalité. 

Studerar man grafen i Bilaga 08 kan man tydligt se en uppgång av 
vattenförbrukningen i anslutning till sommarmånaderna vilket beror på, som 
nämndes tidigare, virkeskvalitén. Virket under dessa månader är, beroende på 
värmen, mjukare och ger ifrån sig mer spån och stickor, vilket är den 
bidragande orsaken till igensättningen av silplåten i planurvattnaren. 

 En närmare studie av de tre, i Bilaga 08 ingående, maj-månaderna (maj 2004 – 
ca. min1289 3dm  maj 2005 – ca. min473 3dm  och maj 2006 – ca. 

min133 3dm ) kan man efter drifttagandet av spritsen se en minskning av 
råvattenförbrukningen. Men för att kunna göra en mer rättvis bedömning krävs 
en längre driftstid. Mest intressant är att se vad som kommer att ske under de 
kommande sommarmånaderna. Vattenförbrukningen kommer förmodligen att 
stiga men förhoppningen är att den ska vara betydligt mindre än tidigare år. 
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10 Modifiering 
Vid testkörningen av spritsrampen insågs att genomslaget på plåten är av sådan 
omfattning att omgivningen kring planurvattnaren blir relativt blöt. Att det blir 
blött gör, i sig, inte så mycket men ovanför planurvattnaren löper en kabelstege 
som, av förståeliga skäl, inte får bli blöt. Dessutom går ett transportband 
ovanför planurvattnaren som, om den blir för blöt, börjar slira. 

En viktig del att ta hänsyn till när det gäller eventuella ingrepp på maskinobjekt 
vid pappersbruket är att det inte ställer till med mer problem vid insyn och 
underhållsarbeten än det tidigare varit. 

Problemet med vattnet utanför planurvattnaren löstes med en enklare 
modifiering av planurvattnaren. Aluminiumplåtar med snabbfästen tillverkades 
och placerades ovanför urvattnaren. Dessa plåtar förhindrar vatten att komma i 
kontakt med både kabelstegen och transportbandet de är dessutom mycket enkla 
att avlägsna vid eventuella underhålls- och rengöringsarbeten. 
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11 Resultat 
Uppgiften gick ut på att ta fram ett högtrycksspritssystem för renhållning av 
silplåten i planurvattnaren tillhörande stenfällan i renseriet. Bakgrunden till 
uppgiften var att minska råvattenförbrukningen och på så sätt komma närmare 
ett beslut att investera i en ny pappersmaskin. 

Vägen fram till resultatet av examensarbetet har kantats av, i förväg uppställda, 
krav och mål. Dessa krav och mål har varit: 

• En vattenförbrukning på maximalt 150 min3dm  

• Maximalt tre manuella rengöringar per vecka 

• Typ av traversering. Ska traverseringen vara längs- eller tvärsgående? 

• Vattnets tryck för tillräckligt genomslag 

• Spritsform 

• Avstånd mellan spritsen och plåten 

Det som huvudsakligen styr förbrukningen är valet av dysor i kombination med 
det tryck som används. De dysor som använts till spritsen förbrukar vid det 
aktuella trycket på 10 bar 7,2 min3dm . Då 18 dysor använts blir det en total 
förbrukning på ca 130 min3dm . 

Spritsrampen som tillverkades monterades under urvattnaren och den 
traverserande rörelsen sker längsgående med hjälp av två stycken 
hydraulkolvar. För att minska kostnaderna delar dessa hydraulkolvar aggregat 
med trumluckan. 

Som nämndes ovan ligger trycket över dysorna på 10 bar. Vid testspolningar 
konstaterades att detta tryck, som är trycket i vattenledningen utan hjälp av 
pump, ger tillräckligt genomslag för att hålla plåten ren. 

Genom användandet av dysor med fiskstjärtsliknande spritsform och vetskapen 
att dessa har en spritsvinkel på  vid det aktuella trycket beräknades 
avståndet till plåten till 177 mm. Vid användandet av sex dysor per tvärgående 
stag på spritsrampen kommer hela plåtens bredd att spolas. Dessa monteras 
dessutom med en vinkel på 

°65

°−° 1510 för att åstadkomma ett överlapp dysorna 
mellan, utan att de stör ut varandra. 

Efter igångkörningen av konstruktionen har en markant minskning av 
vattenförbrukningen åstadkommits. Planurvattnaren förbrukar nu den maximala 
mängd vatten som skulle uppnås på 150 min3dm , samt att de manuella 
rengörningarna har minskat till mindre än tre gånger per vecka. Med detta som 
facit så måste konstruktionen och tillika investeringen ses som mycket lyckad. 
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  Bilaga 01 

Barktrummeluckans hydraulik 
 
 
 
Trumlucka barktrumma 2005-12-02 mj

Cylinderdiam(kolv/stång-längd) 125  / 80 - 2000 mm Area + 0,0123 m2 Volym + 24,54
 Area - 0,0072 m2 Volym - 14,49

Förhållande 1,69

Tid Hast
A port B port

s mm/s l/min l/min

Alt. A Önskad tid för rörelse + s X

Önskad tid för rörelse - s X

Alt. B Önskad hastighet +   21 mm/s 95,2 X 15,5 9,1

Önskad hastighet -   21 mm/s 95,2 X 15,5 9,1

Alt. C Önskat flöde i A vid+   l/min X

Önskat flöde i B vid -   l/min X

Flöde

 



  Bilaga 02 

Spritsens hydraulik 
 
 
 
Sprits för planurvattnare 2005-12-02 mj

Cylinderdiam(kolv/stång-längd) 63  / 36 - 1000 mm Area + 0,0031 m2 Volym + 3,12 liter
 Area - 0,0021 m2 Volym - 2,10 liter

Förhållande 1,48

Tid Hast
A port B port

s mm/s l/min l/min

Alt. A Önskad tid för rörelse + s X

Önskad tid för rörelse - s X

Alt. B Önskad hastighet +   65 mm/s 15,4 X 12,2 8,2

Önskad hastighet -   65 mm/s 15,4 X 12,2 8,2

Alt. C Önskat flöde i A vid+   l/min X

Önskat flöde i B vid -   l/min X

OBS gäller per cylinder!

Flöde

 



  Bilaga 03 

Rörförluster för spritsens hydraulik 
 

Rörförluster Projekt:
Datum:

Allmänt ρ in kg/dm3
0,88 ν in mm2/s 46 Re krit 2320

Ange:
Ledning nr: 1 2 3 4
Flöde Q in l/min 30
Önskad ca flödeshastighet v in m/s 2
Rörlängd L in m 30

Räknar fram
Rörinnerdiameter di in mm 17,8

Ange önskad rörinnerdiameter 20*2,5
Rörinnerdiameter di  in mm 15

Räknar fram
Rörvolym liter 5,30
Flödeshastighet v  in m/s 2,83
Reynolds tal: Re 923
Motståndskoeff:  λ lam 0,0694
Motståndskoeff:  λ turb 0,0573
Tryckförlust Δ p bar/m 0,163
Tryckförlust rör totalt bar 4,89

Omslagshastighet laminärt till
turbulent strömning v krit  in m/s 7,11

Engångsförluster lamda värde
Tryckförlust bar

2005-11-24 mj
Sprits för planurvattnare

5
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  Bilaga 08 

Trend av vattenförbrukning 

Medelförbrukning av råvatten i Planurvattnaren
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Månad Total förbrukning Medelförbrukning 
jan. 2004 157831,8838 322,7645886
feb. 2004 199841,059 407,0082668
mars. 2004 169635,5441 369,5763488
april. 2004 724214,1834 1085,778386
maj. 2004 569952,1487 1289,484499
juni. 2004 1152868,469 1790,168429
juli. 2004 62476,33315 1452,93798
aug. 2004 156570,0857 1614,124595
sept. 2004 445531,6022 1418,890453
okt. 2004 1073026,152 1519,867071
nov. 2004 170882,1237 593,3407072
dec. 2004 302437,2077 703,3423435
jan. 2005 199915,9515 537,4084717
feb. 2005 174040,2847 521,0786966
mars. 2005 156998,0162 503,1987699
april. 2005 53660,63406 496,8577228
maj. 2005 154777,0629 473,3243515
juni. 2005 131324,2592 529,5333031
juli. 2005 162121,8905 574,9003208
aug. 2005 796143,6186 1382,193782
sept. 2005 537647,2678 1086,156097
okt. 2005 321319,8646 823,8970887
nov. 2005 321493,6662 918,5533319
dec. 2005 134820,2767 512,6246261
jan. 2006 124045,8995 523,4004198
feb. 2006 206549,8223 759,3743468
mars. 2006 231041,6562 671,6327217
april. 2006 1:a --> 24:e 97120,15092 335,6007546
april. 2006 25:e --> 30:e 13488,99808 143,2390886
maj. 2006 1:a --> 18:e 39363,91063 133,1936017
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