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Sammanfattning 
Projektet syftar till att öka kunskap och förståelse för hur kavitation kan användas och kontrolleras för 
att koncentrera bearbetningsenergin till frekvensområden som ger effektiv påverkan av cellulosafibrer. 
Tanken är att skapa ett komplement eller en alternativ teknik till dagens raffinörer. Idén bygger på att 
resonansförstärkt ultraljud initierar och kollapsar kavitationsbubblor på ytan av cellulosafibrer i vatten. 
Tidigare forskning har visat att ultraljudsbehandling ger önskade effekter på fiberväggen. 
Energieffektiviteten har dock inte varit tillräckligt bra och uppskalning är en identifierad problematik. 
Den föreslagna metoden syftar till att via numerisk och experimentell optimering åstadkomma en 
energieffektiv och kontrollerad bearbetning av fiberväggen. Den långsiktiga målsättningen är att halvera 
energiförbrukningen i jämförelse med dagens raffinörer. 

Hypotesen är att ultraljudskontrollerad kavitation fungerar beroende på att transient asymmetrisk 
kollapsa av kavitationsbubblor kan ge upphov till extrema tryck på en liten yta. Principen bygger på 
små att gasbubblor i vatten exciteras av högintensivt ultraljud. Vid en viss kritisk storlek kommer 
bubblan i resonans och då växer den snabbt. Yttre trycket når sitt max i samband med att bubblan 
kollapsar. Ultraljud med konstant frekvens (ex 20 kHz) gör att mängder av bubblor, med varierande 
storlek och harmoniskt relaterade resonansfrekvenser, kollapsar. De jetstrålar i mikroskala som uppstår 
vid asymmetrisk kollaps av kavitationsbubblor antas ge en mekanisk påverkan av cellulosafibrer i form 
av både inre och yttre fibrillering. 

Projektet har resulterat i en utveckling och verifiering av en FE-baserad optimeringsstrategi för 
flödesinducerad och ultraljudskontrollerad kavitation. Den framtagna kavitationsreaktorn består av en 
dysa och ett vattenfyllt reaktorrör exciterat med ultraljud. Fibersuspensionen strömmar genom ett inre 
tunnväggigt rör i reaktorns centrum. Beräkningsmodellen ger stabila resultat avseende 
ultraljudsexcitering och är kalibrerad med experimentellt bestämda förlustfaktorer för aktuell 
prototypreaktor. Simuleringar av flödesinducerad kavitation begränsades till ren vattenfas. Den 
framtagna geometrin är dock verifierad avseende strömning med fibersuspension. Experimentella 
resultat utan flöde visar mycket god överenstämmelse avseende beräknade svängningsformer och 
resonansfrekvenser. Beräknad ljudtrycksnivå är högre än uppmätt beroende på de olinjäriteter som 
uppstår när vätskan utsätts för mycket höga amplituder. Dessutom är förlustfaktorn något högre i 
experimenten och trycksignalens verkliga effektinnehåll ligger delvis utanför mätområdet. 

Beräkningsjämförelser med ett alternativt och kommersiellt förekommande reaktorkoncept (behållare), 
visar att den nyutvecklade rörreaktorn ger högre intensitet i den optimala zonen (+120%). Den totala 
förlustfaktorn för rörreaktorn är ca 1.1 % vid resonans. Tillförd elektrisk effekt bestäms genom att mäta 
ström och spänning när kavitationsreaktorn exciteras vid sin resonansfrekvens. Optimal kavitationseffekt 
identifieras av ljudtrycksamplitudkvoten: pUS(f1.5)/pUS(f1). Kavitation ger effektiv bearbetning av 
fibermaterialet i zonen för maximal tryckvariation. Initiering av flödesinducerad kavitation med 
justerbar Venturi-dysa ger intensivare kavitation samt god blandning och sammanhållen fibersuspension.  

Test och verifiering med fibermaterial är baserad på en HT-CTMP fiber (torkad/aldrig torkad) med 
0.5%, 1% och 2% konc. Positiv förändring av fiberkvalitet uppstod endast i några av testfallen. I test 
med både flödesinducerad och ultraljudsstyrd kavitation uppstod bäst resultat vid lägst energinivå (470 
kWh/adt). I övriga testfall finns misstanke om att fibermaterialet har förstörts av för hög 
kavitationsintensitet. En slutsats som delvis verifieras av SEM-analys av behandlat fibermaterial. Tillförd 
energinivå var dock inte tillräcklig för att uppnå godkänd massakvalitet, dvs. lika bra eller bättre 
dragindex. I nuläget går det inte att fastställa om föreslagen metod är energieffektiv på grund av 
svårigheten i att jämföra en prototyp och fullskaleanläggning. En uppenbar förbättringsmöjlighet med 
framtagen reaktorlösningen är att förlänga reaktorröret (ej realiserbart i prototypskedet). Den valda 
reaktorlösningen kan skalas upp genom parallellkoppling och seriekoppling. Seriekoppling och längre 
reaktorrör kräver ett högre matningstryck vilket kan ge en fördel med högre kavitationsintensitet. Den 
experimentella valideringen är begränsad till en excitationsfrekvens (22.7 kHz) och normaltryck. En 
kombination med högre ultraljudsfrekvenser (37 och/eller 53 kHz för rörreaktorn) är en möjlig 
förbättring genom att de aktiva bubblornas storlek reduceras och får en storleksordning som är bättre 
anpassad till fiberväggens storlek och struktur. Ett högre statiskt tryck är en annan förbättringsaspekt, 
vilket ökar kavitationsintensiteten och möjliggör en förkortad exponeringstid.  
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Förord 
Mekmassainitiativet (E2MPi) är en satsning som finansierats av Energimyndigheten för att stärka 
forskning inom mekanisk massaframställning med fokus på energieffektivisering.  Mekmassainitiativet är 
initierat av SCA, Holmen, Stora Enso, Norske Skog och Mittuniversitetet. En del av E2MPi-projektet 
har definierats som högriskprojekt, vilket finansierat detta specifika delprojekt angående 
ultraljudskontrollerad kavitation för energieffektiv fibrillering.  

Kavitationsprojektets genomförande har stöttats ekonomiskt och resursmässigt av Luleå Tekniska 
universitet, ÅF, SCA, Stora Enso, Holmen, Innventia AB, TU-Dresden och Mittuniversitetet. SCA har 
tillverkat den ultraljudskontrollerade kavitationsreaktorn med tillhörande Sonotroder. Stora Enso har 
supportat tillverkning av utrustningen för hydro-dynamisk kavitation. Experiment med 
förstudiereaktorn och analys med FiberLab samt mikroskopi är utförd vid TU-Dresden. Luleå tekniska 
universitet och Innventia AB har stöttat med laboratoriefacilliteter samt beräkningsprogram och 
mätutrustning. ÅF har supportat med beräkningsprogram och beräkningsdatorer. 

I projektets stöd- och referensgrupp har följande personer medverkat:  

 Bengt Wikman SCA R&D-Centre 

 Christer Sandberg, Holmen Paper  

 Frank Peng, Stora Enso  

 Lennart Salmén Innventia AB 

 Hans Höglund, Mittuniversitetet 

 Hans Norrström, ÅF Industry 

 Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet 

 Tobias Brenner, TU-Dresden och PTS paper. 

Projektmedlemmarna Lars Landstöm, Vijay Shankar och Torbjörn Löfqvist har varit ett härligt stöd och 
bidragit som idégivare till projektet. Tack vare Lars blev detta projekt av. Sedan ska Taraka Pamidi och 
Vipul Vijigiri äras för sin oerhörda arbetsinsats. Först som examensarbetare, för att sedan fortsätta i 
projektet med numerisk analys och optimering, samt med verifieringsexperiment och reglerteknik. 
Vijay Shankar har varit projektledare för strömningsoptimering och har tillsammans med Anton 
Lundberg handlett två examensarbeten av Kristian Frenander och Simon Igelström. Examensprojekten 
har syftat till att optimera en principlösning och prototyp för flödesinducerad kavitation i en 
fibersuspension. Torbjörn Löfqvist har med sin egenutvecklade mätmetod för fiberkarakterisering 
möjliggjort enkel och snabb analys av fiberegenskaper. Johanne Mouzon har bidragit med SEM-bilder 
på behandlade och obehandlat fibermaterial vilket gett värdefulla insikter i hur fibermaterialet påverkas 
av kavitation. Angående fiberkunnande har Lennart Salmen varit ett ovärderligt stöd och även säkerställt 
avancerad fiberanalys hos Innventia. Många diskussioner med Per Engstrand, Hans Höglund och Hans 
Norrström har succesivt gett allt bättre insikter i den komplicerade process krävs för att göra papper, 
och orsaken till att projektetet fokuserat på fibrillering. Eftersom vibro-akustiska beräkningar varit en 
stor del av projektet är det viktigt att även nämna Per Sjövall, Michalis Rinakakis och Ragnar Vidarsson 
som initialt genomförde det numeriska beräkningsarbetet. Även ett stort tack till Dr. Matthias Wanske 
och Tobias Brenner för deras gästfrihet och stora stöd vid våra besök och experiment vid Institute of 
Holz- and Papiertechnik, vid TU-Dresden. Slutligen ett stort tack till programdirektören Per Jonsson 
som med sin erfarenhet stimmulerat oss i projektet att hålla en så hög ambitionsnivå som möjligt. 

 

 

Örjan Johansson 

 

Luleå 22 december 2015.  
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Introduktion 
Mekmassainitiativet (E2MPi) är en satsning för att stärka forskning inom mekanisk massaframställning 
med fokus på energieffektivisering. Syftet med projektet, som pågått sedan 2011, är att öka kunskap och 
förståelse för hur kavitation kan användas och kontrolleras för att koncentrera bearbetningsenergin till 
frekvensområden som ger effektiv påverkan av cellulosafibrer. Genom tidigare stöd av ÅForsk och 
Mekmassainitiativet har idén förädlats och förankrats i branschen [1-2]. Första delen av projektet 
genomfördes i form av en förstudie. Projektets senare del har fokuserats på kunskapsutveckling, 
modelleringsstrategier och experimentell verifiering för att utveckla och optimera en konceptlösning för 
kontrollerad högintensiv kavitation. Målsättningen är att utveckla en prototyp för att styra och 
kontrollera kavitation för energieffektiv fibrillering av cellulosafibrer. Tanken är att skapa ett 
komplement eller en alternativ teknik till dagens raffinörer. Grundidén är att resonansförstärkt ultraljud 
skapar kavitationsbubblor som kollapsar på cellulosafiberytor i vatten. Om kavitationsbubblorna 
kollapsar asymmetrisk mot fiberväggen uppstår jet-liknade krafter som bearbetar fiberytan. Den 
föreslagna metoden förväntas ge en effektiv energiöverföring till fiberväggen. Ett långsiktigt mål är att 
halvera energiförbrukningen jämfört med dagens raffinörer. 
Inom processindustrin tillämpas högintensivt ultraljud i allt större omfattning. Tillämpningsområden 
handlar bland annat om acceleration av kemiska processer, tvätt och rengöring, limfri hopfogning samt 
mekanisk bearbetning. En mycket gedigen sammanfattning av kunskapsläget ges i boken ”Power 
Ultrasonics”[3]. Tidigare forskning kring att använda ultraljud för att påverka fibermaterial [4-11] har 
visat på positiva effekter, men förklaringar till varför det fungerar har varierat. Laine och Goring [5] 
visade att ultraljudsbehandling av Bleached black spruce sultfatmassa ökade fiberväggens porositet. 
Resultatet verifierades av att fiberns vattenupptagningsförmåga ökade. Den övergripande slutsatsen var 
att fibermaterialets morfologi förändrades och skador på fiberytan kunde observeras med 
elektronmikroskåp. Den bakomliggande orsaken varför ultraljudsbehandlingen gav effekt var dock lite 
osäker och fenomenet kavitation nämndes inte överhuvudtaget. Andra undersökningar om effekter av 
ultraljudsbehandling av cellulosafibrer har visat att energieffektiviteten inte varit bra nog [9] och att det 
är svårt att skala upp tekniken [12,13].  

Att kavitation förekommer i raffinörer är känt sedan länge och i huvudsak sett som en problematik med 
haveri och fördyrat underhåll. Att kavitation kan vara av betydelse för fibrillering har dock belysts av en 
del forskare [4, 5, 14]. Förstudien [2] och aktuellt projekt har succesivt gett en allt tydligare insikt om 
att en raffinör med viss fog skulle kunna betraktas som en ”kavitationsmaskin” istället för en kvarn. 
Anledningen är att segmentens utformning i relation till diameter och rotationshastighet är väl avstämda 
för resonansförstärkning av den tryckpulsation som uppstår i ultraljudområdet. Tryckpulserna exciterar 
och kollapsar kavitationsbubblor som bidrar till fibrillering av fibermattan i spalten mellan de roterande 
diskarna. 

Att ultraljudskontrollerad kavitation antas fungera beror på att en våldsamt kollapsande 
kavitationsbubbla kan ge upphov till extrema tryck på en liten yta. Principen är att små 
gasbubblor som finns naturligt i vatten kan exciteras av en högfrekvent tryckvariation (högintensivt ultraljud). Det 
gör att bubblorna omväxlande växer (undertryck) och krymper (övertryck). Bubblornas storlek ökar efterhand, dels 
genom sammanslagning med mindre bubblor och dels genom ångbildning vid gränsytan mot vatten, som uppstår då 
ångtrycket underskrids i undertrycksfasen. Vid en viss kritisk storlek kommer bubblorna i resonans och växer då 
snabbt till 2-3 gånger normal storlek [15,16]. Dessutom kommer tryckvariation och bubblans storleksvariation ur 
fas, vilket innebär att när bubblan är som störst har det yttre trycket börjat öka. Yttre trycket når sedan sitt max 
innan bubblan krympt till sitt minimum. Sker kollapsen nära något som stör symmetrin kollapsar bubblan 
asymmetriskt och då bildas en jet-stråle som med stor kraft påverkar omgivningen. En yttre tryckvariation med 
konstant frekvens (ex 20 kHz) gör att mängder av bubblor vid harmoniskt relaterade frekvenser kollapsar. Den övre 
gränsfrekvensen är ca 2 MHz vilket innebär att kavitationsbubblornas storlek medelradie varierar från 0.3 mm till 
1µm [17]. Bubblornas storlek och mängd innebär att den enorma mängd micro-jetstrålar som uppstår vid 
asymmetrisk kollaps, kan ge en kraftfull mekanisk påverkan av en fibervägg i form av både inre och yttre fibrillering. 

Projektet är genomfört i form av litteraturstudier samt analytisk och numerisk modellering i 
kombination med experimentell optimering.  Projektet har lett fram till två olika typer av 
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ultraljudsexciterade kavitationsreaktorer anpassade för fibrillering av cellulosa fibrer. Den ena 
prototypen är utvecklad för ultraljudsbehandling av små mängder cellulosafibrer som sätts i en 
provbehållare i kavitationszonen. Den andra reaktortypen är formad som ett rör och tillåter att en 
fibersuspension flödar genom den akustiskt kontrollerade kavitationszonen. Kavitationsbubblor initieras 
av flöde genom en speciellt utformad dysa för att sedan kollapsas med hjälp av ultraljud. 
Kavitationsintensiteten har optimerats avseende geometri (delvis variabel), excitationsfrekvens och 
inmatad effekt (påverkar ljudhastighet). Ett stort fokus har legat på att optimera geometrier för 
resonansförstärkning samt att minimera kopplingsförluster mellan piezo-material, sonotroder, 
rörstruktur och vattenvolym. En särskild utmaning var att optimera kavitationsreaktorn med hänsyn till 
fibermaterialets påverkan på ljudvågen. Projektresultaten ska även stödja nya industrialiseringsprojekt 
och konceptstudier för energieffektivisering med kontrollerad kavitation. Figur 1 sammanfattar den 
stegvisa utvecklingsprocessen av en skalbar prototypreaktor. Uppskalning kan ske genom att seriekoppla 
eller parallellkoppla flera reaktorer.  

 

 
 

 

Figur 1. Stegvis utveckling och optimering av en kavitationsreaktor för energieffektiv fibrillering av cellulosafibrer. 

 

Projektplanering och genomförande 
Tabell 1 beskriver projektets utvecklingsfaser. Resultaten i de olika faserna har medfört att konceptidén 
delvis omarbetats och vidareutvecklats i förhållande till ursprungsplan.  
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Tabell 1. Tidsplan för projektets olika faser. 

TIDPLAN (justerad 1 juli 2015) 

 

2013 2014 2015 
Projektfaser Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
Fas 1 - Källanalys/ Kartläggning; Nytt experiment 

          
 Fas 2 - CFD simuleringsarbete, flödesinducerad kavitation 

  
        

Fas 3- Optimering av ultraljudsexciterad resonatorkammare 

 

         

Fas 4 – Kopplad analys av flödes- och ultraljudsexcitation 
          

Fas 5 - Experimentell Validering och resultatrapportering 
          

En förändring av ursprungsiden är att det flödesinducerade steget är separerat från rörreaktorn.  Att 
simulera kavitation både via flöde med fibrer och med ultraljud visade sig vara omöjligt inom givna 
budgetramar. Den typen av optimering kräver enormt stora beräkningsinsatser. Därför avslutades Fas 4 
och Fas 5 med experimentell verifiering i två steg. Projektetresultaten är baserade på följande 
delmoment: 

• Konceptutveckling med utgångspunkt från litteraturstudier och numerisk optimering 

• Experiment både med en förbättrad version av den utrustning som utvecklades under 
förstudien samt med den nyutvecklade och optimerade rörreaktorn 

• Verifiering av rörreaktorn med ett långsamt flöde av CTMP fibrer i ett inre rör  

• Reglering av processen kring ett instabilt optimum för maximal energieffektivitet 

• Analys av hur kavitationsintensiteten påverkar CTMP-fibrer  

• Workshops hos initiativtagarna 

• Experimentell utvärdering med och utan strömningsinitierad kavitation  

• Definierad påverkan av cellulosafiber i förhållande till vattentemperatur  

• Karakterisera påverkan av fiberns mekaniska egenskaper enligt LTU-metod 

• Inre fibrillering definierad med Simons’s stain, termoporosimetri, och solute exclusion 

• Yttre fibrillering detekterad via Kryllbestämning (optiskt) och fibrilleringsgrad (mikroskopi)  

• Bestämma fiberlängd, bredd och form med hjälp av FiberMaster-analys  

• Analys av kavitationseffekten i relation till tillförd elektrisk effekt.  

Energianvändning definieras som den raffineringsenergi som krävs för att uppnå samma dragindex 
jämfört med vanlig raffinering. Energimängden normaliseras med massan hos det absolut torra 
fiberinnehållet. 

Teoretisk plattform 
Ultraljudspåverkan av cellulosafibrer 
Att tryckstötar eller ”beating” är en förutsättning för framställning av papper är känt sedan urminnes 
tider. Kraftfull tryckvariation ger en mekanisk bearbetning av fibern för att uppnå de egenskaper som 
krävs för att erhålla ett papper med önskade egenskaper. Pappersframställning i denna 
bakgrundsbeskrivning relaterar endast till ett specifikt fenomen, nämligen kavitation. Att kavitation är 
en del av processen är vanligtvis sedd som något negativt och som ger oönskat slitage. Det som sällan 
framgår är i vilken omfattning och hur kavitationsfenomenet påverkar processen och papperskvaliteten i 
positiv mening. I exempel där kavitation framhävts i positiv mening [4-11] beskrivs ett antal olika 
aspekter. Iwasaki mfl [4] visar redan 1962 att ultraljudsdriven kavitation påverkar cellulosafibrer. 
Ultraljudsexponering av enskilda fibrer visar att kavitation påverkar fibermaterialet på olika sätt 
beroende på exponeringstid. I ett tidigt skede sväller fiberväggen genom att den tar upp mer vatten. 
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Därefter skalas yttre lagret av och slutligen uppstår fibrillering. Effekten varierar beroende på hur fibern 
frilagts och om det är ”vårved” eller ”sommarved”. Laine mfl [5] visar på att fiberväggen påverkas, dels i 
form av ökad porositet och dels av att det bundna vattnet i fiberväggen påverkas. Moholkar och 
Warmoeskerken [9] visar i en tillämpning på bomullsfibrer att ultraljudsstyrd kavitation ger möjligheter 
till förbättrad bomullskavalitet, att metoden är energieffektiv, samt att mängden inlöst gas har stor 
inverkan på kavitationsintensiteten. Eriksson och Hammar [14] framhåller att kavitation troligen har en 
mycket större påverkan vid pappersframställning än vad gängse teoribildning framhåller.  Ono mfl [6] al 
visar på en teknik där en vattenjet ”skjuts” in i en fibersuspension vilket ger upphov till kavitation och 
en effektiv fibrillering av cellulosafibrer utan att förstöra styvheten i fiberväggen. Ett examensarbete av 
Josefsson [7] påvisar att en kommersiellt utvecklad utrustning för ultraljudsbehandling ger fibrillering av 
kemiskt frilagda cellulosafibrer som aldrig torkats. Slutsatsen är att använd utrustning ger upphov till 
starkare paper men att metoden kräver mycket energi. Det fanns även en viss tveksamhet kring var 
fibrilleringseffekten uppstod.  Brenner mfl [8] visar att ultraljudsbehandling ger bättre papperskvalitet 
med returfibrer, och att det är en metod som är mer energieffektiv än traditionell raffinering.  

Intresset kring fenomenet kavitation och hur det påverkar cellulosafibrer gav upphov till en förstudie [9] 
finansierad av Mekmassainitiativet [10]. Förstudien visade att energieffektiv fibrillering med 
ultraljudsstyrd kavitation kan vara möjlig vid rätt processbetingelser och om processen är akustiskt 
optimerad. Kritiska betingelser är att fibrerna är i zonen för maximal tryckvariation, att mängden fines 
och gas (luft) i suspensionen minimeras, samt att temperaturen är kring 50°C. Forskare vid TU-Dresden 
har studerat teknikens möjligheter tillsammans med PTS-paper. Sex tänkbara tillämpningsområden för 
ultraljud inom pappersframställning är identifierade[11], se Figur 2. 

 
Figur 2. Potentiell tillämpning av ultraljud i processen för pappersframställning [11]. 

Energieffektiv fibrillering med ultraljud 
Energieffektiv användning av ultraljudsstyrd kavitation kräver optimering och reglering. Optimering 
relaterar till geometrisk utformning och skapande av akustiska resonansfenomen i de 
konstruktionsmaterial som används i reaktorlösningen. Geometrier och skalning beror i sin tur på 
storlek och karaktär på det material eller den kemiska substans som ska påverkas. Orsaken till detta är att 
kavitationsfenomenet och kavitationsbubblors storlek är frekvensberoende. Kavitationsintensiteten blir 
som störst när kopplad resonans uppstår i struktur och vätska, vilket i sin tur kopplar till 
resonansfrekvensen hos bubblor och bubbelmoln. 

Figur 3 beskriver hur elektrisk energi överförs till mekanisk energi på fibermaterial med hjälp av 
ultraljudsstyrd kavitation. Överföringen sker via en serie av kopplade resonansfenomen som uppstår i 
olika strukturer. Processen innefattar både ultraljudsinducerad och flödesinducerad (hydrodynamisk) 
kavitation. En mycket bra genomlysning av grundläggande teoribildning ges av Kiel, mfl [12]. 
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Figur 3. Stegvis omvandling av elektrisk energi mekanisk energi i form av vibrationer och ljudvågor för att slutligen 

excitera kavitationsbubblor i vatten, som via resonans drivs till att kollapsa på fiberytor. Inmatad elektrisk effekt regleras 
genom återkoppling till signalgeneratorn via mätsensorer i vattenvolymen (trycksignalens frekvensspektrum). Även flöde 

och tryck används som reglerparametrar för att skapa ett stabilt driftstillstånd.   

Ultraljudskontrollerad kavitation  
Att styra kavitation med ultraljud utgår från en reglerbar elektrisk signal, 20 kHz eller högre (max 100 
kHz för hög intensitet). Signalen är oftast en ren sinus eller en kombination av två till tre harmoniskt 
relaterade sinustoner. Signalen kan vara kontinuerlig eller intermittent. Signalen skickas via en elektrisk 
effektförstärkare till ett piezo-keramiskt element som är en integrerad del av en geometriskt optimerad 
metallstav (Sonotrod), se Figur 4. Den elektriska signalen gör att det piezokeramiska elementet börjar 
vibrera och genom resonansförstärkning skapas en hög vibrationsamplitud i Sonotrodens ytterändar. 
Resonans uppstår vid den frekvens där Sonotrodens delar (delas upp i en ”motor” och ett mekaniskt 
horn) svänger i fas (kopplad resonans). Motorns våglängd är typiskt kortare än hornets våglängd. 
Skillnaden beror på att resonansfenomenet i motorn är en kombination av massa-fjäder resonans och 
longitudinal vågutbredningsresonans. Massa-fjäder fenomenet beror på att piezomaterialet har en lägre 
impedans (lägre styvhet och utbredningshastighet än stål). 

 
a) 

 
b)         c) 

Figur 4. Principiell utformning av en Sonotrod. a) illustration av hur impedansen varierar i en stående 
longitudinalvåg i en långsmal aluminiumcylinder, vilket är en utgångspunkt för samverkan mellan piezo-material 
och Sonotrod. b) FE-modell av Sonotrod implementerad i Comsol. c) tillverkad prototyp till förstudiereaktor för 

verifieringsmätning och optimering av beräkningsmodell 
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När resonans uppstår begränsas amplituden av förluster i materialet samt i kopplingen mellan olika delar. 
Förluster uppstår i varje omvandlingssteg (se Figur 3), men är relativt små i de elektromekaniska 
omvandlingsstegen. Störst risk för förluster uppstår i kontakten mellan den vibrerande metallytan 
(Sonotrodens ändyta alternativt rörväggens insida) och den inneslutna vattenvolymen. Vågutbredningen 
i vattenvolymen ger också upphov till förluster på grund av fibrer och bubblor. Det viktigaste 
fenomenet att ta hänsyn till är att den effektiva utbredningshasigheten i vattenvolymen påverkas av 
ljudvågens amplitud och frekvens. Detta fenomen uppstår när ljudvågens maxamplitud överstiger 
250000 Pa. En sänkt ljudhastighet förändrar förutsättningarna för resonansförstärkning eftersom 
våglängden i vätskan blir kortare. Det innebär att resonansen för en given modform uppstår vid en lägre 
frekvens. Ljudvågens utbredningsförlust i en bubblig vätska motverkas till viss del av att de kolappsande 
bubblorna interagerar med varandra. 

Kavitationsbubblors frekvensberoende och olinjära respons  
När amplituden hos en ljudvåg i vatten blir tillräckligt hög uppstår kavitationsbubblor som vanligtvis 
bildas av små gasbubblor som förekommer naturligt i vatten. Varje gasbubbla har en unik egenfrekvens 
som är förknippad med dess storlek (ekvation 1). När ljudvågens frekvens överensstämmer med 
bubblans egenfrekvens uppstår resonans. 

 𝑓𝑓𝑁𝑁 = 1
2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐸𝐸

�3𝛾𝛾�̅�𝑝0
𝜌𝜌𝐿𝐿

    (Ekv. 1) 

RE= bubblans jämviktsradie [m], 𝛾𝛾 = cp/cv = 1.32, för mättad ånga, p0 = statiskt tryck [Pa], 𝜌𝜌𝐿𝐿 = densitet 
för vatten [kg/m3]. Egenfrekvensen (fN) för en bubbla med 0.1 mm jämviktsradie är 32.6 kHz vid 20°C 
och normalt statiskt tryck. En mindre bubbelstorlek ger högre egenfrekvens, se Figur 5. 

Ultraljudsexcitering av en vattenvolym med en ren sinuston, t ex 20 kHz, påverkar bubblor i olika 
storlekar. Detta ger upphov till en olinjär respons och tryckresponsen övergår succesivt från en ren 
sinussignal till periodiska tryckstötar. Olineariteten blir påtagligt när ljudtrycksamplitudens maxtryck 
överskrider atmosfärstycket (pMAX > p0). När pMAX överskrider atmosfärstrycket skapas stora mängder 
kollapsande bubblor med varierande storlek. Det visar sig att trycksignalens frekvensspektrum domineras 
av harmoniskt relaterade övertoner. Harmoniska övertoner uppstår beroende på att bubblor med 
egenfrekvenser kopplat till heltalsmultiplar av excitationsfrekvensen blir effektivt exciterade. Detta är 
allra mest påtagligt för udda heltalsmultiplar (60k, 100k, etc., då fUS=20k), se Figur 6 och Figur 7.  

 

Figur 5. Resonansfrekvens i förhållande till bubblans jämviktsradie RE [16]. pv står för ångtryck (2270 Pa vid 
20°C). RE=0.15 mm ger resonans vid fUS =20 kHz, normalt tryck (102 kPa) och rumstemperatur. Höjd 

vattentemperatur (pv vid 54°C är 15023 Pa) ger en mindre bubbelradie, RE=0.13 mm. 

I vatten vid rumstemperatur och normalt tryck är det vanligt med gasbubblor i storleksordningen 0.5 
mm – 2 µm. Dessa bubblor har egenfrekvenser i området 5 kHz – 2 MHz, se ekvation 1. Det innebär 
att de minsta bubblorna som kollapsar är mindre än 0.1µm, eftersom den övre gränsfrekvensen i vatten 
överstiger 100 MHz (Figur 6). Gränsfrekvensen påverkas av ett samband mellan bubbelstorlek, ångtryck 
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samt ytspänning. När bubblors radie, under påverkan av en akustiskt påtvingad tryckvariation, 
överstiger sin kritiska radie (RC) (resonans), kollapsar den våldsamt. RC är 1.5 - 2 gånger större än RE. 
Den kritiska trycknivån (pC) uppnås enklast då ultraljudsfrekvensen överensstämmer med bubblans 
egenfrekvens (fN), se ekv 2. 

 𝑝𝑝𝐶𝐶 ≈ 4𝜇𝜇𝐿𝐿2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑁𝑁                                                        (Ekv 2.) 

Hög kavitationsintensitet uppstår dock när mindre bubblor exciteras (fN >> fus) och succesivt växer till 
kritisk storlek. För att bubblor ska kollapsa då fus<< fN, krävs mycket högre ljudtrycksamplituder (pC) 
eftersom excitationen inte är lika effektiv, se ekvation 3.  

𝑝𝑝𝐶𝐶 ≈ 4𝜇𝜇𝐿𝐿�(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑁𝑁)2 − 4𝑣𝑣𝐿𝐿
2

𝑅𝑅𝐸𝐸
4    ��1 + 𝜌𝜌𝐿𝐿(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑁𝑁)2𝑅𝑅𝐸𝐸

3

2𝑆𝑆
− 1�                                                (Ekv. 3) 

Vid ännu högre ultraljudsnivåer exciterar kavitationsbubblorna frekvenser som relaterar till multiplar av 
halva excitationsfrekvensen (fus/2). Kollapsande bubblor exciterar i sin tur närliggande bubblor. Detta 
gör att en succesiv tryckstegring skapar en allt mer bredbandig respons [17]. Om ultraljudsamplituden är 
för hög blir responsen totalt kaotisk och kavitationsintensiteten sänks. 

 
Figur 6. Skillnader i hur en ren sinuston (20 kHz) påverkar bubblor med olika egenfrekvenser (Br). Exemplet visar skillnader 
mellan jämn (40 kHz) och udda (60 kHz) harmonisk överton samt en icke harmoniskt relaterad egenfrekvens (31 kHz). De 

bubblor som kommer i resonans relaterat till udda heltalsmultiplar av ultraljudsfrekvensen blir mest effektivt exciterade. 

 
Figur 7. Uppmätt ljudtryck i förstudiereaktor. Trycksignalens frekvensspektrum (övre diagram) orsakas av högintensivt ultraljud 
med frekvensen 20487 Hz. Frekvensresponsen visar ett tydligt harmoniskt övertonsmönster, där tryckamplituden för de sub-
harmoniska komponenterna 10243 och 30808 Hz är starka. Tryckets tidsignal (undre diagram) är lågpass-filtrerad vid 90 

kHz och därigenom mycket lägre än verklig signal som har ett frekvensinnehåll upp till ca 2 MHz. 
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Kavitationsintensitet och effekter av transient kavitation 
Kraften som uppstår vid transient kavitation beror på maximal trycknivå och bubblans storlek innan 
kollaps [20]. För gasbubblor i vatten med storleken RE = 0.16 mm, uppstår resonans vid 20 kHz. Dessa 
bubblor kollapsar tidigt med låg intensitet och är relativt stora i relation till en cellulosafiber. Effektiv 
påverkan av fibern ges av mindre bubbelstorlekar som relaterat till excitationsfrekvensens (fUS) 
harmoniska övertoner (Tabell 1). Transient kavitation uppstår när ultraljudets trycknivå överstiger 
100000 Pa. Detta gäller för gas-ångbubblor som är mindre än den bubbelstorlek (Rr) som är resonant 
med ultraljudets grundfrekvens, men i resonans med ultraljudets harmoniska övertoner. Därmed ökar 
antalet övertoner dramatiskt när ultraljudseffekten blir hög. Fler och ännu mindre bubblor kan skapas 
genom att öka antalet excitationsfrekvenser. Exempelvis ökar antalet kollapsande bubblor om 20kHz 
kombineras med 30 kHz och 50 kHz. Detta förutsätter att modformen vid valda excitationsfrekvenser 
är lämplig. Även en temperaturökning ger mindre bubbelsorlek.. 

Tabell 1. Bubbelstorlek i förhållande till excitationsfrekvens och udda harmoniska komponenter 

 
En bubbla kan kollapsa asymmetriskt i närheten av störande objekt (antas vara fibrer, fines och 
omgivande ytskikt i denna tillämpning), vilket ger upphov till mycket höga tryck och temperaturer på 
mikronivå. Figur 8 visar ett principiellt förlopp för en asymmetrisk bubbelkollaps. Den ”vattenjet” som 
bildas har en radie som är ca 1/10 av bubblans maximala radie. Det ger upphov till ett mycket högt 
tryck på en liten yta. Hur stor kraften blir är svårt att beräkna exakt, men styrkan innebär att metalliska 
material eroderas. 

 

 
Figur 8. Principiellt förlopp då en kavitationsbubbla kollapsar asymmetriskt. Jetstrålens radie är ca 10% av 

maximal radie RM som är ca 2-3 gånger större än jämviktsradien RE. 

En viktig orsak till att ultraljudsstyrd kavitation fungerar är att mängden och storleken på inlösta 
gasbubblor påverkas av ett fenomen som kallas ”rectified diffusion”[16]. Det innebär att små gasbubblor 

Column1 fBres [kHz] RE [mm] RMAX [mm] Rjet [mm]
fUS 22 0,145 0,364 0,0364
3fUS 66 0,048 0,121 0,0121

5fUS 108 0,030 0,074 0,0074
7fUS 154 0,021 0,052 0,0052
9fUS 198 0,016 0,040 0,0040
11fUS 242 0,013 0,033 0,0033
fUS 37 0,087 0,216 0,0216

3fUS 74 0,043 0,108 0,0108
5fUS 185 0,017 0,043 0,0043
7fUS 259 0,012 0,031 0,0031
9fUS 333 0,010 0,024 0,0024

11f US 407 0,008 0,020 0,0020
fUS 53 0,060 0,151 0,0151
3fUS 159 0,020 0,050 0,0050
5fUS 265 0,012 0,030 0,0030
7fUS 371 0,009 0,022 0,0022
9fUS 477 0,007 0,017 0,0017
11fUS 583 0,005 0,014 0,0014
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slås samman till större bubblor vilket tillsammans med ångbildning gör att bubblorna efter hand når 
kritisk storlek (resonans). När kritisk storlek uppnås växer bubblorna snabbt och okontrollerat för att 
därefter kollapsa (transient kavitation). Efter kollaps påbörjas processen igen. En del av den gas som finns 
i vattnet kommer att diffundera iväg ur vätskan. Detta kräver en högre akustisk effekt för att skapa 
kolappsande bubblor, men är även en förutsättning för hög kavitationsintensitet. 

Optimal kavitationsintensitet går att identifiera utifrån uppmätt trycksignal [20]. Maximum av kvoten 
pA(1.5fus )/pA(fus) indikerar optimal intensitet, se Figur 9. Blir ultraljudamplituden för hög blir mängden 
bubblor så stor att kavitationsintensiteten minskar. För att bedöma kavitationsintensiteten mäter man 
korrosionsgraden på aluminiumfolie som har ett tydligt temperaturberoende. Vid 20 kHz 
ultraljudsexcitering ligger optimum på ca 50°C i vatten. En fördel med högre temperatur är att det är 
lättare att kollapsa bubblorna och att bubblornas diameter minskar. Därigenom minskar även 
vattenjetytan som får en storleksordning som är bättre anpassad till storleken på cellulosafibrer. För att 
undvika att bubblor kollapsar för lätt bör mängden fines och inlöst gas minskas till ett minimum innan 
ultraljudsbehandling. Ljudtrycknivåer motsvarande 250 – 350 kPa (positivt maxvärde) ger hög 
kavitationsintensitet och optimal energieffektivitet gällande kemiska reaktioner [10]. 

 
Figur 9. Tryckkvot och ljudtrycksamplitud vid excitationsfrekvens som funktion av tillförd elektrisk effekt vid 22 kHz. 

Flödesinducerad kavitation 
Energiöverföringen till fibermaterialet via transient kollapsande kavitationsbubblor blir mer effektiv om 
ultraljudsexcitering kombineras med hydrodynamisk excitation [20, 23]. Det framtagna 
reaktorkonceptet innebär att kavitationsbubblor initieras via strömning genom en speciellt utformad 
dysa (Figur 10). Dysan är kopplad till ett eftergivligt rör som är placerat i centrum av en rörformad 
resonanskammare.  Rörväggarna exciteras med ultraljud vid en frekvens där böjvågor i rörväggen ger 
maximalt god koppling till ljudvågor i den inneslutna vattenvolymen [28]. God koppling förutsätter 
minimal kavitationsgrad längs den exciterande rörväggen För att processen ska fungera bör flödet 
utformas så att hastighetsprofilen i vätskan ger laminär strömning närmast den eftergivliga skiljeväggen. 
Laminär strömning längs skiljeväggen är en förutsättning för stark koppling mellan strukturvibration och 
ljudvåg i vätskan. Låg kopplingsförlust ger hög kavitationsintensitet och energieffektivitet som följd. 
Därigenom skapas hög kavitationsgrad i fibersuspensionen i det inre eftergivliga röret. 

 

Figur 10. Grundläggande princip för strömningsinducerad kavitation. I centrum av venturin placeras en lod-
liknande geometri som bidrar till ökad kavitation och att skapa kavitation i flödescentrum [24]. 
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Designmetodik och numerisk modellering  
Framtagning av konceptlösning 
Hypotesen är att energieffektivitet kan uppnås genom akustisk optimering. Elektrisk energi omformas 
stegvis via strukturvibrationer till ultraljud i vatten som ger upphov till transient kollapsande 
kavitationsbubblor som bearbetar fiberyta och fibervägg. Ett antal principlösningar har identifierats 
genom litteraturstudier [3, 12, 16, 18-22]. Akustisk analys av dessa koncept och processtekniska aspekter 
utmynnade i ett två stegs koncept. Första steget innebär en initiering av kavitationsbubblor när 
suspensionen strömmar genom en Venturi-dysa, se Figur 10 [24]. Dysan är kopplad till ett tunnväggigt 
och eftergivligt rör centrerat i en rörformad reaktor. Volymen mellan reaktorvägg och det inre röret är 
fyllt av stillastående vatten. I reaktorn (cylinder rostfritt stål) kollapsas kavitationsbubblorna med 
resonansförstärkt ultraljud tillfört via böjvågor i reaktorörets väggar. Rörvibrationerna exciteras av 
Sonotroder, som består av en resonant struktur och integrerade piezo-keramiska element. Vibrationer 
exciteras av en elektrisk signal som varierar över tiden, mest typiskt som en ren sinuston vid en fix och 
för reaktorn optimal frekvens.  

Utförda examensarbeten [25, 26] samt modellering och experiment gav upphov till slutgiltigt koncept. 
Två viktiga villkor är att hastighetsprofilen över det inre tvärsnittet ska vara så jämn som möjligt, och 
laminär i zonen närmast den eftergivliga rörväggen. Den stillastående vattenvolymen mellan 
röreaktorväggen och det eftergivliga inre röret fungerar som en vågbärare. Vattenvolymen får efter hand 
ett minimum av gasbubblor, vilket minimerar kavitationsgraden vid de vibrerande rörväggarna (inre 
och yttre). Optimerad och kraftfull excitering av röreaktorns väggar ger upphov till högeffektiv och 
reglerbar kavitationsintensitet som påverkar fibersuspensionen som strömmar genom det inre röret. 
Konceptet har vissa likheter med en princip som Mason (2003) beskrivit och illustrerat [11].  

Ultraljudsstyrd kavitation 
Hög kavitationsintensitet kräver matchning mellan de mekaniska komponenterna Sonotrod och 
rörreaktor samt den akustiska vågutbredningen i vattenvolymen inne i reaktorröret. Maximal koppling 
mellan strukturvibrationer (böjvågor) och ljudvågor i vatten uppstår vid den så kallade kritiska 
frekvensen. Vid kritisk frekvens är böjvåglängden och våglängden i vatten lika långa (ca 75 mm vid 
20000 Hz). Böjvågen propagerar i spiralform [29]. Genom att anpassa rörets tjocklek, innerdiameter, 
totala längd, och dess randvillkor skapas en kopplad resonans i röret. Då bildas en stående våg där 
strukturvibrationer är kopplade till vågutbredning i vattenvolymen. Figur 11 illustrerar de geometriska 
grundförutsättningarna.  

 
Figur 11. Geometrisk grundprincip för böjvågsexcitering av ett ljudfält inne i en rörformad vattenvolym, där det inre röret 

innehåller vatten och fiber-suspension. Den spiralformade böjvågen λB är uppdelad i en längsgående komponent (λz) och en 
tangentiell komponent (λx). Förhållandet mellan komponenterna kan approximativt bestämmas via en utvikning av rörväggen. 
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FE-optimering av ultraljudsreaktor  
Optimering av ultraljudsreaktorns geometriska utformning kräver en kombination av numerisk 
modellering och experimentell verifiering. Den numeriska analysen är utförd med en kommersiellt 
tillgänglig programvara (Comsol Multiphysics). Beräkningsverktyget har färdiga moduler för att koppla 
samman och optimera vibrationsrespons i solida material, dynamiskt beteende i piezoelektriska material, 
strukturvibrationernas koppling till omgivande vatten eller luft, samt ljudfältet externt och inne i slutna 
volymer. Det går även att genom tillägg modellera den olinjära responsen som uppstår av kavitation [2, 
32]. I huvudsak har dock programvaran använts för att hantera systemets linjära respons med antagande 
om en global förlustfaktor som bestämts med hjälp av experiment. Förlustfaktorn har modellerats i form 
av en komplexvärd E-modul. Den harmoniska responsen som naturligt orsakas av kavitation har 
beaktats genom analys av tryckresponsens modform vid excitation av specifika övertoner. Målet med 
optimeringen är att skapa hög vibrationsamplitud i rörvägg och ett högt ljudtryck i centrum av 
vattenvolymen. Zoner med högt ljudtryck (ljudtrycksvariation) relaterar till hög kavitationsintensitet.  

Figur 12 visar den senaste versionen av prototypreaktorn (Bilaga 1). Den geometriska utformningen har 
succesivt optimerats genom en iterativ process, där numerisk simulering har varvats med experiment. 
Sonotroderna har fått en utformning som är lätt att tillverka och optimera för att ge en hög 
vibrationsamplitud. Sonotroderna är kopplade till rörstrukturen för att framhäva exciteringen av moder 
med 3n vågländer (n=1, 2 ,3 etc) längs omkretsen. En kritisk aspekt vid akustisk modellering är att 
modellera randvillkor på ett fysikaliskt realiserbart sätt. Det att den konstruktiva utformningen i hög 
grad styr slutresultatet och hur snabbt man når ett optimum. Några exempel där den konstruktiva 
utformningen har stor inverkan är dels infästningen av ändstycken till rörreaktorn och dels anlutningen 
av Sonotroderna till rörväggen. Även längden på vattenpelaren inne i röret har stor inverkan på 
responsen och är därför variabel och anpassas experimentellt för maximal respons. Randvillkoret mellan 
ändstycke och rörvägg har en kritisk inverkan på responsen. Slutligen är Sonotroderna relativt enkla att 
justera till optimal excitationsfrekvens genom att anpassa åtdragningsmomentet. I första läget är varje 
Sonotrod injusterad var för sig till en och samma frekvens. Därefter är de testade tillsammans för att se 
till att den tillförda effekten fördelar sig lika mellan Sonotroderna. 

  
a)                                                                b)  

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                    d) 

Figur 12. FE-optimerad och experimentellt verifierad prototypreaktor, rörlängd 325 mm, innerdiameter 91 mm samt 
godstjocklek 10 mm. a) vibrationshastighet i rörstruktur och Sonotroder vid 21.8 kHz. b) ljudtrycksnivå i vattenvolym inne i 
röret vid 21.8 kHz. c) ljudtrycksnivå vid nästa möjliga högre excitationsfrekvens vid 37100 Hz. d) Ljudtrycksrespons vid 

tredje möjliga optimum och excitering med 53.8 kHz.  
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Den FE-beräknade tryckresponsen är bestämd med ett antagande om att den inneslutna vattenvolymen 
beter sig linjärt (ökad vibrationshastighet i struktur = ökat tryck i vätskan vid en given frekvens). I 
praktiken uppstår kavitation, vilket innebär att tillförd effekt (ren sinusvibration) omfördelas till ett 
harmoniskt relaterat tryckresponsspektrum, där vissa övertoner har lika hög eller högre amplitud än vad 
som uppstår vid excitationsfrekvensen (se Figur 8).  

En bra reaktordesign ger hög förstärkning samtidigt som den är relativt robust avseende geometriska 
avvikelser som följd av tillverkning och hopfogning. Konstruktionen har utvärderats i en numerisk 
känslighetsanalys, dvs maxtrycket i centrum av röret är beräknat i förhållande till geometriska avvikelser, 
se Tabell 2. Beräknat tryck är baserat med 1% total förlustfaktor för det kompletta systemet 
(experimentellt bestämd). Resultatet av känslighetsanalysen visar exempelvis att en längdavvikelse med 
– 1.0 mm ger en tryckreduktion på ca 30 % (-3dB, som motsvarar 50 % lägre intensitet). Den 
geometriska parameter som ger störst avvikelse är längden på vattenpelaren. Om flera avikelser 
sammanfaller kan ljudtrycket halveras (-6dB).   

Observera att beräkningen i Tabell är gjord med antagandet om linjär koppling mellan strukturvibration 
och ljudtryck i vattnet, vilket inte är fallet i praktisk tillämpning. Responsen blir olinjär på grund av 
kavitation vid relativt låga ljudtrycksnivåer. Energin sprids framförallt till harmoniskt relaterade 
tonkomponenter. 

Tabell 2 Känslighetsanalys, med resultat i relation till optimal design (223dB re 20µPa och konstant effekt). 

 

Reglermodell för adaptiv kontroll av optimal kavitationsintensitet 
Hög kavitationsintensitet ger en olinjär systemrespons. Det innebär bland annat att resonansfrekvensen 
är beroende av den elektriska effektnivån och systemets förlustfaktor.  En stabil resonansförstärkning 
kräver kontinuerlig och adaptiv reglering av excitationsfrekvens och tillförd elektrisk effekt [30]. 
Optimal kavitationsintensitet uppstår då kvoten mellan uppmätt tryckamplitud vid 1.5 fUS respektive fUS 
når ett maximum (Figur 9).  

Att åstadkomma en robust reglermodell kräver en procedur för systemidentifikation (Appendix 2). 
Experiment och analys är genomförda med hjälp av prototypreaktorn från förstudien [2]. För att testa 
systemresponsen och för att uppnå högre kavitationsintensitet har en ny Sonotrod utvecklats och 
optimerats, se Figur 13. 
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Figur 13. FE-modell av en nyutvecklad Sonotrod som är optimerad för förstudiereaktorn. 

En modell av systemresponsen ligger till grund för en regleralgoritm baserad på Extremum Seeking 
Control (ESC), se Figur 14. ESC används för att hålla kvar responsen vid den frekvens som ger maximal 
kavitationsintensitet, identifierad av pA(1.5fus )/pA(fus). Det är dock möjligt att använda alternativa 
tryckkvoter med andra harmoniska toner. 

 
Figur 14. Blockschema för LabView implementerad regleralgoritm ESC. 

Flödesinducerad kavitation  
För att åstadkomma energieffektiv initiering av kavitationsbubblor pumpas fibersuspensionen genom en 
dysa utformad som ett Venturirör. Design och modellering av venturigeometrin bygger på 
observationer av tidigare gjorda simuleringar och studier av Bashir, m.fl. [24]. Modellen hanterar tvåfas-
strömning med vatten och ånga. Kavitationsfenomenet är definierat enligt Schnerr och Sauers 
kavitationsmodell [27]. Turbulens handeras med k-w SST modellen [28]. Flödesförloppets variation 
över tid hanteras med transient CFD-analys, vilket innebär att beräkningarna genomförs i ett stort antal 
tidssteg, ca 6000–10000 st, med 50ms tidsintervall. Om beräkningsresultaten indikerar instabilitet, 
medelvärdesbildas resultaten över att antal tidssteg. Figur 15 illustrerar beräkningsproceduren. 

 

 
Figur 15 Modelleringsprocedur för optimering av hydrodynamiskt inducerad kavitation [25,26]. 
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Simuleringar är genomförda både i en 2D axiellt symmetrisk modell av röret samt i en 3D-modell. I 
den första ansatsen är simuleringen stationär och inverkan från fiber har negligerats. För effektiv 
initiering av kavitationsbubblor placeras olika objekt i Venturi-dysans strypning. Därigenom ökar 
flödeshastigheten och ytan där kavitationsbubblorna initieras. Metodiken har succesivt utvecklats och 
resultatet är en parameterstyrd 3D-modell, baserad på 4 parametrar [25], se Figur 16. Figur 17 visar ett 
exempel på beräknad volymfraktion av kavitationsbubblor samt flödets hastighetsprofil.  

Fibersuspensionens inverkan på flödet och kavitation har modellerats i ett andra steg. Beräkningar och 
optimering av den framtagna CFD-modellen med fibrer, har utvärderats i relation till tidigare utförda 
experiment [26]. Valideringen är baserad på jämförelser med två referensfall, flöde i en rektangulär kanal 
samt flöde i en kanal med en plötslig expansion i form av ett bakåtvänt steg. Båda fibermodellerna 
korrelerar bra med experimentella data. Modellen ger information om hur suspensionens beter sig 
under inverkan av fibrer. Modellen ger dock ingen information om påverkan på individuella fibrer. 
Den framtagna fibermodellen har testats på den optimerade Venturi-geometrin.  

      
a) 

  

b) 

 

      
c) 

Figur 16. Optimering av venturigeometri. a) Mesh för CFD-beräkning, b) Geometriska optimeringsparametrar studie 1: 
rO=centrumobjektets radie, LO centrum objektets längd, rT=halsens diameter, LC= utloppkurvaturens längd. c) Geometriska 

optimeringsparametrar studie 2: xO=avstånd mellan halsens centrum och objektets ändstycke. 

Figur 17 visar 3D-simuleringar med och utan fibermodell. Modelleringen har genomförts i två steg. 
Först med att simulera ett fiberflöde utan kavitation, för att i nästa steg undersöka det transienta 
tryckfältet med samma ingående flödesparametrar för att få en bild av när kavitation uppstår. Det som 
fortfarande återstår är att fastställa hur länge kavitationsbubblorna överlever innan de försvinner. 
Resultaten visar att skiktet närmast rörväggen är i vattenfas avseende kavitation (Figur 17b) och 
fibersuspensionen är sammanhållen och väl blandad (Figur 17d). Simuleringsmodellen ger en god 
förståelse för hur experimentella parametrar kan justeras för att uppnå det numeriskt optimerade 
resultatet. De flödesförhållanden som krävs för att inducera kavitation måste dock optimeras 
experimentellt. Ett viktigt randvillkor är att justera utloppstrycket för att skapa bubbelkollaps i 
övertryck.  

Figur 16 visar de kritiska geometriska parametrar som påverkar kavitationsförloppet. Fortsatt numerisk 
optimering har dock visat att LO har en minimal inverkan på kavitationsförloppet. Det innebär att det 
till synes fritt svävande munstycket kan ersättas med en cylindrisk stång med ett skarpt avslut i det läge 
som bestäms av fastställd geometri. Stången är justerbar i längdled eftersom ändstyckets position (xO) 
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utgör en viktig reglerparameter. Även stångens radie rO kan enkelt justeras i efterhand. Verifierande 
experiment har utförts med varierande avstånd mellan Venturi-dysa och kavitationsreaktor. 
Flödesförloppet har fintrimmats genom visuell och akustisk kontroll när flöde, mottryck och den 
justerbara centrumstången regleras. För att undvika för mycket kavitation var flödeshastigheten i 
experimenten lägre än i simuleringen. Det innebär även en längre uppehållstid för fibrerna i den 
transienta kavitationszonen.  

 

 

   a)            b) 

Figur 17. Resultat från beräkningsmodell för strömningsoptimering genom optimerad venturigeometri. a) Beräknat 
kavitationsfält utan fibrer. b) Beräknat strömningsfält med fibersuspension som hastighets-, tryck- och viskositetsvariationer. 

Experimentell verifiering och optimering 
Bästa möjliga energieffektivitet kräver (1) impedansanpassning mellan ingående komponenter, (2) 
noggrann justering av ingående komponenters resonansfrekvenser, (3) minimering av 
kopplingsförluster, samt (4) identifiering av den elektriska effekt som ger optimal kavitationsintensitet.  

Verifieringsmätning Röreaktor 
Figur 18 visar mätuppställningen och Appendix 2 ger en detaljerad summering av genomförda 
verifieringstest. Mätningar är genomförda med ett FFT-baserat mätsystem (samplingsfrekvens 192 kHz) 
och ett oscilloskop med en bandbredd på 1MHz, som dock begränsas av givarens bandbredd på 300 
kHz.  

 
Figur 18. Schematisk försöksuppställning för verifieringstest av ultraljudsstyrd kavitation. Den momentana elektriska effekten 
bestäms via överföringsfunktionen mellan tranformatornspänningen samt spänning över respektive seriemotstånd (3.3 Ohm). 
Sonotrodens impedans är ca 700 ohm vid ultraljudsfrekvensen vilket innebär att förlusten över serieresistanserna är försumbar.  
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Impedans och förlustfaktor 
Förlustfaktorn beskriver summan av alla förluster i systemet. Förluster uppstår beroende på geometriska 
avvikelser, missanpassning mellan Sonotroder och rörreaktor, samt friktion. Att hålla förlustfaktorn på 
lägsta möjliga nivå är av fundamental betydelse och kräver mycket noggrann sammanfogning av 
precisionstillverkade detaljer. Andra faktorer som påverkar förlustfaktorn är belastning av det 
piezoelektriska materialet samt mängden bubblor nära rörväggarnas gränsytor.  

Den totala förlustfaktorn utvärderas med systemet i ren vattenfas och kräver noggrann optimering. 
Förlustfaktorn bedöms med hjälp av elektrisk impedansmätning (Figur 19) i samband med en svept 
sinussignal. I ett optimeringsläge är det möjligt att excitera strukturen med vitt brus (exponentiell 
medelvärdesbildning) för att justera klämkrafter och positionering i realtid. Hög energieffektivitet 
uppstår i närheten av ett väl definierat impedansminimum, och sammanfaller med maximal tryckrespons 
i reaktorn. Figur 20 visar att strömsignalens toppvärde ger en bra indikation på när max tryckrespons 
uppstår vilket är enklare än att mäta impedansminimum. Därigenom kan frekvensresponsen optimeras 
utan att mäta tryck.  Förlustfaktorn bedöms med hjälp av bandbredden vid halva effekten för den 
amplitudtopp som uppstår vid resonansfrekvens vid ett sinussvep. Vid resonansfrekvensen är ström och 
spänning nästan i fas vilket innebär att tillförd elektrisk effekt kan beräknas som produkten av 
effektivvärdet för ström respektive spänning. När systemet slutligen är i drift blir ”förlusten” större med 
anledning av att den tillförda energin överförs till fibermaterialet både i form av bearbetning men också 
som friktionsförluster. Figur 21 visar tryckresponsen mätt i centrum av röreaktorn vid 80VA elektrisk 
effekt. 

      
Figur 19. Resultat av elektrisk impedansmätning. Excitering med en ren sinuston vid den frekvens som ligger nära 

impedansminimum (kräver finjustering) ger maximal tryckamplitud i centrum av röreaktorn. 

 

a)                                                                         b) 

Figur 20. Jämförelse mellantrycksignal(a) och strömsignal (b) i samband med sinussvep med hög elektrisk effekt och 2% konc. 
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Figur 21. Uppmätt tryckrespons i centrum av rörreaktorn som är fyllt med avgasat vatten med 55 graders temperatur. Observera 

att ljudtrycksnivån är 4 dB högre än excitationsfrekvensen vid tredje harmoniska deltonen (66.3 kHz). 

Figur 22 visar en jämförelse mellan beräkning och uppmätt respons med sinussvep. Mätning är utförd 
med sinussvep och den maximala effektnivån (ca 120 W), vilket ger en mycket olinjär respons 
(harmoniska övertoner). Beräkningen är linjär vilket innebär att amplitudvärdena för enskilda frekvenser 
är betydligt högre. I praktiken sker det ett ”läckage” av energi från grundton till harmoniska övertoner, 
som är lika starka eller starkare än grundtonen, se Figur 21.  

 

 

Figur 22. Jämförelse mellan beräkning och experiment. Grön linje representerar ljudtrycket mätt med tryckgivare i centrum av 
rörreaktorn. Reaktorn är exciterad med sinussvep med maximal elektrisk effekt då reaktorn är fylld med rent vatten, T =20°C. 

Optimering av kavitationsintensitet 
Kavitationsintensiteten är temperturberoende. Tryckmätningar i reaktorns centrum visar att 
ljudintensiteten ökar med 10 dB när man ändrar vattentemperaturen från rumstemperatur till 55 grader, 
se Figur 23. En studie av Rozenberg har tidigare visat att erosionsgraden på aluminiumfolie och därmed 
kavitationsintensiteten når ett maximum vid en vattentemperatur på 55 grader. Vilket även har 
verifierats med den nyutvecklade rörreaktorn. Erosionsgraden på aluminiumfolie (Figur 24) är påtaglig 
redan efter 2 sekunder när folieremsan placerats i avsedd högtryckszon. Efter 20 sekunder är erosionen 
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omfattande. Intermittent excitering verkar vara fördelaktigt vid stillasående vatten. När vätskan chockas 
av en ljudvåg verkar det som att kavitationsintensiteten blir extra hög initialt. Resultatet är att den 
aluminiumremsa som utsatts för 10 stycken 2 sekunders exponeringar har en tydligare erosionsgrad. I 
det färdiga systemet flödar fibersuspensionen genom kavitationsonen och blir därför utsatt av en 
intermittent behandling. 

 
Figur 23. Ljudtryckets temperaturberoende uppmätt i reaktorns högtryckszon vid sinus-excitering av Sonotroder kopplade till 

rörväggen i en triangulär konfiguration. Högst ljudtrycksnivå (dB relativt 20µPa) uppstår vid 55 grader. 

 

 

Figur 24 Erosionsgraden på en aluminiumfolieremsa. Jämförelse mellan kontinuerlig (20 s) och intermittent excitering. a) nedre 
remsa motsvarar 2x2s excitering. b) nedre remsa motsvarar 4x2s excitering, c) nedre remsa motsvarar 8x2s excitering. 

En trekantvåg istället för en ren sinussignal ger en högre kavitationsintensitet, se Figur 25. Trekantvågen 
är uppbyggd av en grundton och udda harmoniska övertonskomponenter med fallande amplitud. 
Trekantvågen är en effektiv excitationssignal eftersom det är lättast att excitera kavitationsbubblor med 
resonansfrekvenser som överensstämmer med ultraljudssignalens udda övertoner, se Figur 6 och 7. En 
trekantvåg bör därigenom kunna ge en effektivare påverkan på fiberväggen, eftersom att 
kavitationsbubblor vid högre frekvenser har en storlek som matchar fiberväggens mikrostruktur. 
Kavitationsintensiteten är dock direkt beroende av tryckvariationens max-amplitud. 
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Figur 25. Jämförelse mellan excitationssignaler. Nedersta folieremsan är exciterad med ren sinus 22 kHz i 20 sekunder vid 
20°C. Mellersta, remsan med trekantvåg med grundfrekvens 22 kHz, och översta remsan med 22k + 37k (jämförbar effekt). 

Test av erosionsgrad med aluminiumfolie i rent vatten (Figur 24 och 25) verifierar beräknade 
modformer. Erosionsmönstret visar god överenstämmelse med den simulerade ljudtrycksvariationen i 
vattenvolymen, vid ultraljudets grundfrekvens och första udda överton. Tester har även utförts med 
folie i en fibersuspension (1 % koncentration). Det som visar sig är att erosionsgraden minskar betydligt, 
se Figur 26. Detta beror på flera faktorer. En orsak är att resonansförstärkningen dämpas, vilket innebär 
att elektriska impedansen ökar, vilket i sin tur reducerar tillförd elektrisk effekt och därigenom ljudtryck 
och kavitationsintensitet. Den viktigaste orsaken till minskad erosionsgrad är dock att fiberväggen tar 
upp en del av kavitationsenergin, dels i form av mekanisk bearbetning av fiberväggen, men även i form 
av friktionsförluster. Fortsatt utvärdering har därför fokuserat på fibersuspensioner med koncentrationer 
kring 1 %. 

 

Figur 26. Erosionsgrad mätt med folieremsa i fibersuspension med 1 % koncentration (nedre), jämfört med folieremsa i rent 
vatten (övre). Exponeringstid 20 sekunder och T = 50°C. 

Resultat 
Komplett kavitationsreaktor 
Det fastställda reaktorkonceptet (Figur 27) är resultatet av använd modelleringsmetodik och en 
anpassning till en tillämpning på cellulosafibrer. Kavitationsreaktorn kombinerar hydrodynamisk och 
ultraljudsinducerad kavitation enligt principer beskrivna i litteraturen [12, 17-22, 27]. De två koncepten 
för kavitation är utvecklade och optimerade var för sig, parallellt med experimentell verifiering. Den 
principiella funktionen bygger på en injektor som inducerar kavitationsbubblor i en fibersuspension (0.3 
-1 %). Därefter kollapsas kavitationsbubblorna med resonansförstärkt ultraljud i den efterföljande 
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rörreaktorn. Reaktorn är uppdelad i ett inre och ett yttre rör. Fibersuspensionen flödar genom det inre 
röret av polykarbonat som är relativt tunnväggigt (3mm) och tåligt mot nötning. Vattenvolymen mellan 
yttre rörväggen (som exciteras av Sonotroder) och polykarbonatröret, fungerar som effektiv vågbärare 
av ultraljud med hög intensitet. Fördelen med konceptet är att den stillastående vattenvolymen avgasas 
och därigenom kan ultraljudvågen överföras till det inre röret med ett minimum av kavitation. 
Kavitationen sker istället på fibermaterialet i det inre röret. Rörformen och optimerat vibrationsmönster 
gör att tryckmaximum uppstår i centrum av röret (Figur 12). Hastighetsprofilen blir relativt jämn över 
rörets tvärsnitt och laminär i zonen närmast rörväggarna.  

 
Figur 27. Framtagen och verifierad prototyp. Konceptet bygger på flödesinducerad kavitation via reglerbar dysa för att kollapsa 
bildade kavitationsbubblor med ultraljud. Ultraljud exciteras via Sonotroder som genererar böjvågor i den yttre rörstrukturen 

avstämt till röstrukturens resonans. Böjvågen orsakar en kraftfull ljudvåg i vätskan som i sin tur exciterar och kollapsar 
kavitationsbubblor i centrum av det inre röret där fibersuspensionen strömmar igenom.  

Jämförelse mellan beräkningar av nyutvecklad röreaktor och förstudiereaktor (Figur 28), visar att 
rörreaktorn ger dubbelt så hög kavitationsintensitet vid jämförbar förlustfaktor och elektrisk effekt. I 
praktiken ger dock röreaktorn nästan 10 gånger högre ljudintensitet. Orsaken till detta är att 
vibrationerna i rörväggen ger en bättre koppling till den yttre avgasade vattenvolymen, vilket ger högre 
ljutryck som dessutom förstärks av cylinderformens naturligt fokuserande effekt. 

  

 
   Figur 28. Jämförelse mellan förstudiereaktor (vänster) och nyutvecklad rörreaktor (höger). Högsta trycknivå i kavitationszonen 
(grön linje) beräknas till 212 dB vid 20200 Hz i förstudiereaktorn. Beräknad max nivå i rörreaktorn är 215 dB (kompenserat 
med -4.8 dB för 3 källor) vid 21950 Hz. Beräknade dB-värden tar inte hänsyn till kavitationsfenomenet. Förlustfaktorn är 

lika i båda beräkningsfallen, men i praktiken skiljer de sig åt. Vid höga effekter ger rörreaktorn ge en lägre förlustfaktor.  

Effekt av kavitationsbehandling  
Figur 29 visar den realiserade och intrimmade kavitationsreaktorn förbered för experimentell 
utvärdering av fibermaterial. Dysans position i förhållande till reaktorn och inställning av dysans 
justerbara geometri är utförd genom anpassning till drifttillstånd och suspensionens strömingsbeteende. 
Optimering av driftförhållanden har skett genom visuell interaktion och mätning av rörvibrationer. 
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Figur 29. Realiserad kavitationsreaktor förberedd och injusterad för utvärdering av kavitationseffekter på cellulosafibrer. 

Experimentell design 
Påverkan på fibermaterialet och fibrilleringsgrad är experimentellt verifierad med hänsyn till: 

• typ av fiber (CTMP, torkad samt aldrig torkad) 

• koncentration fibersuspension (0.3-5% torr fiber) 

• excitationsfrekvens (22,8 kHz ren  sinus, samt trekantvåg för att öka högfrekvensinnehållet)  

• kontinuerlig eller intermittent (intermitent = 5s på/ 5s av)  

• elektrisk effekt (aktiv effekt W, alternativt total effekt VA)  

• vattentemperatur (i huvudsak 50-55 grader Celsius)  

• exponeringstid (anpassas efter konc. och tillförd elektrisk effekt, 300-1300 kWh/ton) 

• massflöde (0, 0.125, 0.25 kg/s) 

• hydro-dynamisk excitering (ja/nej)  

Tabell 3 beskriver tio genomförda test med stillastående fibersuspension. Tabell 4 visar experimentserien 
med komplett reaktorlösning. Resultatanalys av fiberegenskaper har skett enligt gängse principer och 
ligger till grund för fastställande av metodens energieffektivitet i relation till massakavalitet. Påverkan på 
massakvalitet bedöms dels genom mätning av ultraljudsabsorption [31], mikrosopimetoder, samt i form 
av verifierande dragindex i några specifikt utvalda testfall.   

Testprocedur 
Genomförda experiment enligt Tabell 4 har genomgått följande procedur: 

1) Fibrerna har avkryllats av Innventia och analyserats med FiberLab. 

2) Suspension av våt HT-CTMP (9.5 g torr) mixad med 2.7 liter kokat vatten (0.35% konc, C).  

3) Hett kranvatten (50 °C) pumpas igenom tilloppslåda, reaktor och slangsystem.  

4) Reaktorns yttre vattenvolym har fyllts med kokat avjoniserat vatten, 55°C (påfylls vid behov). 

5) Reaktorn exciteras med ultraljud för avgasning av yttre vattenvolym. 
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6) Uppvärmnings- och rengöringsvatten pumpas ut ur reaktorsystemet. 

7) Reaktorsystemet fylls med suspensionen (noggrant blandad under 20 minuter).  

8) Suspensionen pumpas runt (lågt flöde 6 l/min) ca 2 minuter utan ultraljud för god mixning.  

9) Kontroll och väntan på temperaturstabilitet, 50-58 °C.  

10) Testet genomförs enligt specifikation (Tabell 4) 

11) Reaktorn töms, vatten silas bort från suspensionen, provet märks och sparas i försluten plastpåse 

Tabell 3 - Testserie för intrimning av kavitationsreaktor 

 

Tabell 4 – Experimentell design för test med komplett kavitationsreaktor 

 

Påverkan på fibermaterial 
Experiment är genomförda dels med en suspension baserad på HT-CTMP som varit torkad (Tabell 3) 
och dels med en suspension där fibrerna aldrig torkats (Tabell 4). De testade fibertyperna har analyserats 
med FiberLab, se Figur 30. Efter genomförd kavitationsbehandling har de testade suspensionerna 
analyserats med en mätmetod utvecklad av Löfqvist och Aitomäki [31]. Figur 31 visar att 
ultraljudsinducerad kavitation påverkar fibermaterialet. Förändringar i fibersuspensionens absorption är 
proportionell till förändringar av fibrernas mekaniska egenskaper.  

 
Figur 30. Fiberdata för HT-CTMP fiber levererad av SCA, Vifsta-Östrand och karakteriserad av Innventia AB. 

Test Fibertyp Konc massa fUS signal T startT stop E-tid Flöde Hydro Effekt Energi Win kWh/bdt
Nr % g (torr) kHz °C °C s kg/s W Ws kWh torr fiber Metod 1 Metod 2
1 CTMPd 1,5 5,3 22.7 kont 52 59 240 0 nej 80 16628 0,0046 880
2 CTMPd 5 15,3 22.7 kont 55 59 300 0 nej 80 20785 0,0058 379
3 CTMPd 5 15,3 22.7 inter 47 53 360 0 nej 80 24942 0,0069 454 TLM
4 CTMPd 2 7,0 22.7 kont 55 59 480 0 nej 54 22447 0,0062 891 SEM TLM
5 CTMPd 2 7,0 22.7 inter 47 49 420 0 nej 54 19641 0,0055 779 TLM
6 CTMPd lof 2 7,0 22.7 inter 55 49 360 0 nej 80 24942 0,0069 990 SEM TLM
7 CTMPd 1 3,5 22.7 tri-kont 55 58 720 0 nej 32 19953 0,0055 1584 TLM
8 CTMPd 1 3,5 22.7 tri-inter 55 58 360 0 nej 32 9977 0,0028 792 TLM
9 CTMPd 0,5 15,0 22.7 tri-kont 20 22 480 0.25 -4 120 49883 0,0139 924

10a CTMPd 0,5 25,0 22.9 tri-kont 53 53 480 0.125 2 159 66095 0,0184 734 TLM
* Referensmaterial A: HT-CTMP 2% suspension (upphettat vatten mixat med helt torr fiber)

Fiberanlys

Test Fibertyp Koncmassa tf fUS signal Temp E-tid Flöde Hydro Effekt Energi Win kWh/adt Test
Nr % g kHz °C s kg/s VA Ws kWh torr fiber Metod 1 Metod 2 Ordning
11 CTMPw 0.33 9,5 22.8 tri-kont 57 240 0.125 låg 86 17875 0,0050 470 INNV TLM 5
12 CTMPw 0.35 9,5 22.8 tri-kont 59 480 0.125 låg 87 36165 0,0100 952 INNV TLM 2
13 CTMPw 0.35 9,5 22.8 tri-kont 57 240 0.25 hög 87 18083 0,0050 476 INNV TLM 3
14 CTMPw 0.35 9,5 22.8 tri-kont 57 480 0.25 hög 92 38244 0,0106 1006 INNV TLM 4
15 CTMPw 0.33 9,5 23.0 tri-kont 59 240 0.125 låg 141 29306 0,0081 771 INNV TLM 6
16 CTMPw 0.33 9,5 23.0 tri-kont 60 480 0.125 låg 136 56534 0,0157 1488 INNV TLM 7
17 CTMPw 0.33 9,5 23.0 tri-kont 58 240 0.25 hög 146 30346 0,0084 799 INNV TLM 8
18 CTMPw 0.35 9,5 23.0 tri-kont 44 480 0.25 hög 140 58197 0,0162 1531 INNV TLM 1

* Referensmaterial B: HT-CTMP 0,35% suspension (aldrig torkad torr fiber mixad med upphettat vatten), samma för- och efterbehandling 
** Om det går att identifiera en optimal effektnivå så konstanthålls den. Energin varieras med exponeringstid.
*** Flödet varieras, och med det graden av kavitation. Munstycket ställs i optimum för högt flöde och konstanthålls

Fiberanlys
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Figur 31. Resultat från fiberbehandling i kavitationsreaktorn. a) Torkad HT-CTMP utan flöde (Tabell 3). b) 
Avkryllad och aldrig torkad HT-CTMP med olika flödesförhållanden (Tabell 4). Förändring av dämpningsgrad 

(Normalized attenuation) indikerar förändring av fibermaterialets mekaniska egenskaper.  

Absorptionen mäts med en ultraljudspuls som går genom fibersuspensionen. Ultraljudsändaren har en 
bandbredd på 10 MHz (V311 Panametrics, USA). Ultraljudspulsen genereras och mäts med en speciell 
förstärkare (5072PR, Panametrics USA), kopplad till ett GaGe digitizer kort med 12-bit upplösning och 
200 MHz samplingsfrekvens. All signalanalys och beräkning är gjord i efterhand i Matlab. För varje 
massaprov är absorptionsmätningen upprepad tre gånger med omrörning emellan, vilket ger tre 
mätkurvor för respektive test. Varje massaprov späds före mätning till 0.1-0.5% koncentration. Efter 
mätning filtreras, vakuumsugs och torkas provet vid 105 grader C för att säkerställa det utspädda provets 
fiberkoncentration i enlighet med ISO 4119:1995. 

Figur 31a visar att spridningen inom ett specifikt massaprov är liten, undantaget "Test 3" där en kurva 
avviker (troligen beroende på problem med blandning). Test 4 och 7 har ungefär samma dämpning. 
Störst dämpning har Test 5, vilket indikerar en tydlig förändring av fiberegenskaper vid en energimängd 
som motsvarar 779 kWh/bdt. I Test 5 exponerades suspensionen med en intermittent sinussignal vid 
22.7 kHz. Ökad dämpning orsakas troligen av inre och yttre fibrillering, eftersom övriga 
fiberparametrar inte förändras nämnvärt av ultraljudsbehandling [2]. Test 8 och Test 6 har dock lägre 
absorption vilket kan förklaras av att en viss omstrukturering av fibermaterialet uppstår när 
fibersuspensionsen är stillastående i reaktorröret. Detta fenomen uppstår eftersom högintensivt ultraljud 
rör om i suspensionen och orsakar sedimentering, som endast till viss del kompenseras av omrörning. 
En annan orsak till att fiberegenskaperna påverkas negativt är att fibrerna förstörts av en missriktad och 
allt för kraftfull kavitation.  

I fallet med flöde och hydrodynamiskt inducerad kavitation gav behandlingen i huvudsak negativa 
resultat. Endast Test 11 påvisar positiv effekt, vilket dock var fallet med lägst tillförd energi (470 
kWh/adt). Test 18 gav sämst resultat enligt absorptionsmätningen, viket verifierades av att dragindex 
försämrades från 13.1 till 10.9 Nm/g. Resultatet indikerar att fibermaterialet troligen blivit förstört av 
den höga kavitationsintensiteten. Ett tecken på att kavitationsintensiteten kan ha blivit för hög var att 
mängden finmaterial var större i det fibermaterial som behandlades (Tabell 4). Detta gick att identifiera 
redan i samband med silningsprocessen. Det finns dock flera orsaker till varför resultaten är sämre i fallet 
med flödesinducerad kavitation. En orsak är hanteringen av den behandlade fibern, där en del av 
finmaterialet av misstag silades bort. En annan orsak relaterar till temperaturstabilitet, som inte var 
tillräckligt bra under experimentet, samt att temperaturen var något för hög (58-62°C). En tredje orsak 
tredje är för mycket inlöst luft i fibersuspensionen.  

För att få en uppfattning om hur fiberväggen påverkas av kavitation har referensproven (0-ref samt 0-
refB) samt Test 4, Test 6, Test 16 amt Test 18 scannats i ett elektronmikroskop, se Figur 32 och 33. 
Bilderna visar att det finns skillnader mellan proven och att kavitationsbehandlingen ger en förändrad 
fiberkarakteristik. Synliggjorda skillnader verifierar en förändring av massans mekaniska egenskaper. 
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Figur 32. Svep-elektronmikroskopbilder med 4 olika förstorningsgrad för 0-ref, Test 4 samt Test 6. 

Att undersöka ett material på kort tid med 4 bilder i olika förstorning ger dock osäkra resultat. Den 
anlitade SEM-experten uttryckte att prov 0 (noll-referens) var det enda med långa filamenter mellan 
huvudfibrerna, medan prov 1 (Test 4) och prov 2 (Test 6) verkade innehålla en sekundär 
strukturbeståndsdel i mörkare grå som såg ut som plattor. Tolkningen är gjord utan information om den 
historik som ligger bakom de olika proven. Skillnaden i absorption mellan Test 4 och Test 6 kan delvis 
förklaras av det man ser på bilderna i Figur 36. Test 4 uppvisar en något annorlunda fiberkarakteristik 
med mer uttalad yttre fibrillering. Test 6 ser ut att innehålla uppbrutna cellväggar vilket kan bero på en 
mer intensiv behandling i form intermittent excitering med hög elektrisk effekt, vilket ger upphov till 
högre maxtryck. 

Resultaten av andra provomgången med flödesinducerad kavitation ger liknande resultat som i fallet 
med stillastående suspension (Figur 31b). Skillnaden är att kavitationseffekt i positiv mening uppstår vid 
betydligt lägre kavitationsintensitet, exempelvis vid 470 kWh/adt för Test 11. I fall med högre 
kavitationsintensitet får fibermaterialet i de flesta fall försämrad absorptionsförmåga, vilket är tecken på 
förstört fibermaterial. Skillnader i absorption förklaras med skillnader i hur fiberväggen påverkats, se 
Figur 33. I fallet då absorptionen ökade (Test 11) ser man tecken på yttre fibrillering. SEM-analys av 
Test 18 visar däremot tecken på att fiberväggen är sönderskalad och uppbruten. Fibermaterialets 
egenskaper testades även med avseende på dragindex. Resultaten visar att test 11 ger ett något bättre 
dragindex. Test 18 visar dock på försämrade egenskaper. I båda fallen är resultaten kanske något sämre 
på grund av att en del finmaterial filtrerats bort, något som kan bidra till en något högre papperskvalitet.  

En utmaning är att identifiera en optimal balans mellan olika processparametrar, med särskild hänsyn till 
balansen mellan flödesinducerad kavitation och ultraljudskontrollerad kavitation. 

 

Test 0ref 100x    250x    500x    1000x 

 

Test 4 100x    250x    500x    1000x 

 

Test 6  50x   100x   200x   500x   1000x 
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Figur 33. SEM-bilder på fibermaterial från 0-RefB, Test 11 och Test 18. 

Diskussion 
Kavitation är ett fenomen av betydelse vid pappersframställning. Transient kavitation är en möjlighet till 
att bearbeta fibern på rätt storleksnivå vilket är svårt att uppnå på annat sätt. Kavitation är troligen en 
viktig aspekt för funktionen hos dagens raffinörer, men också sett som ett problem som orsakar 
driftstörningar. Verkningsgraden vid fibrillering med en raffinör bedöms vara låg och är den 
enhetsoperation som är mest energikrävande, ca 85 % av total energianvändning. Att initiera och 
kollapsa kavitationsbubblor är en energikrävande process som troligen behövs för att åstadkomma 
fibrillering av fiberytor och fiberväggar. Genom ultraljudsstyrning blir processen mer lättreglerad och 
kan enklare anpassas till rådande processläge. Därigenom skapas förutsättningar för en mer energieffektiv 
process. Genom ultraljud och geometrisk optimering av kavitationszon och flöde finns potential att 
uppnå en mer energieffektiv fibrillering. Föreslagen kavitationsmetodik kan även ge en bättre 
massakvalitet med ett ännu högre utbyte. Orsaken till det är att fiberlängden och mängden fines förblir 
oförändrad, samtidigt som inre fibrillering ökar, vilket i sin tur ger upphov till ett starkare och smidigare 
papper. Processen är skalbar och är enkel att reglera snabbt. Utmaningar för maximal energieffektivitet 
handlar om att kontrollera mängden av inlöst gas (luft), temperaturstabilitet, övertryck, samt att 
identifiera rätt balans mellan hydrodynamisk kavitation och ultraljudsstyrd kavitation. 

Resultaten med rörreaktorn i jämförelse med förstudiereaktor överensstämmer med vad Kumar, m.fl. 
[13] har visat, dvs att en Sonotrod nedsänkt i en behållare med fibersuspension har ca 15% effektivitet 
jämfört med en rörreaktor exciterad med 3 olika frekvenser (20, 30, 50 kHz). Det finns dock skillnader 
i detta projekt. I förstudien var exempelvis fibrerna fast i högtryckszonen, och i fallet röreaktor har 
endast excitationsfrekvensen 22 kHz använts. Trots det är kavitationsintensiteten med rörreaktorn 
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påtagligt kraftfullare vilket har gett upphov till problem med för hög kavitationsintensitet i genomförda 
experiment. En fortsatt balansering av tillförd effekt och frekvensinnehåll bedöms ha en god potential 
till energieffektiv fibrillering med ultraljudsstyrd kavitation. 

Slutsatser och måluppfyllelse 
Energieffektiv fibrillering av cellulosafibrer är möjlig att uppnå genom en kombination av 
hydrodynamisk och ultraljudskontrollerad kavitation. En energieffektiv process kräver omfattande 
optimering som i sin tur förutsätter numerisk simulering för sammankoppling av olika fysikaliska 
fenomen. Kopplingen mellan exciteringsstrukturen (mekaniska horn)- rörstruktur - vattenvolym blir 
stark om god impedansmatchning upprätthåll då hög effekt tillförs in (påverkar mängden bubblor som i 
sin tur påverkar vattnets akustiska egenskaper). Eftersom ljudhastigheten blir påverkad av den akustiska 
effekten krävs en adaptiv reglering av excitationsfrekvens och elektrisk effekt. I framtagen 
prototypreaktor är fibrer och vatten uppdelade i ren vattenfas och fibersuspension (ca 0.5-1% 
koncentration). Detta uppnås genom en eftergivlig skiljevägg. Flöde genom en strömningsoptimerad 
dysa säkerställer initiering av kavitationsbubblor, en jämn hastighetsprofil och laminär vattenfas i 
ytskiktet mot skiljeväggen. I en efterföljande resonator kollapsas kavitationsbubblorna med högintensivt 
ultraljud (grundfrekvensen 22 kHz). En sinussignal med en maxamplitud som överstiger statiskt tryck 
ger en bredbandig harmonisk respons. Signalens bandbredd i rent vatten har en övre gränsfrekvens på ca 
2 MHz. I rent vatten blir kavitationseffekten optimal kring 50°C, vilket till viss del även verifierats med 
fibersuspension. Vid 50°C uppstår det troligen en balans mellan att bubblor lättare initieras (högre 
ångbildningstryck) och kollapsas, samtidigt som omgivande vatten fortfarande utgör tillräcklig tröghet 
för att generera en kraftfull riktad tryckstöt.  

Den framtagna rörreaktorn mer stabil vid resonans än förstudiereaktorn, vilket reducerat behovet av 
reglering. Projektet har även gett god kännedom om ljudvågors beteende i vatten och fibersuspension. 
Två nyckelfaktorer är förlustfaktor och förändring av ljudhastighet. Resultaten visar att flödesinducerad 
kavitation tillsammans med ultraljudsexcitering ger en högre kavitationsintensitet. Detta beror delvis på 
initiering av kavitationsbubblor, men även på att strömning via venturi-dysan ger en bättre mixning av 
fibersuspensionen. I nuläget går det inte att fastställa om föreslagen metod är energieffektiv. Positiv 
förändring av fiberkvalitet uppstod endast i Test 11, det test med lägst energinivå (470 kWh/adt). I 
övriga fall finns misstanke om att fibermaterialet har förstörts av för hög kavitationsintensitet. En slutsats 
som delvis styrks av SEM-analys. Det som kvarstår är att visa att tillförd energinivå är tillräcklig för att 
uppnå godkänd massakvalitet, exempelvis lika bra eller bättre dragindex än i fallet med en raffinör. Att 
jämföra energieffektivitet mellan en prototyp och fullskaleanläggning är dock omöjligt. Angående 
framtagen reaktorlösningen finns en uppenbar förbättringsmöjlig genom att förlänga reaktorröret (inte 
realiserbart i prototypskedet). Slutligen är den valda reaktorlösningen enkel att skala upp genom 
parallellkoppling och seriekoppling. Seriekoppling och längre reaktorrör kräver ett högre matningstryck 
vilket kan ge en fördel med högre kavitationsintensitet.  

För att uppnå resultat som motiverar implementering i en fullskalig demonstrationsanläggning krävs 
fortsatt experimentell optimering. Nuvarande resultat är begränsade till endast en excitationsfrekvens 
(22.7 kHz) och normaltryck. En kombination av 22 kHz med högre ultraljudsfrekvenser (37 kHz 
och/eller 53 kHz för aktuell rörreaktor) är den förändring som har störst potential. Det innebär att de 
aktiva bubblornas storlek reduceras och får en storleksordning som är bättre anpassad till fiberväggens 
storlek och struktur. Med ett högre statiskt tryck ökar kavitationsintensiteten eftersom kollaps sker vid 
högre tryck. Detta innebär att exponeringstiden skulle kunna kortas ner. En utvärdering av hur 
kavitation vid högre tryck påverkar fiberkvalitet kräver mer experiment. Högre tryck kräver dock högre 
tillförd elektrisk effekt.  
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Bilaga 1: FE-Optimization of Ultrasound Excited Tube Reactor
Taraka Pamidi & Örjan Johansson

Geometrical   dimensions of  T ube reactor with 1% loss factor: 

ZTS

LWC  

HS

DT

LEP 

dIT

hIT

Inner Tube material 

Polycarbonate

Material  properties  and boundary conditions:  

HTW

Sound hard   Boundary condition at the 

end           of the water column   inside the tube  

Impedance  defined  B oundary  

condition for the cross section

of inner tube endings

Table: Optimization parameters

LWC Length of water column
LEP Length of end plug
ZTS     Distance to Sonotrode position
DT Outer diameter of tube
HTW Thickness of tube wall
HS Total height of Sonotrode
dIT Diameter of inner tube
hIT Thickness of inner tube



Bilaga 1: FE-Optimization of of Ultrasound Excited Tube Reactor

 Basic material properties used in the tube reactor design:   

Material type Density 
[kg/m3] 

Speed of sound   
[m/s]  

Young’s modulus 
[Pa]  

Poisson’s 
ratio 

Stainless Steel 4404 8000 4549 200e9 0.29 

Ultra-high-molecular-weight 
polyethylene(UHMWP)  

940 1950 0.69e9 0.46 

Lead Zirconate Titanate (PZT- 
5A)  

7750 3970 ------- ------- 

"Linear" frequency response of pressure inside tube reactor: 

Figure 1: Sound pressure frequency response spectrum in the center of the water filled tube reactor due to pure tone 

excitation of the tube wall. The different lines represent the sound pressure response along the center line. Levels in dB 
are refered to sa linear response in water. In reality this response reaches a maximum around 190 dB re 20e-6 Pa. High 
pure tone pressures in water are transformed to a harmonic distortion spectrum.



Appendix 1: FE-Optimization of Ultrasound Excited Tube Reactor

Displacement mode at 21850Hz:       Sound pressure level at 21850Hz: 

Displacement mode at 37100Hz:       Sound pressure level at 37100Hz: 

.  

Displacement mode at 538500Hz:     

Figure 5: Sound Pressure level distribution inside the 

water volume of tube at 37100HZ.   
Figure 4:  Vibrational displacement mode due to pure tone excitation 

by three Sonotrodes mounted in a triangular configuration  

Fig ure 2:  Vibrational displacement mode due to pure tone excitation 

by three Sonotrodes mounted in a triangular configuration.  
Figure 3: Sound Pressure level distribution inside the 

water volume of tube at 21850HZ.   

Sound pressure level at 53850Hz: 

Figure 6:  Vibrational displacement mode due to pure tone excitation by 

three Sonotrodes mounted in a triangular configuration  

Figure 7: Sound Pressure level distribution inside the 

water volume of tube at 53850HZ.   



Response at odd harmonic frequency at 63.2kHz

Displacement and sound pressure mode shape at 63200Hz: 

Appendix 1: FE-Optimization of Ultrasound Excited Tube Reactor



Response at sub-harmonic frequency 10.8 kHz 

Frequency response in the range 10.5 kHz to 11.5 kHz 

Displacement and sound pressure mode shape at 10800Hz: 

Appendix 1: FE-Optimization of Ultrasound Excited Tube Reactor



Appendix 1: FE-Optimization of Tube Reactor with 1% loss factor

Temperature dependence: 
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Figure 8: (a) The maximum pressure is obtained at 55 degree C. (b) Resonance frequency as 
a function of temperature. Resonance frequency is stable above 60 degree C.



Appendix 1: FE-Optimization of Tube Reactor with 1% loss factor

           Tube reactor with Sonotrode optimized to 37100Hz: 
Geometry : 

Frequency response of tube reactor: 

Figure 9: Frequency response spectrum in the center of Short tube due to pure tone excitation of the tube wall. 
The line represent the sound pressure response along the center line at the same electrical input as above. 

         Displacement mode at 37100Hz:            Sound pressure level at 37100Hz: 

H2ST 2piezo’s 

Figure 10:  Vibrational displacement mode due to  pure tone excitation by 
three Sonotrode mounted in a triangular configuration  

Figure 11: Sound Pressure level distribution inside 
the water volume of tube at 37100HZ.   



Appendix 1: FE-Optimization of Tube Reactor with 1% loss factor

Tube reactor with Sonotrode optimized to 53850Hz: 
Geometry : 

Frequency response of tube reactor: 

Figure 12: Frequency response spectrum in the center of Short tube due to pure tone excitation of the tube wall. 
The line represents the sound pressure response along the center line. Levels in dB are not calibrated. 

           Displacement mode at 53850Hz:               Sound pressure level at 53850Hz: 

H3ST 2 piezo’s 

Figure 13:  Vibrational displacement mode due to pu re tone 
excitation by three Sonotrode mounted in a triangular configuration  

Figure 14: Sound Pressure level distribution inside 
the water volume of tube at 53850HZ.   



Appendix 1: FE-Optimization of Ultrasound excited Tube 

Reactor Long tube reactor with 1% loss factor: 

Frequency response of tube reactor: 

Figure 15: Frequency response spectrum in the center of the long tube reactor due to pure tone excitation of the tube wall. 
The different lines represent the sound pressure response along the center line. Levels in dB are not calibrated. 
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LTR2 

LWC2
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Appendix 1: FE-Optimization of Ultrasound Excited Tube Reactor 

Displacement mode at 21850Hz:       

Sound pressure level mode at 21850Hz:        

Figure 16:  Vibrational displacement mode due to pure tone excitation by three Sonotrode mounted in 
a triangular configuration  

Figure 17: Sound Pressure level distribution inside the water volume of tube at 21850HZ.   
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Extremum seeking control (ESC) - design and implementation 
Vipul Vijigiri & Wolfgang Birk 

 

 
 

Linearization and set-point identification of the nonlinear ultrasonic Reactor model 
using system identification analysis 

 
Extremum seeking control (ESC) is used as the control tool to stabilize the changing resonance 
frequency phenomenon in an ultrasonically excited prototype beaker model. The algorithm helps to 
tune and track the resonance frequency and stabilize it with respect to the changing input power and 
local disturbances. This is important in the present system since a correct resonance frequency generates 
high pressures and cavitation inside the beaker. System identification on the data collected from the 
reactor is done to build non-linear control model. 

     
 

 

System Identification Procedure: 

System identification is a Matlab toolbox that uses statistical methods to build mathematical models of 
dynamical systems from measured data. System identification also includes the optimal control design of 
experiments for efficiently generating output data that replicate the exact behavior of the real-time 
model. The design procedure is described in figure 1. 

 
 

                  
Basic nonlinear ARX (Reactor) model 
Step 1: Initialize the Model using nonlinear ARX with input and output set points. 

Step 2: Find a Nominal Operating Point and Linearize the Model to a discrete time transfer function. 

                                 
 

 Figure 2. Nonlinear auto regressive model. 

A(a). y(t) = B(a). u(t − nk) + e(t) 

a(z) = 1 + a1. z−1 + ⋯ anaz−na 

Let’s assume e(z)=0 so the final 
equation is a differential equation. Here 
the ARX mode is of order [na=2 nb=2 
nk=0]. 

    B(z) = b1 + b2. z−1 + ⋯ bnbz−nb                                                                                                   

             G(z) = (b1+b2.z−1)
1+a1.z−1+a2.z−2

    

 

 
 

Figure 1. System Identification procedure 
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The Linearized discrete time transfer function, from input voltage to output pressure with sampling 
time 0.0001 seconds, is defined by equation 1. This transfer function is used in the feedback control 
design process to trigger the system to its set point during the shift of resonance frequency. The 
equation is a 2 pole, 2 zero nonlinear auto regressive model. 

  1.185 −  0.9858 𝑧𝑧^ − 1 
                                         G(z)=   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−            Equation 1               

  1 −  1.284 𝑧𝑧^ − 1 +  0.4309 𝑧𝑧^ − 2 
 

Figure 3 shows that the system finds its stable state quite easy but the nonlinearity of the system is quite 
high at the transition, which is not satisfactory. The input and output signals are fine but the PID needs 
to be implemented in such a way (or tuned to the point) that a steady state response is obtained. 

 

Basic PID control design  

Step 3: Designing a PID controller  

Step 4: Simulate and Test 

Figure 3. Internal blocks of a non linear ARXmodel. 

Figure 4. Step response of nonlinear and linearized system (Curve in green represents the linear system 
and curve in blue represents the nonlinear system.) 
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With PID controller, the output seems to match with the rise and fall time, but the system is more 
transient and unstable when compared to the nonlinear system itself. This indicates a bad tuning of PID 
and a better tuning could make the response even better.  

The desired response is obtained by adjusting both the proportional gain (Kp) and the integral gain (Ki). 
The integral gain, Ki, should be adjusted from a small value since a large Ki can destabilize the response. 
Although a larger gain value could be used, it might not be optimal, since a too big input value might be 
less energy efficient in the ultrasound reactor application. 

Figure 5. PID controlled system  

Figure 6. Step response of nonlinear and PID controlled system 
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Figure 7 shows that the rise time has been reduced substantially, and that the systems non linearity is 
negligible. Another problem is that the gain values used are very high which could be a problem in the real 
application. Reducing the gain value and observing if the total non-linearity of the system is reduces or 
not, is a way to optimize the gain actor. The system non linearity can be related to various factors in the 
real application. In that context it can be modeled and stabilized based on a particular set point and then be 
useful as a feedback. Model linearization is important in the system identification process, as it results in a 
stable transfer function.   

 
 
 

The red curve in figure 8 shows weak nonlinearity. The choice of appropriate gains requires a trial and 
error process and one way is to adjust each variable (Kp, Ki, or Kd) at a time, and observe how the 
nonlinearity influences the system output. The trials have shown that the system could be optimized 
using a basic PID control. The next step is to design a control based on a state space model. Finally, the 
control (feedback extremum seeking control) could be applied. This also includes a PLL (phase lock 
loop) which obtains the frequency and phase information of the input current. PLL is also another 
alternative to modulate the input frequency based on the obtained output signal. 

Figure 7- Step response of a PID and nonlinear system with higher order gain 
 

Figure 8- Step response of a PID and nonlinear system with reduced and optimized order gain adjustment 
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ESC - Design and implementation 
To attain controllable tuning conditions the ESC algorithm approach is investigated and tested. The ESC 
model is independent and is motivated from the nonlinear system that has a local optimum point. ESC is a 
perturbation based algorithm. ESC combines sinusoidal perturbation and a filtering based excitation signal, 
which is integrated with a gradient estimate to find the optimum. In general, this method explores the 
nonlinear behavior of the system and provides a feedback output.   

 

Advanced Control design:  

The ESC algorithm is tested and validated in real time using a National Instruments DAQMAX IEEE6024e 
interface. The minimal design and accuracy makes this control algorithm better than existing algorithms like 
Hill climbing (HCM) and Phase Locked Loop (PLL). This Algorithm can be used to any Ultrasound 
applications based on its tuning conditions and operability. The basic diagram of the approach can be seen in 
figure-9. 

 

 

 

 

The implementation of ESC is made as follows: 

Step 1: Designing a control based on Regulator and State Observer and also advanced control algorithm (Figure 2) 

Step 2: Simulate and Test 

 
 

Figure 10 shows the working model of the regulator and observer type of control which depends on the 
state of the system. It could be a possibility that this control would be robust enough. However, this control 
often needs to be backed with a more advanced algorithm like Extremum seeking, depending on the 

Figure 9. Complete block diagram of control implemented in LabVIEW 

Figure 10. A state space based control design and an advanced algorithm design  
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response obtained in the real time application. This block (Figure 11) also includes a PID control that which 
is not necessary and could be omitted in further design. 

 

Step 3: Phase Locked Loop representation 

Step 4: Extremum seeking representation 

 

Extremum seeking control: 

The ESC control is schematically shown in Figure 11. 

 
 

Figure 11. Extremum seeking control Block diagram 
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