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Abstract 
The stone groundwood line at the Rottneros Mill produces pulp exclusively from spruce in a 

freeness interval of 45-320 ml and with pulp brightness levels ranging from 60-80 % ISO. 

The mill management now has decided, if possible, to increase production of ground wood, 

especially of low freeness (below 95 ml CSF) and low  shive content (below 0,03 % 

Somerville 0,15). However, it is hard to handle both a high pulp production and at the same 

time a low shives content as the screening room is a bottle-neck in the mill. 

The screening-room at the Rottneros Mill is designed to handle a wide variety of pulp grades. 

However,since the production more and more steers toward low freeness pulp with a low 

shive content the capacity of the screening-room has declined. This might seem contradictory; 

at low freeness levels the shives content is also low and should therefore not hinder the 

production within the screening room. However, in order to keep the production rate at the 

grinders as high as possible and also achieve a good dewatering degree before the flash dryers 

the freeness must be as high as the quality parameters can accept. In its layout the screening 

room before this study was carried out it was not possible to handle this rate of production 

with an acceptable screening result. 

 

The purpose of this study was to find solutions of how to increase the pulp production while 

at the same time keeping the shive content in the pulp at an acceptable level. 

 

The study has shown that the production capacity can be increased by 20 ADMt/day, or 10 % 

increase of the daily production, and to reach this goal only a few minor changes of the layout 

of the screening room has to be implemented. These changes were made in august 2007. The 

pay-off for the investment was approximately one week.  
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Sammanfattning 
På sliplinjen hos Rottneros Bruk produceras massa uteslutande av granved i ett 

freenessintervall mellan 45-320 ml och ljusheter mellan 60-80 % ISO. Fabriksledningen har 

nu en önskan att öka produktionen av slipmassa, särskilt av massor med lägre freeness (under 

95 ml CSF) och med höga krav på lågt spetinnehåll (under 0,03 % enl. Somerville 0,15). 

Problemet som då uppstår är att man har svårt att samtidigt klara hög produktion och ett lågt 

spetinnehåll eftersom sileriet är en trång sektor i anläggningen 

 

Sileriet på Rottneros Bruk är dimensionerat för att kunna sila ett brett spektrum av massor. I 

takt med att produktionen alltmer inriktats mot lågfreenessmassor med lågt spetinnehåll så har 

kapaciteten på sileriet gått ner. Detta kan vid ett första påseende verka motsägelsefullt; vid låg 

freeness är ju spethalten från slipverken också låg och borde då inte belasta sileriet.  

Dock måste man för att kunna hålla hög produktion från slipverken samt klara avvattningen 

innan sluttorkning hålla en så hög freeness som kvalitetsspecifikationen tillåter. Detta medför 

att sileriet i nuvarande uppsättning inte kan hantera dessa produktionsnivåer med ett 

godtagbart silningsresultat. 

 

Syftet med detta examensarbete är att försöka finna lösningar på hur produktionen genom 

sileriet skulle kunna ökas samtidigt som spetinnehållet i massan hålls på en acceptabel nivå. 

 

Studien visar att det genom att införa ett par mindre förändringar så går det att öka kapaciteten 

i sileriet med ca 10 % motsvarande 20 ADMt/dygn. Dessa förändringar genomfördes i augusti 

2007. Återbetalningstiden för denna marginella investering var ca en vecka. 

 

.   
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Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Rottneros Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen som är en av världens ledande producenter av 

mekanisk avsalumassa med ca 70 % av avsalumarknaden för slipmassa och ca 9 % av 

avsalumarknaden för CTMP (2007). Vid Rottneros bruk produceras både slipmassa (Stone 

Ground Pulp, SGW) och CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp), och volymen uppgår 

årligen till ca 160 000 ton jämnt fördelat mellan de båda linjerna.  

 

På sliplinjen produceras massa uteslutande av granved i ett freenessintervall mellan 45-320 ml 

och ljusheter mellan 60-80 % ISO. Driftledningen har nu en önskan att öka produktionen av 

slipmassa, särskilt av massor med lägre freeness (under 95 ml CSF) och höga krav på lågt 

spetinnehåll. Problemet som då uppstår är att man har svårt att samtidigt klara hög produktion 

och ett lågt spetinnehåll, eftersom sileriet är en trång sektor i anläggningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Sileriet på Rottneros Bruk är dimensionerat för att kunna sila ett brett spektrum av massor. I 

takt med att produktionen alltmer inriktats mot lågfreenessmassor med lågt spetinnehåll så har 

kapaciteten på sileriet gått ner. Detta kan vid ett första påseende verka motsägelsefullt, vid låg 

freeness är ju spethalten från slipverken också låg och borde då inte belasta sileriet.  

Dock måste man för att kunna hålla hög produktion från slipverken samt klara avvattningen 

innan massatorken även hålla en så hög freeness som kvalitetsspecifikationen tillåter. Detta 

medför att sileriet i nuvarande uppsättning inte kan hantera dessa produktionsnivåer med ett 

godtagbart silningsresultat. 

 

Syftet med detta examensarbete var att försöka finna lösningar på hur produktionen genom 

sileriet kunde ökas samtidigt som spetinnehållet i massan hölls på en acceptabel nivå.  

 

1.3 Avgränsning 

Detta arbete kommer ej att ta upp spetpåverkande operationer som sker utanför sileriet (t.ex. i 

slipstolarna). Virvelrening kommer heller inte att tas upp.  
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2 Teoretisk del 

2.1 Mekaniska massor 

2.1.1 En kort historik 

Slipmasseprocessen uppfanns i Tyskland runt 1840 av bokbindaren Friedrich Gottlob Keller. 

Han fann att man genom att pressa våta vedstycken mot en roterande sandsten kunde få fram 

en massa som lämpade sig för pappersframställning. Tekniken förfinades och i såväl Tyskland 

som USA började den inom kort användas i industriell skala.  

Under den andra halvan av 1800-talet började sliperier dyka upp i Sverige, bland annat vid 

Trollhättefallen(1857) och Klippan(1866).  

År 1887 anlades ett sliperi vid Rottnafallen i Rottneros, som numera är ett av de äldsta 

sliperierna i världen där det fortfarande sker tillverkning. God tillgång på vatten och 

vedråvara gjorde att det över hela landet växte fram små träsliperier och runt sekelskiftet 

fanns det över 100 sliperier som tillsammans tillverkade ca 165 000 ton ADMt/år.  

Efterhand har slipmassa ersatts av olika typer av raffinörmassor, RMP, TMP, CTMP, som är 

mindre personalkrävande, billigare att framställa och där styrkan är bättre. Än så länge har 

dock slipmassans överlägsna opacitet och ljusspridningsförmåga gjort den svår att ersätta i 

SC- och LWC-kvalitéer. [1] 

 

2.1.2 Tillverkningsprocesser 

Mekanisk massa framställs på två sätt dvs slipning eller raffinering. Vid slipning pressas 

barkade stockar mot en våt roterande slipsten. Slipkornen i ytan på slipstenen passerar då över 

veden och ger upphov till ett stort antal kompressioner i veden varvid friktionsvärme bildas. 

 

 
Figur 1. Ringslipverk av Robertstyp. Notera den excentriskt placerade slipstensaxeln vilken ger en extra lång 

slipzon. 
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Den våldsamma mekaniska bearbetningen ger brott i fiberväggarna samtidigt som värmen 

mjukgör lignin och hemicellulosa. Detta gör att mittlamellen i fibern försvagas och att fibern 

därmed lättare friläggs. Ett ringslipverk för framställning av slipmassa visas i Figur 1. 

 

Fiberfriläggningen sker genom att fibern ”kammas” ut ur veden av de förbipasserande 

slipkornen. De frilagda fibrerna bearbetas sedan ytterligare mellan sten och ved, s.k 

efterslipning . Massan och eventuella vedrester spritsas av från stenen med vatten eller fångas 

av fingerstålen och leds ner i tråget. Hela processen, från uppvärmning till fiberfriläggning, är 

mycket snabb och tar i storleksordningen 0,2-0,8 sekunder.  

 

Under hela processen begjuts slipstenen med vatten, dels för att hålla stenen ren dels för att 

temperaturen inte ska bli för hög. Om temperaturen stiger för mycket kan man få brand inne i 

slipverket vilket ger en massa med dåliga styrkeegenskaper och en gråaktig färg som endast 

delvis kan blekas bort. 

 

Råvaran är numera nästan uteslutande granved. Man kan under kortare tid acceptera en viss 

inblandning av tall (upp till ca 20 %) men den högre halten av olika hartser gör att stenens 

mönster snabbt lägger igen och minskar slipverkets produktion. Förr användes även asp till 

slipmassa. Massan blir extremt kortfibrig och något svåravvattnad men har mycket goda 

tryckegenskaper. Vedutbytet är högt, oberoende av vedslag ca 98 %.  

 

Slipmassa används främst till SC- och LWC-kvalitéer som används i veckotidningar, 

kataloger mm. Grövre slipmassa kan användas som mittskikt i vissa kartongprodukter. [1] [2] 

 

 

  
Figur 2. Raffinör (Metso RGP268) uppställd på Utansjö Bruk.  
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Vid tillverkning av den andra massatypen dvs raffinörmassa används istället flis och då 

företrädesvis av gran eller asp, men även björk och tall förekommer för vissa specialkvalitéer. 

En raffinör för framställning av raffinörmassan CTMP visas i Figur 2. 

 

Flera olika typer av raffinörmassor finns på marknaden och de har olika användningsområden.  

 RMP – Refiner Mechanical Pulp, är den första raffinörmassa som användes för 

papperstillverkning och är numera samlingsnamn för alla typer av massor som 

tillverkats genom raffinering 

 TMP – Thermo Mechanical Pulp, innebär att flisen förvärms innan den raffineras 

(oftast i en trycksatt raffinör), den massa man får då påminner om slipmassa men är 

starkare och har något sämre opacitet. Används framförallt till tidningspapper 

 CTMP – Chemi Thermo Mechanical Pulp är när man förutom värme även tillsätter 

kemikalier innan raffineringen. Dessa mjukar upp ligninet och ger en skonsammare 

fiberfriläggning och ger förutom en minskad energiåtgång och lägre spethalt även en 

massa med högre andel långfiber. [1] [2] [3] 

 

2.1.3 Egenskaper hos mekaniska massor 

De mekaniska massornas egenskaper skiljer sig från de kemiska. Detta beror till stor del på att 

ligninet i fibern fortfarande finns kvar och ger den stadga. Fibrer från mekaniska massor 

kännetecknas således av sin styvhet och att de är kortare än fibrer från kemiska massor. Dessa 

fiberegenskaper ger då goda ljusspridningsegenskaper, relativt hög ljushet, goda 

formationsegenskaper och en hög bulk (Bulk=1/Densitet). 

 

På grund av sitt höga lignininnehåll gulnar mekaniska massor snabbt när de utsätts för ljus 

eller värme, och de är även svagare än kemiska massor. Mekaniska massors optiska 

egenskaper gör dem väl lämpade för tryckpapper där det krävs låg ytvikt och där styrka inte 

spelar så stor roll. Exempel på sådana användningsområden är tidningspapper, SC-papper och 

LWC-kvalitéer.  

 

Ett annat stort användningsområde för mekaniska massor är mittskikt i kartong; här utnyttjas 

den höga bulken för att ge kartongen god böjstyvhet. Här används främst CTMP-massa men 

det finns även kartongmakare som använder slipmassa med hög freeness. Andra 

användningsområden är tapetpapper, tissueprodukter, luft- och oljefilter, olika finpapper och 

massor avsedda för gjutna pappersprodukter. I alla ovan nämnda tillämpningar är det 

framförallt bulk och/eller tryckegenskaper man är ute efter. [1]  

 

2.2 Silning 

2.2.1 Spet 

Syftet med silning är ta bort orenheter från massan. Dessa orenheter kan vara bark, sand samt 

spetor. Rening från bark och sand sker med hjälp av virvelrenare och ligger utanför detta 

arbetes område och kommer ej att behandlas vidare.  

Att ta bort så mycket spet från massan som möjligt är viktigt för körbarheten på 

pappersmaskinen då spetor på grund av sin dåliga bindningsförmåga introducerar svagheter i 

pappersbanan som kan ge banbrott samt för att få en fin yta (och därmed bättre tryckbarhet) 

på pappret.  
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Spet kan delas in i fyra klasser beroende på storlek och karaktär: 

 

1. Spetor 

Spetor består av ett antal fibrer som ej hunnit separeras i slipstolen alternativt raffinören. Spet 

definieras som ett fiberknippe som är mer än 3 mm långt och 0.10-0,15 mm brett. Ett exempel 

på en speta visas i Figur 3. 

 

 
Figur 3. En speta 

 

2. Minispetor 

Minispetor är fiberknippen som är kortare än 3 mm men bredare än 0,08 mm. En minispeta 

visas i Figur 4. 

 

 
Figur 4. Minispeta 

 

3. Grova fibrer 

Grova fibrer kan definieras som Bauer-McNettfraktionen mesh14 vilket motsvarar en 

masköppning på 1,27x1,27 mm. Exempel på grova fibrer visas i Figur 5. Grova fibrer ger en 

dålig yta i pappret vilket försämrar tryckegenskaperna.  

 

 
Figur 5. Grova fibrer (ovan t.h i bilden) med mindre fiber runtomkring 
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4.Chops 

Chops är rektangulära partiklar med 0,25-1 mm i sida. Ett exempel på en chopspartikel visas i 

Figur 6. Chops bildas främst vid hård raffinering. På grund av sin dåliga bindningsförmåga 

rycks de lätt ut ur arket och ger upphov till damning. I ett tryckeri slits chops ut ur arket när 

det går genom tryckpressen och man får ett ofullständigt tryckresultat.  

 

 
Figur 6. Chops  

 

Det finns flera olika metoder för att detektera spet. I de äldre metoderna Somerville, Pulmac 

och PFI minishive använder man sig av en silplåt som massan silas genom. Det material som 

blir kvar på silplåten definieras som spet. På senare tid har dock optiska mätmetoder fått stort 

genomslag t.ex. PQM (Metso), Fiber Tester (Lorentzen&Wettre) och PulpEye (Eurocon). 

Dessa har fördelen av att kunna utföras snabbt och on-line samt att man får en god överblick 

på storleksfördelningen på speten. [4] [5] 

  

2.2.2 Silningens grunder 

Silning går till så att en massasuspension får strömma genom en perforerad plåt. 

Perforeringen kan vara antingen i form av hål eller slitsar. Massa som går genom plåten kallas 

accept och massan som stannar kvar på insidan av plåten kallas rejekt. Ju mindre hål eller 

smalare slitsar desto renare acceptmassa får man. Dock går silens kapacitet ner när storleken 

på hålen/slitsarna minskar. Processen är inte ideal och man får alltid med spet i acceptet, det 

så kallade a-felet, och prima fiber i rejektet, b-felet. Hur bra silen är på att skilja på spet och 

fiber bestäms av valet mellan hål eller slitsar och storleken på dessa, massans 

injektkoncentration, flödet genom silen samt rejektuttag. 

 

Silens perforering är så gott som alltid större än de största föroreningarna. Det vill säga att en 

speta lätt kan slinka igenom en silplåt om den får chansen. Det finns tre teorier som förklarar 

varför detta inte sker: 

 

1. Fiberskikt 

2. Orientering av spetor 

3. Helt eller delvis blockerade hål 

 

Fiberskikt 
Vid silplåtens yta bildas ett skikt av fiber som huvudsakligen består av massans grövre 

fraktioner. Detta skikt bildar då ett finmaskigt nät vilket fungerar som en finsil. Detta 

förklarar varför en sil kan avskilja mycket små spetor i förhållande till hur stor perforeringen 

är. För att ett sådant skikt skall bildas krävs det att det finns en tillräckligt grov fraktion i 

massan samt att rotorn i silen inte roterar så snabbt att skiktet aldrig hinner formeras.  

 

Orientering av spetor 
Rotorn i silen har till uppgift att hålla silplåten ren och samtidigt fluidisera den förtjockade 

massan och trycka den mot rejektuttaget. När rotorn rör sig genom massan orienterar den 

spetan i tangentiell riktning mot silplåten. Spetan kan då inte passera genom silplåten utan 

transporteras till rejektet.  
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Helt eller delvis upptagna hål 
I ett visst ögonblick när en speta passerar framför ett hål är detta ofta helt eller delvis 

blockerat av fiber. Förutsatt att passerhastigheten genom silen är tillräckligt hög så finns då 

ingen väg ut för spetan genom öppningen i silplåten utan spetan hamnar i rejektet. 

 

Silkorgar 

Silning kan ske genom två principer nämligen barriärsilning och fraktionering. Barriärsilning 

sker företrädesvis i slitsade korgar medan fraktionering sker i korgar med hål i. Barriärsilning 

med slitsad korg ger en massa med mycket lågt spetinnehåll men klarar inte av att skilja av 

grova fibrer lika bra som en hålad silkorg. En annan nackdel med slitsade korgar är de inte 

klarar lika hög produktion som en hålad silkorg på grund av att den öppna arean är mindre. 

Vanligen brukar man använda båda silkorgstyperna, först en hålad för att avskilja grova fibrer 

och större spetor sedan en slitsad för att ytterligare få ned spethalten. I takt med att spetkraven 

har sänkts och siltekniken gått framåt och möjliggjort ökad kapacitet på slitsade korgar så har 

en förskjutning mot slitsade korgar skett.  

 

Spädning 
När massan passerar genom silen så ökar koncentrationen ju närmare rejektutloppet man 

kommer. Den höga koncentrationen gör att silens kapacitet blir lägre. För att komma runt 

detta kan man leda in spädvatten i silen och få upp kapaciteten. Flera olika tekniska lösningar 

finns för detta ändamål. Två av de vanligaste är att använda ett spädbälte på silkorgen (Figur 

7) eller att leda in injektmassa en bit in i silen (Figur 8). På de silar som finns på Rottneros 

Bruk utnyttjas den senare principen. 

 

  
Figur 7. Pilen indikerar spädbältet för tillsatts av bakvatten till silen som kan anas ca 2/3 ner på silkorgen.  
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Figur 8. Rotor till Gauld-1100-sil. Pilen visar ett av hålen i rotorn för spädning av massasuspensionen med 

injektmassa. 
 

Några vanliga tumregler för silning 

 

 Ju smutsigare injekt desto smutsigare blir acceptet. En sil kan inte ta bort hur mycket 

spet som helst och om man ökar spetinnehållet in i silen kommer detta att märkas även 

i acceptets spethalt. 

 Om man seriekopplar silar kan man multiplicera deras verkan för att få fram den totala 

spetreduktionen över de båda silarna.  

 Om man blandar flöden med olika spethalt har man i praktiken gjort det omvända till 

silning. Det är därför viktigt att man sammanför massaströmmar med samma spethalt.  

 Ett ökat rejektuttag kommer att ge en renare acceptmassa men samtidigt kommer 

koncentrationen i acceptet och produktionen att minska.  

 Om injektkoncentrationen eller injektflödet blir för stort kommer inte rotorn i silen att 

klara av att hålla silkorgen ren. Silen kommer då att sättas igen av massa vilket kan 

orsaka kostsamma driftstopp. [1] [5] 
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2.2.3 Rejektbehandling 

Den massa som hamnar i rejektströmmen uppgår till ca 15-20 % av produktionen, beroende 

på hur stort rejektavdrag som görs. Rejektströmmen innehåller mellan 5-10 % spet. Samtidigt 

så innehåller den, på grund av det tidigare nämnda b-felet, en stor mängd prima massa. För att 

bli användbar krävs således ytterligare behandling. Man leder då massan till en trycklös 

rejektraffinör där speten mals ned. Spet- och CSF-reduktionen är proportionell mot hur 

mycket energi man lägger in i massan, men man inte lägga in hur mycket energi som helst då 

detta kan ge fiberklippning och öka mängden chops. Den sänkning i CSF och spetinnehåll 

som sker i sileriet bestäms således av hur väl rejektraffinören fungerar. Karaktären på massan 

blir lite åt TMP-hållet och ger ett välkommet styrketillskott till slipmassan när den återförs. I 

Figur 9 nedan visas slipmassalinjens rejektraffinör (R5) på Rottneros Bruk. 

 

 
Figur 9. Rejektraffinör på Rottneros Bruk (Asplund Defibrator RL50). 
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2.2.4 Silekvationer 

   Sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Massbalans över en sil 

 

V= volymsflöde  i= injekt 

C= massakoncentration  r= rejekt   

X=spethalt  a= accept 

  m=massflödet 

 

För att kunna beräkna en sils effektivitet finns flera nyckeltal över massbalansen man kan 

använda. De viktigaste nyckeltalen är: 

 

1. RRm – Rejekteringsgrad (Reject Ratio) med avseende på massflödet 

2. RRv – Rejekteringsgrad med avseende på volymsflöde. 

3. SRE – Shive Removal Effiency, spetavskilningsgrad. Hur effektivt en sil tar bort spet. 

En ideal sil har SRE=1, dvs all spet hamnar i rejektet. 

4. Q-faktor – Spetreduktionsindex. En bra sil bör ha Q>0,9. 

 

Definitioner och härledning av uttryck: 

 

Rejekteringsgraden med avseende på flöde definieras som kvoten mellan rejekt- och 

injektflöde. Detta förhållande är det man oftast använder för att styra silen. 
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Detta duger emellertid inte alltid för att analysera silens funktion, därför använder man RRm, 

rejekteringsgraden med avseende på massflödet, som definieras som:   

 
 

 

Man vill dock uttrycka massflödet som funktion av spethalten i de tre flödena, ekvationen 

ändrar då utseende enligt nedan: 
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SRE är kvoten mellan spet i rejekt och injekt. Likt RRm vill man uttrycka detta som funktion 

av spethalter.  
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Genom att mäta spethalten i accept, rejekt samt injekt kan SRE och RRm beräknas enligt 

nedan. 

(1) 
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Med ekvation 1 och 2 kan man genom att mäta spethalten över silen bestämma 

spetreduktionsgraden vid en viss rejektkvot. Vill man skapa en bild av hur silen jobbar vid 

olika rejekteringsgrad blir detta snabbt ett tidsödande arbete då det krävs många mätningar vid 

olika rejektavdrag.  

 

Man kan istället använda Q-faktorn eller spetreduktionsindex som definieras enligt ekvation 

(3) nedan: 

(3) 
r

a

x

x
Q 1  

Genom att kombinera ekvation (2) och (3) enligt nedan får man ett nytt uttryck för SRE: 
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Då man nu känner till silens Q-faktor kan man med hjälp av ekvation (4) bestämma ett 

teoretiskt värde för SRE vid olika rejekteringsgrad. Detta kallas för silens silkurva. 

 

Ekvation (4) gör att man med endast två mätningar (spethalt i accept och rejekt) kan 

bestämma en silkurva för en sil. Man ska dock komma ihåg att silkurvan är en approximativ 

utvärdering av silen och endast är helt korrekt i en punkt, dvs den vars rejekteringsgrad gav 

det aktuella Q-värdet. [1] [2] [3] [6] 
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3 Experimentell del 

3.1 Sileriet på Rottneros Bruk 

 
Figur 11. Sileriet vid Rottneros Bruk 

 

Ovan visas en översiktsbild av sileriet vid Rottneros Bruk. Nedan följer en kort beskrivning 

av de ingående delarna. Man ska ha i åtanke att beskrivningen ovan endast är ett exempel på 

hur strömmarna kan gå. Silarna TS1 och TS2 kan parallellkopplas eller köras förbi beroende 

på önskat körsätt. På samma sätt kan strömmarna från rejektsilen TS4 köras till olika kar. 

Dock är det denna konfiguration som används när man önskar hålla en låg spetnivå. De 

provpunkter som använts i arbetet är markerade med en ring. Sil TS1 och TS2 visas i Figur 

12. 

 

Sil TS1: Gauld 1100 med 1,4 mm hålad silkorg 

Flöde: ca 17 000 l/min 

Massakonc: ca 1-1,5 % 

Rejektkvot: 0,11 – 0,16 

 

Sil TS2: Gauld 1100 med 0,8 mm hålad silkorg 

Flöde: ca 15 000 l/min 

Massakonc: ca 0,8-0,9 % 

Rejektkvot: 0,12- 0,18 

 

 

1 

2 

3 

4 
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11 
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Sil  TS4: Bird Centrisorter M400 med 1,6 mm hålad silkorg 

 Flöde: ca 5 000 l/min 

Massakonc: ca 1,2 % 

Rejektavdrag: Fast flöde, ca 1 500 l/min 

 

K9:  Kar för lagring av massa från sliperiet samt acceptmassa från TS4, rejektmassa 

från TS2 och massa från rejektraffinören, R5. 

Volym: 500 m
3
 

Uppehållstid: ca 30 min 

 

K10 Större pumpkar för acceptmassa från sileriet. 

 Volym: 60 m
3 
 

 Uppehållstid: ca 1-2 min 

 

K11 Rejektmassakar för TS1 samt återföring av virvelrenarrejekt 

 Volym: 60 m
3 
 

 Uppehållstid: ca 5 min 

 

K12 Raffmassakar, mald massa från rejektraffinören 

 Volym: 20 m
3 
 

 Uppehållstid: ca 5 min 

 

K13 Stickmassakar, rejekt från TS4 samt inblandning av stickkrossmassa från 

sliplinjen 

 Volym: 60 m
3 
 

 Uppehållstid: ca 10 min 

 

K17 Mindre pumpkar för rejektmassa från TS2 

 Volym: 6 m
3 
 

 Uppehållstid: <1 min 

  

R5 Rejektraffinör 

Fabrikat: Asplund Defibrator RL-50 

Motoreffekt: 4,5 MW. Normal belastning är 0,7-1,5 MW. 

 

 

3.2 Provtagning 

För att bedöma kapaciteten och hur den nyttjades gjordes en spetkartering av sileriet under 

sommaren 2007. Följande provpunkter användes 

 

Sil TS 1: injekt, rejekt, accept (Provpunkt 2,3,4) 

Sil TS 2: injekt, rejekt, accept (Provpunkt 4,5,6) 

Sil TS 4: injekt, rejekt, accept (Provpunkt 8,9,10) 

 

In K9: Inkommande osilad massa från slipverken (Provpunkt 1) 

In CC1: Acceptmassa från sileriet, går vidare till första cleanersteget, CC1 (Provpunkt 7) 

Efter R5: Massa från rejektraffinören (Provpunkt 11) 
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Totalt var det 11 provpunkter (accept TS 1 och injekt TS 2 är samma provpunkt). För att 

kunna bestämma varje sils arbetsområde gjordes det tre mätningar med olika rejektavdrag på 

varje sil. Vid varje rejektavdrag gjordes två mätningar, dvs totalt 6 mätningar per sil.  

 

Spethalten mättes också på inkommande osilad massa från sliperiet, utgående massa från 

sileriet samt efter rejektraffinören, R5, för att få en uppfattning om den totala spetreduktionen 

över sileriet. Samtliga mätningar är gjorda då massaspecifikationen varit konstant, dvs 

GS280.21A, för att i möjligaste mån undvika skillnader i körsätt.  

 

All spetmätning är utförd med Somerville 0,15 mm silplåt. Aktuella flöden och rejektavdrag 

inhämtades från brukets styr- och informationssystem.  

 

 
Figur 12. SilarnaTS1och TS2 (Gauld Periflow 1100) Rottneros Bruks sileri. 

3.2.1 Felkällor 

Provtagning – De provtagare som fanns i fabriken var av typen kranar, vilket betyder att det är 

osäkert om massaprovet är representativt för hela massaflödet. Felkällans storlek är dock svår 

att kvantifiera. 

 

Koncentrations- och volymsbestämning – Att mäta in en volym är alltid förknippat med ett 

avläsningsfel. Vid koncentrationsmätning vägdes provet in för att minska felkällan.  

 

Somervilleplåten – Somervilleplåten som användes var sliten, vilket ökade spridningen i 

resultaten.  
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4 Resultat  

4.1 Spetbalans Trycksilar 

I figurerna nedan har de olika silarnas teoretiska silkurvor plottats. Q-faktorn för respektive 

kurva är medeltalet för de olika mätningarna. En bra sil bör ha ett Q-faktor på minst 0,9. 

 

 
Figur 13. Silkurva för Sil TS1 
 

Tabell 1. Spetbalans Sil TS1 

Trycksil 1 

Spethalt (%) Flöde(m
3
/min) 

 

    
 Injekt Accept Rejekt Injekt Rejekt RRv Q-faktor SRE RRm 

1,30 0,30 6,73 16,8 2,7 0,16 0,95 0,80 0,16 

1,25 0,34 4,96 17,1 2,7 0,16 0,93 0,78 0,20 

1,12 0,32 5,61 15,7 1,9 0,12 0,94 0,76 0,15 

1,26 0,33 6,44 15,2 1,8 0,12 0,95 0,78 0,15 

1,07 0,33 5,81 16,5 1,7 0,10 0,94 0,73 0,13 

1,0 0,36 6,19 16,9 1,7 0,10 0,94 0,68 0,11 

 

Silkurvan för Sil TS1 visas i Figur 13. Som framgår av Tabell 1 så verkar det som om silens 

kapacitet var väl utnyttjad då Q-värdet överstiger 0,9. För att öka spetavskiljningsgraden så 

måste rejektavdraget ökas till så höga nivåer att man skulle få svårt att hantera detta i senare 

delar av sileriet.  
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Figur 14. Silkurva för Sil TS2 
 
Tabell 2. Spetbalans Sil TS2 

Trycksil 2 

Spethalt(%) Flöde(m
3
/min)         

Injekt Accept Rejekt Injekt Rejekt RRV Q-faktor SRE RRm 

0,38 0,27 0,96 14,9 2,4 0,16 0,72 0,42 0,16 

0,36 0,21 1,09 14,2 2,3 0,16 0,82 0,52 0,17 

0,35 0,25 1,11 14,1 2,1 0,15 0,77 0,36 0,11 

0,33 0,22 1,01 13,7 2,1 0,15 0,78 0,42 0,14 

0,38 0,30 1,18 14,0 1,8 0,13 0,74 0,28 0,09 

0,32 0,27 0,98 14,1 1,8 0,13 0,72 0,22 0,07 

 

Silkurvan för sil TS2 visas i Figur 14. Som synes så är Q-faktorn för Sil TS2 långt från de 

rekommenderade 0,9, Tabell 2. Trots relativt höga rejektavdrag fick man alltså ingen god 

spetavskiljning. En orsak kan vara att det inte fanns tillräckligt med fibermaterial för att bilda 

ett fiberskikt på silkorgen.  
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Figur 15. Silkurva för Sil TS4 

 

Tabell 3. Spetbalans Sil TS4 

Trycksil 4 

Spethalt(%) Flöde(m
3
/min)       

Injekt Accept Rejekt Injekt  Rejekt  Q-faktor SRE RRm 

4,19 0,46 5,54 3,5 1,3 0,92 0,97 0,73 

3,56 0,43 6,2 3,5 1,4 0,93 0,94 0,54 

5,91 0,49 6,81 3,2 1,3 0,93 0,99 0,86 

4,41 0,45 7,76 3,1 1,3 0,94 0,95 0,54 

4,07 0,37 6,23 3,0 1,2 0,94 0,97 0,63 

3,98 0,43 4,95 3,1 1,3 0,91 0,98 0,79 

 

Silkurvan för sil TS4 visas i Figur 15. Sil TS4 saknar styrning med rejektkvot(RRV), dvs den 

körs istället med ett fast flöde inställt för rejektet. Den höga Q-faktorn och SRE indikerar att 

det i denna sil inte finns särskilt mycket mer reningskapacitet att hämta, Tabell 3.  Här bör 

man dock eftersträva ett så stort rejektavdrag som möjligt för att få så mycket massa som 

möjligt till rejektraffinören för att på så sätt få en effektiv spetreduktion.  
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4.2 Spetinnehåll och CSF (Freeness) in och ut ur sileriet 
 

Tabell 4. In och utgående spethalt över sileriet samt efter rejektraffinören. Provpunkterna definieras i Figur 11  
Spethalt (%) 

In K9 In CC1 Efter R5 

1,75 0,30 0,11 

1,87 0,19 0,11 

1,68 0,26 0,11 

1,70 0,24 0,09 

1,56 0,29 0,09 

1,46 0,27 0,10 

1,42 0,34 0,24 

1,18 0,32 0,15 

1,63 0,26 0,11 

1,76 0,29 0,10 

1,51 0,28 0,18 

1,35 0,24 0,13 

1,59 0,26 0,09 

 
Tabell 5. In- och utgående CSF (Freeness) över sileriet samt efter rejektraffinören. Provpunkterna definieras i 

Figur 11 

CSF(ml) 

In K9 In CC1 Efter R5 

180 92 104 

258 128 124 

164 125 83 

165 120 133 

184 141 150 

151 115 130 

236 120 90 

210 100 162 

167 115 116 

173 119 100 

 

I tabell 4 framgår det tydligt att spethalten i flödet efter rejektraffinören är betydligt lägre än i 

acceptflödet från silen TS2. Om man tittar på CSF-värdet så ser man att det är ungefär lika om 

man jämför In CC1 och efter R5. Man kan i Figur 16 se att variationer i CSF-värdet på 

ingående massa till sileriet avspeglas i samma typ av variationer i utgående massa från 

sileriet. Höga/låga CSF-värden in i sileriet kommer således att ge höga/låga CSF-värden ut ur 

sileriet. Det är alltså svårt att parera snabba CSF-svängningar i inkommande massa i sileriet. 
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 Figur 16. CSF-värden i K9 (provpunkt 1)dvs ingående massa till sileriet samt In CC1 (provpunkt 7) dvs 

acceptmassa från sileriet och efter R5 (provpunkt 11) dvs massa från rejektraffinören. 
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4.3 Diskussion 

Silarna TS1 och TS4 fungerar så väl som man kan förvänta sig i nuvarande uppställning. Det 

finns för närvarande få fördelar att uppnå genom en processförändring av dessa.  

 

Av data i tabell 2 kan man se att sil TS2 har SRE och Q-faktor som är förhållandevis låga. 

Silen saknar förutsättningar för att arbeta i sitt optimala läge. Att öka rejektavdraget skulle ge 

en renare massa men här begränsas man i dagsläget av att detta skulle ge högre flöden i 

sileriet dvs då går mer massa på omsilning och kapaciteten på sileriet går då ner. Även 

pumpar och kar har svårt att klara av dessa flöden. 

Ett annat alternativ är att byta till en korg med mindre hål eller gå över till slitsad korg, men 

den avgörande frågan blir då om man kan behålla nuvarande kapacitet. Ytterligare en sak att 

studera är rotorns hastighet i förhållande till massakoncentrationen. En rotor som går 

långsammare skulle medföra att det bildas ett tjockare fiberskikt på silkorgen, vilket skulle 

förbättra silresultatet. Här måste man dock väga in risken för att silen pluggar.  

 

Från värden i tabell 5 ser man att freenessvärdena i provpunkterna”In CC1” och ”Efter R5” 

ligger på ungefär samma nivå, vilket gör att de i detta avseende har liknande egenskaper. Det 

framgår dock tydligt av tabell 2 och tabell 4 att spethalten i flödet efter R5 är betydligt lägre 

än i acceptflödet från TS 2. Detta ger underlag för att direkt koppla massaströmmen från R5 

till acceptmassakaret. Därmed minskar naturligtvis mängden massa som måste omsilas 

väsentligt. Genom att minska mängden massa som går till omsilning kan man öka kapaciteten 

på sileriet. Då det återkopplade flödet uppgår till ca 3 m
3
/min kan detta ersättas med ett lika 

stort flöde färsk massa till K9 från sliperiet utan att detta påverkar kvalitén på silad massa. 

Eftersom massaflödet till sileriet är 15-17 m
3
/min skulle denna omkoppling leda till att 

totalflödet till sileriet minskade från ca 16+3=19 m
3
/min till ca 16 m

3
/min dvs med ca 15%.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten i sileriet.  

 

1. Skicka massan från rejektraffinören R5 framåt i processen som acceptmassa till K10, vilket 

genomfördes i augusti 2007, se Figur 17. Detta påverkade inte spethalten i utgående massa 

men ökade kapaciteten i sileriet och därmed kunde produktionen öka med ca 20 ADMt/dygn 

vilket motsvarade ca 10 %. Återbetalningstiden för denna marginella investering var ca en 

vecka.  

 

 

 
Figur 17. Ventiler för att skicka massa från K12(R5) till K9/K10 

 

2. Öka mängden rejekt till rejektraffinören till exempel genom att helt koppla bort silen TS4 

eller skicka rejekt från K17 till K13, för att bättre utnyttja den kapacitet som finns i raffinören, 

dock med reservation för att avvattningen innan raffinören kan vara begränsande.  
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Bilaga  
Mätning av massakoncentrationen (Metod SCAN M 1:64 Modifierad metod) 
 
Koncentration ska uttryckas i volymprocent men även antal gram som ska användas i 
”200 ml-tabell” fås fram. 
 
1. Tag 200 ml av en uppslagen massasuspension (se Instruktion Uppslagning 10 

280) 
 

2. Torka ett filtrerpapper på platta och väg. Notera dess vikt (våg L4205) på 
filtrerpapperet. 
 

3. Lägg filtrerpappret i Büchnertratten, sätt på vacuum och häll i suspensionen. 
 

4. När allt vatten runnit ut torkas filtrerpapper + fibermatta på värmeplatta tills vikten 
har stabiliserats. 
 

5. Vikten registreras med 0,01 enhets noggrannhet och filtrerpappersvikten dras av. 
Detta värde, A - f,  blir antal gram som används i ”200ml-tabellen”. 
 

6. Koncentration anges i % av volymen och uträknas enligt formel: 
 

𝐶 = 100 ×
𝐴−𝑓

𝐵
  

 
A = vikt av fibermatta + filterpapper (g) 
 
f = vikt av filterpapper (g) 
 
B = ursprungsvolym (ml) 
 
C = konc i volymprocent 
 
Spethalt Sommerville 

 
1. Ta en uppslagen och konc.bestämd massasuspension (se Instruktion 10 280  

resp. 10 281) enligt tabell. 
 

2. Sätt på vattnet i Sommervilleapparaten och kontrollera trycket (ca 130 kPa).  
 

3. Häll i massasuspensionen - mängd enligt 200-gr tabell, (motsvarar 25g torrtänkt 
massa). När nivån når över bräddavloppet startas maskinen och körs i 20 minuter. 
 

4. Stäng av vattnet och öppna ventilen.  
 

5. Skölj uppsamlingskärlet med vatten. Skölj ur Sommervilleapparaten med vatten.  
 

6. Montera i silen i uppsamlingskärlet och spola av silplåten med vatten. Innan 
silplåten sätts tillbaka i Sommervilleapparaten skall den blåsas ren med tryckluft.  
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7. Ta ur silen ur uppsamlingskärlet, slå av spetorna på ett filtrerpapper och låt torka 

mellan filtrerpapper under värmeplatta. 
 

8. Spetprovet väges på analysvåg och värdet multipliceras med faktor och anges i % 
med högst två decimaler. Vid systemprov används ingen faktor, svaret anges i %. 
 

9. Spetprovet bedömes visuellt, eventuella avvikelser mot förväntat utseende 
rapporteras till skiftförman/labchef. Samtliga iakttagna avvikelser under analysens 
gång antecknas på labrapporten. Spetprovet sparas minst ett år med datum och 
ID-enhet noterat. 
 

 
Spethalten uttryckes i vikt% av massainnehållet (25g). 
 
Beräkning:  y = spetens vikt i gram 
 
     25 = torrtänkt massa 
 

kf   = korrigerande faktor för att få överensstämmelse inom  
                         koncernen. kf för silplåt 128: ¼. 
 
     Formel: Spet % = y x 100 x kf /25  
 
 

 

 

   
CSF-mätning (SCAN C 21:65 Modifierad metod) 
 
Definition av CSF: Canadian Standard Freeness-tal (CSF) är ett mått på 
dräneringsförmågan hos massa, suspenderad i vatten. 
 
Begränsningar: Denna metod är användbar för alla massaprov under förutsättning att 
en tillräckligt tät fibermatta bildas på silplåten. Metoden rekommenderas ej för 
massor med mycket korta fibrer som t ex högmald lövved. Det säkraste resultatet 
erhålls för CSF-tal mellan 30 och 850. 
 
Rapprtering: Avläs med 1 ml:s noggrannhet på värden under 100 ml, 2 ml:s 
noggrannhet på värden mellan 100 ml och 250 ml och med 5 ml:s noggrannhet på 
värden över 250 ml. 
 
1. Provberedning, se Instruktion Uppslagning 10 280. 

 
2. Späd suspensionen med kranvatten. Gör en koncentrationsmätning (se Instruktion 

Koncentrationsmätning 10 281). 
 

3. I 200 ml-tabell avläses hur stor mängd massasuspension som skall användas och 
denna mängd spädes till 1 000 ml med kranvatten. Mät temperaturen på 
suspensionen och anteckna värdet. 
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4. Rör om och häll snabbt i suspensionen i avvattningskammaren. Stäng det övre 

locket och luftventilen.  
 

5. Öppna det nedre locket. 
 

6. Öppna luftventilen 5 sek efter det att all massasuspension tillsatts. 
 

7. Avläs volymen med 1 ml noggrannhet då vattnet upphört att droppa från 
sidoavloppet. 
 

8. Justera värdet enligt temperaturtabell. 
 
 
Daglab även: 
 
9. Tag tillvara fibermassan genom att skölja ur den med hjälp av filtratet till en hink.   
    Filtrera bort vattnet genom ett filtrerpapper i en Büchnertratt. Torka fiberkakan och 
    drag bort filtrerpapprets vikt. 
 
10. Gör förutom temperaturkorrigering även viktkorrigering. 
 
11. Gör dubbelprov. 
 

 

 

 


