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Abstract 
Increased competition in the capital-intensive paper industry makes optimized operation to an 

important part of corporate strategies to reduce them overall costs. Running the machines in a 

reliable way contributes to higher plant availability, which is particularly important in 

industries where the production rate is high and a break lead to costly production downtime. 

To achieve high plant availability, an effective maintenance of manufacturing equipment is 

required. This requires that the right action is taken at the right time. 

 

The purpose of this project was to increase understanding of how operation parameters for a 

paper machine affect the condition of the machine. The condition is assessed by studying the 

vibration levels using a condition monitoring system installed on the wire section rollers. The 

goal was to identify tools that can help operators to run the paper machine in a harmless and 

cost-effective way. 

 

The study was conducted by varying three parameters: wire speed, wire tension and vacuum 

in the suction boxes of the wire section. Wire speed and wire tension were varied for the flat 

wire and the upper wire. The vacuum was only varied for the flat wire. Each parameter was 

varied separately and the influence on the rolls vibration levels were analyzed. The range for 

the different operating parameters was determined in consultation with the operating 

personnel. 

 

There were no clear trends of how the operation parameters affect the machine condition. 

However, changes in vibration levels for single rolls were found. For the flat wire the changes 

in vibration levels were small except for a specific roll where the vibration level dropped 

drastically at increased speed, increased vacuum and higher tension. Even for the upper wire 

the changes in vibration levels were marginal except for a specific roll, which increased 

tension resulted in reduced vibration level, -from 2,74mm / s to 1.56 mm / s, which is a 

significant difference when the alarm limit of the machine is 2.5mm / s. This is an important 

discovery because the rollers can be seen as vital components in a series of linked systems 

and their operation is necessary for the paper machine to perform its required function. 

 

A conclusion is that relatively small adjustments of operation parameters affect vibration 

levels, which will have an effect on the component remaining life, and hence the system 

availability. 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Ökad konkurrens inom den kapitalintensiva pappersindustrin gör att en optimerad drift blir en 

viktig del i företagens strategier för att minska dem totala kostnaderna. Att köra maskinerna 

på ett driftsäkert sätt bidrar till högre anläggningstillgänglighet, vilket är särskilt viktigt vid 

industrier där produktionstakten är hög och ett avbrott leder till kostsamma 

produktionsbortfall. För att uppnå hög anläggningstillgänglighet krävs också ett effektivt 

underhåll av tillverkningsutrustningen. Detta kräver att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. 

 

Syftet med detta examensarbete var att öka förståelsen för hur olika driftparametrar för en 

pappersmaskin påverkar tillståndet för maskinen. Tillståndet bedömdes genom att studera 

vibrationsnivåer från ett lagerövervakningssystem installerat på virapartiets valsar. Målet var 

att hitta redskap som kan hjälpa operatörerna att köra pappersmaskinen på ett så skonsamt och 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

 

Studien genomfördes genom att variera tre driftparametrar: virahastighet, viraspänning och 

undertryck i virapartiets suglådor. Virahastighet och viraspänning varierades för både 

planviran och överviran. Undertryck i virapartiets suglådor varierades endast för planviran. 

Varje parameter varierades separat och parametrarnas påverkan på valsarnas vibrationsnivåer 

analyserades. Intervallet för de olika driftparametrarna bestämdes i samråd med 

driftspersonalen. 

 

Sett för hela maskinen gick det inte att se några tydliga trender för hur driftparametrarna 

påverkade tillståndet för maskinen. Däremot kunde man se förändringar i vibrationsnivå för 

enstaka valsar. För planviran var ändringarna i vibrationsnivåerna marginella undantaget en 

specifik vals där vibrationsnivån sjönk drastiskt vid ökad hastighet, ökat vacuum samt ökad 

spänning. Även för överviran var ändringarna i vibrationsnivåer marginella utom för en 

specifik vals, där ökad spänning gav minskad vibrationsnivå, -från 2,74mm/s till 1,56 mm/s 

vilket är en betydande skillnad då larmgränsen från maskintillverkaren är 2,5mm/s. Detta är 

en viktig upptäckt eftersom valsarna kan ses som vitala komponenter i ett seriekopplat system 

och deras funktion är nödvändig för att pappersmaskinen skall kunna utföra krävd funktion. 

 

En slutsats är att det med ganska små justeringar i driftparametrar går att påverka 

vibrationsnivåerna, som i sin tur påverkar komponenternas livslängd och systemets 

tillgänglighet. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till ämnesområdet och BillerudKorsnäs. Vidare beskrivs 

syftet och de forskningsfrågor som studien skall besvara. Avslutningsvis beskriver kapitlet 

studiens avgränsningar och rapportens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 
Ökad konkurrens inom den kapitalintensiva pappersindustrin gör att underhåll och dess 

kostnader blir en allt mer viktig del i företagens strategier för att minska dem totala 

kostnaderna. Ett korrekt underhåll bidrar till högre driftsäkerhet och 

anläggningstillgänglighet, vilket är särskilt viktigt i pappersindustrin eftersom 

produktionstakten i denna industri är mycket hög och ett avbrott leder till kostsamma 

produktionsbortfall. För att kunna utföra ett effektivt underhåll av tillverkningsutrustningen 

krävs att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Vilka åtgärder som skall sättas in och när, styrs av 

utrustningens relevans för hela tillverkningsprocessen samt utrustningens skick. Vibrationer 

påverkar utrustningens livslängd, mätning och uppföljning av dessa har visat sig vara ett 

mycket effektivt sätt att se i vilket tillstånd utrustningen befinner sig i. 

En pappersmaskin består av flera delsystem i serie, där fel på ett system eller komponent kan 

göra att hela maskinen stannar. Ett viktigt avsnitt i pappersmaskinen för att driva 

pappersmassan genom processen är viran. Viran är första avvattningssteget i processen och 

består av en ändlös väv med små hål, vilka tillåter att vattnet i massablandningen kan dräneras 

bort genom vacuum från bland annat suglådor. Innanför viran finns olika valsar som har till 

uppgift att driva, styra och sträcka den ändlösa viraduken. 

Lagerfel på valsarna i virasektionen är ett vanligt förekommande problem. Genom montering 

av vibrationsövervakningssystem får man möjligheten att utföra kontinuerlig tillståndskontroll 

av valsarnas lager och kan byta ut lagren i tid innan dem havererar. Då vibrationer kan färdas 

lång väg i maskinutrustningen möjliggör detta att inte enbart lagrens tillstånd blir mätbara 

utan även den övriga utrustningen. BillerudKorsnäs har ett operatörsverktyg för övervakning 

av virapartiets valsar. För att förlänga livslängden på maskinen vill man undersöka om 

operatörsverktyget går att utveckla genom att använda vibrationsövervakningssystemet till att 

undersöka hur driftparametrarna vacuum i virapartiets suglådor, viraspänning och 

virahastighet påverkar dem totala vibrationerna i virapartiet. Detta för att undvika onödiga 

vibrationer då dessa ger lagerskador samt ett i övrigt ökat maskinslitage. 

 

1.1.1 Företagspresentation 
Billerudkorsnäs grundades år 2012 när dem två företagen Billerud och Korsnäs slogs 

samman. Bolaget omsätter cirka 21 miljarder svenska kronor/år, har cirka 4300 anställda och 

blev i och med sammanslagningen en framstående aktör gällande förpackningslösningar och 

förpackningsmaterial. Sammanslagningen innebar att företaget kunde erbjuda ett bredare 

utbud av produkter samt att förutsättningarna för uthållig lönsamhet ökade. Billerudkorsnäs 

har försäljningskontor i tretton länder och produktionsanläggningarna uppgår till åtta i antal. 

Fem stycken av anläggningarna ligger i Sverige i orterna Frövi/Rockhammar, Gruvön, Gävle, 

Karlsborg och Skärblacka. En ligger i Beetham i Storbritannien och två i Finland, i Tervasaari 

och Jakobstad (www.billerudkorsnas.se/). 

 

Karlsborgverken 
Produktionsanläggningen ligger utanför Kalix och bildades år 1914 när en sulfatfabrik 

driftsattes. 1953 tog man i bruk den första pappersmaskinen och pappersmaskin 2 togs i bruk 

1957. År 1992 byggdes pappersmaskin 1 om till en bestrykningsmaskin. Pappersmaskin 2 

http://www.billerudkorsnas.se/
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moderniserades år 1996 och fick då en kapacitet på 130000ton/år. 

 

Anläggningen har idag cirka 430 anställda och har en produktionskapacitet på cirka 300 000 

ton/år. Produkterna som anläggningen producerar är kraftpapper, vitt säckpapper samt 

avsalumassa. Massan används sedan till specialpapper för etiketter och affischer, skriv- och 

tryckpapper samt hygienpapper. (www.billerudkorsnas.se och internt nätverk). 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att genom analys av data från tillståndsövervakningssystemet, 

processövervakningssystemet och produktionsuppföljningssystemet, få en ökad förståelse för 

hur förändring av olika driftparametrar påverkar maskinens livslängd. Målet var att hitta 

åtgärder som kan hjälpa operatörerna att köra maskinen på ett så driftsäkert och 

kostnadseffektivt som möjligt. Två forskningsfrågor formulerades för att uppnå syftet. 

 

1. Hur påverkar driften vibrationsnivåerna i virapartiet för olika papperskvaliteter? 

 

2. Vilka avsnitt och valsar påverkas mer av ändringar i driftsparameter för olika 

papperskvaliteter? 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar endast vibrationer i virapartiets valsar på BillerudKorsnäs 

pappersmaskin 2 i Karlsborg och sträcker sig över en tioveckorsperiod. Dem driftsparametrar 

som analyserats har avgränsats till tre stycken: Undertryck i suglådor, viraspänning och 

virahastighet, då ett antagande gjorts att dessa bör ha störst inverkan på vibrationsnivåerna. 

 

1.4 Innehåll och upplägg 
Rapportens innehåll och upplägg presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Rapportens disposition. 

Kapitel Innehåll 

1. Inledning Kapitlet ger en översikt av arbetet och anledningar till varför 

problemområdet är viktigt att undersöka. 

2. Objektbeskrivning Avsnittet beskriver virapartiet och @ptitude Observer 

3. Teori Teoriavsnittet innehåller information som skall ge läsaren 

förståelse för området 

4. Metod Detta kapitel innehåller beskrivning av de metoder som har 

används för att nå resultat 

5. Resultat I kapitlet redovisas de resultat som kommit fram under arbetets 

gång 

6. Diskussion I diskussionskapitlet tolkas och analyseras det som man i arbetet 

kommit fram till.  

7. Slutsatser Kapitlet beskriver resultatet i förhållande till det syfte arbetet hade 

och de målsättningar som satts 
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2 Objektsbeskrivning 
Virapartiet är ett avsnitt i pappersmaskin 2 där mälden avvattnas och formeras till en 

pappersbana. Innan fibrerna kommer till detta avsnitt har dem transporterats lång väg och 

genomgått ett flertal behandlingar i olika processer beroende på vilken slutprodukt man avser 

få fram, se processchema figur 1. 

 
Figur 1. Figur över fiberns väg genom processen. Röda cirkeln visar PM2 i vilken virapartiet 

ingår. 

 

2.1 Pappersmaskinen 
Det finns olika typer av pappersmaskiner och dessa kan delas in efter dess våtparti alternativt 

torkparti då dessa kan ha olika utformning. Maskinen vid Karlsborgs bruk har ett våtparti av 

planviratyp och ett torkparti av mångcylindertyp, vilket innebär att pappret torkas mot ett 

antal ångvärmda gjutjärnscylindrar. Pappersmaskinen innehåller även fler sektioner med olika 

funktioner vilka bidrar till att pappret får önskade egenskaper. Alla dessa sektioner gör att 

pappersmaskinen blir mycket stor. Se figur 2 för uppbyggnad. 

 

 
Figur 2. Figur över uppbyggnaden av pappersmaskin 2. 
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2.2 Virapartiet 
Virapartiet som BillerudKorsnäs använder sig av i Karlsborg är av typen hybridformer, se 

figur 3, vilken kännetecknas av att avvattningen av mälden inleds på ett planviraparti och 

fortsätter sedan mot en övervira. Avvattningen på planviran sker från viran och uppåt, vid 

mäldytan behåller mälden länge samma koncentration som i inloppslådan vilken gör att 

fibrerna kan hinna flockas, detta är ej önskvärt då papprets egenskaper försämras. När 

mäldskiktet kommer in i nypet från överviran ges en skjuvning i den icke solida delen av 

mäldskiktet som förbättrar formationen på pappret. Vacuumlådor i överviran sköter 

avvattningen uppåt. 

 

 

 

 

 

Formningsbord 
Formningsbordet har till uppgift att understödja viran i nedslagspunkten vilket möjliggör en 

störningsfri sättning av mäldstrålen på viran. Dräneringen i bordet skall vara låg eftersom en 

snabb avvattning ger låg retention, stark viramarkering i pappersbanan samt att fibrer från 

mälden sugs ned i viran. I bordets topp finns lister kännetecknade av spaltbredd och listbredd. 

 

Våta suglådor 
I en våt suglåda litar man till den sugpuls som fås genom undertrycket i lådan vilket skapas 

huvudsakligen av korta fallben som leder ned i ett tråg inne i viran. 

 

Torra suglådor 
När torrhalten når 3-10 procent krävs ett högre undertryck än vad registervingarna och dem 

våta suglådorna kan ge för fortsatt avvattning. Undertrycket ökas allt eftersom torrhalten 

stiger. En vanlig sluttorrhalt ligger på 10-17 procent. 

Det är med undertrycket i suglådorna som operatören bestämmer var våtlinjen skall gå. 

Våtlinjen är brytpunkten där mälden på viran övergår till pappersbana och önskvärt är att 

denna hamnar så nära överviran som möjligt. Enligt teorin att ju längre tid innan mälden 

övergår till pappersbana, desto längre tid har fibrerna på sig att hamna i oordning. Detta ger 

ett högre formationstal vilket är viktigt för papprets körbarhet genom resten av maskinen. 

Önskvärt är också att en del av vattnet avvattnas uppåt för att få ett mer liksidigt papper. 

Desto närmare överviran man går med våtlinjen desto större blir risken för att mäld går in i 

presspartiet. Operatören har oftast en säkerhetsmarginal så att detta inte skall inträffa och 

 

Figur 3. Figur över virapartiet. 
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bedömningen av denna säkerhetsmarginal kan variera beroende på vilken operatör som kör 

maskinen. 

 

Valsar 
Guskvalsen har som funktion att avvattna pappersbanan. Inne i valsen ligger en suglåda som 

har ett undertryck på ca 65-80kPa. Hög viraspänning och friktionskoefficient minskar 

slirningsrisken. Torrhalten efter guskvalsen brukar ligga mellan 20 och 25 procent. 

Nosvalsen är den vals som driver viran. 

Bröstvalsen sitter under inloppslådan och fungerar som vändvals för viran.  

Ledvalsarna stödjer viran och ser till att viran får rätt omslagsvinkel till näskommande vals. 

Autosträckvalsar ser till att viraspänningen automatiskt hålls på en bra nivå och därmed 

undviker att en onödigt hög spänning uppnås.  

Den manuella spännvalsen säkerställer att autosträckvalsen får jobba inom sitt reglerområde. 

Autoriktvalsen hindrar viran att löpa ut åt sidan så långt att den kan skadas mot stationära 

maskindelar. Högre spänning vid virans ena kant gör att viran vandrar mot denna. Valsen 

förskjuts automatiskt så att viran återgår till rätt läge. Impulsen för valsens vridning kommer 

från en lätt spade som ligger an mot virans kant. Vridningen av valsen sker genom att ett av 

valslagren förskjuts i ett plan parallellt med virans löpriktning.  

 

Registervingar (foils) 
Registervingarna är lister som ligger några grader snett mot viran. Vingarna skapar sugpulser 

nedströms mellan viran och listens yta samt att dem skrapar av vatten som trängt genom 

viran. Pulserna som skapas avvattnar mäldskiktet samt skapar en turbulens som bryter upp 

fibrer som flockats vilket gör att formationen av pappret förbättras (Gavelin, 1997). 
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3 Teori 
Detta kapitel syftar till att tillgodose läsaren med relevanta begrepp och teorier vilka är 

nödvändiga för att förstå sammanhanget av rapporten 

 

3.1 Underhåll 
Underhåll definieras som kombinationen av alla tekniska och administrativa åtgärder, 

inklusive övervakning, som är avsedda att återställa eller bibehålla en enhets tillstånd så att 

den kan utföra krävd funktion (SS-EN-13306). 

 

3.1.1 Avhjälpande underhåll 
Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306 är avhjälpande underhåll en 

åtgärd som utförs efter feluppkomst, med syftet att återge föremålets förmåga att utföra krävd 

funktion. Använder man sig enbart av avhjälpande underhåll som underhållsstrategi åtgärdar 

man endast objekt efter att fel förekommit (M. Bevilacquaa, M. Braglia, 2000). Aktiviteter 

som kan ingå i avhjälpande underhåll är utbyte, reparation och renovering av trasiga enheter 

(Nissen et al. 2010). Avhjälpande underhåll är en åtgärd som utan förekomsten av fel inte 

skulle behöva existera (EB. Swanson, 1976).  

 

3.1.2 Förebyggande underhåll 
Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306:2010 är förebyggande 

underhåll underhållsåtgärder som utförs med förutbestämda intervall och/eller enligt vissa 

föreskrivna kriterier, med avsikt att minska sannolikheten för fel och säkerställa att 

utrustningen kan utföra krävd funktion. 

 

3.1.3 Tillståndsbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll är en kombination av förebyggande underhållsåtgärder som görs 

utifrån analys av tillståndsmätningar och inspektioner på apparaturen. Alternativet till 

förebyggande underhåll är avhjälpande underhåll (SS-EN-13306). 

 

Mätningarna kan göras kontinuerligt med hjälp av on-line system eller manuellt med 

regelbundna intervall. Parametrarna som mäts förändras i och med att utrustningen slits. När 

en variation upptäcks kan denna analyseras och en diagnos för att lösa problemet kan ges 

(Pedregal och Carnero, 2009) . 

 

Tillståndsbaserat underhåll bör endast tillämpas där felutvecklingen sker över en längre tid 

samt där den är mätbar. Genom att ha koll på maskinernas generella tillstånd möjliggörs att 

rätt underhållsåtgärder kan sättas in i rätt tid, innan ett haveri inträffar. Detta bidrar till en 

högre anläggningstillgänglighet, högre driftsäkerhet samt att totala underhållskostnaderna kan 

reduceras. Vanliga tillståndsmätningar är vibrations-, temperatur- och oljeanalysmätningar. 

Vibrationsmätning har visat sig vara den metod som kan ge den utförligaste informationen om 

utrustningens tillstånd. Larmgränser kan sättas upp vilket förhindrar att utrustningen körs trots 

att ogynnsamma förhållanden råder (White, 1996). 

 

3.1.4 Tillgänglighet  
Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306 är tillgänglighet förmågan att 

kunna utföra krävd funktion under givna förutsättningar vid ett specifikt tillfälle eller under ett 

angivet tidsintervall. Tillgänglighet är ett mått för driftsäkerhet som beror av 

funktionssäkerheten, underhållsmässigheten, underhållssäkerheten och 

återhämtningsförmågan för en enhet.  
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Funktionssäkerheten är förmågan hos en enhet att under givna förhållanden och under ett 

givet tidsintervall utföra krävd funktion.  

 

Underhållssäkerheten är förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta 

resurserna på rätt plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven 

tidpunkt eller i ett angivet tidsintervall. 

 

Underhållsmässigheten är förmågan hos en enhet att under givna användningsförhållanden, 

upprätthållas eller återställas till ett tillstånd, där den kan utföra krävd funktion när underhållet 

utförs under givna förhållanden och med hjälp av angivna resurser. 

 

Återhämtningsförmågan är förmågan för en enhet att återhämta sig från ett funktionsfel utan 

att direkta åtgärder genomförs (SS-EN-13306). 

 

3.1.5 Systemtillförlitlighet  
Enligt Nissen et al. (2010) definieras ett system som en kombination av metoder, tekniker, 

processer eller maskiner som genom reglerad samverkan är förenade med varandra. Om 

någon del i systemet upphör att fungera innebär detta produktionsbortfall alternativt reducerad 

produktionskapacitet. En maskin kan betraktas som ett system men även som ett delsystem i 

ett större sammanhang, Nissen et al. (2010) menar att tillförlitligheten i varje delsystem, och 

systemets strukturella uppbyggnad avgör vilken tillförlitlighet systemet har. Nissen et al. 

(2010) menar också att det finns fyra vanligt förekommande strukturella uppbyggnader av 

system vilka är seriekopplade system, parallellkopplade system, blandade system och standby 

system.  

 
Seriekopplade system  

En pappersmaskin och dess avsnitt kan ses som seriekopplade eftersom varje delsystem i 

varje avsnitt måste fungera för att hela maskinen skall kunna utföra krävd funktion, vilken är 

att producera papper. Funktionssäkerheten i pappersmaskinen är därför beroende av 

funktionssäkerheten hos de olika avsnitt som ingår i maskinen. 

 

3.2 Vibrationer 
En vibration är ett föremåls svängning kring dess jämviktsläge. Jämviktsläget är det läge då 

summan av krafterna som påverkar föremålet är noll. En vibration där alla delar av föremålet 

rör sig tillsammans i samma riktning i varje ögonblick kallas för helkroppsvibration. Denna 

rörelse kan beskrivas som en kombination av sex olika typer av individuella rörelser. 

Rörelserna kan utbreda sig i de tre ortogonala riktningarna x,y och z samt rotera kring dessa 

axlar. En kropp där dessa rörelser tillåts sägs ha sex stycken frihetsgrader. En klockpendels 

och en hiss rörelse är exempel på system som är begränsade i en riktning och har därför 

endast en frihetsgrad. Rörelser med en frihetsgrad kan med fördel illustreras av en 

fjäderupphängd massa vars rörelse blir en sinuskurva om den plottas mot tiden, se figur 4 

(White, 1996). 
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Figur 4. Illustration där en fjäderupphängd vikts rörelse i vertikalled plottats mot tiden. 

 

Vibrationen i ett föremål orsakas alltid av en exciteringskraft vilken har sitt ursprung inuti 

föremålet eller anbringas utifrån. Vibrationens frekvens och magnitud har direkt påverkan av 

exciteringskraftens riktning och frekvens. Vibrationsanalys kan fastställa vilka 

exciteringskrafter som påverkar utrustningen och eftersom dessa krafter påverkas av 

maskinens tillstånd kan kunskap om krafternas växelverkan och karaktäristika möjliggöra 

diagnos av ett maskinproblem (White, 1996) 

 

 

3.2.1 Resonans 
När exciteringsfrekvensen i en maskinstruktur ligger nära en egenfrekvens uppstår resonans. 

Vibrationsnivåerna kan vid resonans bli mycket höga varvid man bör undvika att köra en 

maskin med ett varvtal som motsvarar ett resonansområde. I ett frekvensspektrum från en 

maskin med olika vibrationsenergier visar resonansfenomenet sig som en konstant 

frekvenstopp oavsett vilken hastighet maskinen körs med. Beroende på hur effektiv 

dämpningen i maskinen är vid den aktuella frekvensen kan toppen vara spetsig eller bred. 
När energi tillförs ett fjäder-massa system vibrerar det med dess egenfrekvens. Storleken av 

vibrationerna beror på dämpningen i systemet eller på storleken av den energi som startat 

vibrationen. 

Ekvation för egenfrekvens i ett odämpat system: 

𝐹𝑛 =  
1

2𝜋
∗ √

𝑘

𝑚
 

Där:  

𝐹𝑛 = massa 

k=fjäderkonstant 

m=massa 

Alla fysiska system innehåller någon form av dämpning vilken gör dess egenfrekvens något 

lägre beroende på dämpningens storlek. 

Vibrationer i en maskin är sällan jämt fördelade eftersom vibrationsenergin fördelar sig på de 

olika frihetsgraderna, där mängden energi beror på frihetsgradens egenfrekvens och dämpning 

samt energikällans frekvens. Vibrationsenergier kan färdas långa avstånd i 

maskinkonstruktioner, därför är det viktigt att vara medveten om att vibrationsnivån där man 

mäter inte behöver ligga i närheten av vibrationens energikälla (White, 1996). 
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3.2.2 Vibrationsmätning 
Vid mätning av vibrationer finns tre karaktäristiska enheter vilka är förflyttning, hastighet och 

acceleration. 

 

Förflyttning är det faktiska avståndet som vibrationen förflyttar den aktuella maskindelen. 

Enheten för förflyttningen är i meter och förflyttningsmätningen görs i topp-till-topp intervall. 

 

Hastigheten anges i sträcka per tidsenhet och definieras som lägesändring per tidsenhet. För 

en vibration är hastigheten ett uttryck för hur fort förflyttningen sker och enheten är mm/s. I 

praktiken beräknas hastigheten ofta genom integrering av accelerationen eftersom hastigheten 

är tidsintegralen av denna. 

 

Definitionen av acceleration är förändringen av hastigheten och mäts i enheten 𝑚 𝑠2⁄ , vilken 

är den medelacceleration som orsakas av gravitationen vid jordytan (White, 1996). 

 

Vilken parameter man skall använda sig av beror på utrustningen och om den har olika 

komponenter i sig som avger olika frekvenser. Förflytning lämpar sig för lågfrekventa 

komponenter medan accelerationsmätning lämpar sig med fördel mot högfrekventa 

komponenter. Hastigheten och dess effektivvärde lämpar sig i ett frekvensområde från 10 till 

1000 Hz och ger en bra indikation på allvarlighetsgraden hos vibrationen. Detta kan förklaras 

av att en given hastighetsnivå har en given energinivå vilket gör att låga och höga frekvenser 

viktas lika gällande vibrationens energiinnehåll. Många maskiner har ett relativt jämnt 

hastighetsspektrum (Bruel och Kjaer, 1982) 

 

En vibrationssignal kan beskrivas med hjälp av ett antal olika indikatorer, se figur 5. Topp-

till-topp är avståndet från en negativ topp till en positiv topp. Toppamplituden är signalens 

maximala utslag från jämviktsläget eller nollpunkten. Effektivvärdet eller RMS (root mean 

square) används för att beskriva signalens energi. Effektivvärdet för en sinusvåg är 0,707 

gånger toppvärdet (White, 1996). 

 

 

 
Figur 5. Figuren visar hur amplituden mäts. 
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När flera olika exciteringsfrekvenser förekommer på samma gång, till exempel i en maskin 

med flera ingående komponenter, blir den resulterande frekvensen summan av vibrationerna 

vid varje frekvens. Detta medför att vibrationens vågform inte blir sinusformad utan blir 

istället mer komplicerad, se figur 6 (White,1996). 

 

 

 
Figur 6. Illustration där två vågformer satts ihop till en. 

 

 

3.2.3 Vibrationsanalys 
Vibrationsmätning är som ovan nämnt ett mycket effektivt sätt att bestämma i vilket tillstånd 

en enhet är i. Metoden kan användas på många olika områden som växellådor, axlar och lager 

mm. Beroende på vilken frekvens man avser mäta används olika omvandlare. Sensorerna som 

används vid mätning är av typen accelerations-, hastighets och rörelsesensorer. 

 

Olika vibrationsfrekvenser i roterande utrustning är direkt kopplade till maskinens utformning 

och rotationshastighet. Genom att fastställa relationen mellan frekvenserna och vilken typ av 

defekt som utgör vilken frekvens kan allvarlighetsgraden av problemet fastställas och 

kvarvarande livslängd kan uppskattas. Det är av stor vikt att studera historisk felstatistik, 

vibrationstrender och felutvecklingskurvor för att kunna fastställa i vilket tillstånd 

utrustningen är i samt hur den kommer se ut i framtiden (IAEA). 

 

Det finns olika metoder att använda sig av vid detektering av fel. Vissa metoder kan endast 

detektera redan uppkomna fel medan mer avancerade kan upptäcka fel i dess förstadie. 

Viktigt är att använda sig av en metod som är anpassad till den utrustning som skall 

undersökas, vanligast är att man mäter totala omfattningen av vibrationerna för att sedan göra 

en trendanalys av denna. 

 

Trendanalysen kan med fördel användas på grund av att den är enkel att omvandla i praktiken. 

Genom att sätta olika larmgränser för vibrationerna går det att bli uppmärksammad om 

utrustningen behöver extra bevakning alternativt stoppas innan allvarligare fel utbryter. 

Viktigt är att vara medveten om hur vibrationerna i en utrustning varierar beroende på vilken 

last den utsätts för samt vilken produktionshastighet den har. När ett fel upptäcks kan man 

utifrån larmgräns och analys av trendkurva, se allvarlighetsgraden hos felet. När larmgränser 

sätts är det av stor vikt att dessa sätts på rätt nivåer eftersom för låga gränser kan ge falsklarm 
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och en för hög gräns kan leda till att utrustningen hinner haverera, bägge scenarier leder till att 

övervakningssystemet tappar trovärdighet hos användarna (Pedregal och Carnero, 2009). 

 

Frekvensanalys 
Frekvensanalys, dvs transformera vibrationssignalen från tidsdomän till frekvensdomän, 

underlättar för analys av signaler med många ingående resonanser, se figur 7. De ingående 

resonanserna framträder som toppar i ett frekvensspektrum. 

 

 

 
Figur 7. Figur där vibrationssignalen tranformerats från tidsdomän till frekvensdomän. 

3.2.4 Vibrationsnormer 
Det finns två metoder att tillgå för att avgöra om de uppmätta vibrationerna är skadliga. 

Alternativen är egen trendmätning och analys av haverier alternativt användning av tröskeltal 

utifrån vibrationsnormer från industristandard och ISO. Vanlig standardnorm från SS-EN 

10816 är att vibrationsamplituden skall hållas under 3 mm/s RMS och att hastigheter över 7 

mm/s RMS är så pass kraftigt att det kan ses som ett medvetet slitage av utrustningen 

(Lindholm, 1995). BillerudKorsnäs i Karlsborg har en larmgräns på 2,5mm/s RMS på 

virapartiet vilken är en rekommendation från tillverkaren. 

 

3.3 Lager 
Vid maskinkonstruktion är det viktigt att välja lager utifrån de förhållanden som råder i form 

av lastriktning, laststorlek, montering, smörjning och miljö. Maximal lagerlivslängd fås 

genom att följa monteringsrekommendationer från lagertillverkaren gällande toleranser hos 

lagerhus och axel samt lagerspel. Lagrets smörjmedel bör vara anpassat till dess 

användningsområde samt att rätt mängd erhålls. Driftförhållanden för lagret bör vara 

optimerat för att inte utsätta lagret för onödiga påfrestningar i form av till exempel 

vibrationer, smuts eller väta då dessa faktorer har stor inverkan på lagrets livslängd. 

 

Spårmönster 

Spårmönster uppkommer av kontaktytan som finns mellan ytterringens löpbana och lagrens 

rullkroppar. Mönstret visar sig som en matt yta på löpbanorna och kan variera beroende på 

hur belastnings- och rotationsförhållandet ser ut. Även fast spårmönstret inte har inverkan på 

lagerlivslängden uppkommer de flesta lagerskadorna där. Spårmönstret utvisar om lagret 

arbetar under rätt förhållanden. Vid förkortad lagerlivslängd går anledningen till lagerskadan 

ofta att finna i spårmönstret. 
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3.3.1 Lagerskador 
Nedan följer beskrivning av vanliga typer av lagerskador som kan generera ökade 

vibrationsnivåer. 

 

 Skalning är något som uppstår från normal utmattning även om lagret har optimala 

driftsförhållanden. För tidig skalning kan bero på snedställning, axial- och 

ovalklämning, smetning, intryckningar eller korrosion och beror oftast på 

konstruktions- eller monteringsfel. När skalningen blivit mer omfattande ökar 

vibrationsnivåerna och missljuden från lagret Genom att analysera skalningen hos ett 

skadat lager kan grundorsaken till skadan härledas. 

 

 Ytutmattning kan uppstå vid för tunn oljefilm, detta gör att ytorna mellan lagerbana 

och rullkropp kan kollidera med varandra vilket medför deformationer i ytorna som 

kan övergå till små sprickor. 

 

 Smetning innebär att det överförs material mellan två olika ytor på grund av att 

smörjningen inte är tillräcklig. Värme uppstår när ytorna glider mot varandra, denna 

värme startar en härdningsprocess i det utsatta området vilken ökar risken för skalning 

eller sprickbildning. Smetning kan uppstå mellan rullkropp och löpbana om rullarna 

inte har någon hastighet när dem går in i belastningszonen och accelereras till hög 

hastighet, om lagret har ett för stort inre glapp eller om smörjmedlet är för dåligt 

uppstår glidning. Felaktiga toleranser och felaktig montering på lagerhus och axlar är 

också faktorer som kan ge upphov till smetning. 

 

 Korrosionsskador delas in i gravrost och passningsrost. Gravrost är den farligare 

varianten och bildas när oljefilmens förmåga att skydda lagret från väta eller frätande 

ämnen upphör. Genom att ha ett smörjmedel med bättre korrosionsmotstånd samt 

förse lagret med bättre tätningar kan skador undvikas. Gravrost är en allvarlig 

lagerskada då den gör att sprickor eller skalningar kan bildas. Passningsrost kan uppstå 

vid en bristfällig passning mellan lager och axel alternativt lager och lagerhus. Den 

bristfälliga passningen medför att delarna kan röra på sig och skada oxidskiktet på 

lagret vilket möjliggör för rostbildning. Passningsrosten påverkar materialets 

hållfasthet samt hur lasten fördelar sig i lagret. 

 

 När lagret har överbelastats, monteringen varit felaktig eller vid närvaro av större 

partiklar kan intryckningar uppstå. Från överbelastningar och felaktig montering är 

intryckningarna ofta lokala medan dem från närvaron av större stål- och 

papperspartiklar är utspridda över hela löpbanan (SKF - Bearing damage and failure 

analysis). 
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4 Metod 
Detta kapitel beskriver hur författaren gått till väga för att nå resultat i studien. 

 

4.1 Arbetets genomförande 
Arbetet har genomförts under en period om 10 veckor och kan delas in i olika 

genomförandefaser. 

 

Fas 1. Den inledande fasen bestod av att tillsammans med handledare på BillerudKorsnäs ta 

fram en problemformulering samt avgränsa ett område som arbetet avsåg att behandla. Fasen 

innehöll också litteraturstudier om vilken teori som skulle fungera som stöd till den analys 

som skulle genomföras under arbetets gång. Även vilken metod som skulle användas vid 

analysen fastslogs i denna fas. 

 

Fas 2. Genomförande fasen bestod av kartläggning av driftsparametrar. Denna kartläggning 

gjordes genom tester där man under stabil drift ändrade på driftsparametrarna en och en. 

 

Fas 3. I den avslutande fasen kom de resultat som genomförandefasens tester erhållit att 

sammanfattas och diskuteras. Slutsatser drogs och den slutgiltiga rapporten sattes ihop. 

 

4.2 Litteraturstudier 
För att utforma den teoretiska referensram som skulle ligga till grund för arbetet genomfördes 

litteraturstudier om pappersprocessen samt om vibrationer och mätning av dessa. 

Informationen hämtades från litteratur som finns att hitta i biblioteket på Luleå tekniska 

universitet samt från olika standarder kopplade till underhåll. Även forskningsartiklar och 

avhandlingar har använts som informationskällor. 

 

Källkritik 
Flera olika källor har använts vid informationsinsamlingen för att författaren skall få en så 

riktig bild som möjligt av den teori som rör ämnet. Litteraturen är till stor del kurslitteratur 

och de standarder som använts är vanligt förekommande inom industrin. 

 

4.3 Datainsamling 
De data som samlats och analyserats har exporterats från databaser som lagrats från 

vibrationsövervakningssystemet @ptitude Observer och processövervakningssystemet Aspen. 

Aspen är ett system vilket kontinuerligt övervakar och registrerar samtliga ingående 

parametrar i pappersprocessen. Bägge systemen är av on-line typ vilket innebär att man har 

tillgång till kontinuerlig övervakning av systemen var man än befinner sig. 

 

Vibrationsövervakningssystem 
Ett vibrationsövervakningssystem är ett verktyg som med fördel kan användas vid 

underhållsstrategier som inriktar sig på förebyggande underhåll. BillerudKorsnäs använder sig 

av ett vibrationsövervakningssystem från SKF kallat @ptitude Observer, se figur 8 för 

systemuppbyggnad. 
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Figur 8. Illustration över systemuppbyggnaden för @ptitude Observer 

Två vibrationsgivare sitter på varje vals, en på varje lagerhus i virapartiet varav en är placerad 

vertikalt på drivsidan (DS) och den andra är placerad axiellt på valsens frisida (FS). Systemet 

hanterar allt vad gäller vibrationer och kan med fördel användas till rotorsaksanalyser. 

Frekvenser som uppkommer från defekter kan enkelt monitoreras i ett frekvensspektrum. 

Vibrationerna kan trendas som en funktion av tiden eller som funktion av en annan parameter, 

till exempel en annan vals för att jämföra om vibrationstrenden ter sig lika. Maskindiagnostik 

kan utföras för dem vanligast förekommande felen som obalans, fellinjering, lagerfel och 

ingreppsfel för kuggar. 

 

Data från den kontinuerliga övervakningen loggas i databaser vilket möjliggör analys av 

historiska händelser samt detektering av eventuella trender som kan ligga till underlag för 

framtida underhållsbeslut. Att lagra stora mängder data kräver stor lagringskapacitet. För att 

inte databaserna skall bli för stora över tid lagrar övervakningssystemet 1 värde/minut i 3000 

minuter, därefter 1 värde/timme i 3000 timmar, sedan 1 värde/dygn i 3000 dygn och till sist 

1/vecka i 3000 veckor. 

 

Justering av driftparametrar 

För att man med säkerhet skulle kunna visa hur respektive driftsparameter påverkade 

vibrationerna samt styrka att det var just denna parameter som bidrog med eventuella 

vibrationsförändringar så ändrades parametrarna en och en åt gången. Justeringen av varje 

parameter bestod av att köra dessa i de ändlägen som kunde tänkas ge minst respektive mest 

vibrationer. Vad som ansågs lämpligt som nedre respektive övre gräns för ändläget fastslogs 

av driftspersonal, detta för att minimera risken för produktionsstopp som kunde relateras till 

eventuella ändringar, samt för att inte utsätta utrustningen för onödigt skadliga påfrestningar. 

Justeringen av driftsparametrar utfördes på tre olika papperskvalitéer.  När 
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vacuumändringarna utfördes gjordes dessa enbart på de torra suglådor som ligger före 

överviran, övervirans suglådor kördes på max och undertrycket i suglådorna efter överviran 

körs alltid på max för att suga ut vatten efter att pappret formats.  

 

Vid tester på planviran jämfördes vad driften ansåg som lägsta rimliga viraspänning mot 

högsta. Lägsta nivå för viraspänning var 2,7kN/m, lägre ville man inte gå för att undvika att 

viran skulle slira på dragvalsen. Övre nivån sattes till 3.0kN/m för att inte utsätta viran och 

övrig utrustning för onödigt höga påfrestningar. 

 

Klockslaget för varje ändring noterades så att varje körning enklare skulle kunna följas upp. 

Varje ändring av driftsparameter fick bestå i cirka 30 minuter för att stabil drift skulle uppnås 

samt för att kunna lagra så pass många mätvärden att en eventuell trend i 

vibrationsändringarna skulle kunna detekteras. 

 

4.4 Analys 
Vibrationsparametern som analyserades var vibrationshastigheten, detta för att för att relatera 

till larmgränsen på 2,5 mm/s vilken är tillverkarens rekommendation. Analysen för att 

undersöka eventuella vibrationsförändringar gjordes på de mätvärden som exporterats från 

vibrationsövervakningsprogrammet och processövervakningssystemet till Excel. Vilken 

papperskvalitet och om eventuella avvikelser fanns i produktionen kontrollerades i 

produktionsuppföljningssystemet PRO TAK. 

 

Värden som låg 5 minuter före och 5 minuter efter en ändring togs ej med för att utesluta att 

oriktiga värden från icke stabil drift skulle komma med. Från de värden som registrerades 

under mätserien räknades effektivvärdet ut före hela mätperioden före respektive efter 

ändringen. Detta för att se eventuella skillnader i vibrationsenergin. 

Från processövervakningssystemet studerades trenddiagram för att säkerställa tidpunkter där 

stabil drift uppnåtts. 

 

För att bestämma eventuell ändring av vibrationer i hela maskinen före respektive efter 

ändringen använde författaren sig av ett statistiskt test som utfördes i Excel. Testet som 

användes var ett tvåsidigt T-test och den valda signifikansnivån för testet uppgick till 5%. 

 

T-test 

Ett parvis T-test är ett statistiskt test som används vid jämförelse av två normalfördelade 

populationers medelvärde när två stickprov är korrelerade till varandra. Testet används ofta i 

”före-efter” studier och inleds med att formulera två hypoteser. Man börjar med 

nollhypotesen, där ett antagande görs att det inte finns någon skillnad mellan grupperna, 

därefter formuleras en mothypotes som är nollhypotesens raka motsats. Därefter 

signifikansprovas medelvärdesskillnaden för att kunna besluta sig för vilket antagande man 

skall lita mest på. 

Signifikanstestet görs enligt formeln:  𝑇 =
𝑑

√𝑠2

𝑛
  

 

Där: 

d=skillnaden i medelvärde mellan de två proven. 

 𝑆2= Variansen 

n= stickprovets storlek 

T= Parvis T-test med n-1 frihetsgrader 
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Uträknat T jämförs sedan i en tabell. Om T är mindre än värdet i tabellen för vald 

signifikansnivå kan nollhypotesen ej förkastas, vilket säger att ingen skillnad mellan 

grupperna föreligger (Rudberg, 1993) 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under arbetets gång. 

Kapitlet inleds med resultat från de tester som gjordes 20e och 25e Maj 2016, hur 

driftparametrarna vacuum, viraspänning och virahastighet påverkar vibrationsnivåerna i 

virapartiets valsars driv- respektive frisida. Kapitlet fortsätter vidare med att lyfta fram de 

valsar som ligger nära uppsatt larmgräns samt valsar som periodvis överstiger dessa 

larmgränser. 

 
5.1 Driftsparametrar 
De driftsparametrar som undersöktes var vacuum, viraspänning samt virahastighet vilka 

presenteras nedan. 

 

5.1.1 Vacuum 
Testerna vilka undersökte hur undertrycket i suglådorna påverkade vibrationerna gjordes när 

papperskvalitén 3500-078 producerades med en medelhastighet på 857m/min. 

Viraspänningen var 2,8kN/m.  

De mätvärden som utvärderades registrerades för en säkerhetsmarginal som ansågs vara hög 

mot en mellannivå. Vibrationsförändringarna visas valsvis i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Tabell som visar förändringen av effektivvärdet för vardera vals och sida före 

respektive efter vacuumjusteringen. 

Valsar planvira Sida Vacuum𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 
(mm/s) 

Vacuumℎö𝑔 

(mm/s) 

Skillnad 

(mm/s) 

Skillnad 

(%) 

02V2 Viradragvals  DS 0,79 0,64 -0,15 -18 

FS 0,53 0,52 -0,01 -1,9 

02V3 Guskvals  DS 0,92 0,95 +0,03 +3,2 

FS 0,41 0,42 +0,01 +2,4 

02V1 Bröstvals  DS 0,49 0,55 +0,06 +10,9 

FS 0,62 0,64 +0,02 +3,1 

V201 Viraledvals DS 1,35 1,27 -0,08 -5,9 

FS 0,74 0,80 +0,06 +7,5 

V202 Viraledvals DS 0,60 1,68 +1,08 +64,3 

FS 0,75 0,76 +0,01 +1,3 

V203 Autosträckvals DS 1,02 0,87 -0,15 -14,7 

FS 20,11 11,18 -8,93 -44,6 

V204 Autoriktvals DS 2,25 2,30 +0,05 +2,2 

FS 2,18 2,32 +0,14 +6,0 

V205 Autosträckvals DS 1,31 1,32 +0,01 +0,8 

FS 1,66 1,74 +0,08 +4,6 

V206 Spännvals DS 0,67 0,64 -0,03 -4,5 

FS 0,16 0,15 -0,01 -6,3 

V207 Autosträckvals DS 0,88 0,64 -0,24 -27,3 

FS 0,92 1,01 +0,09 +8,9 

V208 1a återgångsvals DS 0,91 1,05 +0,14 +13,3 

FS 0,88 0,97 +0,09 +9,3 
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Vibrationsnivåerna är i överlag låga förutom på vals V204 som låg nära larmgränsen och 

V203 FS som under mätperioden hade ett effektivvärde långt över larmgränsen. Detta är 

anmärkningsvärt ur systemförlitlighetssynpunkt eftersom komponentera är vitala delar i ett 

seriekopplat system och ett haveri innebär produktionsstopp på hela pappersmaskinen. 

 

Vid undersökning om effektivvärdets medelvärde förändrats sett för hela planviran, före 

respektive efter justeringen, visar ett parvis T-test med 5% signifikansnivå medelvärdena inte 

skiljer sig åt. 

 

5.1.2 Viraspänning 
Testerna för hur viraspänningen påverkar vibrationerna gjordes när papperskvalitet 3550-080 

producerades med en medelhastighet på 857m/min och vacuumnivån ansågs ligga på 

mellanläge. 

 

De mätvärden som utvärderades var från 2,7kN/m viraspänning och för 3,0kN/m 

viraspänning. Resultaten presenteras valsvis i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Tabell som beskriver effektivvärdesförändring för respektive vals och sida vid 

justering av planviraspänningen. 

Valsar planvira Sida Vira2,7𝑘𝑁/𝑚  

(mm/s) 

Vira3,0𝑘𝑁/𝑚  

(mm/s) 

Skillnad 

(mm/s) 

Skillnad  

(%)  

02V2 Viradragvals  DS 0,64 0,64 0 0 

FS 0,50 0,51 +0,01 +2,0 

02V3 Guskvals  DS 0,91 0,95 +0,04 +4,2 

FS 0,41 0,39 -0,02 -4,9 

02V1 Bröstvals  DS 0,56 0,60 +0,04 +6,7 

FS 0,63 0,62 -0,01 +1,6 

V201 Viraledvals DS 1,29 1,36 +0,07 +5,1 

FS 0,75 0,81 +0,06 +7,4 

V202 Viraledvals DS 0,57 1,49 +0,92 +61,7 

FS 0,73 0,74 +0,01 +1,4 

V203 Autosträckvals DS 0,91 1,03 +0,12 +11,7 

FS 15,13 11,91 -3,22 -21,3 

V204 Autoriktvals DS 2,15 2,15 0 0 

FS 2,13 2,11 -0,02 -0,9 

V205 Autosträckvals DS 1,38 1,47 +0,09 +6,1 

FS 1,56 1,62 +0,06 +3,7 

V206 Spännvals DS 0,71 0,68 -0,03 +4,2 

FS 0,15 0,15 0 0 

V207 Autosträckvals DS 0,60 0,68 +0,08 +11,8 

FS 0,93 0,98 +0,05 +5,1 

V208 1a återgångsvals DS 1,16 1,06 -0,1 -8,6 

FS 0,98 0,91 -0,07 -7,1 

 

Resultaten visar överlag låga nivåer och förändringarna som sker är små. Anmärkningsvärt är 

att V203 FS ligger långt över larmgränsen även vid denna körning. 
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Vid undersökning om effektivvärdets medelvärde förändrats sett för hela planviran, före 

respektive efter justeringen, visar ett parvis T-test med 5% signifikansnivå att medelvärdena 

inte skiljer sig åt. 

 

Överviran 
På överviran testades en ökad viraspänning från 4,5kN/m enligt operatörernas manuella 

kontrollverktyg till 8,5kN/m. Papperskvaliteten som producerades vid tillfället var 3550-080 

med en övervirahastighet på 876m/min. 

 

De mätvärden som utvärderades var för 4,5kN/m spänning och 8,5kN/m spänning. 

Resultaten presenteras valsvis i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Tabell som beskriver effektivvärdesförändring för respektive vals sida vid justering 

av överviraspänning. 

Valsar övervira Sida Övervira4,5𝑘𝑁/𝑚  

(mm/s) 

Övervira8,5𝑘𝑁/𝑚 

(mm/s) 

Skillnad  

(mm/s) 

Skillnad 

 (%) 

02V4 Bröstvals DS 2,74 1,56 -1,18 -43,1  

FS 0,51 0,56 +0,05 +8,9 

02V5 Viradragvals DS 2,15 2,06 -0,09 -4,2 

FS 0,45 0,46 0,01 +2,2 

02V6 Sträckvals DS 0,65 0,53 -0,12 -18,5 

FS 0,70 0,74 +0,04 +5,4 

02V301 Riktvals DS 1,00 1,00 0 0 

FS 1,03 1,00 -0,03 -2,9 

 

Vid denna justering sjönk vibrationsnivån på vals 02V4 DS från att ha legat över larmgränsen 

till att stabilisera sig under denna med god marginal, se figur 9. 

 

Vid undersökning om effektivvärdets medelvärde förändrats sett för hela överviran, före 

respektive efter justeringen, visar ett parvis T-test med 5% signifikansnivå att medelvärdena 

inte skiljer sig åt. 

 
Figur 9. Trenddiagram över vals 02V4 vibrationer vid förändrad viraspänning. Y-axeln visar 

vibrationshastigheten i mm/s och x-axeln visar tiden. 
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5.1.3 Hastighet 
Kontrollen av hur en liten hastighetsökning av viran kan påverka vibrationerna i virapartiet 

utfördes medan papperskvalitet 3100-070 producerades den 24e Maj 2016. De mätvärden som 

utvärderades var för en medelhastighet på 860,7m/min och en medelhastighet på 864,7m/min. 

Resultaten presenteras valsvis i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Tabell som beskriver effektivvärdesförändring för respektive vals och sida vid 

justering av planvirans hastighet. 

Valsar planvira Sida Hastighet860,7𝑚/𝑚𝑖𝑛 

(mm/s) 

Hastighet864,7𝑚/𝑚𝑖𝑛 

(mm/s) 

Skillnad 

(mm/s) 

Skillnad 

(%) 

02V2 Viradragvals  DS 0,69 0,68 -0,01 -1,4 

FS 0,53 0,56 +0,03 +5,4 

02V3 Guskvals  DS 0,96 0,93 -0,03 -3,1 

FS 0,39 0,40 +0,01 +2,5 

02V1 Bröstvals  DS 0,56 0,54 -0,02 -3,6 

FS 0,59 0,62 0,03 +4,8 

V201 Viraledvals DS 1,64 1,63 -0,01 -0,6 

FS 0,79 0,73 -0,06 -7,6 

V202 Viraledvals DS 0,59 0,60 0,01 +1,7 

FS 0,76 0,76 0 0 

V203 Autosträckvals DS 0,87 0,93 +0,06 +6,5 

FS 2,37 0,96 -1,41 -59,5 

V204 Autoriktvals DS 2,12 2,28 +0,16 +7,0 

FS 2,05 2,22 +0,17 +7,7 

V205 Autosträckvals DS 1,49 1,45 -0,04 -2,7 

FS 1,73 1,94 +0,21 +10,8 

V206 Spännvals DS 0,53 0,58 +0,05 +8,6 

FS 0,17 0,15 -0,02 -11,8 

V207 Autosträckvals DS 0,77 0,76 -0,01 -1,3 

FS 1,00 0,97 -0,03 -3,0 

V208 Återgångsvals DS 0,99 0,96 -0,03 -3,0 

FS 0,90 0,89 -0,01 -0,1 

 

Nivåerna är i överlag låga förutom på V204 som även för denna kvalitet och 

produktionshastighet närmar sig larmgränsen på 2,5mm/s. V204 är den vals som 

effektivvärdet ökar mest på. V203 FS står för största minskningen med 1,41mm/s. 

 

Vid undersökning om effektivvärdets medelvärde förändrats sett för hela planviran, före 

respektive efter justeringen, visar ett parvis T-test med 5% signifikansnivå att medelvärdena 

inte skiljer sig åt. 
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Resultatet för hastighetsökningen för överviran presenteras i tabell 6. 

Viraspänningen för överviran var vid tillfället 0,21kN/m enligt Aspen. 

 

 

Tabell 6. Tabell som beskriver förändring av effektivvärde för respektive vals sida vid 

justering av övervirans hastighet. 

Valsar övervira Sida Hastighet880 𝑚/𝑚𝑖𝑛  

(mm/s) 

Hastighet884 𝑚/𝑚𝑖𝑛  

(mm/s) 

Skillnad 

(mm/s) 

Skillnad 

(%) 

02V4 Bröstvals DS 2,02 1,93 -0,09 -4,5 

FS 0,50 0,51 +0,01 +2,0 

02V5 Viradragvals DS 0,83 0,87 +0,04 +4,6 

FS 0,42 0,44 +0,02 +4,5 

02V6 Sträckvals DS 0,50 0,53 +0,03 +5,7 

FS 0,65 0,68 +0,03 +4,4 

02V301 Riktvals DS 0,73 0,74 +0,01 +1,4 

FS 0,68 0,66 -0,02 -2,9 

 

Förändringarna är som förväntat små. Vid undersökning om effektivvärdets medelvärde 

förändrats sett för hela överviran, före respektive efter justeringen, visar ett parvis T-test med 

5% signifikansnivå att medelvärdena inte skiljer sig åt. 

 

5.2 Utmärkande valsar 
Resultaten visar att vibrationsnivåerna från de kvaliteter som undersökts ligger i överlag lågt 

och att endast ett fåtal valsar, V204 och 02V4 ligger nära larmgränsen för aktuella kvaliteter 

och driftförhållanden. Vals V203 utmärker sig genom att stundtals ligga på mycket höga 

nivåer med spikar upp emot 90mm/s för att emellanåt ligga på relativt låga nivåer, se figur 10 

och figur 11. 

 

 
Figur 10. Diagram över V203 DS vibrationer mellan kl. 8.30–11.15, 2016-05-20. Y-axeln 

visar vibrationshastigheten i mm/s och x-axeln visar tiden. 
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Figur 11. Diagram över V203 FS vibrationer mellan kl. 8.30–11.15, 2016-05-20. Y-axeln 

visar vibrationshastigheten i mm/s och x-axeln visar tiden. 

Vibrationsförändringarna i ovanstående diagram går inte att koppla till förändringen av 

driftsparametrarna som gjordes under dagen. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från de vibrationsmätningar som gjorts vid ändring av 

utvalda driftsparametrar. 
 

6.1 Driftsparametrar 
 

6.1.1 Vacuum 
Ursprungstanken med detta test var att undersöka hur vibrationsnivåerna skiljer sig när 

säkerhetsmarginalen för våtlinjen ansågs vara så låg som möjligt utan att äventyra 

produktionen, mot att ha högsta säkerhetsmarginal som kunde uppnås enbart genom maximalt 

undertryck i suglådorna. När operatören gick mot den lägre gränsen uppstod banbrott efter 

cirka 6 minuter. Vibrationsnivåerna såg ut att minska på vissa valsar men för få mätvärden 

hann registreras för att några slutsatser skulle kunna dras. Operatören trodde inte att 

banbrottet hade med vacuumförändringen att göra men ville efter detta ha en högre 

säkerhetsmarginal. Därför gjordes istället jämförelser på nivåer där säkerhetsmarginalen 

ansågs vara hög mot en nivå som ansågs ligga i mittemellan hög och låg. 

 

Vid användning av maximalt vacuum kan pappret enligt teorin sättas för tidigt på viran vilket 

skulle kunna medföra försämringar i kvaliteten. Då mätserien i detta test endast uppgick till 

20 minuter var detta för kort tid för att kunna avgöra eventuella kvalitetsförändringar. För att 

kunna avgöra hur kvaliteten påverkas krävs längre mätserier och på flera tambourer, då 

papperskvaliteten i en tambour kan skilja på 10m. 

 

Resultaten visar att andelen valsar där vibrationerna minskar med minskat undertryck är något 

större än andelen som får ökade vibrationer. Vibrationsnivån sjönk drastiskt på en specifik 

vals men i överlag var förändringarna är små, vilket visar att vacuumet har liten påverkan på 

vibrationerna för denna papperskvalitet. 

 

Ändringarna genomfördes på papperskvalitet 3500-078 som har relativt obehandlade fibrer 

och därmed högre förmåga att släppa igenom luft. Därför hade det varit intressant att 

undersöka om resultaten hade blivit annorlunda på ett tätare ark med mer behandlade fibrer 

och med högre ytvikt. En aspekt att ha i beaktning är att högre undertryck ger högre friktion 

mellan viran och registervingarna och därmed ökat slitage på viran. Ett ökat slitage medför 

kortare livslängd vilket gör att bytesintervallen blir tätare. I kombination med svårigheter att 

bedöma virans kondition medför detta en större risk för virabrott med avhjälpande underhåll 

som följd, detta medför i sin tur att tillgängligheten på pappersmaskinen minskar. 

 

Viran blir svårare att hålla ren allt eftersom den slits och dess förmåga att släppa igenom 

vatten minskar med tiden. Viran var relativt nybytt (2016-05-12) vilket gav goda 

förutsättningar för avvattning vilket också kan ha bidragit till att vacuumet gjorde liten 

påverkan på vibrationsnivåerna. 

 

6.1.2 Viraspänning 
Testen utfördes på papperskvalitet 3550-080. Resultaten visar att en ökning av 

planviraspänningen på 10 procent gav ökade vibrationer på 14st mätpunkter och en minskning 

på 5st. På en specifik vals sjönk vibrationsnivån drastiskt men i övrigt var förändringarna 

storleksmässigt små och skedde på valsar med redan låga vibrationsnivåer. Då spannet på 

viraspänningen var litet mellan testets gränsvärden skulle det vara av intresse att undersöka 

eventuella förändringar vid ett större spann. Skall man gå lägre behöver man ta reda på vid 
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vilken spänning som viran börjar slira. En övre gräns för viraspänningen är svårare att sätta då 

man inte vet hur valsar och lagers livslängd påverkas av den ökade last som uppstår i och med 

ökad spänning. 

 

På överviran märktes större skillnader när viraspänningen ökades från 4,5kN/m till 8,5kN/m 

kontrollerat med operatörernas manuella verktyg. Största skillnaden visade sig på vals 02V4 

som minskade från att ligga över larmgränsen till att stabilisera sig en bit under. Denna 

vibrationsändring kan tyckas se bra ut om man ser till valsens lager. Vad man dock ska ha i 

beaktning är att den ökade viraspänningen ökar belastningen på drivmotorer och växellådor. 

Då denna minskning var på valsens drivsida kan det tänkas att vibrationerna minskat när 

växellådans ingående komponenter sträckts upp, vilket medför större krafter och ökat slitage. 

 

Anmärkningsvärt för överviran är att den mätare som skall känna av viraspänningen inte 

verkar visa riktigt då inga förändringar registrerades i driftsystemet när ändringarna faktiskt 

gjordes. Det manuella verktyget för att kontrollera viraspänningen är inget precist hjälpmedel 

då det är svårt att utföra mätmomentet på ett likvärdigt sätt gång efter gång. Figur 9 visar att 

värdena kan skilja även när det är samma operatör som utför kontrollen. Då små ändringar 

kan ge relevanta ändringar i vibrationsnivåerna är det därför av stor vikt att ha pålitlig 

mätutrustning. 

 

6.1.3 Hastighet 
Vid hastighetsändringen var andelen valsar där vibrationsnivåerna ökar och minskar relativt 

lika. Detta visar tydligt att maskinen har olika karakteristiska egenskaper.  Ser man till hur 

hastigheten påverkade vibrationsnivåerna andelsmässigt, gav en liten hastighetsändring stora 

förändringar i nivåerna. För en specifik vals sjönk vibrationsnivån drastiskt med ökad 

hastighet. Detta kan ha en förklaring i att pappersmassa byggts upp på denna vals och denna 

massa lossnar i och med den ökade hastigheten. Storleksmässigt för detta test är 

förändringarna i överlag små och sker på nivåer som från början också var låga. 

 

Gemensamt för samtliga tester och driftparametrar är att dessa endast gjorts vid ett tillfälle. 

Därmed innebär att resultaten som framkommit kan bero på slumpen och att fler försök krävs 

för att kunna styrka att så inte är fallet. 

 

6.2 Utmärkande valsar 
Höga vibrationsnivåer som periodvis uppkommer på vals V203 visar sig inte ha något 

samband med förändring av driftparametrarna att göra. Fenomenet är dock känt av 

underhållspersonal på BillerudKorsnäs. De höga nivåerna beror inte på resonans utan 

uppkommer allt eftersom massa byggs på valsen då denna saknar både schaber och spolning. 

Massan lossnar efter ett tag och nivåerna går ned under larmgränsen. Underhållsingenjör 

Patrik Johansson har bekräftat att det är på detta vis genom att under drift spola vatten på 

valsen när nivåerna varit höga, för att direkt efteråt kunnat se förändringar i vibrationstrenden. 

Som det ser ut idag så gör man ingenting åt massan som byggs på utan den får lossna av sig 

själv. Dessa höga nivåer kan ligga under lång tid och det är med stor sannolikhet att skador 

kan hinna uppstå under denna tid. Viktigt att lyfta fram är att samtliga valsar är mycket vitala 

delar för virapartiets funktion och då pappersmaskinens uppbyggnad kan ses som ett 

seriekopplat system innebär ett haveri att hela produktionen i pappersmaskinen stannar. 
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits under arbetets gång. Vidare ges förslag på 

förbättringsåtgärder och rekommendationer på framtida arbete. 
 

Hur påverkar driften vibrationsnivåerna i virapartiet för olika papperskvaliteter? 

Vacuum: Skillnader i vacuumnivå från nivå mellan till hög bidrog med större andel ökningar 

av vibrationsnivåerna bland valsarna. För en vals sjönk vibrationsnivån drastiskt men i 

överlag var förändringarna små och det går inte att visa sett till hela virapartiet att en 

förändring sker. 

 

Viraspänning: Viraspänningen på överviran från 2,7kN/m till 3,0kN/m bidrog med en i 

valsarna större andel ökningar av vibrationsnivåerna. För en specifik vals sjönk nivån 

drastiskt. På överviran gav ökad viraspänning en kraftig sänkning av vibrationerna på vals 

02V4. Det går dock inte att säga sett till hela virapartiet att en förändring sker. 

 

Hastighet: På planviran är hastigheten den driftparameter som påverkar vibrationerna mest. 

En liten procentuell ökning av hastighet gav andelsmässigt stora utslag på vibrationsnivåerna. 

För en specifik vals sjönk vibrationsnivån drastiskt. På överviran visade en liten 

hastighetsökning en i princip obetydlig skillnad i vibrationsnivåer. Även för denna parameter 

går det inte säga om de totala nivåerna ökar eller minskar sett till hela virapartiet. 

 

Gemensamt för samtliga parametrar är att man inte kan visa att det sker en skillnad i 

medelvärde i vibrationerna före respektive efter en justering sett till hela maskinen. Däremot 

kan man se att vibrationsnivåerna skiljer sig valsvis. Detta är en viktig upptäckt eftersom 

valsarna är vitala komponenter i ett seriekopplat system och deras funktion är nödvändig för 

att pappersmaskinen skall kunna utföra krävd funktion. 

 

En slutsats är att det med ganska små justeringar i driftparametrar går att påverka 

vibrationsnivåerna som påverkar komponenternas livslängd och således systemets 

tillgänglighet. 

 

Vilka avsnitt och valsar påverkas mer av ändringar i driftsparameter för olika 

papperskvaliteter? 

Vals V203 utmärker sig tydligt bland valsarna då denna för samtliga kvaliteter periodvis 

ligger långt över larmgränsen på nivåer som med stor sannolikhet kan ge upphov till skador. 

 

 

7.1 Förbättringsförslag 
Ett införande av driftparametrar till on-line vibrationsövervakningssystemet skulle underlätta 

stort vid framtida undersökningar och rotorsaksanalyser. 

 

Skapa rutiner för att spara data direkt efter haveri för att få mer en detaljerad bild av 

vibrationsmönstret innan haveriet, ”Hämta” knapp i operatörsverktyg. Går man lång tid 

tillbaka är datan så pass extrapolerad att inga slutsatser kan dras, detta är viktigt vid 

rotorsaksanalyser. 

 

Montera pålitlig utrustning för kontroll av överviraspänningen. 
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Skapa rutiner för operatörer att spola valsar när massa byggt på vilket medför höga 

vibrationsnivåer. Ett alternativ är att montera schaber eller spolrör. 

 

7.2 Fortsatt arbete 
Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka skillnader i vibrationsnivåer för andra kvaliteter 

med andra egenskaper och en annan ytvikt än 70 och 80g/𝑚2. 

 

Testa hur andra driftsparametrar påverkar körbarheten för pappret. Till exempel 

blandningspumpen, pulsationer i denna kan påverka papprets kvalitet och eventuellt förklara 

det banbrott som uppstod när vacuumet sänktes. 

 

Undersöka hur papprets kvalitet påverkas av ökade vibrationer. Detta kräver god planering av 

testerna då långa mätserier krävs på flera tambourer. Alternativ till långa mätserier är att 

provtagaren ställs om tillfälligt för att ta flera prov på en tambour. Det går även att titta långt 

tillbaka i historiska data och jämföra trender för kvaliteten mot trender för olika driftsdata. 

 

Larmgränsen är nu satt till 2,5mm/s och det vore intressant att undersöka när en skada uppstår 

samt hur många gånger man kan passera denna gräns innan skador uppstår. 

 

Undersöka hur lasten förändras i valsar och växellådor vid förändring av driftsparametrar.  

 

Fortsätta arbetet med att minska glappet mellan underhållssektion och drift, detta genom öka 

medvetandegraden hos operatörerna, att dem med små insatser kan bidra till att öka 

utrustningens livslängd. 
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