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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det går att minska 

frånluftsventilationen till tvättapparater för pappersmassaindustrin. Genom att mäta 

flödet för frånluftsventilationen och mätinstrument vid ångläckaget har undersökningar 

gjorts om det går att minska frånluftsventilationen.    

Examensarbetet har utförds för företaget Metso i Sundsvall som bl.a. tillverkar hela 

systemlösningar till pappersmassaindustrin. Mätningarna har gjorts på SCA Östrand i 

Timrå som är en pappersmassa tillverkare.  

Inledningsvis ges en presentation över hur pappersmassatillverkning går till och sedan 

ges en mera genomgående beskrivning av hur Twinroll tvättapparat, spädskruv och 

standpipe fungerar. 

I teori delen tas det upp vilka saker som påverkar ångläckaget för tvättapparaten. Det 

som påverkar är sambanden i ideala gaslagen, fukt och avdunstning. För att beräkna 

hastigheten med pitotrör har Bernoullis ekvation härleds i teoridelen.   

Mätningarna gick ut på först att fastställa frånluftsventilationsflödet från tvättapparaten. 

Dessa mätningar gav problem i början eftersom frånluften hade hög temperatur och 

ånghalt men sedan kunde flödet mätas. För mätningarna användes pitotrör och 

vinghjulsmätare. 

 För att fastställa vilket det minsta frånluftsventilationsflöde är innan det bildas 

ångläckage från tvättapparaten användes för det mänskliga ögat. Det visade att det inte 

gick att visa hur ångläckage ändrades genom tiden. Mätningar av temperatur- och RH-

givare gav dåliga värden förutom när en tillfällig produktionsstörning inträffade. Då 

fastställs att när produktionen, temperaturen på pappersmassan- och spritsen går ner 

minskas ångläckaget. RH-givaren visade felvärden pga att inte synbart ångläckage 

inträffar och att spritsen går i intervaller.  

Konceptgeneringen visade att minskade av kåpansluftvolym och ångläckagearean 

troligtvis är dem bästa lösningarna. Dem andra lösningarna kan testas om energipriserna 

går upp och då lär dem bli lönsamma.  
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Abstract  
The purpose of this paper is to examine whether it is possible to reduce exhaust 

ventilation to washing machines for paper pulp industry. By measuring the flow of the 

ventilation and measuring instruments at steam leak has new guidelines could be set, 

from the ventilation flow. 

 

The work has been performed for the company Metso in Sundsvall, which produces 

complete system solutions to the pulp industry. Measurements were made at SCA 

Östrand in Timrå which is a paper manufacturer. 

 

First there is a presentation of how to make paper pulp and then go a more thorough 

description of how the Twin Roll washing machine, dilution screw, filtrate tank and 

standpipe works. 

 

In the theoretical part, it addresses the issues which affect steam leak for washing 

machine. It is affecting relationships in the ideal gas law, humidity and evaporation. To 

calculate the velocity with Pitot tube is Bernoulli's equation is derived in the theoretical 

part. 

 

Measurements took to first determine exhaust ventilation flow from washing machine. 

These measurements gave problems because the air had a high temperature and vapor 

content. For the measurements used Pitot tube and vane anemometer. 

 

In order to determine what the minimum ventilation air flow is when steam leak occurs 

from washing machine used for the human eye. It showed that it was not possible to 

show how steam leak changed through time. Measurements of temperature and RH 

sensor yielded poor values except when a temporary production disruption occurred. 

Then down to where the production, the temperature of the pulp-and pipe goes down 

reduced the steam leak. RH sensor showed error values because non-visible steam leak 

occurs and the spritsflow goes in intervals. 

 

In concept, no genes showed that the reduction of the hood air volume and steam leak 

area probably those best practices. Those other solutions can be tested if energy prices 

go up and then they probably become profitable. 
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Ordlista 

1V –  Mätpunkt för ångläckage vänster närmast frånventilationen 

1V-vent – Mätpunk för ventilationsflöde vänster sida 

2H –  Mätpunkt för ångläckage höger andra sidan från ventilationen 

Frånventilation – Ventilationen från TRP5 

Fuktläckage – Läckage av fuktigluft från TRP 

Mättnadsånghalt – Maximalt med fukt som luften kan innehålla (g/m
3
)  

Nm3/h – Normal m
3
/h, Normal kubikmeter per timme (20 C) 

P100 –  Program från Testo 454 logger mätdosa, 100 betyder 100 mätvärden 

RH – Relativ fuktighet 

SAÅ – Sprits avstängd ångläckage 

Spjällgrader 90 grader – Ändring av spjäll 90 grader helt öppet 

Spjällnummer (1) – Ändring av spjällnummer, flödet för frånluftsventilationen 

SPÅ – Sprits på ångläckage 

Standpipe –  Kallas på SCA Östrand ståpipa 

Tilluftventilation – Ventilation till lokalen 

TRP – Twinroll press, tvättapparat 

TRPE – Twinroll press Evolution  

Vatten – Kan  i  rapporten vara en benämning på något annat ämne i vätskeform. 

Ånghalt –  Mängden fukt i luften (g/m
3
) 

Ånglä – Förkortning för Ångläckage  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Metso Corporation skapades 1999 genom en sammanslagning av de finska företagen 

Valmet och Rauma. Valmet tillverkade pappers- och kartongmaskiner och Rauma var 

inriktad mot fiberteknologi, stenkrossning och flödesregleringslösningar. Koncernen 

Metso är uppdelad i olika divisioner och de är Metso Pulp and Paper, Metso 

Automation, Metso Mining and Construction, Metso Energy och Metso Recycling. 

Koncernen har ca 28 000 anställda. 

Metso Pulp and Paper kan leverera kompletta lösningar till industrin så de kan göra 

pappersmassa. De största platserna som Metso Paper finns är i Norden och Nordamerika 

varav i Sverige heter de Metso Paper Sweden AB och den största verksamheten är i 

Sundsvall och Karlstad. Försäljningen sker i alla kontinenter på jorden varav främst till 

Sydamerika, Europa och Asien.    

I Sundsvall heter företaget Metso Paper Sundsvall AB. Deras tidigare namn var Sunds 

Defibrator innan de 1991 köptes upp av Rauma. I Sundsvall så tillverkar, konstruerar 

och mellan servar de tvättapparater. En del av delarna till tvättapparaten outsouceras 

tillverkningen till andra företag. De har även egen forskningsavdelning för att kunna 

undersöka pappersmassakvaliten via tester. Även tillverkas och utvecklas annan 

utrustning och processlösningar för pappersmassaindustrin i Sundsvall.   Examensarbete 

har utförs på Metso Paper Sundsvall på avdelningen Produkt Design. 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) grundades 1929 pga en sammanslagning av ett 

tiotal olika svenska skogsbolag och produktionen av pappersmassa i SCA Östrand 

(Östrand) började byggas 1930.  Förutom pappersmassa producerar, utvecklar och 

marknadsför SCA personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper 

och sågade trävaror. Pappersmassan som tillverkas i Östrand går hälften för export till 

andra företag och den andra hälften går till produkter inom koncernen SCA.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om det går att minimera frånluftsventilationen från olika 

processer i blekeriet för en pappersmassatillverkare. Även att komma fram till ett 

lösningsförslag som har ett minimalt kostnads- och energibehov.  
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1.3 Metod 

Genomförandet började med en litteraturstudie på diverse överblicklig fakta om hur 

pappersmassatillverkning går till. Denna information hämtades från böcker och från 

internet. En mera ingående studie har gjorts för tvättapparaten Twinroll Press (TRP) 

genom att läsa dokument skrivna inom koncernen Metsos intranät. En studie kring hur 

anläggningen är uppbyggd på Östrand har gjorts via flödesscheman som har mottagits 

från Östrand. 

Litteraturstudien av teorin har gjort först och främst via erkända böcker. Internetsidor 

har studeras från sidor med högpålitlighet. Dessutom har videoströmningssidor används 

för att öka förståelsen.    

Mätinstrumenten som har lånats av Metso har kalibrerats eftersom de var gamla. Det 

gjordes i Metsos eget laboratorium. Manualer för mätinstrumenten har studerats och 

även hur mätfel kan uppkomma. 

För att kunna få arbetstillstånd på Östrand utfördes en utbildning om industri säkerhet, 

SSG Entre Grundutbildning som har utförs på SSG.se. 
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2 Metso Paper Sundsvalls tvättsystem 

2.1 Allmänt om massatvättning  

Pappersmassatillverkning går till att träd avbarkas och sågas ner till centimeter långa 

flisbitar. För att bryta ner flisbitarna används kemisk eller mekanisk nerbrytning. 

Mekanisk nedbrytning används kvarnar eller slipstenar och till kemisk används olika 

kemikalier att bryta ner pappersmassan. 

Pappersmassan går vidare till blekeriet, där används ett antal Twinroll pressar för att 

tvätta rent pappersmassan. 

Hela fiberlinjekoncept kan utföras av tre olika metoder, de är Elementary Chlorine Free 

(ECF), Totally Chlorine Free (TCF) och klorgas blekning. I nuvarande pappersmassa 

industrier används ECF mest. 

I syrgassteget tillsätts syre för att pappersmassan ska bli ren och vit. I fabriken i SCA 

används Elementary Chlorine Free (ECF) dvs man varvar sura och alkaliska 

tvättvätskesteg. I början av blekeriet används syrgastvätt motströmmande riktning, 

första steget på syrgastvätten kommer vara på det sista steget för Twinrollerna i 

blekeriet. Blekningen är till för att inte papperet ska missfärgas vid lagring och direkt 

solljus, få bra tryckbarhetsegenskaper, få bort ämnen som ger dålig smak eller lukt och 

få bort bark och vedrester.  

Östrand är självförsörjande av el och värme eftersom de tar tillvara på restprodukterna 

vid framställing av pappersmassa t.ex. används förbränningen av sodapannan och 

överskottselen kan säljas som grönelcertifikat. En minskning på elenergi kan därmed 

medföra stora vinster pga ett högt försäljningspris på den gröna elen. 

 

Figur 1 Pappersmassa flödet genom en pappersmassaindustri 
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2.2 Beskrivning av Twinroll press, spädskruv och standpipe 

2.2.1  Twinroll press 

 

En Twinroll press (TRP) fungerar som en vanlig tvättmaskin som tvättar kläder i ett 

bostadshus. Smutsig pappersmassa och tvättvätska kommer in i pressen och som pressar 

smuts ur pappersmassan. 

 

Figur 2 Pappersmassa in är brun pil, Tvättvätska in är blå pil 

Pappersmassan kommer in till pressen på sidan av valsarna (se de två bruna pilarna i 

figur 2). Valsen ligger i ett tråg mellan valsensytan och trågytan. Pappersmassan 

fortsätter och den går runt valsarna sedan upp till en Arkimedesskruv som heter 

Grovrivarskruv (se figur 3). Två stycken Schaber längs med valsen gör så ingen 

pappersmassa fortsätter. När pappersmassan går runt tillsätts även tvättvätska i två steg. 

Pappersmassan går runt med hjälp av att de båda valsarna roterar, rotationen drivs med 

hjälp av varsin hydralikmotor.   
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Figur 3. 1 Ångkåpa, 2 Schaber, 3 Grovrivarskruv, 4 vals, 5 Längsgående tätning, 6 

Spritsrör, 7 Ram. tråg, 8 Ångtätning, 9 Mittendel  

 

De två valsarna har ett hölje med små hål borrade med ca 1 mm (se figur 33), de hålen 

är till för att avlägsna smuts och tvättvätska från pappersmassan. Tvättvättskan kallas 

filtrat när den är smutsig och transporteras genom insidan av valsen sedan vidare till 

ändarna av valsen. Filtratet går till gavlarna och sedan ner till en uppsamlingstank för 

filtrat. Det smutsiga filtratet går sedan till Filtrattank 5. Att filtrat samlas i gavlarna av 

TRP kan det ses av ett cirkulärt fönster på sidan av pressen. 

 

Figur 4 Valsarna i en Twinroll press 
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Avståndet mellan de två valsarna kan ändras med hydralik för att få önskad 

pressningsförmåga.  

För att inte några pappersmassafibrer ska täppa igen de små borrhålen i valsen behövs 

något som kallas Spritsrör. Den används som en dusch som tvättar rent borrhålen i 

valsen och Längsgående tätning. Spritsen stängs av och sätts på i intervaller, den är 

igång i 1 min och avstängd i 2 min. Se bilaga 2 för en mera utförlig beskrivning av 

avstängning av spritsen. Spritsvätskan kommer från filtrattanken in i TRP och går sedan 

tillbaka till filtrattanken när den är avstängd om spritsen är igång så går in i pressen och 

duschar valsarna. 

Frånventilationen är fast monterad i ena sidan av TRP, se de röda pilarna i figur 5. 

Infästningspunkten av frånventilationen kan vara på den andra sidan av pressen där 

hydralikmotorn sitter, för TRP 5 är den på andra sidan än figur 5.   

 

 

Figur 5 Bild på en Twinroll press och röda pilar är frånventilationen. 

 

Eftersom pappersmassaindustrin är i konstant utveckling så förändras och förbättras 

TRP genom tiden. Det finns fem stycken generationer av pressar, den första generatioen 

(G1) kom 1954 och senaste G5 kom 2009. Den TRP som har studerats på Östrands är 

en G3.  

För G3 pressar finns storlekar för valsarna från 1,6 meter till 9,2 meter långa och 

storlekar på valsdiameter 90 cm till 2 meter. För TRP5 är den 5,5 meter lång och 1,5 

meter i diameter .     
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Figur 6 Olika generationer av Twinroll pressar 

2.2.2 Spädskruv 

Spädskruvens huvsakliga uppgift är att blanda 

in vätska i pappersmassan. Den är ungefär ca 7 

meter lång, ca 2 hög och 2 meter bred. 

Pappersmassa kommer från TRP uppifrån ena 

änden av spädskruven, pappersmassan 

transporteras via en Arkimedesskruv genom 

spädskruvstråget och sedan går den neråt med 

hjälp av gravitationen till standpipen.  

Figur 7 Placering för TRP, spädskruv och 

standpipe. För spädskruv 5 är den i 

verkligheten mindre i proportion till den 

som är i figuren.  
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2.2.3 Standpipe 

Standpipen används för att kunna samla ihop pappersmassan i ett lång lodrätt rör, vilket 

gör att tryck kommer bildas på botten och skapa ett övertryck. Detta övertryck ger att 

pumpen på botten kan drivas bättre och att ingen luft tas med i pappersmassan. 

Pappersmassan från spädskruven kommer från taket ner till översta delen av standpipen 

och pumpen efter standpipen transporterar pappersmassan till nästa process.  

 

 

2.3 Beskrivning av ventilationen 

2.3.1  Frånventilation för TRP, spädskruvar och standpipes 

Ventilationen från pressarna, standpipes och spädskruvarna fungerar så att en 37 kW 

elmotor driver en fläkt som driver frånventilationen från olika processer som TRP, 

standpipe och spädskruvar, se Figur 8. Ingen reglering sker på elmotorn utan den kör 

alltid med samma varvtal. Det finns en möjlighet att vid större planerade stopp att 

elmotorn stängs av men vid oplanerade stängs den inte av. 

 

Figur 8 Flödesschema över frånventilationen från TRP, Standpipes, Spädskruvar, 

filtrattankar och fiberfilter. Se bilaga 3 för en större bild 

Det finns spjäll ovanför alla TRP vilket gör att luftflödet kan regleras separat för varje 

TRP. Eftersom elmotorn går konstant medför en strypning av ett spjäll för en process att 

de andra processerna kommer få större luftflöde. Även för vissa Standpipes och 

spädskruvar finns ett spjäll fastmonterat framför dem. Eftersom TRP 2 och TRP 1 är 

längre bort från elmotorn än TRP 5 har arean på ventilationskanalen minskas desso 

längre bort processerna är så de ska få rätt flöde.  

Nuvarande inställning på spjällen är att de är helt öppna till alla TRP. Till spädsskruv 5 

är den helt öppet och till standpipe 5 är spjället strypt.     
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De mätningarna som utförds har avgränsas till TRP 5, Standpipe 5 och spädskruv 5 se 

figur 9. Alla de maskinerna har reglerbara spjäll, 

tyvärr kunde inte spjället till standpipe 5 ändras pga 

risk för störningar i processen. Spädskruv 5 kunde 

inte spjället strypas mycket under en längre tid. 

2.3.2 Ventilationen till lokalen 

Ventilationen till lokalen använder enbart ett 

tilluftssystem. Tilluften införs med hjälp av 

jetstrålardon och de styrs med hjälp av en tryckmätare 

så det alltid ska vara ett svagt övertryck i lokalen. 

Frånluften går ut med hjälp av öppna dörrar, öppna 

spjäll längst upp vid taket och frånventilationen från 

olika produktionsprocesser. Strålarna från tilluften 

riktas generellt mot mellan gångarna för TRP.  

    

 

 

 

 

 

 

Figur 9  Flödesschema över  

frånventilationen  

 

2.4 State of the art 

Hur konkurrenternas frånventilationssytem fungerar från deras motsvarande TRP har 

inte kunnas undersökas. Troligtvis är frånventilationen inget bra säljargument och har 

därför inte kunnas hittas någon bra information på deras hemsida. Inte på tidigare 

examensarbeten från konkurrenterna har hittas någon bra information.   

 

2.5 Tidigare förbättringar av ventilationen  

De förbättringar som har gjorts för att minska frånventilationsflödet är att 

frånventilationsflödet minskades med hälften år 2001. Detta gjordes bara på antagande 

och inga mätningar gjordes som kunde styrka att detta var det rätta flödet. Från 3000 

Nm
3
/h till 1500 Nm

3
/h. Eventuellt kundes denna minskning göras pga att nya G4 TRP 
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kom år 2000, de har bättre och tätare kåpor som ger ett minskat ångläckage. Enligt 

mätningar kan denna minskning för frånventilationsflödet även göras för G3 TRP. 

För de nya Twinroll press Evolution har en minskning av arean mellan kåpansluft och 

valsen (se figur 10) gjorts. Dock har flödet ur spritsrören ökat och är igång hela tiden. 

Ventilationsdimensioneringen för de nya G5 pressarna är på samma 1500 Nm3/h som 

förra G4 pressarna.   

 

 
 

Figur 10 Area mellan vals och kåpansluft se bokstav A och röd färg. Volymen för 

kåpansluft se B och blå färg.  

 

2.6 Kravspecifikation KKL 

Arbetarna ska inte få ånga på sig vid lucköppning - Önskemål 

Standpipen ska inte få för lite flöde - Krav 

Vid stop av frånventilationsfläkten ska TRP fungera - Krav 

Synbar ånga skall inte läcka ut från kåpan under drift - Krav 

Energiförbrukningen ska vara litet - Önskemål 

Frånventiltationsflödet ska hållas inom uppställda miljökrav - Krav 

Ångkåpan ska kunna lyftas enkelt - Krav 

Reglersystemet till ventilationen skall inte behöva services under en längre tid - Krav 

Arbetarna ska inte få brännskador om kåpans lucka öppnas - Krav 
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3 Teori  

3.1 Ideala gaslagen 

Eftersom luft antas som en ideal gas kan ideala gaslagen användas. Den ger ett samband 

mellan tillståndsstorheter som temperatur, tryck och volym hur de beror på varandra. 

Ideala gaslagen kan skrivas på många olika sätt och nedan kommer ett sätt att skriva den 

på. Ideala gaslagen ger en god approximation för hur luften ändras.  

 

p = Tryck [N/m
2
] [Pa] 

V = Volymen [m
3
] 

m = Gasens totala massa [kg] 

R = Gasens specifika gaskonstant [J/kgK] [J/kgC] 

T = Temperatur [K] [C] 

Exempelvis för luft kommer trycket att öka om temperaturen ökas när volymen hålls 

konstant. Även kontrollvolymen minskas måste antagligen luftens tryck att öka om  

temperatur hålls konstant. 

Genom att skriva om ideala gaslagen till ekvationen nedanför kan densiteten för torr luft 

räknas ut. För torr luft är R = 284 (J/kg*C) och för vatten ånga är den 461 (J/kg*C) 

[Storck, Karlsson, 2007]  

 

 = Specifik volym [m
3
/kg] 

Densiteten kan sedan fås av sambandet. 

 

 = Densiteten av torr luft [kg/m
3
] 

 

Densiteten för fuktig luft kan fås ur Moillers diagram, tyvärr är den begränsad till en 

liten temperatur. [ohio.edu] Vattenånga över mättnadsånghalten är svårt att uppskatta 

eftersom andelen vatten och luft är okänd. För fuktig luft påverkar temperaturen 

densiteten mer än vad variationer i RH gör.[Nevander, 1994]  

 

3.2 Fukt 

3.2.1  Ånghalt 

Vattenångans densitet i den torra luften kallas ånghalt och har beteckningen  (kg/m
3
) 

eller (g/m
3
). Ånghalten beskriver hur mycket massa vatten det finns på en kubikmeter 
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luft. Ånghalten kan ändras beroende på om vattnet kondenserar eller avdunstar vilket i 

sin tur kan bero på ett antal olika parametrar. I material används ordet fukthalt för att 

beskriva mängden vatten i materialet.     

3.2.2 Mättnadsånghalten 

Fuktig luft kan endast en viss mängd ånghalt finnas i luften innan vattenångan 

kondenserar till vatten. När det blir kondens beror på sin tur vilken temperatur luften 

har. Till exempel kan endast en ånghalt på 4,86 g/m
3
 finnas i luften för en temperatur på 0°C 

och en ånghalt på 51,07 g/m
3
 finnas för en temperatur på 40 °C. Den maximala mängd ånghalt 

innan vattenångan kondenserar heter mättnadsånghalt  (kg/m
3
) (g/m

3
). Den temperatur där 

kondens bildas heter mättnadstemperatur eller daggpunkten 

Tsat.

 

Figur 11 Visar mättnadsånghalt och temperatur. Vid högre relativ fuktighet än 40 

grader medför en större osäkerhet på felkällor. Se bilaga 4 för en exaktare graf. 

För exakta värden på mättnadsånghalten kan följande ekvation användas. 

 

a = 288,68 Pa 

b =1,098 

n = 8,02 

 

 

Denna formel kan användas med god noggrannhet upp till 100 grader i temperaturer.  

[Nevander 1994 (DIN 4108 Teil 5)] 
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Hur mättnadsånghalten är beroende på trycket har inte tagits hänsyn, antagande att det 

inte blir några större skillnader av en liten tryckskillnad. Dock kan ett ökande av tryck 

medföra att det blir mindre kondens och därmed mindre RH.  [youtube.com] 

3.2.3 Relativfuktighet och Ångkvot 

Den relativa fuktigheten är ett mått på hur mycket ånghalt det finns i luften mot hur 

mycket det kan finnas maximalt. Relativa fuktigheten har beteckningen  eller 

förkortningen RF (RH för engelska Relative Humidity) Relativa fuktigheten kan 

beräknas via följande formler.  

     

RH = Relativ fuktighet (kg/kg) (-)  

  = Mättnadsånghalten som funktion av temperaturen (g/m
3
) 

 = Ånghalt (g/m
3
) 

 

Relativa fuktigheten i procent fås genom en multiplikation med 100  

 

RH = Relativ fuktighet (-) (%)  

 

Eftersom mättnadsånghalten är en funktion av temperaturen kommer även RH ändras 

vid en ökande eller minskade temperatur om ånghalten förblir konstant. Till exempel 

enligt figur 12 kan ett RH vara på samma 33 % vid en ånghalt på ca 10 g/m
3
 och ca 17 

g/m
3
 vid två olika temperaturer. Vid högre RH kommer skillnaden mellan ånghalt att 

vara större vid olika temperaturer bilaga 88.  

 

Figur 12 Ändring av luftens temperatur ger olika RH 
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3.3 Avdunstning 

Förångning är fas förvandling mellan vatten till vattenånga, detta sker vid 100 °C för 

atmosfärstryck. Fas omvandlingen kan även ske för temperaturer under 100 °C för 

vatten, då heter det avdunstning. Detta fenomen kan genomföras eftersom temperaturen 

endast är ett medelvärde av temperaturen för enskilda atomer. De vattenatomer som har 

för hög temperatur vid ytan kommer därför att flyttas till luften. [physics.usu.edu] 

Massor av olika ämnen har en tendens att vara i jämvikt. Precis som för 

temperaturskillnader mellan två medium ger efter en lång tid samma temperatur pga att 

värmeenergi går från det varmare mediet till det kallare, kommer även massor att sträva 

efter jämvikt. För att jämvikt ska inträffa för massor krävs en massatransport. 

Massatransporten kan inträffas för fast till gas, flytande till gas, fast till flytande och fast 

till fast ämnen  

 

 = Mängden avdunstning [kg/s] 

 = Massaöverförings koefficient [m/s] 

 = Arean på vattenytan [m
2
] 

 = Koncentrationen av vatten vid ytan [kg/m
3
] 

 = Koncentrationen av vatten vid omgivningen [kg/m
3
] 

Enligt Çengel ger en större yta på vattnet en större avdunstning och en större 

koncentration av vatten i luften ger en lägre avdunstning d.v.s. en större ånghalt ger en 

mindre avdunstning. [Çengel 2006] 

 

 

Figur 13  Hur mycket avdunstningen ändras när förändringar av en enskild parameter 

sker när de andra hålls konstanta. Notera att RH är en funktion av temperaturen och 

därmed ska graf 2 tolkas med försiktighet. [jantherm.se] 

 

Enligt graf 1 i figur 13 ger en högre temperatur på vattentemperaturen en större 

avdunstning.  

I graf 2 kommer avdunstningen att minska om luftens temperatur ökar vid ett konstant 

RH. Eftersom RH är en funktion av temperaturen kommer ånghalten i luften öka i graf 2 

och därmed  medföra att avdunstningen  minskar.  
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Graf 3 i figur 13 ger precis enligt Çengel en större ånghalt (större RH vid konstant 

temperatur) en mindre avdunstning.  

Sista grafen förklarar hur en större lufthastighet över ytan och aktiveter i vattnet 

(vattenrörelser) medför en större avdunstning.  

 

Kokpunkten för vatten ökas vid ett högre tryck, detta kan ses att avdunstningen ökas vid 

ett högre tryck. [ iapws.org] 

 

3.4 Bernoullis utv. ekvation 

Bernoullis utvidgade ekvation kan användas till att beräkna luftens hastighet för 

ventilationskanaler. Den kan användas om antagande att luftens strömning är 

inkompressibel, stationär och endimensionell.  

 

 = Trycket för tillstånd 1 [Pa] 

 = Trycket för tillstånd 2 [Pa] 

 och  kallas för statiska trycket 

 = Densiteten för luft [kg/m
3
] 

 = Luftens hastighet i kvadrat 

  = Luftens hastighet för position 1 [m/s] 

 = Luftens hastighet för position 2 [m/s] 

 = Dynamiska trycket 

 = Gravitationen  [m/s
2
] 

 =Höjden för tillstånd 1 [m]  

 = Höjden för tillstånd 2 [m] 

 = Tryckförluster mellan sektioner 1 och 2 [Pa] 

 = Tekniskt arbete mellan sektioner 1 och 2 [J/kg] 

[grc.nasa.gov] 

 

3.4.1  Pitotrör 
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Dynamiska trycket för sektion 1, höjdskillnader, tryckskillnader och tekniskt arbete kan 

härledas bort. Den nya ekvationen ger att hastigheten kan beräknas fram ur 

tryckskillnaden i Pitotröret. En stagnationspunkt i sektion 1 gör att inget vatten enligt 

teorin kommer in i Pitotröret.  

 

Figur 14 Pitotrör 

       

[Turns, 2006]   

 

3.5 Lufttransporter 

I kapitel 3.3 så kan lufttransporter ske genom olika massakoncentrationer (olika 

ånghalter för fukt eller olika ämnen) dock kan luft transporteras genom olika fenomen. 

Olika temperaturskillnader för två olika volymer av luft ger en forcerad rörelse genom 

att varmluft rör sig mot det kalla och kalluft mot den varma luften. Vid tryckskillnader 

kommer luften att röra sig från luften med det högre trycket till det lägre. 
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4 Tillämpning av teorin till en TRP 

4.1 Påverkning av synbarhet för ångläckage 

Eftersom den relativa fuktigheten kan endast innehålla en viss mängd fukt, kommer 

ångan att vara olika mycket synbart pga olika RH. Vid ett högre RH kommer ångan att 

vara synbart en längre sträcka ut från TRP eftersom den har svårare att blandas ut med 

omgivningsluften. Lägre RH medför ångan kommer vara synbart mindre. 

 

I teorin i kapitel 3.2 är RH en funktion av temperaturen, om temperaturen ökas i lokalen 

kommer RH att bli lägre vid en konstant ånghalt, detta medför att ångan kommer vara 

mindre synbart. Det omvända gäller att en minskning av lokalens temperatur kommer 

att öka synbarheten för ångläckaget. 

 Ökning av RH – Ökad synbarhet för ångläckage 

 Minskning av RH – Minskad synbarhet för ångläckage 

 Ökning av lokalens temperatur – Minskning av synbarheten av ångläckage 

 Minskning av lokalens temperatur – Ökning av synbarheten av ångläckage 

4.2 Påverkning av avdunstningen i TRP 

Avdunstningshastigheten påverkas av ett antal olika faktorer enligt teorin. En ökning av 

lokalens temperatur kommer medföra att vattnet i spritsen, tvättvättskan och 

pappersmassan blir varmare genom värmeöverföring bl.a. i ledningsrören. Detta 

påverkar att det blir en högre avdunstning från TRP. Om transportrören är isolerade blir 

påverkan av temperaturen mycket liten. Om en varmare luft kommer in till TRP från 

lokalen medför detta till en ökad avdunstning pga en högre temperatur i kåpansluft.  

Enligt teorin kommer en ökning av massakoncentrationen i luften medföra att 

avdunstning minskas. Om lokalens RH vid konstant temperatur öka kommer luften som 

kommer in i TRP att öka i masskoncentration och därmed medföra en mindre 

avdunstning.      

En ökad produktion av pappersmassa kommer medföra en ökning av avdunstningen 

eftersom det blir mera vatten som rinner ner och därmed öka aktiviteten i vattnet. 

Om pappersmasskoncentrationen ökar kommer andelen vatten i pappersmassan minska 

och medföra en ökad aktivitet för vattnet i gavlarna på TRP. Det kommer då öka 

avdunstningen, i TRP 5 sker inga stora variationer i pappersmassakoncentrationen och 

det borde inte påverka mycket genom tiden. 

Ökning av frånventilationsflödet medför att ånghalten i luften minskas och att 

temperaturen i kåpans luft minskas pga att torr och kall luft läcker in i maskinen. Men 

hastigheten kommer att öka ovanför vattnet på botten i TRP och medföra att 

avdunstningen ökar. Om avdunstningen ökar eller minskar pga ett ökat 

frånventilationsflöde är okänt. 
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4.3 Sammanfattning av teorin till en TRP 

 Ökning av spritsens temperatur kommer öka avdunstningen. 

 Ett ökat flöde och hastighet på spritsen kommer öka avdunstningen. 

 

 Ökning av RH i lokalen – Ökad synbarhet för ångläckage, Avdunstningen 

minskas i TRP. 

 Minskning av RH i lokalen – Minskning av synbarheten för ångläckage, Ökning 

av avdunstningen i TRP. 

 

 Ökning av lokalens temperatur – Minskning av synbarheten av ångläckage, ger 

en ökning av avdunstningen i TRP 

 Minskning av lokalens temperatur – Ökning av synbarheten av ångläckage, 

minskning av avdunstningen i TRP 

 

 Ökat pappersmassaflöde kommer öka avdunstningen. 

 Minskat pappersmassaflöde kommer minska avdunstningen. 

 

 Ökad frånventilationsflödet är det oklart om avdunstningen ökar eller minskar. 

 Pappersmassakoncentrationen ändras inte mycket och därför borde den inte 

påverka avdunstningen mycket. 

 

 Ökning av temperaturen på pappersmassan och tvättvätskan kommer öka 

avdunstningen   
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5 Mätningar på frånventilationen 

5.1 Spjäll 

Regleringen av frånluftflödet för TRP 5 regleras med ett spjäll, hur mycket ett luftflöde 

motsvarar kan man se via spjällgrader eller spjällnummer. 

5.1.1  Spjällgrader 

Hur mycket strypningen är av spjället kan en gradskiva användas. Gradskivan sätts på 

röret och mäter 90-0 grader med 90 grader helt öppet. Tyvärr blir avläsningen av 

gradskivan ett problem pga att huvudröret är i vägen och därför måste spjällnummer 

användas. 

5.1.2  Spjällnummer 

Spjällnummer är inskrivet på huvudröret och på rörets isolering. De är inte i linjärskala 

eftersom de har inte skrivits dit samtidigt. Skalan är (5), (4), (X), (3), (2), (1), (8), (9), 

(10) och (11). Varav vid (5) är spjället helt stängt och för (11) är spjället helt öppet. 

 

Figur 15  Spjällnummer och spjällgrader 
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5.2 Mätningar på TRP 5 

5.2.1  Mätpunkter 

I ventilationsröret har Östrand borrat hål på två platser. En har varit på vänstra röret på 

sidan (längsmed valsen) se figur 16 för 1V-vent. Det andra hålet är på högra röret och är 

på undersidan se figur 16 för 1H-vent. Ett borrhål på huvud ventilationskanalen har 

efterfrågats men inte kunnas borras.  

 

Figur 16 Mätpunkter för ventilationsflödet för frånventilationen 

5.2.2 Vinghjulsluftflödesmätare  

För mätningar av luftflöden för frånventilationen i TRP 5 har bl.a. en vinghjulsmätare 

används. Vinghjulsmätaren visar luftens hastighet och mätningar har gjorts på hela 

arean på röret. Vinghjulsmätaren fungerar så att en propell snurrar pga ett luftflöde och 

rotationshastigheten kan sedan avläsas i mätdosan och sedan omvandlas till ett luftflöde. 

Vid helt öppet spjäll ger vinghjulsmätarens bara en rätt hastighet i ca fem sekunder och 

sedan minskas hastigheten på mätinstrumentet till hälften (från ca 9 m/s till ca 5 m/s) 

utan att frånventilationens flöde minskas (se figur 17). Denna typ av mätfel kan bero på 

att det bildas kondens på vinghjulet eller att pappersmassa kommer och stör vinghjulet. 

När mätinstrumentet tas ut är vinghjulet blöt. Ingen större skillnad på detta fenomen har 

gjorts så mätinstrumentet har varit kallare (utomhus) eller varmare (placeras på 

ångkåpan).  Enligt mätningar med Pitotrör som visar ca 9 m/s, bekräftar det att 

vinghjulets högsta hastighet är det riktiga.   
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Figur 17 Vinghjulsmätare Helt öppet spjäll    

Mätningarna av frånventilationen gjordes den 9, 14 och 15 mars som jämförelse mot 

spjällgrader mot frånventilationens hastighet, se figur 18.  

 

 

 Figur 18 Röd färg är högra sidan (1H-vent) och blåa är vänstra sidan (1V-vent). Y-

axeln i m/s och x-axeln är i grader med 90 grader är helt öppet.  
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Figur 19  Visar hur ändringar av spjällnummer påverkar frånventilationen 

För båda spjällnummer och spjällgrader visar 1V ett högre hastighet än 1H. Detta kan 

bero på att jetstrålardonet för tilluften riktar mot TRP och därför ändrar 

frånluftshastigheten eller att pappersmassa som har täppt till röret i 1H. 

5.2.3 Pitotrör 

De mätinstrument som har varit tillgängliga är en Pitotrör från Metso med en diameter 

på 7 mm och ett Pitotrör från en inhyrd konsult med en diameter på ca 12 mm. 

Pitotröret med 7mm visade orimliga lufthastigheter direkt efter instoppningen i 

borrhålet. Troligtvis är Pitotrörets diameter för litet eller några andra mätfel på 

Pitotröret, mätdosan för tryck har enligt kalibreringen inte visat några större mätfel. 

Pitotröret med 12 mm gav bättre resultat, det blev ingen minskning av hastigheten efter 

en längre tid, liknade för vinghjulsmätaren (se figur 16). Dock kommer pappersmassa 

eller vatten in i Pitotröret efter en tid och medför att mätningen måste avbrytas. Vattnet 

eller pappersmassan som har fastnat i Pitotröret kan sedan blåsas bort manuellt och 

sedan kan mätningarna fortsättas. 

För beräkningar från tryckskillnad till lufthastigheter för Pitotrör se Kapitel 3.4.1 

Pitotrör och densiteten har satts till 80 °C luft som motsvarar 0,987 [kg/m
3
]. 

 

5.2.4 Varmtrådgivare 

Varmtrådsluftflödesmätare har testas i frånventilationen. Inga värden har kunna avläsas 

troligtvis blir det mätfel pga den höga temperaturen eller höga ånghalten. 
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5.2.5 Skillnad mellan Vinghjul och Pitotrör 

Skillnaden mellan mätningarna med Pitotrör och vinghjulsmätare för helt öppet spjäll 

visar inga större skillnader se figur 20. Vinghjulsmätaren visar dem första tiden (ca 5 

sek). Inga större skillnader för lufthastigheter för en annan strypning av spjällen. 

 

Figur 20 Skillnad mellan pitotrör och vinghjulsmätare 

 

5.2.6 Area för frånventilationsröret till TRP5 

Arean på frånventilationsröret beräknades genom att mäta omkretsen och sedan räkna ut 

arean. Omkretsen blir 97,5 cm och detta blir en radie på 14,518 cm med formeln        

r=O/2π. Arean få sedan av följande formeln A=πr^2 och arean blir 0,075648 m
2
.    

5.3 Ventilationshastighets mätningar på spädskruv, 
standpipe, filtrattank 

Mätningar har gjorts med Pitotrör med hjälp av Teknisk fastighetsservice på spädskruv, 

standpipe och filtrattank den 8 april. Tyvärr gick det inte att mäta på standpipe och 

spädskruv 5, troligtvis pga låga lufthastigheter eller för mycket ånga eller pappersmassa 

som satte igen Pitotröret. Notera att något sattes igen på både dynamiska och den 

statiska delen av Pitotröret och var tvungen att blåsas bort efter varje mätning. 

Mätningen på Filtrattanken visade ca 10 m/s men där var det även svårt att mäta. 
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6 Mätningar på Ångläckage 

6.1 Ångläckage 

Ångläckaget är som mest vid den största röda ringen i figur 21 och arean mellan 

kåpansluft och lokalensluft är störst där. Vid den minsta röda runda ringen på ovansidan 

av TRP där schaberskruvarna sitter har endast en gång sett ett litet ångläckage. Den 

gröna ringen är arean öppet mellan kåpansluft och lokalen men ingen ångläckage bildas 

där, detta kan bero på att ett tillluftsdon är riktad mot denna punkt eller att 

frånventilationsdonet är placerat så nära att bara luft kommer in i TRP där. 

       

Figur 21  TRP5 vy från ovan,  Figur 22 TRP vy från sidan. 

 röda ringar är ångläckage. 

6.2 Mätningar av visuellt ångläckage 

Ett första försök var att mäta frånventilationshastigheten precis när ångläckage börjar 

bildas genom att se med egna ögon och sedan jämföra detta med ett ändrat 

pappersmassaflöde, temperatur i lokalen och RH i lokalen. Detta leder bara till mätfel 

eftersom det är svårt att uppskatta precis när det läcker ånga och att det är små 

variationer för pappersmassaflödet, temperatur och RH.   

6.3 Mätinstrument från Linköpings Universitet 

Mätinstrument har används för att kunna se hur ångläckaget varierar under en längre tid. 

Instrumenten har mätt på temperatur och RH. De mätinstrument som varit tillgängliga 
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är Tinytag Plus 2 med temperaturgivare och en Tinytag Plus 2 med RH- och 

temperaturgivare och en Tinytag Plus 2 med två temperaturgivare.    

Programmet Easy View 5.0 har används för att överföra data mellan temperatur- och 

RH-givarna. Programmet har även används att analysera mätningsloggarna i diagramen. 

Ångläckaget genom fotografering har undersöks. Det är relativt svårt att fotografera 

ångläckaget med en vanlig digital kamera och med en IR-kamera gav inga bra bilder. 

Eventuellt kan något föremål t.ex. ett A4-papper ta upp värmen i ångläckage och sedan 

kan ångläckaget ses via IR-kamera (se bilaga 61). Eventuellt kan inställningen för 

ljusets våglängd ställas så ångläckaget blir synbart, detta har inte kunnas gjorts pga att 

det finns inte finns denna inställning på värmekameran. Kanske kan vanlig kamera eller 

IR-kamera användas under en längre tid och sedan ett bildbehandlings program 

analysera när ångläckaget äger rum. 

6.4 Mätningspunkter 

De tillgängliga Tinytag mätinstrument har placerat där det är ångläckage. De 

mätpunkterna har döpts till 1V och 1H som i 1 Vänster och 1 Höger (se figur 23) och till 

2V och 2 H som är på andra sidan av TRP.  Temperaturgivarna har satts på 1H, 1V och 

2V medans RH-givarna har satts på första mätningen på 2H och sedan på 1H.   

En temperaturmätning inne i kåpans luft har gjorts på 1S se figur 23 och temperaturen 

för luften i frånventilationen i 1V-vent.  Mätningar har gjorts på spädskruv 4 vid hörnet 

och en meter in till mitten. 

För RH-givaren på mätpunkt 1H har ett hål borrats på ångkåpan och givaren satts ca 2 

cm från ångläckageöppningen. 



   

26 

 

 

Figur 23 Mätpunkter       Figur 24 Tempgivare för 1V  

 

 

Figur 25 Tempgivare för 1H       Figur 26 Tempgivare för 2V  
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Figur 27 Tempgivare för1V, 1V-vent och 1S         Figur 28 Mätpunkter spädskruv 4  

 

       

Figur 29  RH-givare för 2H          Figur 30  RH-givare för 1H  

6.5 Försummade mätinstrument 

Ångläckage i olika industrier kan upptäckas via ljud. Detta har inte används eftersom 

hastigheten på ångläckaget inte är speciellt högt eftersom tryck- och 

temperaturskillnaden är för små mot lokalens. [proconeng.com] 

Tryckgivare har inte används i TRP5 eftersom det är svårt att borra hål i kåpan och 

flygande pappersmassa gör nog att tryckgivaren blir obrukbar.  

Att se ångläckaget via värmekamera är svårt men det finns en tendens att kunna se detta 

genom att ha något föremål som tar upp värmen se Bilaga 5. [fluke.com] 

 

6.6 Lokalens temperatur 

Lokalens temperatur har inte varierat speciellt mycket under mätperioden även att 

utomhustemperaturen har varierat mycket. Att inga stora variationer i 

inomhustemperaturen kan bero på en hög luftomsättningshastighet på ventilationen för 

lokalen och hög gratistemperatur från produktionsprocesser. Det finns en tendens att 
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lokalens temperatur blir mycket varmt under sommaren, om detta beror på att 

temperaturen blir högre eller att lokalens luftomsättningshastighet minskar är i dagsläget 

oklart och behöver undersökas vidare.  

Eventuellt skulle det gå att höja temperaturen om dörrarna till lokalen stängs, detta har 

gjorts men temperaturen blev ingen större skillnad. Eftersom tilluften värms upp av 

överskottsenergi från produktionen och externa värmare kan eventuellt de ändras för att 

ändra temperaturen i lokalen, detta har inte inte gjorts. Luftomsättningshastigheten 

skulle kunna ändras genom att modifiera tryckgivaren till tilluften men detta har inte 

gjorts.  

 

6.7 Mätresultat av ångläckage  

6.7.1  Temperaturgivare 

Mätningen via temperaturgivare gav bra resultat för ett stort ångläckage. Temperaturen 

går upp till ca 65 °C från ca 45 °C se figur 31 (svart) för 10:16 när spjället stängs helt 

och ångläckage börjar. 

 

Figur 31 Visar temperatur vid ångläckaget (svart) och temperaturen inne i kåpan (röd). 

1V och 1S.  

 

Ångläckaget beror på att spritsen är på eller inte. Figur 32 visar att vid två minuter när 

spritsen är av går temperaturen ner ungefär till lokalenstemperatur (ca 30grader C) och 

upp till ca 65 grader C när spritsen är på.   

 



   

29 

 

 

Figur 32 Tydlig temperaturskillnad när spritsen är igång    

 

 

Tyvärr blir det svårare att mäta ångläckaget när det är på gränsen att det bildas 

ångläckage. Temperaturgivare ger endast ett utslag 38 °C för ångläckage och 30 °C för 

inte ångläckage se figur 6413. Ångläckage kan därmed ses bättre med RH-givaren var 

det 65 % RH för ångläckage och 5 % RH för inte ångläckage för kl 12:22 . Det är 35 % 

RH för ångläckage och 5 % RH för inte ångläckage, temperaturskillnaden var 37 °C och 

32 °C för kl 12:22. Notera att det var omvändskillnad innan och att största ångläckage 

är på 1 H där temperaturgivaren satt. 

6.8 RH-givare 

6.8.1 Ändring av spjäll 

När ändringen av flödet från helt öppet spjäll till helt stängt spjäll (kl 10:16) visar via 

RH-givare en graf med höga mätvärden. De höga värdena varierar mycket från ca 20 % 

till 100 % RH.  
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Figur 33 RH-givare 2H  

6.8.2 RH-givare eller temperaturgivare  

Mätningarna av ångläckage med en RH-givare och temperaturgivare ger olika bra 

resultat. RH-givaren ger generellt troligtvis bättre resultat se figur 34 eftersom 

ändringen av RH ger en större skillnad än vad temperatur. Notera att RH-givaren och 

temperaturgivaren har placeras på två olika platser och eventuellt måste givarna 

placeras på samma ställe för att säkerställ helt säkert att RH-givaren är det bästa 

mätinstrumentet.  

 

Figur 34 RH-givare 2H och Temperaturgivare 2V 
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6.8.3 Synbara ångläckage ändring pga ändring av produktion och 
spritstemperatur 

Vid kl 14:33 har spjället ändrats till spjällnummer (3) och RH-givaren visar inget 

ångläckage och inget synbart ångläckage vid denna tidpunkt. Efter ca 3 timmar vid kl 

17:30 visar RH-givaren att det bildas ångläckage.  

 

Figur 35  RH-2H 

 

Denna ökning av ångläckage beror på att produktionen och temperaturen på 

pappersmassan har ökat vid kl 17:30 och det påverkar att avdunstningen och därmed 

ångläckaget ökar se figur 36. En minskning av RH vid kl 18:10 och en minskning av 

produktionen när spritstemperaturen är konstant, samma minskning gäller för kl 19:30.  

 

 

Figur 36 Temperatur på pappersmassan (överst) och pappersmassaproduktion (under)  

Vid samma tidsperiod har även spritstemperaturen ökat och därmed kommer 

avdunstningen öka (se figur 37) 
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Figur 37 Spritstemperatur (turkos), tvättvättskans flöde till filtrattanken (gul) och 

filtrattankens nivå för vattnet (grön) 

Minskning av produktion och spritstemperatur kan ses via en minskning av 

temperaturgivaren i ventilationen (se figur 38) medan vid ångläckage platsen 2V har 

ingen blivit någon temperaturökning(se figur 39).  

     

Figur 38 Temp i ventilationen 1V-vent    Figur 39 Temp 2V  

 

6.8.4 Problem med mätningar för RH-givare 

De problem som har uppstått med mätningar av ångläckage med RH-givare är att luft 

läcker ur TRP som inte är synbart. De läckage av luft har ett högt RH-värde och därmed 
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registreras de på i grafen som höga RH-värden se figur 40. Eftersom det blir mätfel är 

det svårt att mäta exakt när det blir synbart ångläckage via RH-givare. 

 

Figur 40 RH-givare för 1H 

6.9 Minsta frånventilationsflöde för TRP5 

Nuvarande flöde av frånventilationen är ca 3400 Nm
3
/h och gamla guidelines inom 

Metso ska frånventilationsflödet för TRP5 är 3000 Nm
3
/h och nya guidelines är 1500 

m
3
/h. Enligt mätningar kan ett flöde sänkas till 2000 Nm

3
/h utan ett synbart ångläckage 

och detta flöde fås genom att spjället ändras till mellan (8) och (1). Dock kan mindre 

lufttransporter ske mellan kåpansluft till lokalen vid detta flöde.  

6.10 Utvärdering av mätresultat 

Att mäta flödet till frånventilationen är pitotrör och vinghjulsmätare dem bästa 

mätinstrumenten. För pitotrör kan vatten eller pappersmassa sättas igen i röret och 

måste blåsas bort.  Vinghjulsmätaren måste värdet läsas av efter någon sekund för att få 

det rätta flödet. 

De mätningar som har gjorts är att lokalens temperatur har inte varierat mycket och 

därför kommer den inte påverka avdunstningen och ångläckaget. Även temperaturer på 

sprit och pappersmassa har inte varierat mycket.  

När produktionsstörningar inträffar minskas temperaturen på spritsen och pappersmassa 

flödet minskas, detta har genom mätningar visat att ångläckaget minskar. 

För att se om luft läcker ur TRP kan RH-givare användas eventuellt kan en 

temperaturgivare användas. Givaren ska loggas i 1 sekunders intervall för att inte missa 

något ångläckage. 
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Det är svårt att se hur ångläckaget förändras genom tiden eftersom de parameterar som 

påverkar som t.ex. pappersmassa flödet inte ändras snabbt och att spritsens intervaller 

ger olika tidpunkter ångläckaget inträffar. 

När spjället stryps snabbt kommer ångläckage inträffa. Detta kan bero på att luftflödet 

som skulle gå ut från frånventilationsdonet ändrar riktning till ångläckageplatsen (1H) 

bredvid frånventilationsdonet. Liknade händelse sker när spritsen går igång att 

ångläckage blidas precis när spritsen sätts igång, kanske kan denna ångläckage bildas 

eftersom det är låg ånghalt i kåpansluft. 
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7 Konceptgenerering 

I detta kapitel ges förslag på hur olika lösningsförslag på hur frånluftsventilationsflödet 

kan minskas. Kostnaden antas vara det främsta incitamentet för att göra förändringar 

men även om nya miljökrav tillkommer måste förändringar göras. 

.  

7.1 Ändring av spritstemperaturen 

Genom mätningar kommer en minskning av temperaturen på spritsen leda till ett mindre 

ångläckage. Att minska spritstemperaturen kan göras via en värmeväxlare eller att 

isoleringen tas bort från spritsrören. Eventuellt kan filtratet tas från en separat tank med 

en lägre temperatur och sedan kan filtratet värmas upp i nivåtanken mellan TRP och 

filtrattanken. Det kan bli ett problem att filtrattanken får ett mindre temperatur och 

sedan stör andra processer som tvättvätskan till TRP. 

 + Minskning av avdunstningen vilket minskar frånventilationen 

 - Investeringskostnad 

 - Troligtvis ökad energikostnad 

 - Kanske kan leda till utmattningsbrott på valsen  

 

 

7.2 Reglering frånventilationsflödet pga ändringar av 
temperatur, ånghalt och massaproduktion 

I nuvarande system kan en frekvensomriktare ändra frånventilationsflödet, 

frekevensomriktaren är kopplad till en temperaturgivare i lokalen, en RH-givare i 

lokalen och massaproduktionsflödet. Trycket i lokalen skall vara konstant genom tiden 

och därför behövs inte någon tryckgivare i lokalen. 

Genom mätningarna har inga stora förändringar kunna bevisas i ångläckaget pga 

ånghalt och temperatur i lokalen eller massaproduktionsflödet. Eventuellt kan det bli 

stora variationer i temperaturen mellan sommaren och vintern, det kan naturligtvis 

påverka ångläckaget. Det är ganska osäkert om alla dessa parametrar behövs för 

regleringen och kanske kan lokalens tillufts omsättningshastighet läggas till om den 

blåser på TRP. 
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Figur 41 Flödesschema över ventilationen 

Fördelar/Nackdelar 

 + Kan minska energibehovet 

 + Kan minska miljöutsläppen 

 - Kan vara svårt att veta hur mycket olika parametrar (som temp, massaproduktion och                   

ånghalt) påverkar ångläckaget   

 - Olika TRP matas med olika pappersmassakoncentrationer som ger olika flöden i 

blekeriet 

- Investerings- och driftkostnad för instrument och frekvensomriktaren   

  

7.3 Regleringsmöjligheter  

7.3.1  Automatisk reglering av spjäll 

Genom att byta ut det manuella spjället till spjäll som regleras automatiskt hur mycket 

flöde frånventilationen behöver. Denna lösning ger att flödet kan minskas till det rätta 

för den aktuell TRP och kan öka frånventilationen när kåpansluckor behöver öppnas. 

Denna reglering medför nackdelar som en ökad investeringskostnad och att det är svårt 

att veta vilket flöde som inte motsvarar ångläckage. För Östrand kommer denna 

reglering bara göra så andra processer kommer få ett ökat flöde om minskning görs för 

TRP och att minska frånventilationsmotorn kommer kanske medföra att standpipe får 

ett för litet flöde.      

 

+ Löser problemet med olika pappersmassaflöden för olika TRP 

+ Kan minska miljöutsläppen 

+ Kan öka flödet när kåpansluckor öppnas, om de andra är stängda 

+ Kan minska energi behovet 
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 - Kräver en bra reglering eftersom en reglering för en TRP påverkar dem andra TRP. 

 - Investeringskostnad 

 - Svårt att veta när ångläckaget börjar 

  

7.3.2  Enskilda fläktar istället för en stor frånventilationsfläkt 

Elmotorn som driver frånventilationsfläkten kan antagligen sättas närmare TRP och 

spädskruvarna. I figur 42 visar att en elmotor är ihopkopplad till ett par av TRP och 

spädskruv eventuellt kanske det går bra att koppla ihop två par eller fler. 

  

Figur 42 Elmotor reglering för varje TRP och spädskruv 

 

+ Kan öka flödet när kåpansluckor öppnas 

+ Löser problemet med olika pappersmassaflöden för olika TRP 

+Kan minska energibehovet 

+Kan minska miljöutsläppen 

+ Kan göras så inte standpipen får för litet flöde 

- Kan ha en lägre verkningsgrad än en stor motor 

- Kan ge en större investeringskostnader än en stor motor  

- Kräver större plats i lokalen 
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7.4 Kondenserings lösningar 

7.4.1  Kylmedium genom rör i kåpansluft 

Ett kallare vätska eller luft kan kyla ner luften i ångkåpan och därmed göra så fuktiga 

luften kondenserar. Kanske kan beräkningar göras för att veta hur mycket som 

kondenseras och därmed se hur mycket det minskar frånventilationsflödet.Efter en tid 

kan pappersmassa sättas på rören och minska kondenseringen. [Çengel 2006] 

 

+ Minskar frånventilationsflödet 

- Investeringskostnad 

- Troligtvis större energikostnad 

- Pappersmassa kan sätta sig på rören och medföra att de blir obrukbara 

 

7.4.2 Kall utomhusluft som ersätter tillluften för TRP 

I nuvarande TRP kommer luft in från lokalen som är ca 30 °C. Denna tilluft 

kanske kan tas från utomhus istället och medföra i en mindre temperatur i luften 

och därmed minska ångläckaget. 

7.5 Andra lösningar 

7.5.1  Minska kåpansluftvolym 

En minskad luftvolym i kåpan medför att det avdunstade filtratet inte blandas ihop med 

kåpansluft. Därför kommer mera spritsfiltrat i frånventilationen och medföra ett mindre 

frånventilationsflöde.    

 

7.5.2 Minskad ångläckagearea mellan lokalen och kåpansluft 

Genom att minska ångläckagearean kommer ångläckaget minska. Detta kan ses t.ex. när 

en av kåpansluckor öppnas bildas ångläckage i 1H. Tätningen måste göras av något 

material som inte förstör pappersmassan om materialet går sönder. Tätningarna kan 

göras på 1-2V och 1-2H, kåpansluckor, till höger om 1H och Schaberskruvarna. En 

gammal rapport visar att det finns ångläckagearea för mellan kåpan och spritsrören, för 

TRP5 har pappersmassa satts igen där. För spädskruv 5 har pappersmassa tätat igen 

ångläckagearean.     
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Figur 43 Exempel på ångläckagearea markerad med röd färg  

7.5.3 Ändring av frånventilationsdonet 

Ändring av frånventilationsdonet kan medföra en jämnare fördelning av 

frånventilationsluften. Hur mycket den minskar ångläckaget och hur mycket bättre den 

tar bort ånga är svårt att veta. Det kan finnas en risk att detta stora frånluftsdon inte får 

rum i nya TRPE eller andra TRP som kommer senare. Efter halva donet minskas arean 

för att varje frånventilationsdon ska få ungefär samma luftflöde om det ska vara samma 

luftflöde måste en area minskning efter varje frånventilationsdon göras. Eventuellt kan 

ett frånventilation installeras på båda sidor. 

 

Figur 44 Ändring av frånventilationsdonet  

 

+ Troligvis bättre fördelning av luftomsättningen i kåpan. 

+ Inga ökade driftkostnader 

+ Finns en möjlighet att minska ventilationsbehovet  

- Ont om plats inne i kåpan speciellt för de nya TRPE 

- Investeringskostnad 

- Risk att frånventilationsdonen täpps igen av pappersmassa 
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7.5.4 Reglering av sprits 

När spritsen är igång kommer avdunstningen öka och när spritsen är av kommer 

avdunstningen minska. Regleringen av spjället kan vara på 5,5 m/s när spritsen är på i 1 

minut och en lägre hastighet som 2,5 m/s när spristsen är av i 2 minuter se figur 45. 

Denna reglering har endast gjorts en cykel och det behövs flera tester om detta är 

hållbart under en längre tid. 

+ Minskar frånventilationsflödet 

+ Kan minska energikostnaden 

- Investeringskostnad 

- Snabba ändringar strypningar av spjället medför att blir ångläckage 

 

 

Figur 45 Frånluftsventilations hastigheten mot tiden i spritsintervaller 

7.5.5 Huvud frånluftsventilationskanalen placeras utomhus  

Genom att placera huvud frånluftsventilationskanalen utomhus och utan isolering 

kommer röret kylas ner. Detta leder till att kondenseringen ökar och därmed kommer 

frånluftsventilationsflödet minska. 
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8 Slutsats 

För att koncepten ska medföra en minskning av frånventilationsflödet krävs en mera 

noggrann och längre undersökning av om koncepten fungerar. Hur detta ska genomföras 

kan vara svårt eftersom inga protyper kan användas, kanske kan i ny fabrik göra så 

idéerna kan testas.  

De mätresultat som har genomförds har visat att ångläckaget bör mätas av en RH-

givare. Att bevisa ångläckaget via temperaturgivare går bra om ångläckaget är stort, 

men om det är litet ångläckage ger temperaturgivaren inga bra värden för att kunna se 

det. Rekommendationer är att sätta upp en RH-givare vid där det läcker ut ånga och ha 

en sådan hög intervalltid att den kan mäta i månader.  

 

Rekommendationer för fortsatt arbete  

För det optimala frånventilationsflödet för de nya G5 pressarna bör nya mätningar ske. 

Ett första mätningsförsök bör göras med en RH-givare där det är störst ångläckage. Om 

RH-givaren ger dåliga värden bör en kamera eller filmkamera sättas upp vid 

ångläckaget och därmed se när det bildas ångläckage. Det kan finnas en möjlighet att 

mäta ångläckaget via luftshastighets mätinstrument som vinghjulsmätare eller pitotrör. 

En temperatur- och RH-givare bör sättas upp i lokalen och data som produktion, 

temperatur på sprits, pappersmassa och tvättvätska bör kunnas få. Lokalens tilluftsdon 

kan möjligtvis påverka ångläckaget om de är riktade mot TRP.    

Inom kapitel om konceptgeneringen är kåpansluftvolym och ångläckagearean de enda 

realistiska förslagen, i framtiden om elenergi priset går upp kan dem andra förslagen 

ändras.  Eventuellt kanske för de nästa G6 pressar kan en minskning av 

kåpansluftvolym och ångläckagearea göras.  

Det skulle vara intressant om en mindre prototyp eller om en ny maskin kan användas 

och testa de olika koncepten.  Då skulle det gå att undersöka hur mycket de olika 

koncepten kan minska på frånluftsventilationsflödet och om de blir lönsamma. Kanske 

kan en rökpatron  läggas i TRP och därmed veta vart det är ångläckage. 

I filtrattanken kan en tryckgivare sättas upp och ge vilket tryck som ger ångläckage. 

Troligvis kommer inga stora minskningar ske genom denna metod eftersom nivån i 

filtrattanken är ungefär det samma (möjligtvis kan spritsen medföra små ändringar) och 

att temperaturen på filtratet ändras knappt ingenting genom tiden. 
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Bilaga 1: Guidelines för 

frånluftsventilationsflöde   

 
Hood Ventilation Data 

TwinRoll Press vent flows from the hood (total flow)   .  

Press    Nm
3
/h  Pressure  

Size               increase 

 

915  500   800 Pa 

921  875   800 Pa 

928  1050   800 Pa 

935  1250   800 Pa 

945  1500   800 Pa 

1245  2000  800 Pa 

1255  2400  800 Pa 

1555  3000  800 Pa 

1572   3900  800 Pa 

1872  4600  800 Pa 

2072  5200  800 Pa 

 

Nm
3
/h = Normal (20 C) cubic meter per hour.  
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Bilaga 2: Sprits påslagen och avstängd 

 

Spritsen är avstängd, vilket indikerar i att spjället i horisontellt läge. Spritsvätskan går 

bara förbi TRP. 

   

Spritsen är på, vilket indikerar i att spjället i horisontellt läge. Spritsvätskan träffar 

valsen i TRP.  

 



   

46 

 

Bilaga 3 Frånluftsventilations flödesschema 

 

Flödesschema över hela frånventilationen. De processer med ett frågetecken efter är 

antaganden, dock enligt Mikael Sundholm borde dem stämma ungefär. 
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Bilaga 4: Mättnadsånghalt mot temperatur 

  
hyperphysics 

Fukt 
handbok 

Temperatur v (g/m3) v (g/m3) 
0 

 
5,018 4,86 

10 
 

9,381 9,41 
20 

 
17,25552 17,28 

30 
 

30,51614 30,31 
40 

 
51,03744 51,07 

50 
 

80,694 
 60 

 
121,3604 

 70 
 

174,91122 
 80 

 
243,22104 

 90 
 

328,16444 
 100 

 
431,616 
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Bilaga 5: Se ångläckage från en 

värmekamera 

 

Denna bild visar att frånluften från en bärbar dator inte kan mätas lätt men ett objekt 

som till exempel ett papper kan man avläsa om avgivande cirka temperatur och om det 

är ett flöde utåt. Att försöka ställa in temperaturskalan är mycket svårt att göra för att se 

frånluftsventilationen. 
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Bilaga 6 Tillluftsdon mot ångläckagearea 
 

 

Visar att kåpan är inte helt tät till höger om 1H. Detta kan bero på att ett tilluftsdon till 

lokalen riktar sig mot TRP eller att ångläckagearean är större där än på andra sidan.  
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Bilaga 7: Frånluftsventilations motor  
 

 

 

37 kW och 1500 rpm 
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Bilaga 8: Temperatur i lokalen 

 

Temperatur i lokalen från temperaturgivare 

 

Temperatur i lokalen från temperaturgivare 
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Temperatur i lokalen från RH-givare 

 

Temperatur i lokalen från RH-givare 
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Bilaga 9: Grafer när förändringar på 

spritstemperatur- och produktion inträffar 

 

Temp i ventilationen 1V-vent 

 

RH-2H 

 

 

 

 


