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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts på Stora Enso Nymölla Bruk AB. Det har utförts med 
frågeställningen: Går det att köra utskottsupplösarna effektivare med avseende på 
elenergiförbrukning? Anledning till denna frågeställning är att användningen av upplösarna 
minskat på grund av omstruktureringar i företaget. En bestrykningsmaskin har avvecklats 
vilket innebär mindre mängd utskott och även att utskottet är mer lättlösligt eftersom det inte 
är bestruket. Genom en omorganisation har arbetet med en viss typ av utskottsupplösning 
(hylsavrullning och skärning av rullar) ändrats för att numera endast utföras under 
förmiddags- och eftermiddagsskift. Detta resulterar i att upplösare körs i onödan, särskilt 
under nattskift. Utskott töms i 13 olika upplösare varav åtta står under pappersmaskinerna och 
resterande är för kantremsutskott eller utskott från konverteringen.  
 
Effektanvändningen av rullmaskin fyras upplösare (RM4:s upplösare), och utskottsupplösaren 
efter den nu borttagna bestrykningsmaskinen (BM:s utskottsupplösare) har mätts. 
Diagrammen över effektanvändning har jämförts med användningen av upplösaren i 
verkligheten och resulterat i hur många timmar upplösarna kör för fullt trots att de inte 
används. 
 
♦ BM:s utskottsupplösare körs utan belastning 10-12 timmar per dygn. 
♦ RM4:s upplösare körs  lågt belastad under 17-18 timmar per dygn. 
 
Det utskott som slängs i upplösare efter att pappret rullats upp på tambour är i genomsnitt  
150 ton/dygn. Upplösarna vari detta utskott töms har en total dygnskapacitet på cirka          
800 ton/dygn. Under arbetets gång har intervjuer utförts med personal som kommer i kontakt 
med upplösarna. Dessa intervjuer har framförallt lett till att få klarhet i vilka problem som 
existerar omkring upplösarna nu men framförallt att det är individuellt i vilken upplösare en 
truckförare helst tömmer utskottscontainrar. 
 
En effektivare körning av upplösarna är att antingen stänga av dem helt eller delvis genom att 
dra ner varvtalet (för att minska förslitningsskador på motorer) när de inte används. Att stänga 
av BM:s utskottsupplösare när den inte används sparar in ungefär 100000 kr per år med den 
nackdelen att motorn slits snabbare. En varvtalsstyrning av både BM:s och RM4:s upplösare 
har en återbetalningstid på fyra år för den investering som krävs med en årlig besparing på 
omkring 90000 kr/år med en jämnare körning som resultat. De förslag som rekommenderas är 
de med varvtalsstyrda upplösare vilka går på låg nivå då de inte behövs och aktiveras av 
personal när de ska användas. 
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Abstract 
 
This final thesis has been carried out at Stora Enso Nymölla Bruk AB. It has been executed on 
the basis of this problem: Can the pulpers be run more efficiently with regard to the usage of 
electricity? The cause of this problem is due to the lessened use of the pulpers because of 
recent changes in the company structure. The liquidation of a coating machine reduces the 
amount of broke and the broke is also easier to dissolve due to no additional coating. Through 
a reorganization, the work with certain kinds of pulping (namely pulping of paper casings and 
paper rolls) are now only performed during morning and evening shifts. This leaves pulpers 
running when not necessary, especially during night shifts. Broke is emptied in 13 different 
pulpers of which eight is below the paper machine and the rest are pulpers for broke from the 
process of cuttig paper in sheets. 
 
The use of power by two pulpers that are in low use has been measured. The results from this 
measurement have been compared to the use of the pulpers in reality. This has given a number 
of hours each of the two pulpers is running unnecessarily. 
 
♦ BM:s pulper is run without load during 10-12 hours per day. 
♦ RM4:s pulper is run with a low load during 17-18 hours per day. 
 
The broke that is emptied in pulpers after the paper machines reach on an average 150 tonnes 
per day, which can be compared with the capacity of these pulpers that are 800 tonnes per 
day. During the work process interviews have been conducted with personnel in contact with 
the pulpers. This has given insight in the problems that exist in the vicinity of each pulper and 
foremost that the drivers of the forklift trucks individually prefer to use different pulpers. 
 
A more efficient use of the pulpers is either to shut them down completely or partly by 
decreasing the revs (to lessen the wear of the enginge) when not in use. Shutting off BM:s 
pulper while not in use saves 100000 SEK per year with the disadvantage of quicker wear of 
the engine. Controlling the pulpers engines with decreasing the revs (and thus resulting in a 
more regular use of the pulper engine) has a payback-time of four years for the demanded 
investment while saving 90000 SEK per year. The propositions recommended is the latter 
which can run on a low setting when not in use and be supervised be personnel while in use. 





   11 

Ordförklaringar 
 
Arkmaskin   – Klipper pappersrullar till pappersark. 
Bestrykningsmaskin  – Även BM. Smetar på ytterliggare lager med ytlim för mer glatt  
     Yta. (Denna finns ej kvar.)  
(Soft)Calander – Färdigställer papprets yta. Del av glättningsparti. 
Damatic   – Kontrollsystem för massafabriken och pappersbruket. 
Glätt   – Gör papprets yta glatt. 
Glättupplösare – Upplösare under glättparti. 
Guskgrop   – Upplösare under viraparti. Den första upplösaren. 
Hylscontainer  – Här läggs hylsrester för att sedan transporteras till  

   hylsavrullning. 
Hylsrest   – Det som är kvar av en pappersrulle efter att arkmaskinen gjort  

   sitt. 
Kantrems   – Kantbit som skärs kontinuerligt från pappersrulle i ark- och  

   rullmaskiner. 
Konvertering Papper  – Även KP. Avdelning där pappersrullar konverteras till 
    pappersark. Här paketeras också hela rullar in.  
Limpressupplösare  – Upplösare under limpressningsparti. 
Omrullningsmaskin  – Maskin där pappersrullar kan rullas om till annan typ av hylsa  

   eller annan bredd. 
Packning   – Pappersark packeteras in i ris och läggs i kartonger. 
Pallemballering  – Pall med pappersris från stora ark plastas in. 
Pallpack   – Pall med kartonger med pappersris frå små ark i plastas in. 
Pappersmaskin  – Mälden innehållande bland annat pappersmassa blir till papper. 
Produktion Papper  – Även PP. Avdelning för tillverkningen av papper på  
       pappersmaskinen. 
Pressupplösare  – Upplösare under pressparti. 
Risbindningsmaskin  – Binder in pappersark från stora ark i pappersris. 
Rullar   – Pappersrullar från en av rullmaskinerna. 
Rullmaskin   – Tillverkar rullar av papper på tambour från pappersmaskinerna. 
Rullpackningsmaskin  – Packeterar in rullar för transport till kund. 
Rullvändare  – Motviktstruck med tillsatsaggregat vilket tillåter den att greppa  

   om rullar. 
Små ark   – Pappersark i storlek A4 och A3. 
Stora ark   – Pappersark i större storlekar efter kundbeställning. 
Tambour  – Stor avlång cylinder där pappret rullas upp på efter 
       pappersmaskinen. 
Utskott   – Rent vitt papper som kasseras i tillverkningen. 
Upplösare   – Löser upp utskott för återanvändning i pappersmaskinen. 
Utskottscontainer  – Här slängs utskott för att sedan tömmas i upplösare. 

PM1, PM2   – Pappersmaskin 1 och 2. 
AM1, AM6, AM7, AM8  – Arkmaskiner på små ark. 
AM14, AM15  – Arkmaskiner på stora ark. 
RM1, RM2, RM4  – Rullmaskiner. 
RBM3   – Risbindningsmaskin. 
PE12   – Pallemballeringsmaskin. 
PP1, PP5, PP6, PP8  – Pallpackmaskiner. 
OMR2   – Omrullningsmaskin. 
BM   – Bestrykningsmaskin (finns ej kvar).
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1. Inledning 
För att avsluta en utbildning till civilingenjör i maskinteknik krävs ett genomfört 
examensarbete om 20 poäng vilket motsvarar heltidsstudier under en termin eller 
sammanlagt 20 veckor. Ett examensarbete ska utföras enligt förordningar från universitet men 
behöver inte hållas inom universitet. 
 
Detta examensarbete, Utskottslogistik – en studie av utskottsupplösare i ett eleffektiviserande 
syfte, har utförts hos papperstillverkaren Stora Enso Nymölla Bruk AB. Kontakt med 
företaget har funnits under en lång period genom att uppsatsförfattaren (under utbildningens 
sommaruppehåll) vikarierat som truckförare på konvertering papper. Vid förfrågning togs ett 
förslag på examensarbete fram för genomförande under höstterminen 2004 med början 1 
september 2004. Planerad muntlig redovisning senast januari 2005 och rapportinlämning efter 
halva februari. Ämnet för examensarbetet anknöts till tidigare erfarenheter som 
sommarvikarie på företaget efter önskemål från examensarbetaren. Examensarbetets 
handledare är från företaget Per-Arne Olsson och från universitet Magnus Karlsson 
(Institutionen för Konstruktions och Produktionsteknik – forskningsområde: Energisystem). 
 
Efter omstruktureringar frågas det nu om det inte finns en stor överkapacitet i delar av 
produktionsprocessen. Ett intressant utredningsområde är upplösarna på pappersbruket som 
kör för full maskin dygnet runt. Särskilt en av upplösarna utnyttjas nu mindre under nattskift 
på grund av personalomstruktureringar. 
 
I denna rapport ska utredas huruvida det finns en möjlighet att spara elenergi vid körningen av 
upplösarna för utskottsupplösning på pappersbruket. Examensarbetarens tidigare erfarenheter 
inom detta område sträcker sig till fyra somrars vikariat med uppgift att tömma utskott i 
upplösare. 
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1.1. Syfte 

Det främsta syftet med examensarbetet är att upprätta förslag på hur upplösarna kan köras 
effektivare med avseende på energiförbrukning. Dessutom ska processåtertillföringen av 
utskott via upplösare beskrivas översiktligt. Motiveringen till detta är att kontinuerligt arbeta 
för en långsiktig minskning av elenergianvändningen. 
 
♦ Beskriv logistiken av upplösare på pappersbruket. 
♦ Beskriv logistiken av utskott på konvertering papper. 
♦ Upprätta ett schema över upplösarna i processen. 
♦ Utarbeta förslag på hur upplösarna kan köras mer optimalt med avseende på energi och 

produktionssäkerhet. 
♦ Intervjua samtliga skiftlag på konvertering papper och motsvarande på avdelningen för 

pappersproduktion. 
♦ Utarbeta en ekonomisk värdering (kostnads- och intäktskalkyl). 
 

1.2. Avgränsningar 

Trots att det på pappersbruket finns mer än ett dussin upplösare har arbetet inriktat sig 
framförallt på de två där det finns misstanke om överkapacitet och som inte är reglerade sedan 
innan. Till exempel upplösarna under pappersmaskinerna som endast används när det blir 
avbrott på pappersbanan. 
 
Det finns ytterligare en upplösare på pappersbruket med uppgift att lösa upp balar med torkad 
massa. Denna upplösare har ej beaktats alls i arbetet. Arbetet hanterar endast upplösare på 
Nymöllas pappersbruk och inte hur utskottsupplösning utförs på andra pappersbruk. Även 
energirelaterade frågor som inte direkt handlar om utskottstömning i upplösare har förbisetts. 

1.3. Målgrupp 

Examensarbetet utförs som en utredning av elanvändningen på en verklig industri och skrivs 
därför främst för i ämnet insatt personal på Nymölla och personal i behov av en översikt av 
utskottshanteringen. Personer till viss del insatta i pappersindustrin och även de med samma 
utbildningsbakgrund (ingenjör inom maskin/pappersteknik eller liknande) är en sekundär 
målgrupp och bör förstå på en mindre detaljerad nivå. Den mindre insatta läsaren 
rekommenderas att studera förkortningarna i ordförklaringarna tidigare då dessa används 
flitigt i vissa avsnitt. 
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2. Metod och material 
Material som använts i projektet har till stor del kommit från olika avdelningar på Nymölla 
Bruk. Tid har lagts på att undersöka företagets maskinregister i syfte att hitta  ritningar och 
specifikationer för upplösarna. Grundläggande handböcker i elektroteknik och investerings-
kalkylering har använts när sådan teori varit nödvändig. Ingående kunskap om 
utskottshanteringen har inhämtats via intervjuer på plats med kunnig personal på 
pappersbruket, från skiftgående maskinpersonal till driftsingenjörer och projektledare på 
teknisk avdelning. 

2.1. Genomförande 

Projektet har dels genomförts på plats i Nymölla och dels i Linköping. I Nymölla utfördes 
grundarbete för att få en god inblick i papperstillverkningsprocessen och utnyttja personalens 
kunskaper om upplösarna och användningen av upplösarna på pappersbruket. 
Sammanställning av information och eftertanke har till största delen skett i Linköping. De 
inledande intervjuerna med syftet att öka kunskapen om upplösarnas funktion och användning 
har hållits väldigt fria. Handledaren på företaget, Per-Arne Olsson, gav namn på personer som 
borde veta svar på inledande frågeställningar och ha grundliga kunskaper om maskiner som 
används på företaget. 

2.2. Rapportens disposition 

I rapporten hanteras inledningsvis bakgrund om företaget, tillverkningsprocessen och 
utskottshanteringen för att sedan gå in på detalj i utskottshanteringen i nuläget. Detta görs 
genom en sammanställning över en mängd intervjuer gjorda med skiftgående personal på 
avdelningarna Konvertering Papper och Produktin Papper. Därefter kommer undersökningar 
vad gäller utskottsstatistik, sammanställning av den installerade effekten i upplösarna och 
effektanvändning vilket leder fram till konkreta förslag på förändringar. 

2.3. Intervjumetodik1 

Eftersom examensarbetet har inneburit en mängd intervjuer för dels informationssökning men 
även i forskningssyfte presenteras här en kort sammanfattning om användning av intervjuer 
för forskning. Det är ett arbete av Patrik Thollander med rubriken Genomförandet av en 
intervjustudie – från teori till praktik som sammanfattas. Patriks arbete refererar i sig 
framförallt till Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). 
 
Att använda intervjuer i forskning är ingen avancerad metod, vem som helst kan i stort sett 
börja intervjua och nå goda resultat utan något omfattande förberedande arbete, vilket är en 
fördel med intervjuande. Den ostrukturerade intervjun, som i Patriks och Kvales texter 
benämns som ”den kvalitativa intervjun” – vilket för tankarna till kvalitet och vidare till 
effektivitet i fråga om kunskapssamlande, är med dess öppenhet en nyttig forskningsmetod. 
Även om en ”intervjuguide” upprättas till intervjun, som tar upp frågor vilka ska beröras i 
intervjun och i vilken följd de ska behandlas, känns metoden igen på dess frånvaro av 
standardtekniker och regler. 

                                                 
1 Thollander, Patrik Genomförandet av en intervjustudie – från teori till praktik 2004 
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Det fastlås att syftet med intervjumetoden innebär endera av två olika typer av undersökningar 
vid kunskapssökning. Dessa två undersökningstyperna är antingen en ”explorativ studie”, att 
söka nya och okända samband, eller en ”hypotesbeprövande studie”, att undersöka huruvida 
en teori stämmer eller inte. 
 
När det gäller själva intervjun är det viktigt att intervjuaren har läst på om ämnet – att planlöst 
gå ut och intervjua är inte ”kvalitativ forskning”. I övrigt är intervjuns inledning viktig för ett 
gott resultat, då intervjuaren genom att beskriva bakgrunden till och syftet med intervjun, 
måste skapa en god kontakt med den intervjuade. Tre så kallade ”nyckelfrågor” framställs:  
 

• Vad – att skaffa förkunskap om ämnet för undersökningen. 
• Varför – att formulera ett klart syfte med intervjun. 
• Hur – att känna till olika intervjutekniker och besluta vilken som är lämplig i just denna undersökning.2 

 
Dessa frågor som intervjuare ställer bör vara lätta att förstå, det vill säga helst inte så långa 
meningar och gärna utan ett högtravande akademiskt språk. Det är dessutom viktigt att förstå 
att det kan behövas ett flertal frågor för att få ett omfattande svar på en ”forskningsfråga”. En 
lyckad intervju talar för sig själv. Intervjuaren har ställt korta frågor och den intervjuade 
svarar omfattande och preciserat. Slutligen konstateras att det inte går att läsa sig till att bli en 
bra intervjuare, detta är en färdighet som erhålls endast genom genomförande av intervjuer i 
praktiken. 

2.4. Lokala system 

Under arbetets gång har de lokala statistik- och kontrollsystemen använts för faktainsamling. 
Statistik för den mängd utskott som registrerats och tömts i upplösare hittas i PLUTO. 
Mätningar av kontinuerlig strömåtgång görs i Damatic. 
 

2.5. Damaticloggning av BM:s utskottsupplösare 

Effekten som BM:s utskottsupplösare använder mäts i det lokala systemet Damatic och kan 
loggas i ett Excel-kalkylblad. Mätningen av effekt med punktmätningar var trettionde sekund 
skedde mellan den fjärde och elfte oktober 2004.  
 
Fullständigt resultat av Damaticloggningen av BM:s utskottsupplösare finns i Bilaga 4. Där 
visas effektanvändningen i procent för varje enskild mätpunkt. Som synes var den i drift 
under hela mätperioden från måndagen den fjärde till måndagen den elfte oktober förutom två 
korta stopp under förmiddagen den femte och sjätte. 

                                                 
2 Thollander, Patrik Genomförandet av en intervjustudie – från teori till praktik 2004, s. 5. 
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2.6. Strömmätning av RM4-upplösaren med strömtång 

Då inte RM4:s upplösare är ansluten till Damatic användes strömtänger till att mäta strömmen 
för bland annat RM4:s upplösare. Dessutom mättes ström för utskottspumpen, kantrems-
cyklonpumpen och kantremsfläkten. Strömtängerna anslöts till motorerna i ställverk på 
pappersbruket och loggade data över fem dagar. Strömmen i som mäts upp på en av faserna 
räknas om till effekt med  
 

ϕcos***3 iuP = 3 
 
där u är fasspänningen, cos ϕ är effektfaktorn och P är effekten. Effektfaktorn varierar från 
motor till motor och är även kopplad till hur starkt belastad den är. En motor med en viss 
effektfaktor som körs med 70% av effekten har en lägre effektfaktor än samma motor som 
körs på maximal effekt.  
 
Strömtängerna loggade ett mätvärde i minuten från den fjärde oktober till den tionde oktober. 
I Bilaga 5 visas den remarkabelt jämna effektåtgången för RM4:s upplösare, förutom enstaka 
toppar vilka mycket väl kan vara mätfel i en punktmätning. 
 
 

                                                 
3 Söderkvist, Sune Kretsteori och elektroteknik 1999 Tryckeriet Erik Larsson AB 3:e 
upplagan, s. 136. 
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3. Presentation av företaget och 

produktionsprocessen 
För att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i problemställningen inleds rapporten med en kort 
beskrivning av företaget och de olika stegen i papperstillverkningen från massafabriken till 
pappersbruket. 

3.1. Stora Enso Nymölla Bruk AB4 

Vid gränsen mellan Blekinge och nordöstra Skåne, i den skånska kommunen Bromölla, ligger 
Nymölla Bruk, ett bruk i den finsk-svenska skogsindustrikoncernen Stora Enso. Bruket har en 
årlig nettoomsättning på cirka 2,5 miljarder SEK och här produceras både pappersmassa och 
finpapper i ett integrerat massa- och pappersbruk. Istället för att torka den och lagra eller sälja 
den till andra pappersbruk pumpas den största delen av massan som tillverkas direkt till 
pappersmaskinerna för papperstillverkning i Nymölla. Totalt har bruket kapacitet att tillverka 
325000 ton pappersmassa och 450000 ton finpapper. Bruket har ungefär 800 anställda.  
 
Det papper som tillverkas är finpapper vilket med ett annat ord kan beskrivas som 
kontorspapper. Av de papperskvaliteter bruket tillverkar är kontorspappret MultiCopy 
företagets mest kända produkt och finns i stora delar av världen eftersom hela 80% av det 
tillverkade pappret exporteras. Finpappret säljs både som rullar och färdigarkat papper i flera 
storlekar, framförallt A4-format, med ytvikter mellan 70 och 160 gram/m2. 

3.2. Massafabriken5 

Varje dag anländer cirka 150 lastbilar till Nymölla Bruk för att lasta av en viktig råvara för  
tillverkningen av pappersmassa – nämligen ved. Närmare bestämt ved från barr och lövträd 
samt flis från sågverk. Efter barkning och flishuggning av veden måste flisen lagras för att 
minska halten av harts. Endast flis från gran, tall och lärk lagras, flis från eukalyptus och bok 
behöver inte lagras. 
 
När flisen lagrats i ungefär sex veckor transporteras barrflis och lövflis var för sig till kokeriet 
för kokning i ungefär åtta timmar i kokvätskan magnesiumbisulfit. Kokvätskan ger namn åt 
dels pappersmassan, magnefitmassa, dels typen av bruk som kallas sulfitbruk vilket är 
speciellt eftersom det stora flertalet pappersbruk är sulfatbruk. En sökning efter massabruk på 
skogsindustrins hemsida ger 13 bruk med sulfatmassa och 2 med sulfitmassa. Flisen kokas för 
att lignin och andra vedämnen skall avlägsnas från cellulosafibrerna. 
 
Cellulosafibrerna, huvudbeståndsdelen i pappersmassan, skiljs från kokvätskan och  oönskade 
vedämnen genom tvättning och silning. Därefter bleks massan i blekkemikalier, bland annat 
natriumhydroxid och väteperoxid, en process som varar mellan åtta till tolv timmar. Efter 
ännu en silning kan massan sedan antingen pumpas vidare direkt till pappersbruket för 
papperstillverkning eller torkas, balas och därefter lagras eller säljas till andra pappersbruk. 

                                                 
4 Folder om Stora Enso Nymölla Bruk, Stora Enso Fine Paper Nymölla Bruk 
5 Ibid. 
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3.3. Pappersbruket 

I pappersbruket transformeras pappersmassan från massafabriken, genom avvattning, torkning 
och pressning, till det som i slutändan blir vitt finpapper (i A4-format till exempel). Detta sker 
ungefär på samma sätt i de två  pappersmaskinerna ett och två (PM1 och PM2) som finns här, 
vilka bägge tillverkar papper med en hastighet på cirka 1000 meter/min. 
Produktionsprocessen som visas i Figur 1 har nu förklarats fram till sista raden, innehållande 
pappersmaskinen, skärning och arkning. 
 

 

 
Figur 1 En översiktlig bild som visar hur ved blir till papper i Nymöllas massafabrik och pappersbruk.6 

3.4. Pappersmaskin 

Pappersmassan pumpas direkt till pappersbruket antingen som massa från lövflis eller massa 
från barrflis. Vid tillverkning av olika papperskvaliteter används ibland även torkad massa 
från den egna massafabriken eller torkad massa inhandlad från andra massafabriker. Detta  för 

                                                 
6 EMAS, Miljöredovisning 2003 Stora Enso Nymölla, s. 7. 



   27 

att tillgodogöra sig de goda egenskaper som tillverkning i andra bruk medför. 7Massa som är 
tillverkad med sulfatmetoden är starkare än sulfitmassa och används för armering. Fördelen 
med sulfitmetoden är att utbytet massa/ved är större och att sulfitmassa är lättare att bleka och 
därmed lättare att få bättre ljushet och vithet. Denna torkade massa hanteras i balar vilka löses 
upp i en separat massarivare (en upplösare som river sönder de torkade balarna i vatten tills 
det att de blir pappersmassa vilken kan pumpas vidare till pappersmaskinen). 
 
I ett blandningskar blandas pappersmassan ihop med olika ämnen till en mäld (det 
pappersmaskinen gör papper av) för att få ett så bra papper som möjligt när det gäller till 
exempel hållfasthet, densitet och nyans. Ett tillsatsämne som används är till exempel krita 
som blandas i för att få pappret vitt och ett annat är mäldlim vilket hjälper fibrer och tillsatser 
att fästa i varandra. Förutom kemikalier innehåller mälden även cirka en tredjedel 
utskottsmassa, vilket är papper från tillverkningsprocessen (det kan vara papper från början av 
pappersmaskinen till levererat men reklamerat papper) som av någon anledning inte kommit 
vidare utan återförts till densamma genom att lösas upp i en upplösare. 
 
När mälden är färdigblandad sprutas den ut på en vira, en matta med avvattningshål, där den 
inledningsvis består till 99% av vatten. I detta viraparti avvattnas mälden så mycket att den 
håller ihop och kan sugas upp på en vals (en roterande cylinder). Härefter går pappret igenom 
ett press- och torkparti för att sedan, när väl pappret blivit starkt nog att transporteras fritt från 
vals till vals, utan hjälp från mattor, få ytlim smetat på ytan för att bland annat öka 
fuktresistansen. Efter ytterligare torkning och pressning i respektive tork- och presspartier fås 
slutligen en fin jämn yta genom att pappersbanan förs genom en softcalander. Kalandreringen 
innebär att två valsar, en hård och en lite mjukare, pressar pappret mellan sig och får på det 
viset en glättad yta. När pappret har glättats rullas det upp på en tambour. Här är 
pappersbanan ungefär 6 meter bred och när tambourn är full väger den cirka 25 ton. Efter en 
kvalitetskontroll transporteras tambourn vidare i produktionen med travers. 

3.5. Konvertering papper 

Avdelningen med ansvar att färdigställa papper från pappersmaskinerna innan leverans till 
kund är Konvertering Papper, KP, eller i en kortare form konverteringen. 
 
På Nymölla Bruk står pappersmaskinerna en våning ovanför markplan och maskinerna som 
hanterar pappret efter dem finns på markplan, därför transporteras tambourn ned till markplan 
med travers. Traversen lämnar tambourn till en rullmaskin där pappret skärs upp i mer 
praktiskt hanterbara rullformat vilka rullvändare och arkmaskiner sedan kan använda sig av. 
Rullvändare är motviktstruckar med ett tillsatsaggregat som låter den att klämma tag och 
transportera rullar säkert, istället för gafflar vilket är vanligt annars. 
 
Tomhylsor av en viss längd och diameter placeras i en ränna och pappersbanan förs från 
tambourn genom rullmaskinen och tejpas på hylsorna. Rullar produceras genom att tambourn 
rullas av samtidigt som hylsorna fylls på tills de blir hela rullar. Härifrån transporteras rullarna 
av rullvändare till arkmaskinerna direkt eller till ett rullmellanlager i väntan på att köras i 
arkmaskin. Alternativt kan de via ett stationärt rullband föras till en rullpackningsmaskin som 
packar in hela rullar för försäljning. 
 

                                                 
7 Stora Enso Nymölla Bruk AB, Ann Nilsson 
Resonemanget sulfitmassa/sulfatmassa i nästföljande två meningar. 
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När det gäller arkmaskinerna separeras formaten i små och stora ark, där små ark innebär A4 
och A3-format och stora ark är format enligt kundbeställning upp till A0-format. Här finns 
fyra arkmaskiner i avdelningen små ark, vilka betecknas AM1, AM6, AM7 och AM8, och två 
arkmaskiner i avdelningen stora ark, AM14 och AM15. Till dessa två avdelningar tillverkar 
rullmaskinerna rullar i olika storlekar. Ett sätt att se skillnad på en rulle till små ark från en 
rulle till stora ark är hylsan vars diameter skiljer sig åt, små ark-rullar har större diameter än 
stora ark-rullar. 
 
Pappersbruket, där även konverteringen befinner sig, är indelat i tre hallar som beskrivs i 
Figur 2, en för varje pappersmaskin och en för den bestrykningsmaskin tidigare belägen 
mellan PM1 och PM2 vilken nu är nedmonterad och såld. 
 

Figur 2 En förenklad bild över konverteringen med de större maskinerna utsatta med beteckningar. 

Efter PM1 ligger KP1, efter PM2 ligger KP2 och efter den nu bortplockade 
bestrykningsmaskinen, BM, ligger BM-hallen (KPBM). Genom att köra en färdig tambour 
med papper i bestrykningsmaskinen fick pappret ännu ett lager med ytlim för att göra 
papprets yta ännu finare (pappret blev då också tyngre och tjockare). I KP1 står 
arkmaskinerna AM1, AM6 och AM7 och rullmaskinen RM1. I KP2 står arkmaskinen AM8, 
rullmaskinen RM4 och rullpackningsmaskinen RP. I BM-hallen står arkmaskinerna AM14 
och AM15, rullmaskinen RM2, omrullningsmaskinen OMR2, där stora rullar kan göras om 
till mindre rullar eller små ark-rullar kan rullas om till stora ark-rullar. Dessutom finns här en 

AM – Arkmaskin 
BM – Bestrykningsmaskin 
KP – Konvertering Papper 
OMR – Omrullningsmaskin 
PE – Pallemballeringsmaskin 
PM – Pappersmaskin 
PP – Pallpackningsmaskin 
RBM – Risbindningsmaskin 
RM – Rullmaskin 
RP - Rullpackningsmaskin 
 
KP1, KP2, KPBM – 
Avdelningen är indelad i 
hallar. 
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risbindningsmaskin, RBM3, som paketerar in ris (ett ris papper innehåller ett visst antal 
pappersark, till exempel 500 ark 80 grams A4-papper) från stora ark i omslagspapper.  
 
Efter arkmaskinerna står det i varje hall en pallpaketerare för respektive arkmaskin, PP1, PP6, 
PP5 (i PP5 packas papper från AM7) och PP8 för små ark och pallemballerare, PE12, som 
emballerar pallar med stora ark från AM14, AM15 och RBM3. När pallarna har packats, 
vilket innebär att de fått krympplast om sig och kundmärkts, transporterar gaffeltruckar ut 
dem till lagret varifrån de efter hand lastas på lastbilar och godscontainrar för transport till 
kund. 

3.6. Energianvändning på Nymölla Bruk8 

Tillverkning av pappersmassa och papper innebär el- och energikrävande 
tillverkningsprocesser. Genom förbränning av bland annat restprodukter från processerna kan 
bruket producera egen el i två ångturbiner. Här finns tre stycken pannor: SMV-pannan för 
förbränning av bark/gasol/olja, två återvinningspannor, Mg-1 och Mg-2, för förbränning av 
tjocklut. 
 
Innan veden flisas och förs till kokning barkas vedstockarna. All bark från barkningen samlas 
upp och förbränns i SMV-pannan. Här förbränns även kvist och rejekt som silats från massan, 
externa bränslen (bark och flis från sågverk) och bioslam från avloppsvattenrening. 
 
Hela 72% av brukets bränsleförbrukning 2003 var avlut, omräknat till oljeekvivalenter var 
den totala bränsleförbrukningen 158375 m3. Pappersmassa tillverkas genom att flis kokas i 
kokvätska och när massan separeras från kokkemikalierna fås avlut. Återvinningen av denna 
avluten fortsätter genom att den indunstas till tjocklut. Tjockluten gagnar processen genom att 
den förbränns i de två återvinningspannorna och producerar där het ånga. 
 
De tre pannorna, Mg-1, Mg-2 och SMV-pannan, har produktionskapaciteter på 70, 150 och 
130 ton ånga av 60 bar vid 475 ºC per timme. Denna ånga leds till två ångturbiner vilka 
tillsammans har en aktiv effekt på 30 MW el. 
 
Utav det totala bränslebehovet till förbränning 2003 var 91% biobränslen (till exempel bark 
och avlut), resterande bränslebehov tillfredställdes med fossila bränslen (olja och gasol). 
 
Den totala elförbrukningen uppgick år 2003 till 509 GWh, varav massatillverkningen krävde 
278 GWh och papperstillverkningen 231 GWh. Den el som tillverkas lokalt på bruket, 
huvudsakligen i de två ångturbinerna, står för 45% av det totala elbehovet. År 2003 
producerades 232 GWh el lokalt resterande el köps. 
 
Bruket har en överkapacitet på värme och levererar en del av denna till Bromölla kommun via 
ett fjärrvärmesystem. Den årliga värmeleveransen ligger på ungefär 50 GWh (2003 var den  
52 GWh) vilket enligt Nymölla Bruks Miljörapport för 2003 är motsvarande ”ca. 5000m 3 olja 
per år eller uppvärmning av ca. 2000 villor per år”.  
 

                                                 
8 Miljörapport för 2003, Nymölla Bruk, Kvalitets- och Miljöavdelningen, HL 
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4. Utskottsupplösning på Nymölla Bruk 
Utskottet hamnar efter att det kasserats så småningom i en upplösare och blir därefter papper 
igen. Men vad är egentligen utskott och upplösare? 

4.1. Vad är utskott? 

Utskott är namnet på det papper som av någon anledning inte packats och skickats till kund. 
Istället har pappret kasserats och återförts till systemet för att lösas upp till utskottsmassa och 
sedan blandas i mälden och bli papper igen. Eftersom en tredjedel av mälden (det blivande 
pappret) består av upplöst utskott innebär det att det är stora mängder papper som kasseras 
och återanvänds. Mest papper kasseras när det blir avbrott i pappersmaskinerna men en del 
slängs även längre fram i konverteringen på grund av veck och skador som uppstår i 
hanteringen av pappret. 

4.2. Vad är en upplösare? 

En upplösare är en stor rostfri tank med vatten och en rotor i. Rotorn slår sönder pappret i 
vattnet för att det ska lösas upp det till utskottsmassa. Vattnet som används som spädvatten i 
utskottsupplösarna på Nymölla Bruk kallas bakvatten, vilket är vatten som avvattnas i 
pappersmaskinen och återanvänds i bland annat upplösarna.  
 
Utskottsmassan pumpas från upplösarna till avvattnare och särskilda torn för utskottsmassa 
för att sedan pumpas vidare till blandningskar och blandas i mälden för att åter bli till nytt 
finpapper. 
 
Upplösartanken är antingen formad som ett kar med en rotor i sidan eller som en cylinder med 
en rotor i botten, både dessa tanksorter går att finna på pappersbruket i Nymölla. Tanksorten  
formad till ett stort kar används till de större upplösarna som bland annat finns under 
pappersmaskinerna och den cylinderformade tanksorten finns som kantremsupplösare på PM1 
och BM. 
 
I Figur 3 på nästa sida finns det förutom motorer till rotorerna även andra maskiner anslutna 
till upplösarna. Till varje upplösare finns det en pump som pumpar utskottsmassan vidare till 
ett av de fyra utskottstornen (BM och PM2 har ett torn var och PM1 har två torn). Till många 
upplösare finns det även en mindre pump (cirkulations- eller vakuumpump) som pumpar runt 
massan tillbaks till upplösartanken. Detta görs för att kunna reglera nivån i upplösaren och för 
att det papper som töms i upplösaren ska tryckas ned till rotorn för att lättare slås sönder. 
Frånluftsfläktarna på pappersmaskinerna används för att ventilera bort den kondens som 
bildas av det varma bakvattnet som används som spädvatten i upplösarna. 
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Figur 3 Här visas elva av upplösarna, deras namn, installerad effekt och placering av upplösarna i verkligheten, 
samt de maskiner som är kopplade till respektive upplösare. 

4.3. Utskott direkt från pappersmaskinerna 

Under pappersmaskinerna finns det upplösare som används särskilt när ett avbrott inträffar på 
pappersbanan. Detta innebär att mycket utskott kasseras eftersom pappersmaskinens 
tillverkningshastighet inte sänks under tiden maskinpersonalen, med hjälp av tryckluft, 
”blåser” upp pappret i rätt bana fram till tambourn.  
 
Dessa upplösare startas automatiskt när ett avbrott inträffar och hålls därför alltid på en viss 
vätskenivå för att alltid vara redo att användas i ett avbrott. Samtidigt som rotorn startar 
sprutas spädvatten in i upplösaren för att underlätta för rotorn att slå sönder den stora 
mängden utskott som slängs vid avbrott i pappersmaskinen. 
 
Utskottet som slängs i upplösarna under pappersmaskinerna benämns som vått utskott på 
grund av att det papper som ännu inte ytlimmats har lägre fuktresistans och därför lättare löses 
upp i vatten än papper som ytlimmats. Även papper som har ytlimmats och glättats (genom 
kalandrering) betraktas som vått utskott för att det inte hunnit utvecklas till färdigt 
papperstillstånd. 
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4.4. Utskott från övriga källor 

Utskott kommer från flera olika håll och hanteras olika beroende på hur långt i processen 
pappret tagit sig. 

4.4.1. Tambourtömning 

Tambourtömning innebär att pappret på en tambour rullas av i en upplösare. Detta sker i 
närheten av en pappersmaskin eftersom den antingen är en överbliven rest från en rullmaskin 
eller en tambour med dåligt papper på som ska kasseras. 

4.4.2. Hylsavrullning 

På samma sätt som när det blir en rest över på tambourn när en rullmaskin rullat upp pappret 
på hylsor och tillverkat pappersrullar av den, blir det en rest kvar på en pappersrulle när 
pappret på den arkats upp i en arkmaskin. Hylsrest kallas en pappersrulle där största delen av 
pappret arkats upp tills det bara återstår en knapp centimeter papper kvar runt hylsan.  
 
När hylsorna förts ut från arkmaskinen placeras de i särskilda hylscontainrar. Därefter 
transporteras hylscontainern med en gaffeltruck till platsen för hylsavrullning där containern 
töms i en bana och sedan rullas hylsorna av maskinellt en efter en. När hylsorna rullats av kan 
tomhylsorna återanvändas i rullmaskinen och bli nya pappersrullar. Sådana tomhylsor visas i 
Figur 4. 
 

 
Figur 4 Bilden visar olika stora tomhylsor. De med mindre diameter är för stora ark och de med större diameter 
är för små ark. 
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4.4.3. Tömning av utskottscontainer 

I driften av arkmaskiner och rullmaskiner kastas papper på grund av veck, luftfickor, 
överproduktion och felskärning. Detta utskott hamnar i utskottscontainrar som den i Figur 5 
och plockas upp av gaffeltruckar vilka tömmer dess innehåll i en upplösare. 
 

 
Figur 5 En full utskottscontainer i väntan på att bli hämtad av gaffeltruck och tömd på dess innehåll i en 
upplösare. 

4.4.4. Kassering av rullar i rullskärare 

Rullar som stått för länge på lager eller skadats av fukt eller andra orsaker skärs ner och tippas 
i en upplösare. Eftersom papperstillverkningen kräver mycket utskottsmassa händer det att en 
rulle kasseras för att fylla på utskottstornet. Tidigare användes en kraftig giljotinkniv för att 
klyva pappersrullarna. Därefter fördes de ned i upplösaren på ett transportband. Denna 
anordning ersattes under underhållsstoppet i oktober 2004 med en automatisk rullskärare som 
skär av lite papper åt gången från pappersrullen för att upplösaren ska belastas jämnare. 

4.4.5. Kantrems 

Kantrems skärs av från pappersbanan inuti arkmaskiner och rullmaskiner och sugs via 
kantremsrör till en upplösare. I rullmaskiner skärs kantrems för att pappret på tambourn från 
pappersmaskinen kan vara lite tunnare längst ut på kanten än vad det är på resten av 
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pappersbanan. Kantrems från arkmaskinerna skärs däremot för att säkerställa att det blir rätt 
arkmått. 

4.5. Upplösare 

Under pappersmaskinerna och i deras förlängning står tio upplösare. Därutöver finns 
ytterligare tre upplösare varav två står kvar sen bestrykningsmaskinen tagits bort och en är en 
nyligen installerad kantremsupplösare, totalt alltså 13 upplösare. Elva av dessa upplösare 
visas i Figur 3. De två andra upplösarna (PM1:s och BM:s kantremsupplösare) används endast 
till kantremsupplösning och visas separat i Figur 7. 

4.5.1. Guskgrop 

Den allra första upplösaren längs pappersmaskinen är guskgropen vilken används till att ta 
hand om en överbliven slaskkant från båda sidor om pappersbanan på viran. Vid start och 
stopp av en pappersmaskin slängs även första och sista biten av mälden i guskgropen. 
Dessutom pumpas i dagsläget allt utskott från de övriga upplösarna längs pappersmaskinerna 
först till respektive pappersmaskins guskgrop för att sedan pumpas vidare till ett utskottstorn. 
Det utskott som kastas här är så gott som upplöst från början då fukthalten fortfarande är hög 
och inget ytlim applicerats än. 

4.5.2. Pressupplösare 

I presspartiet pressas pappret i flera omgångar för att höja torrhalten. Alla brott efter 
virapartiet fram till limpressupplösaren töms här.  

4.5.3. Limpressupplösare 

Ovanför limpressupplösaren pressas, torkas och ytlimmas pappret. Här slängs utskottet om det 
sker avbrott mellan press- och glättningspartiet. 

4.5.4. Glättupplösare 

I glättupplösaren slängs papper vid avbrott innan och efter softcalandern. Den används även 
vid kvalitetsomställningar då pappersmaskinen kan låta pappersbanan gå direkt ned i 
upplösaren tills pappret har nått önskad kvalitet. När det görs kvalitetskontroll på en färdig 
tambour sprättas de översta varven papper bort för att kunna ta prover på oskadat papper, som 
också förs ned i glättupplösaren. (När en tambour är färdig flyttas pappersbanan över 
automatiskt till en ny tambour vilket sker i hastigheter på cirka 1000 m/min. Under tiden då 
den färdiga tambourn saktar in hinner den snurra runt häftigt och på så vis skrynkla ihop de 
översta varven papper.) Glättupplösaren vid PM1 har dessutom en extra funktion genom att 
den tar hand om de tambourrester som kommer upp kontinuerligt från RM1. 

4.5.5. Rullmaskinsupplösare 1 

Efter PM1 står rullmaskinen RM1 och den har, liksom RM4, en egen upplösare. RM1:s 
upplösare används nuförtiden endast sporadiskt och är därför avstängd för det mesta. Den 
sätts igång några gånger per skift för att lösa upp det papper som slängs vid driften av RM1 
och vid pappersavbrott i densamme. Förr i tiden användes denna upplösare till hylsavrullning 
och containertömning men eftersom den hanteringen har flyttats till BM:s utskottsupplösare 
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behövs den inte till det längre. Tambourer som rullas av vid RM1 lyfts upp från RM1 till PM1 
med en travers för att rulla av tambourresterna i glättupplösaren i slutet av PM1. 

4.5.6. Rullmaskinsupplösare 4 

Rullmaskinen efter PM2 heter RM4 och dess upplösare tar hand om utskott från flera källor. 
Här töms en del utskottscontainrar från konverteringen (där pappret arkas upp), tambourer 
rullas ned efter avrullning i RM4, kantrems från AM14, AM8, RM4 och OMR2 går hit och 
personalen på RM4 använder den för att kasta löspapper i, särskilt när det inträffar ett brott på 
någon av maskinerna (RM2 och RM4). Denna upplösare är igång hela tiden och bidrar till en 
obekväm arbetsplats eftersom dess ljudnivå är störande hög. 

4.5.7. BM:s utskottsupplösare 

BM:s utskottsupplösare används till containertömning av utskott från konverteringen, 
hylsavrullning (vilket exemplifieras i Figur 6), tambouravrullning och kassering av rullar och 
är igång dygnet runt. Det utskott som slängs här (och i BM:s kantremsupplösare) är det enda 
som betraktas som torrt utskott eftersom det inte blandas med vått utskott från 
pappersmaskinerna. 
 

 
Figur 6 Här är en container med hylsrester på tur att tömmas i hylsavrullningen. 

4.6. Kantremsupplösare 

Från arkmaskiner, rullmaskiner och omrullningsmaskiner går kantrems till upplösare hela 
tiden. Det finns dels två separata upplösare och dels, vilket redan beskrivits, går kantrems 
även till RM4:s upplösare. Kantremsfläktar suger kantrems i rör från maskinerna till en 
cyklon eller separator (Trimvac och Bervac är de system som finns på Nymölla Bruk) där 
luften och kantremsen separeras från varandra och kantremsen förs ned i upplösaren 
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I Figur 7 visas schematiskt hur kantremssystemet är kopplat mellan maskiner och upplösare. 
Här listas dessutom de maskiner anslutna till kantremsupplösarna och vilken den installerad 
effekten är. 

4.6.1. Kantremsupplösare PM1 

Till kantremsupplösaren vid PM1 går kantrems från RM1, AM6, AM7 och AM1.  

4.6.2. Kantremsupplösare BM 

Till kantremsupplösaren vid BM går kantrems från AM15 och RM2.  

4.6.3. Kantrems i RM4 

Kantrems från AM14, AM8, RM4 och OMR2 går hit. Eftersom denna upplösare hanterar 
utskott på flera sätt finns den även med i Figur 3. 
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Figur 7 Detta är en bild som beskriver konverteringen och kantremsupplösarna med installerad effekt och 
maskinernas kantrems kopplad till respektive kantremsupplösare. 
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4.7. Översikt utskottshantering 

Förutom den i det föregående kapitlet beskrivna kantremsen hamnar allt papper som blir 
utskott efter pappersmaskinerna i någon av de upplösare som visas i Figur 8 nedan. Figuren 
visar på vilka sätt utskott töms och var, dessutom vilka maskiner som tömmer utskott i vilken 
upplösare.  
 
I RM4:s upplösare töms utskottscontainrar från AM8, AM14, AM15, RBM3 och RM2, 
dessutom kastar personalen på RM4 det utskott som åstadkoms vid tillverkning av rullar på 
rullmaskin 4. Tambourrester från RM4 och kasserade tambourer från PM2 töms i RM4:s 
upplösare ovanifrån på det våningsplan PM2 finns på. 
 
I BM:s utskottsupplösare töms utskott från hylsor och de rullar som kasseras på pappersbruket 
och även utskottscontainrar från AM1, AM6 och AM7. Här töms även utskottscontainrar från 
AM14, AM15 och RBM3 beroende på vilket skift och vilken truckförare som tömmer 
utskottscontainrar. Ovanför BM:s utskottsupplösare rullas tambourrester från RM2 och ibland 
även kasserade tambourer från PM1 och PM2 ned i upplösaren. 
 
I RM1:s upplösare kastar personalen på rullmaskin 1 löspapper från tillverkningen av rullar. 
 
Tambourrester från RM1 och kasserade tambourer från PM1 töms i PM1:s glättupplösare. 
 

 
Figur 8 En sammanfattande bild av utskottshanteringen på pappersbruket. 
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4.8. Upplösarnas kapacitet 

I Nymölla Bruks maskinregister finns information om i stort sett all utrustning. Här finns 
pärmar med information om enskilda maskiner och om större byggprojekt med ett flertal olika 
komponenter. Informationen i dessa pärmar varierar men där finns ofta åtminstone ritningar, 
användningsinstruktioner och tillverkarens order, vilka ger tekniska data angående 
maskinerna. För upplösarna är denna information intressant då även deras dygnskapacitet 
finns nedtecknad i de tekniska data vilket senare i rapporten kommer att jämföras med den 
mängd utskott som produceras på pappersbruket. 
 
Specifika uppgifter om dygnskapacitet för BM-upplösarna och RM4:s upplösare finns att 
tillgå och listas nedanför i Tabell 1 men detta är inte fallet med PM1:s kantremsupplösare. För 
denna finns det istället endast de dimensioneringsgrunder kantremsupplösaren konstruerats 
för tillgängliga. I och med detta antas denna upplösares dygnskapacitet vara i nivå med BM:s 
kantremsupplösares dygnskapacitet på 50 ton/dygn. Detta är med stor sannolikhet en siffra 
som är lägre än upplösarens verkliga dygnskapacitet då den är betydligt nyare och har en 
kraftigare motor för drivning av rotorn. 
 
Tabell 1 Dygnskapaciteten för utskottsupplösarna som alltid är i drift. 

Upplösarnas kapacitet 

BM Giljotinupplösare 290 ton/dygn 
PM2 Rullmaskinupplösare (RM4) 400 ton/dygn 
BM Kantremsupplösare 50 ton/dygn 
PM1 Kantremsupplösare 50 ton/dygn 
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5. Intervjuer 
Den största delen av informationen som samlats in i detta projektet har erhållits genom en 
mängd samtal och informella intervjuer med personal på Nymölla Bruk AB.  

5.1. Vad tycker konverteringens skiftledare och 

truckförare? 

Personalen i konverteringen, särskilt truckförare från varje skiftlag, har fått ge synpunkter på 
hur det står till med utskottstömningen som den ser ut nu och vad de tycker om ett antal 
förändringsförslag. Anteckningar från intervjuerna hittas i Bilaga 2: Intervjuer med personal i 
KP.  

5.1.1. Resultat av samtal med skiftledare i konverteringen 

Konvertering Papper slänger utskott i hanteringen med pappret, från rullar till färdigpackat 
papper. Detta utskott måste forslas bort på ett smidigt sätt och det är där upplösarna kommer 
in i bilden för KP:s personal. Av samtalen med skiftledarna på KP framgår tydligt att 
upplösarna (kantremsupplösarna, BM:s och RM4:s upplösare) är en svart låda som löser detta 
problem åt dem. 
 
Det absolut viktigaste för skiftledarna på KP är att upplösarna fungerar när truckförare 
behöver tömma utskottscontainrar. Eftersom det inte går att styra när en utskottscontainer blir 
full så måste det gå att tömma alltid. Lyckligtvis tycker de att det fungerar bra i nuläget då de 
sällan får klagomål om att det inte går att tömma för att upplösarna spärrats av, av en eller 
annan anledning. 
 
När det gäller skötseln av upplösarna ligger den under Produktion Pappers (PP är alltså 
tillverkarna av papper, de som kör pappersmaskinerna) område, vilket innebär att personalen i 
konverteringen inte kan (framförallt saknas kunskap och erfarenhet om hur upplösarna 
fungerar) påverka med annat än ett telefonsamtal till ansvarig skiftledare på PP. 
 
Det fanns delade meningar om idén att stänga RM4:s upplösare för containertömning. Fyra av 
fem skiftledare såg inte några problem i att stänga RM4:s upplösare om BM:s 
utskottsupplösare klarar av den extra belastning som det innebär. En av dem tyckte själv att 
det var ett slöseri med el att RM4:s upplösare körs dygnet runt. Skiftledaren med en annan 
åsikt har en truckförare på sitt skift med starka åsikter i frågan och tycker att det är mycket 
bättre att tömma i RM4:s upplösare. Dessutom misstänkte han att BM:s utskottsupplösare inte 
kunde klara av de häftiga belastningar som vållas genom att AM1 kastar stora mängder 
utskott (särskilt när pappersrullarna som ska arkas upp är av dålig kvalitet). Förslaget med att 
styra BM:s utskottsupplösare manuellt väckte inte lika starka känslor utan det kunde vara en 
bra modifiering om det blir en bra lösning. 
 
Kantremsen som sugs från arkmaskinerna på konverteringen till kantremsupplösarna fanns 
det också åsikter om. En av skiftledarna tyckte att både AM14 och AM15:s kantrems skulle 
föras till BM:s kantremsupplösare för den är det väldigt sällan problem med. Detta var inte en 
bra idé enligt en annan skiftledare som inte ville att de båda maskinerna på stora ark skulle 
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föras till samma kantremsupplösare. Anledningen var att om denna kantremsupplösaren var 
tvungen att stängas av för en tid måste även arkmaskinerna AM14 och AM15 stå stilla under 
tiden. Därför är det viktigt att dessa maskiners kantremsrör går till olika kantremsupplösare. 

5.1.2. Sammanställning av samtal med truckförare i konverteringen 

För att få en sinsemellan liknande struktur på intervjuerna listades viktiga punkter som skulle 
tas upp. Dessa punkter togs upp någorlunda i tur och ordning i en fri diskussionssituation 
mellan intervjuaren och en truckförare åt gången. Intervjuerna genomfördes på respektive 
truckförares skifts arbetstid och tog ungefär 20 minuter att genomföra. 

Skillnader mellan stora ark och små ark när det gäller utskottshantering? 

Finns det praktiska skillnader i hanteringen av utskott mellan stora ark och små ark som 
truckförarna ser det? 
 
• Stora containrar på stora ark: Vid AM14 och AM15 står det två utskottscontainrar som 

är en storlek större än den vanligaste typen av utskottscontainer på konverteringen, 
skillnaden syns i Figur 9. De används för att lägga den sprätt som blir när rullar ska läggas 
in i arkmaskinen vilken kan vara skrymmande. Problemet vid tömning av dessa är 
framförallt deras storlek och särskilt bredden är problematisk vid vissa passager längs 
truckvägarna. Det är även väldigt opraktiskt att tömma dem i BM:s utskottsupplösare 
vilket inte heller görs9. De stora containrarna töms alltså endast i RM4:s upplösare. 

 

 
Figur 9 Exempel på en stor och en vanlig utskottscontainer.  

• Palltömning på stora ark: Arkmaskinerna på stora ark lägger det arkade pappret direkt 
på inplastade träpallar. Ofta tillverkar personalen en pall extra ifall det skulle inträffa en 
olycka på väg till lastningen på lastbil. Det händer också att pappret kasseras på pall efter 
arkmaskinen, på grund av felskärning, felstapling med mera. Dessa pallar med arkat 
papper som blivit över, medvetet eller ej, är också utskott och ska slängas i 
utskottscontainer. Truckföraren måste då genom skickligt manövrerande dumpa det 
arkade pappret i en container och samtidigt, med hjälp av gafflarna, spänna fast plast och 
träpall. Detta för att dessa inte ska hamna i utskottscontainern men framförallt inte i en 
upplösare där plasten förstör utskottsmassan till den grad att den inte kan användas och 
måste slängas. 

                                                 
9 Jämför stora containern i Figur 9 med BM:s upplösare i Figur 10. 
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• Tyngre containrar på stora ark: När en pall med papper töms  i en utskottscontainer blir 

det mycket papper och lite luft i den jämfört med de olika andra tillvägagångssätt 
utskottscontainrar fylls på konverteringen. Mer papper och mindre luft leder till att 
containern blir tyngre och kan vara svårare att tömma om för mycket av vikten är fördelad 
till dess bakre del. Tilläggas bör att detta var ett större problem när bestrykningsmaskinen 
var i drift och det bestrukna pappret var i produktion vilket var ännu tyngre. 

 
• Utskott ligger kvar i containern: Särskilt pappersark från stora ark har en förmåga att 

fastna och hänga kvar i containern just på grund av att de är större. Dessa ark är inte något 
stort problem men dock irriterande. Utskottscontainrarna från RM2 och OMR2 fylls med 
papper som tar mycket plats men till största delen består av luftfickor. Dessa är svåra att 
tömma för att pappret stannar kvar i containern. Det skrymmande utskottet trycker sig fast 
i containern och väger inte tillräckligt mycket för att ramla ut av sig självt. 

Vad tycker truckförarna om utskottstömning i de båda upplösarna? 

Av de nio truckförarna som intervjuats tycker 5 bättre om att tömma utskott i BM:s 
utskottsupplösare. De som helst inte tömmer där är av den meningen att det är svårare att 
tömma där på grund av smala truckvägar och att det är trångt när containerinnehållet ska 
dumpas i upplösaren. Även de andra truckförarna vilka gärna tömmer i BM:s 
utskottsupplösare är av den meningen att det ofta kan vara dålig sikt i närheten av BM:s 
utskottsupplösare. Anledningen till den dåliga sikten är att det står stora pappersrullar i 
upplösarens omgivning. 
 
Truckförarna som deltagit i samtalen har alla utom en minst fem års erfarenhet av 
truckkörning och containertömning på företaget. Den person med endast ett års erfarenhet 
tycker det är bättre att tömma i RM4:s upplösare för att det är bekvämare att dumpa utskott 
där. Med bekvämare menar han att det finns mer plats dels för trucken men även för 
containern när den ska hållas i upplösargapet. Dessutom finns det ett par containrar som är 
större än de andra vilket innebär att de måste tömmas i RM4:s upplösare. 
 
Ytterligare problem finns vid tömning av utskottscontainrar från RM2. Där slängs stora 
pappersbitar som trycks ihop av personalen på rullmaskinen och fyller upp containern men 
innehåller mest luft. Innehållet i en utskottscontainer från RM2 (och även OMR2) är 
följaktligen väldigt lätt jämfört med andra maskiners utskottscontainrar. Detta medför att 
pappret ibland inte vill lossna från containern utan trixande med tiltning, höjning och 
sänkning av containern. 
 
Förutom anledningen att det är smalt och trångt i BM:s utskottsupplösares omgivning är det 
en annan faktor som spelar in för de som hellre kör till RM4:s upplösare - nämligen 
vägsträckan. För truckförare som tömmer AM8 och även BM-hallen (KPBM) som inkluderar 
AM14, AM15, RM2 och OMR2 är det närmare till RM4:s upplösare. Det motsatta gäller 
givetvis för de som tömmer utskott från KP1 (AM1, AM6 och AM7) som har betydligt 
närmare till BM:s utskottsupplösare än till RM4:s upplösare. 

Vad säger då de som hellre tömmer i BM:s utskottsupplösare om tömning i upplösaren 
vid RM4? 

De negativa kommentarerna om RM4-upplösaren handlar framförallt om väntetider på 
travers, personal som arbetar i närheten av RM4. Dessutom är det närmare från KP1 till BM:s 
utskottsupplösare. För att ta sig till RM4:s upplösare måste en transportbana för rullar 
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passeras. På denna bana förs rullar från RM2 och OMR2 till rullpackningsmaskinen. Banan 
rör sig långsamt och kan, när den används, hindra truckar från att nå upplösaren vid RM4. När 
transportbanan väl passerats måste truckföraren se upp särskilt med personal som kapar nya 
hylsor till rullmaskinerna. Vid porten in till RM4-upplösaren är det dunkelt belyst, vilket 
innebär att de gröna hylsvagnarna är svåra att upptäcka i takspeglarna. Förutom 
hylskapmannen passerar personal från både RM2 och RM4 i närheten då detta är deras 
arbetsområde (särskilt RM4 personalen som står precis framför upplösaren när de ska ansluta 
en ny tambour till rullmaskinen).  
 
När truck och utskottscontainer tagit sig fram till RM4:s upplösare måste truckföraren vänta 
på traversen i de fall det är ett tambourskifte vid rullmaskinen. En travers transporterar en full 
tambour från PM2 ned till rullmaskinen och tar upp tambourresten till avrullningen ovanför 
RM4:s upplösare. Om truckföraren anländer till upplösaren vid ett tambourskifte måste han 
således vänta tills tambourskiftet är klart för det är strikt förbjudet att köra truck under en 
travers i arbete. När tambourer rullas ned i RM4-upplösaren händer det att rullporten till 
upplösaren är låst uppifrån av PM2-personal. Detta ser truckföraren genom att en röd lampa 
tänds vid sidan av rullporten. Eftersom traversen körs manuellt var en av truckförarna 
tveksam till att tömma i RM4:s upplösare för att han inte ville riskera att få en 25 tons 
tambour över sig. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de negativa kommentarerna om RM4:s upplösare handlar 
om att det kan bli en stunds väntetid vid tömning av utskott där, jämfört med BM:s 
utskottsupplösare: ”där går det alltid att tömma" 10. Om truckföraren inte har något emot att 
det är smalt och trångt vid BM:s utskottsupplösare eller är beredd att köra försiktigt töms 
utskottet alltså där. Den stora faktorn som påverkar var utskott töms är annars vilken 
upplösare som är närmast. Tömning av containrar från KP1 sker nästan uteslutande i BM:s 
utskottsupplösare (undantaget är när den av någon anledning är avstängd). 
Utskottscontainrarna från KPBM och KP2 töms både i RM4:s och i BM:s utskottsupplösare 
beroende på vilken truckförare som tömmer. 

Skulle en avstängning av RM4:s upplösare innebära problem? 

Då RM4:s upplösare inte används till annat än kantrems, tambourrester och en ströcontainer 
emellanåt har det uppkommit funderingar kring möjligheten att sänka elanvändningen för 
denna upplösare. För att undersöka truckförarnas synpunkter i frågan togs det upp som en 
punkt i samtalen. Av de nio truckförarna såg fyra av dem inte något problem med en 
avstängning av RM4:s upplösare, förutom att det ibland kunde bli något längre körsträckor. 
Fyra andra hade mindre reservationer mot det, till exempel att det är bekvämare att tömma i 
RM4:s upplösare och att om det inte fanns någon annanstans att tömma utskott så fick det gå.  
 
Av de nio intervjuade var det en som tyckte att det var en direkt dålig idé att stänga RM4-
upplösaren. Om alla maskiners truckförare tömmer utskottscontainrar i BM:s 
utskottsupplösare kommer det att bli mer trafik i de smala truckvägarna där. Den intervjuade 
menade på att det  blir fler incidenter med truckar inblandade eftersom det skulle bli fler 
truckar i trafik där. Av de som hade mindre reservationer fanns där en som, även om den 
personens slutsats inte var lika allvarlig som den förra, dock menade att om alla tömmer 
utskott i BM:s utskottsupplösare blir den en "flaskhals" med sina smala och trånga truckvägar. 
Mindre tveksamheter kom även från en truckförare som nog inte tyckte det vore några 
problem med en avstängning av RM4: upplösare om det blev bättre sikt och ordning i 

                                                 
10 Citat från truckförare D, Bilaga 2. 
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upplösaren och truckvägarnas omgivning. Även om det är mindre bekvämt att tömma i BM:s 
utskottsupplösare skulle det kunna fungera om de stora containrarna byttes ut till containrar av 
vanlig storlek. Särskilt truckförare för AM8 och BM-hallen tömmer oftast i RM4:s upplösare 
även om det på två av skiften var en truckförare som hade som arbetsuppgift att tömma alla 
utskottscontainrar på konverteringen. Dessa två tömde dessutom helst i BM:s 
utskottsupplösare även de gånger utskottscontainrar från AM8 ska tömmas. 
 
Alla utom en av de tillfrågade nio truckförarna tyckte dessutom att det var rimligt att stänga 
RM4:s upplösare eftersom den ofta körs utan utskott i. I ett sådant fall måste de stora 
containrarna bytas ut till andra som är lättare att tömma i BM:s utskottsupplösare. En 
framförde åsikten att det var ideologiskt bra att spara in på elanvändningen. 

Varför töms utskottscontainrar i RM4:s upplösare? 

Med denna fråga söks bakomliggande motiv till varför RM4:s upplösare används. Här gav 
varje truckförare ibland flera anledningar. 
 
En person tar upp de stora containrarna som anledning till varför utskott töms i RM4:s 
upplösare. Fem personer säger att RM4:s upplösare behövs om BM:s utskottsupplösare av 
någon anledning är avstängd. Utskottscontainrarna från RM2 och OMR2 är lättare att tömma i 
RM4:s upplösare. 
 
Enligt en truckförare används RM4:s upplösare helt enkelt för att den är den bästa upplösaren, 
den har bättre kapacitet och är mer tillgänglig. Denna åsikt delas av minst en annan som 
menar på att det är lättare att tömma utskott i RM4:s upplösare. Ytterligare en har en liknande 
uppfattning om att ”tillgängligheten bestämmer”. Utskott töms på närmaste stället eller, om 
det av någon anledning inte är möjligt där, det närmaste alternativet. När det är 
underhållsstopp på pappersbruket och upplösarna är avstängda för inspektion till exempel, 
töms utskott i extra insatta stora sopcontainrar. 
 
Två menar att utskott töms i RM4:s upplösare för att det är närmare och alltså snabbaste 
vägen från vissa maskiner (mer specifikt BM-hallen och AM8). Även om truckförare gärna 
tömmer utskott i den närmaste upplösaren är det inte tidsbrist som är orsaken till detta 
förfarande utan att truckförare vill tömma containern så fort som möjligt. 

Synpunkter kring samtal om BM:s utskottsupplösare? 

Vid BM:s utskottsupplösare finns en röd lampa som varnar för hög nivå i upplösaren. När den 
blinkar bör truckföraren vänta med att tömma ytterligare utskott i upplösaren. Sex av 
truckförarna är av den uppfattningen att lampan inte blinkar ofta. En säger att den gör det och 
en annan säger att den blinkar ofta till och från. Den nionde personen vill inte uttala sig 
definitivt eftersom han nästan uteslutande tömmer i RM4:s upplösare. När det gäller 
truckförarnas handlande när de väl märkt att lampan blinkar och varnar för hög nivå säger alla 
att de tömmer ändå. Dock konsulteras ofta antingen personal på supportskiftet, vilka arbetar 
med rullskärning och hylsavrullning i närheten, eller Damatic-pulpeten vilken står vid sidan 
av upplösaren. 
 
När det har gått illa och upplösaren stängts för utskottstömning blockerar personal på antingen 
supportskiftet eller PM upplösaren med ett snöre. Truckförarna är eniga om att detta sällan 
inträffar nuförtiden. 
 



   46 

Det är inte heller några problem med köbildning vid BM:s utskottsupplösare. Även om det 
ibland inträffar att det är en truck före tar det inte lång tid att bli klar med en 
containertömning. Efter mindre än en minuts väntan är det fritt fram för tömning igen. 
 
Manuell styrning av rotorns varvtal (för att på så sätt minska effektförbrukningen), med ett 
reglage liknande snöret som öppnar rullporten till RM4:s upplösare, av BM:s 
utskottsupplösare har truckförarna inget emot. Fungerar anordningen som den ska och det går 
att tömma på ett smidigt sätt är det fullt tänkbart att försöka styra dess energianvändning 
manuellt. Två av truckförarna har inget emot den manuella styrningen men ser hellre att det 
hela sköts automatiskt via till exempel slingor i golvet eller fotoceller. 

5.1.3. Samtal med PM skiftledare 

Skiftledarna för personalen på pappersmaskinerna (PM1 och PM2) ansvarar för produktionen 
av papper (PP = Produktion Papper) eftersom upplösarna är integrerade i pappersmaskinerna. 
Varje upplösare, förutom BM:s upplösare (både BM:s utskotts- och kantremsupplösare), är 
mer eller mindre integrerad i pappersmaskinerna och pumpar utskottsmassan till guskgropen 
varifrån den sedan pumpas vidare till ett av utskottstornen. All utskottsmassa pumpas till ett 
utskottstorn för att sedan vid behov pumpas vidare till blandningskar för att där åter bli papper 
i en pappersmaskinen. På grund av detta ligger skötseln av och ansvaret för att upplösarna 
fungerar på PP:s personal och skiftledare, förutom BM:s utskottsupplösare som supporten 
(extrapersonal på för- och eftermiddagar) sköter. 
 
Liksom vid samtalen med KP:s truckförare togs ett antal punkter upp vilka handlade om 
utskottshanteringen och tillvägagångssätt vid pappersmaskinerna och upplösarna. Dessa 
samtal fick mer en karaktär av faktainsamling än samtalen med truckförarna. Anteckningar 
från samtalen med skiftledarna på PM finns i Bilaga 3: Intervjuer med skiftledare PM. 

Tömning av tambourrester 

Föga förvånande töms tambourrester, om det är möjligt, i den närmaste upplösaren. 
Tambourrester från RM1 töms således i PM1:s glättupplösare, från RM2 i BM:s 
utskottsupplösare och från RM4 i RM4:s upplösare. 
 
När det gäller tömning av större tambourrester eller till och med kassering av en hel tambour 
händer det att det som gäller tömning av mindre tambourrester inte gäller för större sådana. 
Många faktorer bestämmer tillgängligheten för upplösarna, till exempel personal och tillfällig 
arbetsbelastning. Tre av skiftledarna uttalar specifikt att personal på den pappersmaskin som 
tillverkat en utskottstambour helst även ska rulla ner den i en upplösare. 
 
Om en hel tambour från PM1 ska kasseras töms den, om det går, i PM1:s glättupplösare eller i 
BM:s utskottsupplösare, i undantagsfall också i RM4:s upplösare. Detta skiljer sig åt mellan 
skiften även om de alla i första hand tömmer i PM1:s glättupplösare eller i BM:s 
utskottsupplösare. En säger särskilt att hela 90% av de större utkottstambourerna töms i 
PM1:s glättupplösare och en annan säger att det är jämnt mellan tömning i PM1:s 
glättupplösare och BM:s utskottsupplösare med en liten övervikt för tömning i BM:s 
utskottsupplösare. Det finns alltså en viss skillnad i arbetsmetoder mellan skiftlagen på 
pappersmaskinerna. 
 
Problemet vid tömning i glättupplösaren är att den måste bevakas på plats av personal under 
de fyra timmar det tar för att rulla ned en hel tambour i upplösaren. Tambouravrullning i 
RM4:s upplösare kan däremot ske utan bevakning. Avrullningen vid glättupplösaren sker 
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genom att en motor rullar av tambourn och när tambourdiametern minskar måste motorns 
hastighet också minskas proportionellt för att inte överbelasta upplösaren med för mycket 
papper på en gång. Skillnaden vid avrullning i RM4:s upplösare är att där dras pappret ned 
successivt i upplösaren av dels spädvatten som sprutas ned i upplösaren och dels strömmen 
som skapas i upplösartanken av rotorns roterande rörelse. 
 
Tömning av hela utskottstambourer från PM2 sker för det mesta i RM2:s upplösare, två 
skiftledare säger att dessa också töms i BM:s utskottsupplösare. En skiftledare nämner att det 
även töms utskottstambourer i PM2:s glättupplösare med tambourn lagd på transportvagnen 
som transporterar tambourer mellan PM1, BM och PM2. (Där det för en handfull år sedan 
fanns en bestrykningsmaskin finns nu bland annat ett tambourlager med tomma tambourjärn 
och tambourrester i väntan på avrullning.) 
 
Om en färdig tambour ska sparas en tid kan den placeras i tambourlagret. Förutom principen 
att pappersmaskinen som tillverkat pappret ska ta hand om utskottet måste andra 
omständigheter beaktas. Enligt en skiftledare är det problematiskt att tömma en 
utskottstambour i BM:s utskottsupplösare samtidigt som supporten kör hylsavrullning där. 
Detta görs inte under nattskiften vilket underlättar tambouravrullning i BM:s 
utskottsupplösare då. I övrigt styr nivån av utskottsmassa i utskottstornen också i vilken 
upplösare en tambour töms. 

Användning av upplösare i pappersproduktionen 

När en upplösare startas efter ett stopp (ett underhållsstopp till exempel) är pappersbanan tom. 
Mälden sprutas ut på viran och går ned i guskgropen. Stegvis förs sedan pappersbanan bit för 
bit genom pappersmaskinen (personalen blåser pappret på plats med tryckluft) tills den börjar 
rullas upp på ett tambourjärn efter softcalandern. Mellan viran och tambourjärnet har mälden 
och sedermera pappret först gått ner i guskgropen för att sedan föras genom pappersmaskinen 
till nästa upplösare via; pressupplösaren, limpressupplösaren och glättupplösaren. Förutom 
pressupplösaren, som startas manuellt vid uppstart av pappersmaskinen tre av fyra gånger på 
grund av att den inte är helt tillförlitlig, startas alla upplösare på automatik. 
 
Det händer varierande ofta att pappersbanan brister inuti pappersmaskinen. När detta inträffar 
startas upplösaren som utskottet hamnar i automatiskt, i vilken beror på var i 
pappersmaskinen det blir banbrott. På samma sätt som vid uppstart av pappersmaskinen förs 
sedan pappret åter fram till tambourjärnet för upprullning. 
 
Eftersom papper säljs i olika gramvikter och märken (MultiCopy och MultiLaser till exempel) 
måste pappersmaskinen ställas om för att pappret ska få olika egenskaper. Dessa 
omställningar sker under drift och det papper som tillverkas under omställningen blir utskott. 
Då utskottet ändå ska lösas upp är det smidigare att köra ned utskottet direkt i glättupplösaren. 
Alternativet är att köra upp pappret på ett tambourjärn först och sedan rulla av det i en 
upplösare. Detta sätt används för att det är lättare att ta färgprover av pappret när det rullas 
upp på tambour. 

Varför blir det stopp i en upplösare? 

Det är viktigt att upplösarna fungerar som de ska för att de ska kunna klara av när 
pappersbanan brister, då pappret istället åker ner med full produktionshastighet i en av 
upplösarna istället för att rullas upp på ett tambourjärn. Varför det ibland händer att det blir 
stopp i en upplösare är lite av ett mysterium. Att pressupplösaren kör fast, vilket den har gjort 
under detta projektarbetets gång, är visserligen mindre underligt eftersom den är äldst och inte 
är tillverkad för att klara de stora kvantiteter utskott som dagens produktionshastighet orsakar. 
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Då skiftledarna tillfrågades om vilken orsak som ligger bakom stopp i en upplösare hade de 
svårt att säga exakt för då hade antagligen problemet varit löst. Fyra nämner problem med 
spädvatten som en orsak till stopp. När det blir banbrott och mycket utskott hamnar i 
upplösaren måste den fyllas på med mycket vatten för att rotorn ska kunna lösa upp pappret. 
Om flera upplösare är igång samtidigt kan det bli ont om spädvatten säger en skiftledare. 
Förutom att fylla upp upplösartanken med vatten sprutas spädvatten för att skjuta ned pappret 
som flyter på vattenytan till rotorn för att den ska kunna slå sönder det.  
 
Tre nämner rotorn som ett problemområde; att den inte fungerar ordentligt, att den löser ut i 
ställverk och att särskilt pressupplösarens rotor är för gammal och hela pressupplösaren är 
underdimensionerad för nuvarande produktion. Andra orsaker som nämns är fel på 
vakuumpumparna, felinställd nivå i upplösaren, när en fotocell inte fungerar så att upplösaren 
inte startas automatiskt när den behövs. 

Genomgång av upplösarna 

I guskgropen hamnar allt utskott (från upplösarna längs pappersmaskinerna, ej BM), detta 
gäller för guskgroparna i bägge pappersmaskinerna, innan det går vidare till ett utskottstorn. 
Dessutom går slaskkanter från viran ned i guskgropen hela tiden. Pressupplösaren används vid 
stopp och avbrott, den är äldst och för liten enligt en skiftledares åsikt. Limpressupplösaren 
används vid stopp och avbrott. 
 
Den aktiva upplösaren, som en av skiftledarna kallade den, är glättupplösaren vilken används 
till mycket. Alla stopp och avbrott kommer till sist att föra ned papper i glättupplösaren innan 
hela pappersbanan kan föras upp på tambourn. RM1:s tambourrester tas om hand i PM1:s 
glättupplösare och hela utskottstambourer kan rullas av i både PM1:s och PM2:s 
glättupplösare. Vid pappersomställningar körs utskott direkt i glättupplösaren. Sprätten som 
tas innan provtagning förs ned i glättupplösaren. En skiftledare nämner ett annat tillfälle när 
glättupplösaren används är vid rengöring av softcalandern då papper körs ned i 
glättupplösaren under tiden softcalandern spolas ren. 

Hur går provtagning till? 

För att säkerställa att pappret som tillverkas håller önskad kvalitet tas prover av en färdig 
tambour innan den förs ner till en rullmaskin. Innan prover kan tas från tambourn sprättas 
veckat papper bort för att provet skall tas på nytt och fräscht papper. Sprätten förs ned i 
glättupplösaren efter provtagningen. Beroende på hur körningen går tas inte alla prover på 
varje tambour utan vissa tas på varannan eller var tredje (inga prover tas på tambour som ska 
kasseras). För arkivering tas 16 ark tvärs pappersbanan och från var tambour rivs en smal 
remsa, också den tvärs pappersbanan och tambourn. Denna remsan sätts in i paperlab, ett 
automatiskt mätinstrument som kontrollerar och registrerar viktiga parametrar, till exempel 
draghållfasthet, tjocklek och ytråhet. Arkiveringsarken efterprovas på Nymölla Bruks 
centrallaboratorium för kontroll av till exempel ytvikt, riv- och böjstyrka. 
 
Att glättupplösaren startas upp för att ta hand om varje enskild sprätt från tambourn är slöseri 
med el. Enligt en skiftledare går rotorn i tio minuter för att sedan vara avstängd i minst tio 
minuter. Att få undan sprätten och kunna slänga fler sprättar samtidigt skulle vara bra men det 
finns inte plats för att låta dem ligga kvar på golvet. En av skiftledarna nämner dock att om 
för mycket sprätt förs ned samtidigt kan upplösaren köra fast. En annan åsikt är att eftersom 
det är ont om personal är det en dålig idé att spara in på en liten detalj som kan skapa mer 
arbete, särskilt om sprätten ska ligga kvar på golvet. Att spara arbete till senare tycktes inte 
om då personalen gärna arbetar undan så mycket som möjligt på en gång. 
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Trucktrafik vid RM4:s upplösare. 

Skiftledarna har inget emot att slippa KP:s trucktrafik, eftersom det även går att tömma i 
BM:s utskottsupplösare borde det inte vara ett problem. Så länge truckförarna respekterar 
traversen och inte kör in till upplösaren när traversen flyttar en tambour är trucktrafiken 
emellertid inte ett stort problem. En åsikt från en skiftledare är att det inte är mycket 
trucktrafik i RM4:s arbetsområde. 

5.2. Övriga idéer och synpunkter från intervjuerna 

• Utskottsgapet till BM:s utskottsupplösare, vilket ses i Figur 10, borde vara lite större 
för som det är nu är det ont om plats vid tömning av containrar där. 

• Vid tömning av containrar med sprätt eller utskott från till exempel RM2 ligger ofta 
papper kvar längs kanterna. Om vatten spritsats ned längs sidorna i utskottsgapet vid 
BM:s utskottsupplösare hade detta vatten tagit med pappret ned i upplösaren istället. 

• I nuläget fungerar inte hylsavrullning tillfredställande, särskilt på nattskiften. Det finns 
för få hylscontainrar för att konverteringen ska kunna klara ett helt nattskift utan 
hylsavrullning. Ett tillskott med 4-5 hylscontainrar borde räcka för att det ska fungera 
smidigare. 

 

 
Figur 10 BM:s utskottsupplösare, vy mot utskottsgapet, där utskottscontainrar töms. 
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6. Undersökning av befintlig effekt i 

upplösarsystemet 
Här redovisas en sammanställning av installerad effekt för motorer anslutna till 
upplösarsystemet som är i drift dygnet runt och en mer detaljerad studie av BM:s och RM4:s 
upplösares effektanvändning. 

6.1. Effektsammanställning 

Denna sammanställning har tagits fram genom en noggrann undersökning av scheman i 
företagets system för övervakning (Damatic). Därefter har den installerade effekten för varje 
enskild motor kontrollerats på plats av uppsatsförfattaren. Nedan redovisas endast de för 
projektet intressanta upplösarna, nämligen de som är i drift dygnet runt och den totala 
installerade effekten för upplösarsystemet på pappersbruket. En detaljerad sammanställning 
och den totala installerade effekten för alla upplösarna på pappersbruket och deras 
komponenter hittas i Bilaga 1: Effektsammanställning. 

6.1.1. Dessa upplösare är i drift dygnet runt 

I Tabell 2 nedan listas de motorer (rotorer, pumpar och fläktar), vilka är kopplade till 
upplösarsystemet, som är i drift dygnet runt och den installerade effekt de innehar. 
Giljotinupplösare BM är BM:s utskottsupplösare. 
 
Tabell 2 Här listas de upplösare som alltid är i drift. Namn på komponenter, positions nummer och installerad 
effekt. 

Upplösare Namn Pos.nr. Inst. Effekt (kW) 
Kantremsupplösare Kantremsupplösare 012-397 110 
PM1 Tömningspump 018-255 30 
 Cirkulationspump 018-254 11 
 Sugfläkt 012-398 160 
 Bakvatten remsupplösare 018-253 2,2 
    
RM4:s upplösare Utskott till Trimvac (remscyklon) 118-039 18,5 
PM2 Utskott från RM-upplösare 118-038 30 
 Kantremsfläkt 112-550 75 
 RM4 upplösare rotor 112-545 200 
    
Giljotinupplösare Rullupplösare 092-282 250 
BM Rullupplösare pump 098-283 90 
    
Kantremsupplösare Remsupplösare rivare 092-283 90 
BM Remsupplösare pump 098-285 30 
 Cirkulationspump separator 1 098-301 15 
 Cirkulationspump separator 2 098-302 15 
 Remsfläkt 1 092-286 75 
 Remsfläkt2 092-287 75 
    
 Summa effekt (kW):  1276,7 
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6.1.2. Total installerad effekt för upplösarna 

Totalt omfattar upplösarsystemet motorer med en sammanlagd installerad effekt på 4,3 MW, 
som visas i Tabell 3 nedan. Alla motorer är dock inte aktiva dygnet runt. En del startas vid 
behov på automatik, som till exempel press-, limpress- och glättupplösarna under 
pappersmaskinerna. 
 
Tabell 3 Summan av alla upplösares komponenters installerade effekt. 

 Effekt (kW) 
PM1 1858,7 
PM2 1833,0 
BM 640,0 
Summa effekt (kW): 4331,7 

6.2. BM och RM4 upplösarnas effektanvändning 

För att få en aning om hur mycket upplösarna används har deras strömåtgång mätts under en 
viss tidsperiod. Bägge upplösarna är igång dygnet runt. Att både BM:s och RM4:s upplösare 
ibland körs tomma kan konstateras av flera orsaker. Personal ansvariga för driften av båda 
upplösarna berättar att upplösarna ibland mest vispar runt vatten. Dessutom har jag under 
mina observationer av upplösarna, både under examensarbetet och framförallt under de fyra 
somrar jag arbetat som vikarie på pappersbruket med uppgift att tömma utskott i upplösarna, 
konstaterat att de stundtals körs tomma.  
 
Frågan blir då vid vilken procentuell effektåtgång de körs tomma och när de verkligen 
används? 

6.2.1. Resultat av ström och effektmätningar 

Mätningarna bekräftar att upplösarna går dygnet runt. RM4:s upplösare håller sig på omkring 
60% av maxeffekten större delen av tiden med ett fåtal toppar under dessa fem dagar. BM:s 
utskottsupplösare ligger lite under 70% av maxeffekten större delen av tiden men belastas 
periodvis kraftigare under en eller ett par timmar. Undersöks mätvärdena i Excel-dokument 
kan de punkter med lägre effekt summeras ihop och på så sätt ge en fingervisning om hur lång 
tid per dygn en upplösare körs trots att den inte används för utskottsupplösning just då.  

6.2.2. BM:s utskottsupplösare 

Mätningarna har gjorts för BM:s utskottsupplösare från måndag eftermiddag klockan tre den 
fjärde oktober till måndag förmiddag klockan sju den elfte oktober. Därför blir den 
sammanlagda tiden för första och sista dagen i Tabell 4 inte 24 timmar. Under morgonen den 
sjätte oktober har upplösaren varit avstängd en halvtimme av okänd anledning, därav blir 
siffrorna den dagen inte jämna 24 timmar. En annan avvikelse i mätningarna är den sjunde 
oktober då mätvärden inte loggats mellan 06:40 och 13:10. 
 
Tabell 4 visar hur lång tid mätpunkterna som befinner sig under och över effektgränsen 
representerar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att mätpunkterna tillsammans uppnår denna 
tid, det säger inget om hur många eller få mätpunkter som sammanhängande är under/över en 
viss effektgräns. 
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Tabell 4 Tabellen visar den sammanlagda tiden mätvärdena för BM:s utskottsupplösare ligger under eller över 
gränsen för den satta procentuella effektanvändningen var dag som undersökts. 

Effektgräns 04-okt 05-okt 06-okt 07-okt 08-okt 09-okt 10-okt 11-okt 
Mindre än 65% [h] 2,38 8,27 6,53 4,84 7,18 5,42 9,77 1,92 
Mer än 65% [h] 6,38 15,74 16,93 12,67 16,82 18,58 14,23 5,32 

         
Mindre än 67% [h] 4,85 14,09 10,95 9,12 12,72 12,58 12,89 4,17 
Mer än 67% [h] 3,90 9,91 12,52 8,34 11,28 11,42 11,11 3,07 

         
Mindre än 69% [h] 6,88 18,58 15,75 13,52 18,48 19,28 17,11 6,19 
Mer än 69% [h] 1,87 5,42 7,72 4,00 5,52 4,72 6,89 1,04 
 
Däremot kan en ungefärlig effektgräns uppskattas genom en kombination av Tabell 4, det 
faktum att upplösaren ibland går tom (särskilt på nattskift då inte supporten arbetar) och 
genom att studera diagram över effektanvändningen. I detta syfte illustrerar Figur 11 och 
Figur 12 BM:s utskottsupplösares effektanvändning under två nattskift.  
 
Under nattskiften belastas BM:s utskottsupplösare endast av utskottscontainrar och större 
tambouravrullningar vilka förs ner i upplösaren stötvis. Stötvisa utskottstömningar ger 
upphov till snabbt förhöjda belastningar på rotorn vilket syns som enskilda toppar, här är 
några av dem markerade med cirklar. BM:s utskottsupplösare är dessutom kraftig och löser 
upp en container på kort tid. Uppsatsförfattarens hypotes lyder sålunda: Den ibland långsamt 
ökande och jämna delen av grafen mellan två toppar är tomkörning av upplösaren. 
 
I Figur 11 syns dessa partier väldigt väl och utgör större delen av skiftet. När grafen planar ut 
efter en belastningstopp drar rotorn ungefär 67% av maximal installerad effekt. 

Figur 11 Ett utdrag ur diagrammet för BM upplösarens procentuella effektanvändning under ett nattskift när det 
är som störst chans att upplösaren körs tom. 
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Figur 12 uppvisar inte lika tydliga toppar, en del av dem är markerade med cirklar, och plana 
partier men när grafen väl planar ut befinner den sig omkring 67% av maximal effekt och 
ibland till och med lite ovanför. Hela den för BM:s utskottsupplösare undersökta periodens 
resultat visas i Bilaga 4. 
 

Figur 12 Ytterligare ett exempel på BM upplösarens procentuella effektanvändning under en tid som motsvaras 
av ett nattskift. 
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6.2.3. RM4 upplösare 

Upplösaren vid RM4 går aldrig helt tom eftersom kantrems från fyra maskiner i 
konverteringen leds dit. Däremot omfattar denna kantrems i genomsnitt endast omkring 20 till 
30 ton utskott per dygn, jämfört med upplösarens kapacitet på 400 ton per dygn. Förutom 
kantrems töms här även tambourrester från RM4 och utskottscontainrar från konverteringen. 
Mätningarna gjordes med strömtång från måndag eftermiddag den fjärde oktober klockan två 
fram tills det att minnet fyllts upp, vilket den gjorde tidigt söndagen den tionde oktober.  
 
Tabell 5 visar hur lång tid mätpunkterna som befinner sig under och över effektgränsen 
representerar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att mätpunkterna tillsammans uppnår denna 
tid, det säger inget om hur många eller få mätpunkter som sammanhängande är under/över en 
viss effektgräns. 
 
Tabell 5 Tabellen visar den sammanlagda tiden mätvärdena för RM4:s upplösare ligger under eller över gränsen 
för den satta procentuella effektanvändningen var dag som undersökts. 

Effektgräns 04-okt 05-okt 06-okt 07-okt 08-okt 09-okt 10-okt 
Mindre än 57% [h] 1,68 3,28 3,35 3,62 3,75 4,20 0,05 
Mer än 57% [h] 8,33 20,72 20,65 20,38 20,25 19,80 1,60 
        
Mindre än 58,5% [h] 3,72 10,20 9,72 9,10 9,35 10,37 0,32 
Mer än 58,5% [h] 6,30 13,80 14,28 14,90 14,65 13,63 1,33 
        
Mindre än 60% [h] 6,98 18,13 17,27 17,02 17,05 17,43 1,12 
Mer än 60% [h] 3,03 5,87 6,73 6,98 6,95 6,57 0,53 
 
På samma sätt som diagrammen för BM:s utskottsupplösares effektanvändning ska nu RM4 
upplösarens Figur 13 och Figur 14 avslöja vid vilken effektanvändning upplösaren vispar runt 
endast utskottet från kantrems.  
 
Det som skulle kunna ge utslag på effektanvändningen i denna upplösare är utskottscontainrar 
och tambourrester, till skillnad från utskott som slängs från rullmaskinerna i närheten, vilket 
oftast slängs i små kvantiteter. Skillnad i belastning mellan arbetspassen är troligtvis liten här 
då upplösaren har samma funktion alltid och inte på något sätt används mer under vissa tider. 
 
Graferna i både Figur 13 och Figur 14 når sällan över stödlinjen för 60% och håller sig 
remarkabelt jämna inte bara i dessa diagram utan även över i stort sett hela 
undersökningstiden, vilket kan ses i Bilaga 5. Förutom några enstaka toppar finns det ett par 
sammanhängande områden i Figur 13 med högre effektanvändning vilket kan innebära en 
tömning av en större utskottstambour. 
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Figur 13 RM4 upplösarens effektanvändning under ett arbetspass nattetid. De kraftiga belastningar som syns är 
med troligtvis tömningar av en stor del av en utskottstambour. 

 
En jämförelse av diagrammen visar inte heller någon större skillnad mellan arbete under  
”dagtid” i Figur 14 och nattetid i Figur 13. En slutsats som kan dras från Figur 14 är att de 
tambourrester som RM4 producerat under skiftet inte åstadkommer någon nämnvärd 
arbetsbelastning för upplösaren, förutom en liten belastningstopp med jämna mellanrum. 
 

 
Figur 14 RM4 upplösarens effektanvändning under ett arbetspass på en eftermiddag. 
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6.2.4. Slutsatser effektanalys 

Effektgränserna som analysen av diagrammen antyder att tomgångsgränserna är för BM:s och 
RM4:s upplösare sammanfattningsvis 67% respektive 60%. Med dessa effektgränser ger 
Tabell 4 och Tabell 5 att: 
 
♦ BM:s utskottsupplösare körs utan belastning 10-12 timmar per dygn. 

♦ RM4:s upplösare körs  lågt belastad under 17-18 timmar per dygn. 
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7. Utskottsstatistik 
Utskott tar sig från konverteringen till upplösarna via antingen containrar, som rullar och 
hylsor, eller sugs som kantrems direkt till en kantremsupplösare beroende på från vilken 
maskin det skars ifrån. Annat utskott som hamnar i upplösarna är sådant som tillverkats på 
pappersmaskinerna och kommit fram till tambourjärnet men klassificerats som utskott där. 
Detta utskott förs antingen ner direkt i glättupplösaren eller rullas först upp på tambour, vid en 
kvalitetsomställning till exempel, och sedan rullas det ner i en upplösare.  
 
Utskott dokumenteras i PLUTO, ett statistiksystem för registrering av bland annat utskott. 
Statistiken visar utskott för varje avdelning: PM1, PM2, Små ark, Stora ark (och två mindre 
avdelningar som inte är med alla dygn nämligen Rullar och Färdigvarulager). Den visar även 
en lista över vilka poster utskottet registrerats under. Beroende på var och av vilken anledning 
pappret kasseras loggas det manuellt av personal på maskin eller automatiskt av systemet. 
Stora utskottsposter är trim (kantrems), hylsrest (hylsrester från arkmaskiner och omrullare), 
utskott som orsakats av luftveck och utskott vid start/stopp av maskinerna.  
 
Utskottsposten hylsrest innebär utskott från det som är kvar av pappersrullarna efter det att en 
arkmaskin har arkat upp den önskade mängden pappersark från dem. Hylsor rullas vanligtvis 
av dagligen i hylsavrullningen vid BM:s rullupplösare. Detta skulle ha inneburit att all 
hylsrest tömdes där samma dag, vilket inte är hela sanningen. Ibland överstiger nämligen 
hylsresten (egentligen diametern på hylsa plus överblivet papper) den maximala gränsen      
32 cm för att få rullas av i hylsavrullningen. I dessa fall när hylsresten i själva verket är en 
rulle når den upplösaren via rullskäraren istället vilket inte behöver inträffa under samma dag 
som det registreras i PLUTO.  
 
Statistiken som används här är utskriven från PLUTO och manuellt införd i kalkylblad i 
Microsoft Excel. Statistik har tagits någorlunda slumpvis (med en viss hänsyn tagen till långa 
stopptider för maskinerna) från olika perioder på året vilket fick till följd att höst/vinter siffror 
fick tas från november 2003 men till största delen togs statistik från 2004. För enkelhetens 
skull togs sammanhängande perioder om sju dagar. 
 
I Bilaga 6-9 visas mer detaljerade diagram över det totala utskottet och kantremsutskottet än 
de översiktliga diagram vilka redovisas fortlöpande i detta avsnitt. 

7.1. Totalt utskott 

Sett över ett år, från den femte oktober 2003 till den femte oktober 2004, har det totalt 
registrerats 5400011 ton utskott i PLUTO. Dividerat med de 367 dagar detta innebär blir det 
ungefär 147 ton utskott per dygn. De dygn utskottsstatistik som undersökts listas i Bilaga 6 
och här framgår det att mängden utskott varierar kraftigt från dag till dag. Jämfört med 
genomsnittet på cirka 150 ton/dygn är den lägsta noteringen 101 ton/dygn och den högsta på 
266 ton/dygn. 
 
I härpå följande Figur 2 redovisas det genomsnittliga totala utskottet per månads 
sjudagarsperiod (sju på varandra följande dagar i utvalda månader där november representeras 

                                                 
11 PLUTO, Nymölla Bruk 
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av två sjudagarsperioder, NovemberA och NovemberB). Här visas även medel och median för 
hur mycket utskott som kasseras varje dygn. Utav de sju staplarna är två under 
årsgenomsnittet på 147 ton utskott per dygn, av de fem som är över är tre det med en liten 
marginal, vilket speglar siffrorna för medel och median bra. 
 

Genomsnittligt utskott per sjudagarsperiod
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Figur 15 Varje stapel representerar en genomsnittet av totala utskottet under en sammanhängande 
sjudagarsperiod i den månad (NovemberA och NovemberB från 2003 och övriga från 2004) som anges.  

 
I Figur 16 visas det genomsnittliga utskottet för var avdelning på pappersbruket. 
Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket siffrorna varierar jämfört med genomsnittet. Här 
varierar standardavvikelsen mycket jämfört med det genomsnittliga utskottet, vilket beror på 
att standardavvikelsen är beräknad för alla enskilda dagar och genomsnittet på de nämnda 
sjudagarsperioderna. Enligt siffrorna i diagrammet verkar det som om pappersmaskinerna och 
konverteringen kasserar utskott med små variationer över en period med undantag stundtals 
för PM1 och PM2 som kan variera kraftigt under vissa dygn enligt standardavvikelsen. 
Konverteringen och särskilt Små ark kasserar däremot ett jämnt antal ton utskott per dygn 
enligt diagrammet.  
 
Rullar och Färdigvarulager är  två avdelningar som dyker upp i statistiken separat vissa dagar 
och inkluderat i den andra avdelningarna andra dagar och måste tas med eftersom de ibland 
bidrar till en hel del utskott. Med dessa poster menas utskott som tillkommit i hanteringen av 
rullar efter rullmaskiner och omrullningsmaskin, det vill säga i rullpacken eller i lagret. 
Utskott i Färdigvarulager menas utskott som kasserats efter att det körts ut från arkmaskin och 
lagrats för utlastning till kund. 
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Genomsnittligt utskott per avdelning
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Figur 16 Var avdelnings genomsnittsliga utskott sorterad per sjudagarsperiod, med medel, median och 
standardavvikelse till höger. 

7.2. Kantrems 

PLUTO registrerar hela tiden hur mycket kantremsutskott som går från varje ark- och 
rullmaskin automatiskt. Detta innebär att en kartläggning av hur mycket kantremsupplösarna 
används kommer att ge resultat som speglar verkligheten på ett bra sätt, eftersom kantremsen 
går direkt till upplösarna för upplösning. I Figur 17 visas hur mycket kantrems som 
arkmaskiner, rullmaskiner och omrullningsmaskin genomsnittligt producerar per dygn.  
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Figur 17 Genomsnittlig kantrems från var maskin med median och medel. Visar även var maskins kantrems 
standardavvikelse. 
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Märkbart är att speciellt AM1 på små ark levererar kantremsutskott pålitligt och att alla 
rullmaskinernas kantremsutskott kan variera kraftigt. Att variationerna (standardavvikelserna) 
för de övriga arkmaskinerna är höga jämfört med genomsnittsvärdena beror delvis på att det 
ofta är en eller flera maskiner som står stilla, till exempel på grund av ett underhållsstopp, och 
då inte producerar kantrems alls. Dessa variationer ligger dock på omkring 1 ton per dygn 
vilket i sammanhanget inte gör så stor skillnad. 
 
I Figur 18 visas hur mycket kantrems som går till vardera kantremsupplösare. Kantremsen 
från arkmaskinerna på KP1, det vill säga AM1, AM6 och AM7, liksom RM1 tas om hand i 
PM1:s kantremsupplösare. Till BM:s kantremsupplösare leds kantrems från AM15 och RM2 
och till RM4:s upplösare leds kantrems från AM8, AM14, RM4 och OMR2.  
 
Den genomsnittliga utskottsmängden på omkring 25 och 10 ton kantrems per dygn i PM1:s 
och i BM:s kantremsupplösare kan tyckas var lågt jämfört med deras dygnskapacitet på 50 ton 
per dygn. 

Genomsnittligt utskott per dygn i kantremsupplösarna
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Figur 18 Här visas hur mycket utskott som hamnar i var och en av upplösarna för kantrems. RM4:s upplösare är 
inte en separat kantremsupplösare utan den får utskott från flera källor. 
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8. Analys av resultat 
Vilka är då de slutsatser som kan dras av de presenterade resultaten? 

8.1. Energi 

Ungefär 30% av den totala installerade effekten i upplösarsystemet är i drift dygnet runt vilket 
totalt innebär 30640,8 kWh12. I verkligheten är denna siffra mindre eftersom motorernas 
effekt sällan används till 100%. En enkel uppskattning med hjälp av diagrammen som visar 
mätningarna av effektanvändningen ger att ungefär två tredjedelar av totala effekten används. 
Detta innebär att den del av upplösarsystemet vilken är i drift dygnet runt omsätter i runda tal 
20 MWh om dagen vilket på ett år blir 7,3 GWh13, visserligen en liten del av pappersbrukets 
totala energiförbrukning på 231 GWh men här finns en möjlighet att spara. 

8.2. Utskottsstatistiken 

Av de dagar som statistik har undersökts nådde den totala mängden utskott under ett dygn 
som mest upp till 266 ton. Detta är utskott som når glättupplösarna, kantremsupplösarna och 
rullmaskinsupplösarna. Dygnskapaciteten för endast de fyra upplösare som redovisats 
tidigare14 uppnår cirka 800 ton per dygn vilket är betydligt mer än det utskott som vanligtvis 
förs ned i upplösarna. Totalt sett har alltså upplösarna en stor överkapacitet. 
 
De stora utskottskastarna är pappersmaskinerna och i någon mån även konverteringens små 
ark avdelning. Det är viktigt att ha kapacitet för att tömma utskott om något går fel och det 
tillverkas extra mycket utskott vid en omställning till exempel. Men detta utskott går ofta rakt 
ned i en av glättupplösarna vilka inte är inräknade i de 800 tons dygnskapacitet för utskotts- 
och kantremsupplösarna vid BM, PM1 och RM4. 
 
Av kantremsupplösarna utmärker sig särskilt BM:s kantremsupplösare för att ta hand om lite 
utskott i förhållande till dess kapacitet. 

8.3. Intervjuer 

Framförallt intervjuerna med KP:s truckförare gav intressanta resultat. Var en truckförare 
helst tömmer utskott är väldigt individuellt. För vissa spelar det mindre roll och andra tömmer 
om möjligt endast i en av upplösarna oberoende om det är längre körsträcka. Av de tillfrågade 
truckförarna tömmer ungefär hälften helst i BM:s utskottsupplösare och andra hälften helst i 
RM4:s upplösare. På två av skiftlagen i KP var det ofta en truckförare med ansvar för alla 
utskottscontainrar och dessa tömde i stort sett alla utskottscontainrar från arkmaskinerna i 
BM:s utskottsupplösare. Resterande skiftlags truckförare arbetade på ett annat sätt då var 
truckförare ansvarar för respektive arkmaskins utskott. Dessa truckförare kör utskott till den 
upplösare som är närmast vilket ibland blir till RM4:s upplösare. 
 

                                                 
12 1276,7 [kW] * 24 [h] = 30640,8 kWh 
13 20 [MWh] * 365 [dygn] = 7300 MWh = 7,3 GWh 
14 I avsnittet Upplösarnas kapacitet. 
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Förslaget att stänga RM4:s upplösare för containertömning trodde BM-förespråkarna inte 
borde innebära problem förutom stundtals köbildning. RM4-förespråkarna hade däremot en 
del reservationer när det gäller en ökad trafik vid BM:s utskottsupplösare vilket kunde gå ut 
över säkerheten. Redan i dagsläget händer det att nivån är hög i BM:s utskottsupplösare, att 
den behöver spärras för tömning en tid och att flera truckar tömmer samtidigt. 
 
Här finns alltså två motsatta arbetsmetoder. Antingen använder en truckförare endast BM:s 
utskottsupplösare under sitt skift vilket betyder att RM4.s upplösare har lite att göra, eller 
tömmer skiftlagets truckförare sitt utskott i bägge upplösarna vilket delar upp 
utskottsbelastningen på bägge upplösarna (BM:s och RM4:s). 
 
Skiftledarna hade särskilt ett krav och det var att det måste gå att tömma utskottscontainrar 
när det behövs. Utskottscontainrar fylls inte helt kontinuerligt och plötsligt kan det komma 
mycket utskott på en gång som måste tömmas direkt. Tömning bör alltså kunna ske när som 
helst utan inskränkningar. 

8.4. Effektmätningar 

Undersökningen av strömloggningen visar att BM:s utskottsupplösare körs tom 10-12 timmar 
per dygn och RM4:s upplösare körs med endast kantrems under 18 timmar per dygn. 
Alternativen är att stänga av motorn helt under tomkörningstiden eller dra ned motorns varvtal 
och spara in el den vägen. En sänkning av varvtalet under låg användning har den fördelen 
med sig att motorn inte behöver startas upp från noll utan kan komma upp i högre varvtal 
snabbt. En total avstängning och igångsättning av upplösaren är inte rekommenderad att göra 
för många gånger under en kort tidsperiod. Detta kan betyda att den måste vara igång och 
avstängd under kontinuerliga perioder vilket går emot KP:s önskemål om att kunna tömma 
utskottscontainrar när som helst. 
 
Med hänsyn till få uppstarter reduceras de 10-12 timmarna tomkörning för BM:s 
utskottsupplösare till 9 timmar per dygn vid användning av metoden att stänga av och sätta 
igång upplösarens rotormotor vid behov. 
 
En varvtalsstyrd upplösare som får ett kommando från den som ska tömma utskott när det är 
dags att öka rotorns varvtal och effekt vid behov av tömning kan arbeta smidigare. Därför kan 
upplösaren gå på låg effekt alla de timmar den inte behövs för att snabbt kunna öka effekten 
för att ta hand om utskott vid behov. 
 
En avstängning av RM4:s upplösare för containertömning är ett specialfall som innebär att 
endast tambourtömning sker där samtidigt som kantremsen tas om hand annorstädes. En 
tambourrest i genomsnitt per timme vilken tar ungefär tio minuter i anspråk för att lösas upp 
innebär 4 timmars användning per dygn. 
 
Istället för att installera en ny kantremsupplösare skulle det kunna vara en ide att sänka 
varvtalet och därmed effekten i RM4:s upplösare när den bara löser upp kantrems. Därmed 
skulle den extra effekt som går åt under de 18 timmar som endast används för att lösa upp 
kantremsen kunna sparas in. När en utskottscontainer eller tambourrest töms ökas varvtalet till 
en nivå som snabbt löser det utskott som kommer.  
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8.5. Slutsatser av resultat 

Upplösarna har en stor överkapacitet i och med att bestrykningsmaskinen har lagts ned 
eftersom de dimensionerades för dels mer papper och dels tjockare, tyngre, bestruket papper. 
Statistik säger att den mängd utskott som slängs är en fjärdedel av det upplösarna klarar av. 
Strömloggningen visar att BM:s utskottsupplösare går tom halva tiden under ett dygn och att 
RM4-upplösaren löser endast kantrems under två tredjedelars dygn (detta kantremsutskott är i 
genomsnitt en tjugondel av vad RM4-upplösaren klarar av).  
 
Att minska kapaciteten och därmed elförbrukningen är inte bara en ekonomisk fråga för att 
köpa mindre el utan det är även nyttigt för samhället i ett större perspektiv. 
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9. Effektiviseringsförslag 
Innan de konkreta förslagen presenteras de idéer som kommit upp under arbetets gång. 

9.1. Tidiga förändringsförslag 

Förslag på förändringar som bidrar till att sänka elanvändningen av framförallt BM:s och 
RM4:s upplösare. 

9.1.1. BM:s utskottsupplösare 

• Att på något sätt reglera koncentrationshalten och att motoreffekten på rotorn ökas 
innan utskott töms i upplösaren och sedan varvas ned i takt med att utskottet blir 
upplöst vore gynnsamt. Det skulle betyda att upplösaren endast används vid behov och 
utan mer arbete för befintlig personal. 

• Ett alternativ är även att stänga av upplösaren helt eller delvis under nattskiften från 
22:00 till 05:30 på vardagar och 18:00 till 05:30 på helger. Till exempel skulle 
truckförarna tömma på en bestämd tid. Alternativt möjliggöra en enkel manuell start 
av upplösaren (en knapptryckning eller liknande) vid behov som utföres av truckförare 
eller personal på PM. Samtal med personal i driften av PM och upplösarna indikerar 
på att BM:s utskottsupplösare inte arbetar hårt under nattskift. 

9.1.2. RM4:s upplösare 

• Liksom BM:s utskottsupplösare är upplösaren bakom RM4 också i drift dygnet runt. 
Denna används dock hela tiden genom att kantrems från AM8, AM14, RM4 och 
OMR2 hela tiden måste lösas upp. I och med att det finns en överkapacitet i BM:s  
kantrems-upplösare borde rems ledas dit istället. 

• Containertömningen i RM4-upplösaren är ett gissel för personal som arbetar på 
rullmaskinen och de ser gärna att truckar endast tömmer utskottscontainrar i BM:s 
utskottsupplösare. Dessutom skulle en minskning av användningen av RM4 sänka 
bullernivån vilket är önskvärt ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns ett projekt på 
pappersbruket med syfte att sänka bullernivån, exempelvis har det byggts upp ett 
ljudskydd runt hylscontainern bakom AM1. Det finns alltså flera skäl att stänga eller 
minska användningen av RM4:s upplösare. 

• Förutom utskott från containrar och kantrems töms här även utskott från tambourrester 
och det utskott som fås då antingen RM2 eller RM4 får ett avbrott, vilket inträffar  
1,45 respektive 0,8 gånger per dygn, sammanlagt alltså mindre än 3 avbrott per 
dygn.15 Jämfört med hanteringen av avbrott i RM1 startas dess upplösare ett fåtal 
gånger per skift för att ta hand om utskott från avbrott där. De andra rullmaskinerna 
(RM2 och RM4) borde kunna klara av en liknande hantering vid RM4:s upplösare. På 
ett liknande sätt borde det gå att använda samma arbetssätt vid tömning av 
tambourrester på PM2 som vid PM1. När RM1 är klar med en tambour lyfts resten 
upp till pappersmaskinen och startar glättupplösaren och rullar av den återstående 
pappersbanan i densamme som endast behöver köras en kort stund för att ta hand om 
en vanlig rest. Efter att RM4 är klar med sin tambour borde det inte vara något 

                                                 
15 Uppgifter från Ingmar Bengtsson, StoraEnso Nymölla AB 
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problem med att lyfta upp resten och rulla ner den i RM4:s upplösare som startas och 
stängs av på samma sätt som PM1:s glättupplösare.  

• Tambourjärnet måste tömmas och sättas upp på maskinen igen men det finns ett lager 
med omkring 45 tambourjärn vilket innebär att det borde kunna gå att spara upp         
2-3 stycken och sen köra ner dessa tillsammans på en gång. I så fall skulle man kanske 
kunna sätta igång upplösaren varannan eller var tredje timme för att tömma rester och 
ta hand om eventuella avbrott. 

 

9.2. Konkreta eleffektiviseringsförslag 

Nuvarande användning av upplösarna innebär enligt nedanstående tabeller att driften av BM:s 
och RM4:s upplösare kostar ungefär 370000 kr respektive 275000 kr per år. Effektanvändning 
för upplösarna är uppskattad utifrån diagrammen i Bilaga 4 och Bilaga 5. 
Investeringskalkyleringarna som utförs nedan är beräknade med återbetalningstid utan hänsyn 
till ränta. 
 
I Tabell 6 och Tabell 7 här under redovisas den nuvarande driftkostnaden per år för BM:s och 
RM4:s upplösare. Siffrorna på effektanvändning är uppskattningar från diagrammen i Bilaga 
4 och Bilaga 5. 
 
Tabell 6 Driftkostnad för BM:s utskottsupplösare. 

240
24
70%
250
1471,68
367920

Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

BM-upplösarens installerade effekt [kW]
Aktiv tid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]

 
 
Tabell 7 Driftkostnad för RM4-upplösaren. 

200
24
63%
250
1103,76
275940

Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

RM4-upplösarens installerade effekt [kW]
Aktiv tid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
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9.2.1. BM:s utskottsupplösare ”På/Av” 

Om upplösaren är avstängd nio timmar per dygn är den aktiv under 15 timmar. Under den tid 
upplösaren är aktiv håller den en högre genomsnittlig effektanvändning. 75% är en 
uppskattning från diagrammen i Bilaga 4. Driftskostnaden med BM:s utskottsupplösare 
avstängd 9 timmar om dagen under ett år visas nedan i Tabell 8. 
 
Tabell 8 Årlig driftkostnad för BM:s utskottsupplösare ”På/Av” -förslag. 

240
15
75%
250
985,5
246375

Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

BM-upplösarens installerade effekt [kW]

Effektanvändning [%]
Aktiv tid/dygn [h]

Genomsnittligt elpris [kr/MWh]

 
 
Den grundinvestering som krävs för detta innebär programmering av mjukvara, utrustning  för 
reglage och installation vilket tillsammans uppgår till en kostnad på cirka 20000 kr16. 
Investeringen är återbetald inom ett år som synes nedanför i Tabell 9. 
 
Tabell 9 Investeringskalkyl BM:s utskottsupplösare ”På/Av” -förslag. 

-20000
121545

År 1
101545

Grundinvestering [kr]
Förtjänst [kr]

Återbetalning [kr]  

9.2.2. BM:s utskottsupplösare ”Varvtalsstyrd” 

En varvtalsstyrd upplösare som körs med låg effekt under tolv timmar och med hög effekt 
resterande tolv timmar. Effektanvändningen 30% under lågt varvtal är en uppskattning om 
vad som krävs för att ha viss rotation i upplösaren. Den aktiva tiden i upplösaren uppskattas 
ha en effektanvändning på 75%. En sammanställning av driftkostnaden visas nedan i Tabell 
10. 
 

                                                 
16 Prisuppgifter från Nymölla Bruks Instrumentavdelning, Mats Rosenberg. 
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Tabell 10 Årlig driftkostnad för BM:s utskottsupplösare ”Varvtalsstyrd” -förslag. 

240
12
30%
250
315,36
78840

240
12
75%
250
788,4
197100

Total driftkostnad [kr] 275940

BM-upplösarens installerade effekt [kW]
Låg effekttid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]

Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

BM-upplösarens installerade effekt [kW]
Hög effekttid/dygn [h]

 
 
Den grundinvestering som tillkommer jämfört med ”På/Av” är en frekvensomriktare med ny 
motor vilket uppgår till 1200 kr/kW och installation av densamme för 40000 kr17. En total 
investering på 348000 kr krävs således när instrumentdelen av kostnaden adderats. Enligt 
Tabell 11 är investeringen återbetald inom fyra år. 
 
Tabell 11 Investeringskalkyl för BM:s utskottsupplösare ”Varvtalsstyrd” -förslag. 

-348000
91980 91980 91980 91980

År 1 År 2 År 3 År 4
-256020 -164040 -72060 19920

Grundinvestering [kr]
Förtjänst [kr]

Återbetalning [kr]  
 

9.2.3. BM:s kantremsupplösare cirkulationspump separator 

Eftersom kantremsupplösaren är dimensionerad för fem gånger mer utskott än vad den löser 
upp i dagsläget är en enkel besparingsåtgärd att endast använda en av de två 
cirkulationspumparna. En investering på ungefär 25000 kr för röromläggning18. Nedanför i 
Tabell 12 har effektåtgången skrivits ned från installerad effekt på 15 kW till 13kW. 
Investeringen är återbetald inom ett år. 
 
Tabell 12 Investeringskalkyl för bortkoppling av cirkulationspump till separator. 

-25000
28470

År 1
3470

Grundinvestering [kr]
Förtjänst [kr]

Återbetalning [kr]  
 
 
                                                 
17 Prisuppgift Nymölla Bruks El-avdelning, Lars-Åke Melander. 
18 Prisuppgift Nymölla Bruk Anläggningsavdelning, Roland Stjernberg. 
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9.2.4. RM4-upplösaren ”På/Av” – separat kantremshantering 

Bortsett från kantremshanteringen används RM4:s upplösare lite i förhållande till den 
kapacitet upplösaren har. Hade den stängt för containertömning och endast använts för 
tambourrester blir driftkostnaden ur elförbrukningssynpunkt, enligt Tabell 13 nedanför, 
mindre än 50000 kr. Detta innebär en besparing på ungefär 230000 kr per år. 
 
Tabell 13 Årlig driftkostnad för RM4-upplösaren ”På/Av” -förslag. 

200
20
0%
250
0
0

200
4
65%
250
189,8
47450

RM4-upplösarens installerade effekt [kW]
Avstängd tid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

RM4-upplösarens installerade effekt [kW]
Aktiv tid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]  
 
Investeringen som krävs för detta talar emot förslaget då en kantremsupplösare kostar          
3,5 miljoner kr att bygga19. Detta ger en återbetalningstid på 15 år men då tillkommer 
driftkostnad för kantremsupplösaren med motorer för rotor och pumpar på cirka 150 kW 
(uppskattat från motorerna på PM1:s kantremsupplösare). 

                                                 
19 Prisuppgift Nymölla Bruk Anläggningsavdelning, Roland Stjernberg. 
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9.2.5. RM4-upplösaren ”Varvtalsstyrd” 

Resultat av en lägre effektanvändning i upplösaren för att endast lösa upp kantrems under    
18 timmar av dygnet och med en högre effektnivå under resterande 6 timmar  redovisas nedan 
i Tabell 14. 
 
Tabell 14 Årlig driftkostnad för RM4-upplösaren ”Varvtalsstyrd” -förslag. 

200
18
35%
250
459,9
114975

200
6
65%
250
284,7
71175

Total driftkostnad [kr] 186150

RM4-upplösarens installerade effekt [kW]
Låg effekttid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

RM4-upplösarens installerade effekt [kW]
Hög effekttid/dygn [h]
Effektanvändning [%]
Genomsnittligt elpris [kr/MWh]
Årsförbrukning [MWh]
Kostnad [kr]

 
 
Investeringen som krävs är frekvensomriktare med motor som innan för 1200 kr/kW och 
programmering och utrustning från instrumentavdelning. En ytterligare kostnad för 
installation av företagets kontrollsystem Damatic á cirka 20000 kr tillkommer20. 
Återbetalningstiden är fyra år vilket visas i Tabell 15. 
 
Tabell 15 Investeringskalkyl för RM4-upplösaren ”Varvtalsstyrd” -förslag. 

-320000
89790 89790 89790 89790

År 1 År 2 År 3 År 4
-230210 -140420 -50630 39160

Grundinvestering [kr]
Förtjänst [kr]

Återbetalning [kr]  
 
 

9.2.6. Alternativ separat kantremshantering för RM4 

Ett alternativ till en extra separat kantremsupplösare är att utnyttja den överkapacitet som 
finns. Detta genom att dra rör från AM8, AM14, RM4 och OMR2 till kantremsupplösarna vid 
PM1 och BM.  
 
En ny kantremsupplösare kräver en stor investering och kan byggas först vid en större 
ombyggnation vid till exempel uppgradering av en pappersmaskin eller dylikt. Försök har 

                                                 
20 Prisuppgift Nymölla Bruks El-avdelning, Lars-Åke Melander. 
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tidigare gjorts att leda om kantrems från AM14 till PM1:s kantremsupplösare men detta 
skapade stora problem då kantremsrören täpptes till. En anledningen till detta tros vara att 
kantremsröret byter diameter vilket möjligtvis förändrar sugkraften från fläkten som sliter 
sönder remsen och stoppar upp röret. Förutom detta misslyckade försök har inga nya gjorts 
för att leda om kantrems. Dock kan en temporär omledning av kantremsrören vara 
fördelaktigt jämfört med att använda RM4-upplösaren som idag eller direkt bygga en ny 
kantremsupplösare. 
 
Den nuvarande belastningen på kantremsupplösarna, åtminstone under de dygn statistik 
undersökts, visas i Figur 19. 
 

Kantremsupplösare

0

5

10

15

20

25

30

35

40

K
an

tr
em

su
ts

ko
tt

 [t
on

]

PM1
BM
RM4

 

Figur 19 Linjediagram som visar fördelningen av kantrems i kantremsupplösarna under de dygn som statistik 
undersökts. (Se Bilaga 9 för detaljer) 

 
Den överkapacitet som finns i PM1:s och BM:s kantremsupplösare är tillräcklig för att ta 
hand om den mängd kantrems som produceras under normal produktion enligt Figur 20. 
PM1:s kantremsupplösare tilldelas utskott från AM1, AM6, AM7, AM14, RM1 och OMR2 
och BM:s kantremsupplösare får utskott från AM15, AM8, RM2 och RM4. Denna fördelning 
motiveras av att konverteringen inte vill ha alla stora ark-maskiner på samma 
kantremsupplösare vilket förutsätts också gälla arkmaskinerna på små ark. Dessutom blir 
sträckan av kantremsrör från AM8 och RM4 till PM1:s kantremsupplösare lång vilket kan 
vara problematiskt. 
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Kantremsupplösare, med kantrems från RM4 i de övriga
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Figur 20 Linjediagram som visar fördelningen av kantrems i kantremsupplösarna under de dygn statistik 
undersökts. 

 
Adderas däremot de högsta dygnssiffrorna för kantremsutskottet når mängden utskott upp till 
nivån för upplösarnas dygnskapacitet. PM1:s kantremsupplösare har utskottsmaxima på       
49 ton/dygn och BM:s kantremsupplösare har utskottsmaxima på 54 ton/dygn21. 

9.3. Diskussion angående eleffektiviseringsförslagen 

För BM:s utskottsupplösare är den mest kostnadseffektiva lösningen att den är avstängd när 
den inte används, att truckförare och annan personal som tömmer utskott i den helt enkelt 
startar upplösaren vid behov. Dessa uppstarter bör programmeras olika, vid hylsavrullning 
och rullupplösning skulle det vara okej att även tömma utskottscontainers där. Hylsavrullning 
och rullupplösning sker efter behov och alltså inte hela tiden (inte ens under förmiddags och 
eftermiddagsskift) därför sparas el även under dessa perioder. När upplösaren är avstängd och 
en truckförare ska tömma en utskottscontainer sätter han helt enkelt igång upplösaren genom 
ett enkelt reglagedon. Detta kan exempelvis vara ett snöre att dra i för att starta motorn. 
Motorn ska därefter stänga av sig själv, förslagsvis genom att vara satt på timer eller genom 
att mäta när rotorns motstånd minskat. Exempelvis kan den köra i ungefär tio minuter för att 
vara säker på att utskottet är upplöst för att sedan stängas av. Nackdelen med detta är att fulla 
utskottscontainrar produceras oregelbundet och kan komma flera på en gång eller mycket 
utspridda. Att på detta sätt starta upp upplösaren upprepade gånger sliter ut motorn snabbare 
än vad en jämnare användning av den gör. 
 
En jämnare körning av BM:s utskottsupplösare är precis vad förslaget att varvtalsstyra den 
kommer att innebära. De procentsatser effektanvändning som använts i beräkningarna är 
endast uppskattningar och kan mycket väl vara lägre, särskilt gränsen för effekt som krävs för 
rotorn ska rotera i en lösning vilken i huvudsak består av vatten. Truckförare och annan 
personal måste fortfarande aktivera upplösaren för att den ska höja varvtalet och kunna lösa 

                                                 
21 Detta är något över BM:s kantremsupplösares nedtecknade dygnskapacitet. 
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upp utskott men den blir inte lika känslig för många uppstarter vid spridda skurar av 
utskottscontainers. Nackdelen är den kostnad för frekvensomriktare och ny motor som behövs 
för att en varvtalsstyrning ska vara möjlig. 
 
Vilket är bäst? Att antingen ha RM4:s upplösare avstängd förutom vid tömning av 
tambourrester och utskottscontainrar, eller sänka varvtalet för rotorn när upplösaren endast 
löser upp den mängd kantrems som tas om hand. Ytterligare en separat kantremsupplösare 
kräver en stor investering för att spara in den el som kan sparas för att kunna stänga av RM4:s 
upplösare när den inte används. Att istället leda om kantremsen från RM4 till 
kantremsupplösarna vid PM1 och BM är troligtvis ett billigare alternativ. Det ska dock finnas 
i åtanke att även om kantremsupplösarna har kapacitet för att klara av en sådan ombyggnad, 
finns det inte utrymme för ännu mer kantrems än vad som produceras nu. En utökning av 
RM2:s körning under nattskift till exempel får BM:s kantremsupplösare svårt att klara av. Vid 
en eventuell ombyggnad av kantremsrören, måste effekten ökas på de två kantremsfläktarna 
till BM:s kantremsupplösare som har ställts ned för den minskade användningen. 
 
Hur mycket går det att minska effekten på RM4:s upplösare för att endast kunna lösa upp 
kantrems. Procentsatsen på effektanvändning som satts har uppskattats ifrån hur stor motor 
som krävs för de redan existerande kantremsupplösarna. Dessa är överdimensionerade som de 
är och går liksom de andra upplösarna inte på hundra procents maskinkraft22. Hur mycket mer 
kraft som egentligen går åt för att lösa upp kantremsutskott i RM4:s upplösare, som är större 
än kantremsupplösarna, är svårt att säga. Mer el sparas ju färre gånger upplösaren startas upp 
för att ta emot tambourrester. Det kan därför vara en ide att försöka samla tambourrester och 
tömma fler åt gången vilket betyder att upplösaren inte behöver startas upp för varje 
tambourrest som ska tömmas. 
 
De förslag som rekommenderas är de med varvtalsstyrda upplösare vilka går på låg nivå då de 
inte används och övervakas av personal under den tid de används. Elbesparingen är inte lika 
stor som vid avstängning och de kräver investeringar i form av nya motorer och 
frekvensomriktare, förutom den omprogrammering som ändå krävs för att styra dem 
annorlunda. Det finns också möjlighet till tömning av mer utskott om produktionen skulle 
ökas.  

9.4. Framtida arbete 

Under arbetets gång har det kommit upp frågeställningar som inte hunnits med under 
examensarbetet men som ändå är intressanta för framtida projekt. 
 
♦ Nu för tiden finns det en ny sorts rotor som är mer optimerad för att spara el. Är det 

mening att byta rotorer i upplösarna på pappersbruket? 
♦ Det vore intressant att kunna bestämma vid vilken procent av den totala installerade 

effekten en upplösarrotor måste köras för att dels kunna rotera på låg effekt i 
vattenlösning och dels kunna lösa upp det kantremsutskott som hamnar i RM4:s upplösare 
i dagens produktionstillstånd. 

♦ Vid styrning av BM:s utskottsupplösare måste tippning av utskott i den hindras när den är 
avstängd eller satt på lågt varvtal. Detta innebär att ett slags hinder måste omöjliggöra 

                                                 
22 35% av RM4:s upplösare med installerad effekt på 200 kW är 70 kW. Installerad effekt för 
till exmpel BM:s kantremsupplösare är 90kW som om den kör med 70% av den totala 
installerade effekten kör med 63 kW. 
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containertömning av utskott i upplösaren när den inte är redo. Konstruktionen ska även 
innehålla möjlighet för truckföraren att från trucken sätta igång upplösaren. 

♦ En alternativ hantering av sprätten från tambourer vid provtagning är önskvärt för att 
slippa start av glättupplösaren för upplösning av sprätten. Hur detta alternativ ska se ut bör 
undersökas. 
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PM1 
 
Upplösare Namn Pos.nr. Inst. Effekt (kW) 
RM1:s upplösare Utskottsupplösare 012-478 160 
 Utskottsupplösarpump 018-256 45 
    
Kantremsupplösare Kantremsupplösare 012-397 110 
 Tömningspump 018-255 30 
 Cirkulationspump 018-254 11 
 Sugfläkt 012-398 160 
 Bakvatten remsupplösare 018-253 2,2 
    
Glättupplösare Maskinglättupplösare 012-440 250 
 Glättupplösarpump 018-818 55 
 Vakuumpump glättupplösare. 018-821 5,5 
 Frånluftsfläkt glättupplösare 012-439 45 
    
Limpressupplösare Limpressupplösare 1 012-441 200 
 Limpressupplösare 2 012-442 200 
 Upplösarpump limpress 018-817 90 
 Vakuumpump limpress 018-292 5,5 
 Frånluftsfläkt limpress 012-465 15 
    
Pressupplösare Rotor pressupplösare 012-438 160 
 Utskottspump pressupplösare 018-811 30 
 Vakuumpump pressupplösare 018-820 5,5 
    
Guskgrop Omrörare 1 012-422 37 
 Omrörare 2 012-423 37 
 Guskgroppump 1 018-809 45 
 Guskgroppump 2 018-810 160 
    
 Summa effekt (kW):  1858,7 
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PM2 
 
Upplösare Namn Pos.nr. Inst. Effekt (kW) 
RM4:s upplösare Utskott till Trimvac (remscyklon) 118-039 18,5 
 Utskott från RM-upplösare 118-038 30 
 Kantremsfläkt 112-550 75 
 RM4 upplösare rotor 112-545 200 
    
Glättupplösare Glättupplösare 1 rotor 112-543 200 
 Glättupplösare 2 rotor 112-544 200 
 Utskott från glättupplösare. 118-037 45 
 Cirkulationspump för 118-037 118-093 22 
 Frånluftsfläkt glättupplösare 116-083 18,5 
    
Limpressupplösare Limpressupplösare 1 rotor 112-541 200 
 Limpressupplösare 2 rotor 112-542 200 
 Cirkulationspump för 018-036 118-087 22 
 Utskottsmassapump limpressupplösare 118-036 45 
 Frånluftsfläkt limpressupplösare 116-033 7,5 
    
Pressupplösare Rotor pressupplösare 112-540 200 
 Utskottspump pressupplösare 118-035 37 
 Fläkt pressupplösare 116-041 7,5 
    
Guskgrop Omrörare 1 112-069 30 
 Omrörare 2 112-070 30 
 Utskott från guskgrop 118-033 45 
 Utskott från guskgrop 118-034 200 
    
 Summa effekt (kW):  1833 
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BM 
 
Upplösare Namn Pos.nr. Inst. Effekt (kW) 
Giljotinupplösare Rullupplösare 092-282 250 
 Rullupplösare pump 098-283 90 
    
Remsupplösare Remsupplösare rivare 092-283 90 
 Remsupplösare pump 098-285 30 
 Cirkulationspump separator 1 098-301 15 
 Cirkulationspump separator 2 098-302 15 
 Remsfläkt 1 092-286 75 
 Remsfläkt2 092-287 75 
    
 Summa effekt (kW):  640 
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Intervjuer med personal i KP 
 
Från varje skift har synpunkter tagits från dels skiftledare och dels en eller två truckförare i 
mån av tillgänglig tid. 
 
Punkter som gicks igenom med alla truckförarna 
 
1. Hur lång erfarenhet? (av truckkörning i KP) 
2. Kört mest till vilken maskin? (AM1,6,7,8,14,15) 
3. Är det någon skillnad att tömma utskott för stora respektive små ark? 
4. Tömmer helst utskottscontainer var? (BM/RM4) Varför? 
5. Vad finns det för problem vid BM:s utskottsupplösare idag? 
6. Vad finns det för problem vid RM4:s upplösare idag? (Är det trångt i truckvägarna 

däromkring, tömmer flera samtidigt, personer som till fots i närheten, containrar som 
strular, med mera) 

7. Varför töms utskottscontainrar i RM4:s upplösare? 
8. Har arbetsledningen givit direktiv om att för det mesta tömma i BM:s utskottsupplösare? 
9. Skulle en avstängning av RM4:s upplösare innebära problem? 
10. Verkar det rimligt att ha RM4 upplösaren avstängd för containertömning om den hanterar 

väldigt lite utskott? (Givetvis med möjlighet att sätta igång den om det behövs fast endast 
i undantagsfall) 

11. Blinkar den röda lampan vid BM:s utskottsupplösare ofta? 
12. Vad görs då? (Tömmer ändå, väntar, tömmer i RM4, annat?) 
13. Stänger man BM:s utskottsupplösare med snöret ofta? 
14. Vad görs då? (Väntar, tömmer i RM4, annat?) 
15. Är det ofta kö till BM:s utskottsupplösare? 
16. Vad görs då? (Väntar, tömmer i RM4, annat?) 
17. Är det problematiskt att öppna porten till RM4:s upplösare för hand med snöret som 

hänger där nu? 
18. Är det tänkbart att göra på ett liknande sätt vid BM:s utskottsupplösare fast där också sätta 

igång rotorn via samma reglage som öppnar porten? (Tanken är att när inte hylsavrullning 
eller rullskäraren är igång kan upplösaren vara avstängd) 

19. Övriga synpunkter när det gäller upplösarna? 
 
Skift 1 
 
Skiftledaren har inga specifika synpunkter på hur upplösarna sköts. Det viktigaste är att det 
går att tömma utskottscontainrar när det behövs och detta kan vara när som helst för det finns 
inget sätt att styra när och hur ofta containrar fylls upp vid normal produktion. Dessutom kan 
personalen i KP inte påverka körningen av upplösarna och vet inte heller hur eftersom de 
ligger under PP:s ansvarsområde. 
 
Truckförare A 
 
1. Har kört truck i KP under ett år. 
2. Tömmer BM-hallen vilket innebär tömning av arkmaskinerna på stora ark, RM2, OMR2 

och därutöver även utskottscontainrar bakom AM1. 
3. Det är lättare att tömma A4, rullmaskinens containrar är svårare eftersom utskottet ligger 

som stora bollar där. 
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4. Han tömmer helst i RM4:s upplösare för att BM:s är så trång och knölig. Dessutom är 
rullmaskinens containrar lättare att tömma där eftersom den är mycket större. 

5. ” Utskottsgapet” til l BM:s upplösare är litet, det är trångt där så det krävs lite knixande för 
att komma till där. Det finns ett par större containrar i BM-hallen som är opraktiska för 
tömning för det lilla gapet. 

6. Vid tambourbyte mellan RM4 och PM2 kan det bli en stunds väntetid. 
7. Det töms utskottscontainrar i RM4:s upplösare för att de stora containrarna måste tömmas 

där och för att RM2:s containrar är lättare att dumpa där. 
8. Nej. 
9. Han ser inga problem med att sluta tömma i RM4:s upplösare om de stora containrarna 

byts ut men han tycker bättre om att tömma i RM4 upplösaren. 
10. Det verkar inte orimligt men det är bekvämare att tömma utskott där. 
11. Nej, inte så ofta (den blinkar vid hög nivå). 
12. Tömmer ändå 
13. Nej. 
14. Tömmer i RM4:s upplösare 
15. Nej någon gång då och då. 
16. Väntar, försöker ha containers tomma en stund innan skiftavlösningen men uppfattar det 

inte som ett problem. 
17. Nej, fullständigt oproblematiskt. 
18. Ser inte att det skulle kunna vara otänkbart. 
19. Ibland måste pappret omfördelas manuellt för att containern ska gå att tömma. Om 

containers från rullmaskinen ska tömmas i BM:s utskottsupplösare behöver gapet göras 
större. Människor gör det lätt för sig och kör till den upplösare som är närmst. 

 
Truckförare B 
 
1. 16 år. 
2. AM6 och AM7 mest. 
3. De stora containrarna är bökiga. Stora ark hänger ofta kvar i containern. 
4. Tömmer helst i BM:s upplösare, det är lättare att komma till, inget snöre att dra i, ingen 

travers att vänta på. 
5. Snöret som dras för och hindrar tömning ibland. Det är trångt där och svårt att om det 

kommer gående bakom hörn. 
6. Traversen som hindrar tömning. Hylskapmannen och personalen på RM4 är svåra att se 

och de ser inte upp själva, är dessutom svårt att höra trucken i oväsendet. 
7. Det töms utskott i RM4:s upplösare när BM:s upplösare är stängd. Truckförare till AM8, 

RM2, OMR2 och AM15 kör troligtvis för det mesta till RM4:s upplösare eftersom det är 
närmre och då går det snabbare att tömma men det är inte akut med tidsbrist som är 
orsaken. 

8. Tror inte det, tidigare var det sagt att inte tömma i RM1:s upplösare. 
9. Det skulle kunna bli mer trafik där på grund av att alla måste köra dit, en flaskhals. 
10. Inte orimligt, AM8-föraren kanske har något emot det. 
11. Nej. 
12. Väntar på tecken från upplösarmannen (personal från supporten som jobbar vid giljotinen 

förf. anm.). 
13. Det har blivit mindre med tiden. 
14. Ibland lagras utskott om inte RM4:s upplösare är igång för då tömmer man där. 
15. Sällan, det är inget problem. 
16. Väntar. 
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17. Nej. 
18. Nej, men det vore bättre om det sköttes automatiskt. 
19. Har inte tömt så mycket den senaste tiden, arbetar som inhoppare. 
 
Skift 2 
 
Skiftledaren ser inga problem med att bara tömma utskottscontainrar i BM:s upplösare eller 
att truckförarna skulle sätta igång den manuellt på nåt sätt. Han tycker själv att det är ett 
slöseri med el att köra RM4:s upplösare hela tiden men vill inte dra kantremsen från både 
AM14 och AM15 till samma kantremsupplösare. KP har genom åren haft mycket problem 
med att rems fastnat i rören med följden att maskinerna måste stoppas. Om bägge stora ark-
maskinerna var kopplade till samma kantremsupplösare skulle det innebära att en hel 
avdelning måste stängas när det blir problem där. 
 
Truckförare C 
 
1. 5 år. 
2. Har kört för de flesta maskinerna men mest i BM-hallen. 
3. Det är lättare att tömma A4-containrar, många olika papper i stora ark-containrar . 
4. Tömmer mest i BM, känns bättre och tryggare där än i fyrans som är mer som ett 

arbetsområde för personal vid rullmaskinen. Tömmer även containrar från AM8 i BM:s 
upplösare. 

5. Det är trångt vid inkörning och utkörning, det är trångt för containern. 
6. De stänger porten för tambourtömning, en transportbana för rullar och personal omkring 

upplösaren medför att det kan bli fler stopp och längre väntetid till fyrans upplösare. 
7. Vid stopp i BM:s upplösare och vid tömning av de stora containrarna. 
8. Nej, det är fritt att tömma vart man vill. 
9. Nej. 
10. Om de stora containrarna byts ut så kan det nog fungera. 
11. Nej. 
12. Kollar pulpeten, ser det okej ut tömmer han även om lampan blinkar. 
13. Det händer inte varje skift. 
14. Det brukar fixas fort och under tiden töms utskottet i RM4:s upplösare istället. 
15. Nej, det händer att det är en truck för men det är inget problem. Håkan har på senaste 

tiden tömt alla KP:s utskottscontainrar. 
16. Väntar. 
17. Den funkar bra. 
18. Inte omöjligt. 
19. Har inte något problem med utskottshanteringen och upplösarna som det ser ut idag. 
 
Skift 3 
 
Skiftledaren säger att han är glad bara upplösarna fungerar när de behövs för de ska fungera. 
 
Truckförare D 
 
1. 16 år. 
2. Har kört för många maskiner. 
3. Stora ark är tyngre men det var värre förr. 
4. Tömmer helst i BM:s för att där går det alltid att tömma. 
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5. Det blir tjock konsistens i upplösaren ibland. 
6. Största problemet är traversen som för ner tambour till RM4 och då passerar över 

upplösaren. Det är en otäck känsla att veta att den kan åka över en när som helst. Det kan 
även ligga sprätt på golvet framför upplösaren. 

7. Vid fel på BM vilket inte blir så ofta. 
8. Vet inte riktigt men det måste han ha gjort. 
9. Nej, tömmer visserligen inte i fyran särskilt ofta, längesen nu. 
10. Ja. 
11. Nej. 
12. Vänder om det inte alls går att tömma. 
13. Nej. 
14. Ringer upp till BM. Avvaktar. 
15. Nej, ibland är där två truckar samtidigt men det är inga problem. 
16. Väntar, det går snabbt. 
17. Nej 
18. Varför inte, bara den går. 
 
Truckförare E 
 
1. 19 år. 
2. AM7, PE12. 
3. Det är palltömningen med stora ark som är skillnaden annars är det samma hantering. 
4. Tömmer i BM för att den är närmst, sett från AM7. 
5. Det är trångt där, svårt att komma till, det står och ligger rullar överallt. Säkerheten, 

kapaciteten. 
6. Hylsvagnar som skymmer sikten. 
7. För att den finns. Tömmer i RM4:s upplösare om BM:s är stängd. 
8. Nej. 
9. Blir det mer ordning och reda och bättre sikt så är det nog inga problem. 
10. Ja. 
11. Ja. 
12. Där är en konstig skylt som säger att lampan blinkar vid tre olika tillfällen; hög nivå, låg 

nivå samt hög koncentration, tömmer ändå. 
13. Nej. 
14. Om lampan blinkar och snöret är för används RM4 istället, blinkar inte lampan kontaktas 

BM. 
15. Nej, det händer någon gång emellanåt att det är två där samtidigt men inte ofta. 
16. Väntar. 
17. Nej. 
18. Ja. 
19. För att underlätta för tömning av sprättpapper som mest fyller upp en container med luft 

kan det vara en bra idé att ha vattensprits längs kanterna på BM:s upplösare så att pappret 
dras ned i upplösaren automatiskt. 

 
Skift 4 
 
Skiftledaren tror inte på iden att stänga RM4:s upplösare för tömning av utskottscontainrar 
men har inget emot manuell styrning av BM:s upplösare. Däremot tycker han att det vore en 
bra ide att kantremsen för både AM14 och AM15 borde dras till BM kantremsupplösare för 
den är det väldigt  sällan problem med. 
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Truckförare F 
 
1. 7 år. 
2. AM6, har hoppat in extra i BM-hallen. 
3. De stora containrarna är värst, annars är nog vikten densamma. 
4. Tömmer mest i BM:s för den är närmast, kör kortas möjliga vägen men tömmer helst i 

RM4:s upplösare. 
5. Det är smalt och trångt och det står mycket rullar omkring upplösaren som skymmer 

sikten. 
6. Personal som är i vägen, tambourskifte, rullbandet som är trångt att passera om det står 

rullar på det och porten som är låst ibland gör det mindre tillgängligt. Från FS1 är det 
längre sträcka att köra till RM4. 

7. Tillgängligheten bestämmer. (Under stoppet töms utskott delvis i containrar och det 
fungerar bra, bra att det går att tömma någonstans åtminstone) 

8. Nej, bara vid stopp. 
9. Nej, finns det inget annat val så kan man endast tömma i BM:s upplösare. 
10. Ja, så länge det funkar är det inga bekymmer, en extra bit att köra gör inte så mycket så 

länge det finns någonstans att tömma. 
11. Det blinkar inte så mycket. 
12. Tömmer ändå så länge det inte är avspärrat med snöret. 
13. Inte så ofta nuförtiden. 
14. Tömmer i RM4:s upplösare. 
15. Inte ofta, det händer men då är det bara en föra och det tar inte så lång tid. 
16. Väntar. 
17. Det är ju ett extra moment men kanske inte ansträngande att dra i snöret dock, värre att 

öppna luckorna på trucken då. 
18. Bara den finns tillgänglig och det går att tömma i den på ett smidigt sätt. 
19. Containrarna är inget vidare. 
 
Truckförare G 
 
1. 18 år. 
2. Har kört för alla arkmaskinerna men är på AM8 nu. 
3. Ja, stora ark hänger gärna kvar i containern och de stora containrarna på stora ark är 

dumma. 
4. RM4, närmast för honom, lättare att komma till. 
5. Det är tight in till upplösaren, där finns ett par skymda hörn, trångt att köra in och trångt 

vid tömning. 
6. Tambouravrullning, de låser porten och hylskaparen kan dyka upp plötsligt. 
7. Bäst kapacitet, mest tillgänglig. 
8. Tömmer var han vill. 
9. Det blir mycket trafik till BM då och där är det problematiskt för två truckar att mötas. 
10. Det är en dålig idé ur arbetssynpunkt, hanteringen blir svårare och det kräver bättre 

körbanor och sikt. 
11. Tömmer inte i BM:s upplösare så ofta. 
12. Tömmer ändå. 
13. Kör till RM4:s upplösare nio av tio gånger men har sett snöret ändå. 
14. Ringer arbetsledaren. 
15. Det händer men inte så ofta. 
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16. Väntar, turas om. 
17. Inga problem. 
18. Bara det fungerar så är det okej. 
19. Tillgängligheten är dålig till BM:s upplösare, han tror att incidenter med truckar kommer 

att öka om alla ska köra dit. 
 
Skift 5 
 
Truckförare H 
 
1. 5 år. 
2. AM6. 
3. Tyngre containrar på stora ark, mer luft i A4 containers. 
4. Tömmer helst i BM:s upplösare för det är närmast klart bäst rent praktiskt. 
5. Det är trångt där. 
6. Personal arbetar i närheten. Det är avstängt till och från vid tambourbyte på rullmaskinen. 
7. För truckföraren på AM8 är det närmare till RM4. Om det är stängt på BM. 
8. Nej. 
9. Nej, lite längre körsträckor i vissa fall bara, använder den inte så ofta. 
10. Ja, helt klart. Det är även bra ideologiskt sätt att spara energi. 
11. Nej 
12. Tömmer ändå. 
13. Nej. 
14. Tömmer i RM4. 
15. Nej, högst två. 
16. Väntar. 
17. Nej. 
18. Det är bättre med automatik. Mänskliga faktorn. 
19. Hylsavrullning fungerar inte. Det är för få containrar för att nattskiftet ska klara sig utan 

att fylla upp de tomma containrarna under ett skift. Det hade räckt med fyra-fem 
hylscontainrar till. 

 
Truckförare I 
 
1. 14 år. 
2. PE12 (BM-hallen) 
3. Nej. 
4. RM4 
5. Trångt. 
6. Inga problem. 
7. Det är snabbaste vägen och enklare. 
8. Nej. 
9. Nej. 
10. Ja. 
11. Till och från. 
12. Tömmer ändå. 
13. Nej. 
14. Tömmer i RM4. 
15. Nej, väldigt sällan. 
16. Kör till fyran om det är fler än en före. 
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17. Nej. 
18. Ser inget problem med det, men hellre slingor i golvet. 
19. Utskottshanteringen brukar fungera. 
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Upplösare PM 
 
1. I vilken upplösare töms tambourrest från RM1? 
2. I vilken upplösare töms tambourrest från RM2? 
3. I vilken upplösare töms tambourrest från RM4? 
4. I vilken upplösare töms hel eller stor del av full tambour från PM1 de gånger det behövs? 
5. I vilken upplösare töms hel eller stor del av full tambour från PM2 de gånger det behövs? 
6. I vilken upplösare töms hel eller stor del av full tambour från tambourlagret (före detta 

BM) de gånger det behövs? 
7. Hur används upplösarna i samband med uppstart? 
8. Hur används upplösarna i samband med banbrott? 
9. Hur används upplösarna i samband med byte av papperskvalitet? 
10. Hur går det till när det görs provtagning av färdigt papper från PM1 och PM2? 
11. Finns det alternativa metoder för att hantera provtagningen? 
12. Vad används Guskgropen till? 
13. Vad används Pressupplösaren till? 
14. Vad används Limpressupplösaren till? 
15. Vad används Glättupplösaren till? 
16. Av vilka orsaker blir det stopp i en upplösare? 
17. Vem hanterar driften av upplösarna efter pappersmaskinerna? 
18. Finns det synpunkter på trucktrafiken vid RM4:s upplösare? 
 
Skiftledare 1 
 
1. Den töms i glättupplösaren. 
2. BM:s utskottsupplösare. 
3. RM4. 
4. Till 90% i glättupplösare (ibland i BM eller i RM4). 
5. Oftast i RM4. 
6. Till den maskin som gjort pappret om det är möjligt. 
7. Stegvis via Gusk, Press, Lim och Glätt. 
8. I upplösaren närmast före förutom sista på glätten. 
9. Man rullar upp på tambourn under tiden kvalitetsomställningen är igång. 
10. Man tar 16 ark på tvären för arkivering och en remsa för att kontrolleras i paperlab. 

Stämmer av färgen med kopieringsprov. Man river av för att få oförstört papper. Prov tas 
på varannan, var tredje tambour, ibland om det går bra hoppar man över fler. 

11. Nej, lägger man några sprättar på golvet och för ned dem tillsammans sedan kan 
upplösaren stocka sig. 

12. Allt utskott hamnar där. Slaskkant. 
13. Vid stopp, avbrott. 
14. Vid stopp, avbrott. 
15. Tambourrest, sprätt, den aktiva upplösaren. 
16. Felinställd nivå, spädvattenreglering, vakuumpumpfel, stor kladd papper. 
17. RM1 personal, BM support på natten sköter den sig själv, RM4 personal, kantrems sköts 

av PM1 och PM2. 
 
Med en separat kantremsupplösare finns det inget som säger att det inte går att köra RM4:s 
upplösare som RM1:s 
I och med att upplösarna är sammankopplade är det lättare att undvika överfyllning i tornen. 
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Skiftledare 2 
 
1. PM1 glätt 
2. BM, närmast tömmer 
3. RM4 
4. RM1 glätt, BM ungefär lika övervikt BM. 
5. RM4 
6. Man håller sig till maskinen som kört 
7.  
8. Där banbrottet kommer. 
9. Glättupplösaren 
10. Man sprätter tills det känns bra, veck. 
11. Ont om personal, dålig idé att spara lite. 
12. Utskott går till gusk, sen vidare till torn. 
13.   
14.   
15. Används mycket, kvalitetsomställningar använder glättupplösaren mycket. När 

softcalandern rengörs används glätten, tambourrest, utskott. 
16. Pressupplösaren har kört fast mycket. Orsak för mycket papper för lite vatten. Sliten rotor. 
17. RM1 personal på RM1, BM supportskiften i första hand obemannad natt, RM4 mestadels 

RM4 men även PM2, kantremsupplösarna KP sköter rören annat gemensamt. 
18. Slipper gärna KP-truckar. 
 
Skiftledare 3 
 
1. PM1 glätt. 
2. Giljotinupplösare (BM) 
3. RM4 
4. PM1 glätt, giljotin. 
5. RM4 mer, lite giljotin. 
6. Där det finns möjlighet, giljotin, lite problematiskt vid hylsavrullning samtidigt, men på 

natt går det bra. 
7. Tas fram bit för bit. 
8. Där banbrottet är, närmst bakomvarande. 
9. Ned i glätten eller upp på järn. 
10. Sprätt omkring 200 meter, synark, remsa paperlab som provas på labb, 16 pappersark 

tvärs som arkiveras, vithet, formation, tjocklek, ytråhet 
11.   
12. Vid start går mäld ner i gusk innan pressen. 
13. Efter pressen. 
14. Efter förtork, eftertork. 
15. Kvalitetsomställningar, avbrott i glätten, alla avbrott, sprätt, tambourrest. 
16. När något inte fungerar. Vattnet slut, många upplösare samtidigt. Rotorerna löser ut i 

ställverk. 
17. RM4 rullmaskinpersonal, RM1 rullmaskinpersonal, kantremsupplösare går hela tiden, BM 

support PM-arbetsledning nattskift 
18. Så länge truckförarna respekterar traversen så går det bra. 
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Skiftledare 4 
 
1. Glättupplösare PM1 
2. Giljotinupplösare BM 
3. RM4s upplösare 
4. Glättupplösare PM1 (en hel tambour tar fyra timmar att rulla ned och görs etta vid 

glättupplösaren måste den bevakas hela tiden, det behövs inte vid nedrullning i RM4) 
5. RM4, glättupplösare PM2 från vagnen 
6. Dagtidare rullar ned i BM, annars styr omständigheter, utskott i torn, maskin som kört 

pappret. 
7. De startar på auto, utom press som startas manuellt 75% av gångerna. 
8. Alla upplösarna startar automatiskt vid brott 
9. Rullas upp på tambour eller ned i glätt direkt 
10. Rotor går i tio minuter, måste vara still i tio minuter, man arbetar undan. 
11. Skulle kunna lägga sprätten på golvet och ta den samtidigt som sprätten (inte populärt) 
12. Allt utskott går via guskgropen 
13. Bara vid banbrott, äldst för liten 
14. Används bara vid banbrott 
15. Banbrott, tambourrester, omställning 
16. Upplösaren startar inte, fotocell ur funktion 
17. Kantrems går hela tiden, PM1 trimvac, PM2 trimvac, respektive rullmaskins upplösare, 

support BM 
18. Inte så mycket trucktrafik i rm4 område på D-skift 
 
Skiftledare 5 
 
1. Glättupplösare PM1 
2. BM 
3. RM4 
4. Glätt PM1, även BM 
5. RM4, ibland BM 
6. BM men enklare att rulla ned i RM4. 
7. kör ned i sektionerna 
8. Glättupplösaren brott i softcalandern, förtork sizer limpress, press i pressupplösaren. 
9. Lättare att ta färgprover på tambour annars i glätten. 
10. 16 ark, remsa till paperlab 
11. Nej 
12. Hela systemet förs till gusken innan utskottstorn 
13. Startar vid avbrott 
14. Samma 
15. Vid avbrott, pope innan glätt, tambourrester, utskottspapper, sprätt. 
16. Inte tillräckligt med spädvatten oftast, vattnet måste skjuta ned pappret till rotorn, rotorn 

fungerar inte ordentligt. 
17. PM-personal (RM4, RM1, kantrems, tekniker) Support BM 
18. Det kan bli hektiskt men de kan ju tömma i BM istället. Mindre trafik är bra. 
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