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Förord  

Just a heads up: we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the 

duration of this next test. I'll be honest - we're throwing science at the wall here to see what sticks. No 

idea what it'll do.  

Cave Johnson 

Till min examinator på KTH Elisabet Brännvall vill jag säga tusen tack för all hjälp jag fått från dag 1 

och för de kloka råd du gett mig. Jag vill även tacka min handledare Margareta Lindgren på Innventia 

för tiden hon har lagt för att ge mig vägledning. Ett tack till Marco Luciano för att jag fick möjlighet 

att göra det intressanta exjobbet. Ett tack till de andra exjobbarna på Innventia för tiden jag varit på 

Innventia. Ett tack till Magnus Hillergren från Innventia för att ha hjälpt mig med det praktiska 

momentet i detta projekt. Jag vill även tacka Parviz Tabrizzi och Sebastian Tabrizzi från Bioisolator 

för deras aktiva deltagandet samt för den kunskap jag fick ta del av.  

Fatin Saleh 

2016-02-29 
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Sammanfattning  

Det här examensarbetet utfördes på Innventia på uppdrag av Bioisolator. Bioisolator är ett SME-

företag, (SME = små och medelstora företag) som saluför ett cellulosabaserat material för beklädnad 

av väggar och tak. Bioisolator har utvecklat ett nytt och unikt byggnadsmaterial för ljudisolering, 

Acustica Spackel. Materialet acustica kan appliceras och monteras på alla ytor och har en rad andra 

egenskaper såsom att vara värmeisolerande, fukt- och mögelresistent med mera. Appliceringen sker 

för hand, med hjälp av spackel, vilket är en tidskrävande och slitsam process. För att hitta olika 

metoder som kan vara mer tidseffektivare och med mindre ansträngning, utvecklades det här 

examensarbetet.  

För att undersöka olika metoder och se vilka som är tillgängliga, har en litteraturstudie tagits fram där 

olika alternativa metoder presenterades och beskrivits närmare, se avsnitt om litteraturstudien s.10. 

Två olika huvudmetoder upphittades inför granskning och jämförelse, dessa är tapetmetod och 

sprejningsmetod. För var och respektive metod upphittades ett antal olika procedurer som samlades i 

en tabell i avsnitt om litteraturstudien. Av sprejningsmetoden valdes skruvpumpen och elmyggan och 

av tapetmetoden valdes StratEx att prövas inför det praktiska försöket i detta examensarbete. 

Resultatet blev att skruvpumpen inte funkade för ändamålet, medan elmyggan funkar, dock med lite 

justeringar i acustica massa såsom bortföring av flakesen, som är små runda plastikliknande former 

som kan täppa till i slangen vid sprutningen. StratEx försöket är inte färdigt än eftersom de försök som 

utfördes i detta projekt anses vara otillräckliga för att kunna fastställa något med säkerhet. Bioisolator, 

som medverkade under vissa moment, blev nöjda med det erhållna resultatet, de testade elmygga 

metoden med godkända resultat.  
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Summary  

This thesis was done at Innventia and commissioned by Bioisolator. Bioisolator is an SME, small and 

medium sized company which markets cellulose-based materials for covering walls and ceilings. 

Bioisolator has developed a new and unique building material, Acustica Spackel, for sound insulation. 

The material acustica can be applied and mounted on any surface and has other characteristics as well, 

such as being heat-insulating and being resistant to moisture, mold, etc. This application is done by 

hand using a spatula, which is both time-consuming and exhausting. The aim of this method is to 

compare different methods and find the one that is more time efficient and requires less effort 

To investigate different methods and see what's on the market, a literature study was done in which 

various alternative methods were presented and described in more detail. Two main methods were 

used for examination and comparison; these are the wallpaper method and the spraying method. For 

each respective method, different procedures were given and gathered in a table. From the spraying 

method, screw pump and elmyggan were chosen and from the wallpaper method, Stratex was chosen, 

to be tested for the practical attempt in this thesis. 

The result was that the screw pump was not suitable for this purpose. A few adjustments such as: in 

acustica pulp such as removal of flakesen, which are small circular plastic-like shapes which can clog 

the tubing, for the elmyggan was deemed more suitable. The StratEx trial is not finished yet because 

the experiments which were carried out in this project are considered to be insufficient to establish 

with certainty. Bioisolator, participated in certain moments, was satisfied with the result obtained; they 

tested the method elmygga then at home with approved results. 
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1. Inledning 

Syfte 

I nuläget applicerar Bioisolator massan för hand vilket är oergonomiskt och tidskrävande, spacklingen 

tar upptill 1h/m
2
. Även torktiden kräver lång tid, 12-48 timmar. Arbetet måste anpassas och 

appliceringen kan endast ske under en viss tid på dygnet i synnerhet om det är en restaurang eller en 

skola som beaktas. Detta leder då till att Bioisolator måste arbeta på obekväma arbetstider för att 

spacklingen ska kunna genomföras samt torkas i tid. Följaktligen ser Bioisolator en möjlighet i att 

kunna utveckla en metod för appliceringen av acustica på väggen, därför vände de sig till Innventia 

som utvecklade det här examensarbete. 

Mål 

Målet med projektet är att utveckla en metod för att producera tapet av det cellulosabaserade 

materialet som används i Acustica Spackel. 

2. Bakgrund  

2.1. Om Innventia 

”Innventia som ingår i Rise är ett forskningsinstitut som är välkänt internationellt. Främsta fokuset är 

att arbeta med idéer från skogsråvaror och affärsiden är att ta fram och utveckla resultat baserat på 

skogsråvaror som har forskats fram. De kallar det Boosting Business with Science. 

De tre affärsområden som utövas på Innventia är forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 

papperstillverkning, bioraffinaderi och förpackningsutveckling. På Innventia arbetar mer än 200 

personer, där majoriteten arbetar i Stockholmsområdet.   

Innventias huvudkontor samt huvuddelen av deras labb och pilotanläggningar är belägna på KTH 

Campus i Stockholm. Testcenter för miljötålighetsprovning av produkter och förpackningar ligger i 

Kista. Demoanläggning för processer och produkter anslutna till bioraffinaderi, som exempelvis 

Lignoboost-teknik, ligger i Värmland. [3] 

2.2. Cellulosafibrer 

En cellulosamolekyl består av flera hopfästade glukosmolekyler. Glukos är en enkel sockerart som 

består av huvudatomerna kol, syre och väte. Cellulosans uppgift är att ge fibern stabilitet och struktur. 

Vid tillverkning av pappersmassor är det eftersträvat att inte bryta ned cellulosan för mycket. Om 

cellulosamolekylens längd minskar kommer produkternas styrka att avta. [4] 

Växtens cellväggar består till största delen av cellulosa, och är därför vanligt förekommande i naturen. 

Mellan cellulosamolekylerna finns det starka vätebindningar. Dessa bindningar bidrar till att 

molekylerna blir långsträckta och linjära vilket i sin tur leder till att cellulosamolekylerna kan bilda ett 

nätverk, genom att molekylerna packas tätt intill varandra. Cellulosafibrer utvinns från massaved 

genom kemisk eller mekanisk process.
 
[5]  

Träsorten och tillverkningsmetoden påverkar de egenskaper som fibern kommer ha, exempelvis har 

lövträd kortare fibrer än barrträd. Cellulosan kan därför användas till olika ändamål beroende på vilka 

förbehandlingar fibern genomgått samt även från vilken träsort fibern härstammar. Några exempel på 
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olika tillämpningsmaterial av cellulosa som används i nuläget är kartonger, vissa textiler och självklart 

även papper samt mycket mer. [5] 

 

Cellulosa är en huvudkomponent hos alla växter, den renaste formen av cellulosa är bomullsfibrer som 

består av 90 % cellulosa. Bland alla växtfibrer har cellulosan i bomullsfibrer dessutom hög 

molekylvikt och hög strukturell ordning. Dessa egenskaper gör bomull till en essentiell vara inom 

biomassa och fibermassa. [6] 

Bomull kan hålla fast fler luftmolekyler, den är porös, vilket bidrar till att bomull får olika egenskaper 

såsom ljudabsorption och isoleringsförmåga. [7] 

2.3. Papper 

Den huvudsakliga komponenten som papper består av är fibrer. De mest förekommande fibrerna är de 

som härstammar från gräs, ved och bomull. Papper är fibrer som är fördelade på olika lager som utan 

tillsatser av andra bindemedel kan fästas ihop. Papper är återvinnings och brännbart.  

2.4. Massatillverkning 

Vid tillverkning av papper ska celullosafibrerna friläggas, genom den kemiska metoden. Vid den 

kemiska metoden måste ligninet avskiljas från träet[8], detta med hjälp av kemikalier och värme. 

Avskiljningen av ligninet kan ske genom sulfatmassaprocess eller genom sulfitmassaprocessen. [9] 

2.5. Papperstillverkning idag 

Pappersteknikprocessen utgår från att hydrofila fibrer utan bindemedel kan hålla fast vid varandra, i 

torrt tillstånd. Papprets tekniska egenskaper bestäms av fibrernas form, fibrernas kemiska 

sammansättning, bearbetningen som sker mekaniskt i vatten, arkformningen, pressningen samt andra 

procedurer som äger rum på pappersmaskinen.   

Papperstillverkningsprocessen kan delas upp i olika processer, mäldberedning, avvattning, pressning 

och torkning. Färdiggörningen är det femte och sista steget i processen. Cellulosafibrer, som är en 

beståndsdel i pappret, skapar nätverk, vilket i sin tur skapar ark. Det första steget inför tillverkning av 

papper är mäldberedning som innebär att vatten blandas med fibrerna från pappersmassan och 

finfördelas. Därefter adderas mer vatten till mälden och sedan kommer mälden att fördelas jämnt på en 

plastduk, vira, se Bild 1. På viran kommer en annan process att äga rum, nämligen avvattningen. Här 

kommer pappersarket att börja ta form efter att vattnet sugs av. För att pressa ut ytterligare mer vatten 

kommer arket från viran föras in mellan valsar som roterar, pressning. Sedan kan man införa flera 

ångvärmda cylindrar för att torka bort ännu mer vatten, torkning. [10] [11] Det sista steget som är 

färdiggörning är en process vars utformning kan bero på den typ av papper som man vill producera 

[9]och kan till exempel vara glättning, bestrykning, rullskärning, arkning, emballering. [10] 

 

 
Bild 1. Exempel på hur en pappersmaskin kan se ut. [10] 
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3. Utförande 

Projektet bestod av en litteraturstudie följt av praktiska försök. 

3.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie har tagits fram med syftet att hitta olika metoder inför det praktiska försöket. 

Insamlingen av information om litteraturstudiet inleddes med ett besök på Materialbibliotek i Älvsjö. 

Materialbiblioteket är ett samlingsbibliotek för olika materialprov och tekniska möjligheter. Här finns 

det plaster, metaller, trä, kompositer, tekniska textilier, tillverkningsmetoder, ytbehandlingar och 

kommande färgtrender. [12]Väl på plats undersöktes materialen närmare, olika textilmaterial och 

fluffigt tyg observerades och betraktades för att få en uppfattning om hur det ska kännas och hur det 

borde vara. Det steget var väsentligt eftersom det hjälpte att avgränsa frågeformuleringen samt skapa 

en klarare bild av utformningen av projektet. I litteraturstudien har olika tapetliknande former och 

sprejningsmetoder beaktats närmare för att kunna komma fram till lämpliga metoder.    

3.2. Tapetmetoder 

En del av informationen i tabell 1och 2 är direkttagen ur de refererade hemsidorna där en del fakta är 

direkt översatt till svenska. Vissa rutor och informationsfält har lämnats ofyllda på grund av att 

relevant information inte kunde upphittas.  
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Tabell 1. Tabellen visar materialen som insamlades från Materialbiblioteket i Älvsjö. 

Material Bild (se länk) 

Spacer knitting[13] http://warpknits.vrtxinc.com/product/all-categories/spacer-knit-fabric [35] 

komponenter Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Använda fibrer i 

materialet är: 

Nylon 

Polyester  

Bomull 

 

Hög luftpermeabilitet 

Isolering 

Tryckhållfasthet 

Hållbarhet 

Materialåtervinning 

Tryckfördelning  

Brandskyddsmedel 

Antibakteriell  

Tyg som vävs dekorativt, 

på en speciell vävstol, eller 

med stickat mönster  

 

 

 

Kompositstrukturer 

Handskar 

Filter 

Träullit Akustik 14] http://www.traullit.se/files/2014/04/Traullit_Akustik_Byggteknisk_anvisning.pdf  [15] 

komponenter Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Tillverkat av träull 

från gran, rent vatten 

och cement. 

 

 

Öppen materialstruktur  

bra ljudabsorbent. 

Brand, typgodkänd som 

tändskyddande beklädnad  

Fuktbeständig  
Angrips inte av röta eller 

mögel 

Trä omvandlas till träull, 

som sedan blandas med 

vatten och cement till en 

hård ”kaka” redo inför 

påklistring på väggen. 

 

 

Tak 

Väggar 

BWF Tec Supra Go 

(Non woven) [16] 

http://www.stylepark.com/en/bwf-feltec/palermo-mixed-felt?ref=over_products_navig [36] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

glasfiber mineralull, 

silke, ull, bomull eller 

kemiska fibrer 

Bra som regulator för 

lufttemperatur och som 

ljudabsorbent.  

Non-woven är textila 

ytstrukturer med lösa, 

oordnade fibrer som 

hänger ihop bara på grund 

av fibrernas egenskaper. 

Maskinteknik, trädgårds, kläd- och 

hattindustrin, städning, filter, och 

isolerings sektorerna. 

3D knitted & woven 

textilles [17]   

http://www.archello.com/en/product/3d-knitted-woven-textilles [17] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Tillverkad av 

polyester bland annat. 

Bra som ljudabsorbent 

 

Bygger på en 3D-stickning 

teknik 

Används som sittplatser och akustiska 

paneler 

Freudenber g evolon 

[18] [19] 

http://www.freudenberg-nw.com/en/Company/Brands/Pages/Evolon-Microfilament-Microfiber.aspx 

[18] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Mikrofiber tyg  Mjukt och lätt, men 

samtidigt mycket starkt.  

Mycket goda barriär- och 

filtreringsegenskaper.  

 

God absorptionsförmåga 

och snabbtorkande. 

 kosmetiska våtservetter, påslakan, 

luftfiltrering, teknisk paketering, 

solskydd och fönster behandling, 

väggbeklädnad, mikrofiber badrockar, 

tryckta etiketter, kökshanddukar, och 

många andra.  

På grund av dess filament struktur, har 

bra ljudabsorptionsegenskaper, som är 

lämpliga för fordonsindustrin, 

inredning, matta,konstruktion och 

inomhus arkitektur.  

Contraphon [20] [21 

] [22 ] 

http://www.stylepark.com/en/landolt/contraphon-fr?ref=show_manufacturer_products[20] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Syntetfibrer 

 

Dammskydd och  

ljud absorberande 

 Tak 

Väggar 

 

http://warpknits.vrtxinc.com/product/all-categories/spacer-knit-fabric
http://www.traullit.se/files/2014/04/Traullit_Akustik_Byggteknisk_anvisning.pdf
http://www.stylepark.com/en/bwf-feltec/palermo-mixed-felt?ref=over_products_navig
http://www.archello.com/en/product/3d-knitted-woven-textilles
http://www.freudenberg-nw.com/en/Company/Brands/Pages/Evolon-Microfilament-Microfiber.aspx
http://www.stylepark.com/en/landolt/contraphon-fr?ref=show_manufacturer_products
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Tabell 2. Tabellen visar materialen som insamlades från extern källa. 

Material 

  

 

Bild (se länk) 

Liquid wallpaper [24] http://silkplasterusa.com/ [23] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Komponenterna är 

cellulosafibrer, silk, lim och 

prydande mineraltillsastser. 

Den innehåller endast 

naturliga produkter, därför 

har silk plaster färgen grönt.  

Luktfri och flexibel vid 

appliceringen 

 

Värmeisolerande och ”låter 

väggen andas”  

 

Ingen erfaren personal och 

tekniska apparater behövs 

vid appliceringen, det 

behövs endast en plastic 

spackel 

 

Den mjuka porösa ytan är 

ljud, värme – och mögel 

isolerande och dessutom 

bidrar till att förbättra 

akustikförhållanden 

 

Damm avstötande 

Komponenterna kan blandas 

med vatten inför direkt 

applicering på väggen med 

hjälp av ett spackel. 

Vägg  

Taktapet  

Spray on fabric [25] http://www.wired.com/2010/09/spray-on-fabric/ [37] 

Komponenter  Fördelarna  Tillverkningsmetod  Användningsområde  

Lösningen från Spray on 

fabric produkten består av 

korta fibrer, som är ihopsatta 

med polymerer, och ett 

lösningsmedel. 

 

 

Tillverkning av olika sorters 

klädesplagg snabbt och 

smidigt  

Tyget kan skapas genom 

tvärbindningsfibrer som 

fästs vid en andra 

tvärbindningsfibrer och 

bildar ett nät på så sätt, för 

att i slutändan få ett plagg 

Klädesplagg/tyg   

 

Ovanlistade material skulle kunna användas som en ljudabsorberande väggtapet som kan appliceras 

direkt på väggen, men det finns även apparaturer för tillverkning av tapetliknande arkstruktur, en 

sådan apparatur har upphittats, StratEx. Nedan beskrivs den närmare.   

StratEx maskinen  

StratEx är en unik laborativ pilot pappersmaskin, för multilager arkstruktur. StratEx är flexibel och lätt 

att använda för att testa en ide eller ett koncept. Den är lätt att använda för att det med liten mängd 

material kan tillverka papper. Den används för uppskalning av intressanta resultat som kommer ifrån 

traditionell laborativ (fransk eller finsk) arkformning. Syftet med användningen av StratEx var för att 

testa ytterligare en metod inom examensarbetet, en tapetmetod. Den finns dessutom tillgänglig på 

Innventia.  

StratEx, Laboratory Stratified Forming Explorer, är en laboratorie arkformare för skiktade produkter. 

StratEx, se Bild 2, byggdes som en del av ett delprojekt, TESS II-projektet, med syftet att undersöka 

olika scenarier genomförda av stratifierad formning. Stratex körs satsvis, där en rulle kan bli ca 5-10 m 

http://silkplasterusa.com/
http://www.wired.com/2010/09/spray-on-fabric/


  
 

 
 

 

13 
 

lång med 35 cm bred, jämfört med en vanlig tapetrulle som är ca 10x0,5 m. [26] Fördelarna med den 

är att det inte behövs mycket material åt gången, en annan fördel är att den har låga kapitalkostnader, 

då den endast kräver en inloppslåda. StratEx kan tillverka ark mellan 30gsm (g/m
2
) upptill 300gsm.  

Med hjälp av StratEx går det att tillverka ett ark med lagrad struktur genom att endast använda en 

inloppslåda (headbox), se Bild 3. Det går att åstadkomma skiktade pappersstrukturer via andra 

processer än StratEx. [27] [28] [29] 

 

 Bild 2. Bilden visar StratEx maskinen som finns tillgänglig på Innventia. [39] 

 

Bild 3. Bilden visar hur en inlopsslåda ser ut. [28] 

3.3. Sprayningsmetoder 

Olika sprejningsmetoder har även beaktats för att komma fram till vilken metod som skulle kunna 

passa bäst för sprayning av acustica inför det praktiska försöket i det här projektet, Tabell 3. Det som 

kunde upphittas är en översikt av vad som finns tillgängligt idag och vilken information som delges. 

Informationen är inhämtad från webben där hänvisning till respektive apparatur finns.  

press nip

headbox

Dewatering blocks

Inner wire

Outer wire
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Tabell 3. Tabellen visar olika sprejningsapparaturer.   

Bild (se länk) Sprejapparaturer  Fakta  

http://www.how-

to-build-

hotrods.com/set-

up-hvlp.html  

[30] 

Spray gun 

(spraypistol) 

Spray pistolen kan ge ut olika spraybilder. För att få mest fyllning kan 

solfjädersmönster användas. Formen åstadkoms från positionen av hornen på 

luftmunstycket. För att få en vertikal fläkt kan de vertikal ställas och vice 

versa. Det som alltså avgör målbilden är hur öppen fläkten är. 

 

Spray pistolen har färgbassängfärgbehållare, luftkompressor och ett 

munstycke. Färgen kommer att mixas med luften vid pressning av avtryckaren, 

för att sedan släppas ut som jämn spray. Hur spraybilden kommer att sedan se 

ut beror självfallet på formen och storleken på munstycken. Munstycken som 

används här är full kon, ihålig kon eller platt ström. 

[30] 

http://artprimo.co

m/catalog/art_pri

mo_caps-101  

[31] 

Spray Burk Det som påverkar formen hos spraymönstret är de olika färgade insatserna. 

Olika mönster kan fås utifrån sprayningen där vissa sprutmönster har formen 

av en hård kant och ett mjukt inre medan andra är cirkelformade och hårda.  

[31] 

http://www.dalap

ro.se/anv%C3%A

4ndning/sprutspa

ckling [32] 

Sprutspackling Högtrycksspackelspruta påminner om duschslangen. Den sprutar med hög och 

koncentrerad fart. Högtrycksspackelspruta, finfördelar spacklet utan tillsats av 

luft och kallas därför allmänt för ”airless”. [32] 

http://www.pump

portalen.se/excent

erskruvpumpar/ 

[38] 

Skruvpump  Det finns två olika varianter av skruvpumpar, den variant som användes i detta 

projekt är icke hygienisk variant. Det huvudsakliga användningsområdet av 

denna variant är att pumpa vätskorna vidare. Vätskorna som är pumpbara med 

denna variant är vätskor som kommer från avlopp och reningsverk, slam, färg 

och kemisk industri samt även spillprodukter från andra reningsprocesser. 

Vätskor eller massor med höga temperaturer kan inte pumpas med hjälp av 

denna pump. Andra produkter som är aggressiva mot gummimaterialet i 

pumpen kan inte heller pumpas här. Pumpen kan köras med en hastighet upp 

till 1000 varv/min med trycket 0-20 bar. Kapaciteten för denna pump ligger 

mellan 0-1000 l/min. [33] 

http://www.anti-

corrosion.com/pd

f/elmyggan_sv_h.

pdf  

[34] 

Elmygga  Det huvudsakliga användningsområdet för elmyggan är sprutning av 

sandspackel, men kan även användas till färgsprutning som är vattenbaserade. 

Kravet för sprutning med hjälp av en elmygga är att materialet ska vara 

vattenbaserat. De som är olämpliga att besprutas med en elmygga är färger 

som är lösningsmedelsbaserade. Trycket i en högtrycksspruta ligger mellan 

110-160 bar, vilket är högt, detta är för att ingen extra lufttillsats ska vara 

nödvändig vid sprutning av spacklet. Kapaciteten och sprutbilden bestäms av 

munstycket fästad vid manöverpistolen. Fyllmedel med upptill 0,55 mm i 

kornstorlek kan släppas igenom munstycket utan att det plugar i slangen. Innan 

användningen ska lokalen vara ventilerad och ha temperaturen minst 10 grader 

för att materialet ska vara sprutbart.   

 

Elmygga kärlen för vilken färdigblandningen förs in rymmer 62 l. Tjockleken 

den sprutar med beror på materialet och hastigheten den sprutar med är 

15l/min. För att spruta 2-3 mm på väggen tar en kvm ca 10 sekunder, för 

övrigt tar det 4 sekunder vid sprutning med 1 mm tjocklek. Till denna 

elmygga, följdes två olika storlekar på munstycket från företaget Anti –

corrision AB, lilla och stora munstycke.  

[34] 

 

http://www.how-to-build-hotrods.com/set-up-hvlp.html
http://www.how-to-build-hotrods.com/set-up-hvlp.html
http://www.how-to-build-hotrods.com/set-up-hvlp.html
http://www.how-to-build-hotrods.com/set-up-hvlp.html
http://artprimo.com/catalog/art_primo_caps-101
http://artprimo.com/catalog/art_primo_caps-101
http://artprimo.com/catalog/art_primo_caps-101
http://www.dalapro.se/anv%C3%A4ndning/sprutspackling
http://www.dalapro.se/anv%C3%A4ndning/sprutspackling
http://www.dalapro.se/anv%C3%A4ndning/sprutspackling
http://www.dalapro.se/anv%C3%A4ndning/sprutspackling
http://www.pumpportalen.se/excenterskruvpumpar/
http://www.pumpportalen.se/excenterskruvpumpar/
http://www.pumpportalen.se/excenterskruvpumpar/
http://www.anti-corrosion.com/pdf/elmyggan_sv_h.pdf
http://www.anti-corrosion.com/pdf/elmyggan_sv_h.pdf
http://www.anti-corrosion.com/pdf/elmyggan_sv_h.pdf
http://www.anti-corrosion.com/pdf/elmyggan_sv_h.pdf
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3.4. Slutsats  

Utav de framtagna apparaturerna i litteraturstudien har följande sprejningsmetoder valts inför det 

praktiska momentet, elmygga och skruvpumpen. Elmygga valdes för att vattenbaserade blandningar 

kan köras med den, blandningen som användes i detta examensarbete är vattenbaserade, vilket passar 

bra. Dessutom klarar maskinen av att spruta med högt tryck vilket är nödvändigt för att en tjock massa 

ska kunna sprutas ut genom munstycket. Även skruvpumpen kan spruta ut med högt tryck, dessutom 

är den tillgänglig på Innventia. Bland de framtagna tapetmetoderna valdes Stratex. Maskinen finns 

framkomlig på Innventia och är ganska välkänd inom papperstillverkning och arkstruktur, därför 

valdes den som tapetmetod. 

4.  Praktiska försök 

Det undersöktes ett antal olika metoder, elmygga, skruvpump och StratEx. Elmygga testades med 

acustica med och utan flakes, samt med blekt barrsulfatmassa. Skruvpump testades enbart med 

acustica med flakes. StratEx testades med acustica utan flakes samt blekt barrsulfatmassa. Flakes, även 

kallad mica kristall, är små runda plastliknande former som används för estetiskt syfte 

4.1. Metoder och resultat Elmygga  

Nedan beskrivs metoderna som kördes med elmyggan närmare, där även resultat tagits upp för var och 

respektive metod.  

4.1.1. Metod - Elmygga testad med acustica med flakes  

Material  

 Elmygga av modellen Ultra Lite 6000 från Anti - Corrosion AB  

 Acustica, med flakes från Bioisolator 

 Hinkar för omblandning 

 Skyddsutrustning (skyddsglasögon, skor och labbrock) 

 

Metod  

Den första metoden som testades var sprutning med hjälp av en elmygga. I hinken blandades acustica 

massan inför sprutninen. 2,5 kg acustica blandades med 25 l vatten. Massan stod i cirka 30 min för att 

lösas upp, för att enklare köras ut genom munstycket. Det adderades sedan mer vatten, 5 l, till samma 

mängd massa för att underlätta för sprutningen. 

4.1.2. Resultat - Elmygga testad med acustica med flakes   

Acustica massan som sprutades med hjälp av elmyggan resulterade i korta och okontinuerliga flöden. 

Det sprutades ut lite från slangen men det blev stopp efter ett tag och det är för att flakset utgjorde ett 

hinder i slangen mot flödet. Trots att massan stod en längre tid i vattnet för att lösas ned och trots att 

mer vatten adderades blev det okontinuerligt flöde.  

4.1.3. Metod - Elmygga testad med blekt barrsulfatmassa  

Detta moment består av ett sprejningsförsök och ett torrhaltsförsök som tillsammans genererar ett 

resultat. 

Sprejningsförsöket  
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Material  

 Elmygga av modellen Ultra Lite 6000 från Anti - Corrosion AB  

 Blekt barrsulfatmassa från Innventia 

 Uppslagare  

 Tapetklister av märket Bostik HERNIAT 20 

 Våg  

Metod  

Flera ark av cellulosafibrer från blekt barr, revs i mindre bitar, för att sedan blandas med vatten och 

tapetklister i en uppslagare som finfördelade arken till en mjuk och trögflytande massa. Tapetklister 

tillsattes, 4 paket (250g/paket) i början, för att massan ska sitta på väggen efter torkningen. Mer 

tapetklister ansågs att det behövdes för att massan kändes för vattning, istället för kletig och kladdig, 

vid omrörningen. Vid otillräckliga mängder tapetklister kan massan glida från väggen och inte hålla 

fast efter torkningen. För varje paket klister, blandades in ca 6 l vatten, totalt adderades 7 paket. Från 

elmyggan sprutades massan på flera gipsskivor för att sedan kunna jämföra och analysera resultatet. 

Försöket inleddes med en tunn konsistens på massan för att därmed öka massan successivt. Massan 

sprutades på 5 stycken gipsskivor. Nedan beskrivs innehållet av gipsskivorna, 1-5, närmare, se Tabell 

4. I detta försök var klistermassan konstant medan fibermassan fick variera allteftersom. Här har även 

olika appliceringstekniker testats för att få en uppfattning om hur mönstret på väggen påverkas.   

 

Tabell 4. Tabellen visar en sammanfattning av innehållet på de 5 gipsväggarna.  

Gipsskiva 

nr: 

Innehåll: Observationer/Övrigt: Koncentration   

Gram fibermassa per 

liter vatten (g/l) 

1 Vid ett tillfälle sprutades det flera 

lager 

 44 

2 Ett lager sprutades, efter 5 min 

sprutades ett lager till, efter 

ytterligare 5 min ett till lager, efter 

ytterligare 5 min ett lager till. 

Koncentrationen här var 

densamma som innan 

44 

3 Koncentrationen höjdes, vid ett 

tillfälle sprutades det flera lager 

 

Koncentrationen höjdes genom 

att mer massa adderades. 

Massan som adderades togs 

ifrån innehållet i uppslagaren, 

fick kramas hårt och pressas 

för hand för att låta vattnet 

avrinna. Här tillsattes 14 dl av 

massan ca   

54 

4 Koncentrationen höjdes ytterligare, 

vid ett tillfälle sprutades det flera 

lager 

På samma sätt som innan, men 

det tillades ca 22 dl av massan. 

69 

5 Koncentrationen höjdes ytterligare, 

vid ett tillfälle sprutades det flera 

lager 

På samma sätt som innan, men 

det tillades ca 35 dl av massan 

. 

74 
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Torrhaltsförsöket 

Material  

 Våg  

 Mätglas (för uppmätning av vatten) 

 Sked för omblandning 

 Bägare för blandning av massorna 

 Vattenfast penna 

 

Metod  

Inför torrhaltsförsöket insamlades prov från varje blandning som sprutades på respektive vägg. Dessa 

provinsamlingar (en matsked från varje blandnig som sprutats på gipsväggarna) vägdes i 

aluminiumfolie och lades i ugnen över natt för att därefter stoppas i en exicator. Data kunde sedan 

antecknas, se tabellen i Bilaga 1, för att tillslut beräkna fram torrhalten. 

4.1.4. Resultat - Elmygga testad med blekt barrsulfatmassa  

Massan sprutades på 5 st gipsskivor, se Bild 4. I detta försök testades olika koncentrationer och 

appliceringstekniker, för att se hur resultatet blir på väggen. Olika mönster på väggen erhölls vid olika 

appliceringstekniker. Till exempel vägg nr 1 har fler kratrar än nr 5, vilket är för att nr 5 hade högre 

koncentrationshalt, den sprejades med tjockare massa. Kratrarna beror på vattenansamlingar, vilket 

tyder på att nr 1 hade mer vatten, den är glesare. Strukturen blir olika på grund av koncentrationen 

därav uppkomsten av kratrar för nr 1.  

        

Bild 4. Bilden visar gipsskiva nr 1-5 av blekt barrsulfatmassa sprejats med hjälp av en elmygga. 

 

Dessa väggar finns även representerade på graferna nedan. Graf 1 visar att nr 5 har högre torrhalt än nr 

1 exempelvis och Graf 2 visar att torrhalten ökar med koncentrationen för de olika väggarna. Desto 

högre koncentration desto kortare torktid dessutom, jämför nr 5 med nr 1 till exempel. Det tar kortare 

tid för nr 5 att torka än för nr 1, på grund av att nr 5 har mindre vatteninnehåll, och högre torrhalt 

därmed. Detta var även målet med projektet, att hjälpa Bioisolator med att hitta en metod som inte 

kräver lång torktid.  Det är möjligt att åstadkomma detta genom att öka koncentrationen. Aspekten 

gällande torktiden har dragits som en teoretisk slutsats utifrån det som uppnåddes under försökets 

gång. Inga praktiska försök gjordes för tidmätningen eftersom det inte rymdes i detta projekt. 

Resultatet från gipsskiva 1 och 2 visar att det inte spelar någon roll om man sprutar allt på en gång 

eller om man väntar ett tag för att låta första lagret torka och sedan spruta igen, eftersom samma 

1      2  3 4 5 
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torrhalt erhålls i slutändan, 6,6 %. Det vill säga på gipsskiva nr 1 så sprutades det flera lager på en och 

samma gång, vilket är desamma som att spruta ett lager, vänta 5 min och sedan spruta ett till lager och 

vänta 5 min och till sist spruta det sista lagret, så som var fallet för gipsskiva nr 2. Nr 1 och 2 hade 

samma koncentration och samma torrhalt, därför överlappar de varandra, se graf 2. Den enda skillnad 

mellan de var appliceringstekniken, vilket framförs av grafen att det inte spelar någon roll hur 

appliceringen går till eftersom samma torrhalt och koncentration erhölls.  

Slutsatsen som kan dras av detta försök är att ju högre koncentration (fibermassa per liter) desto högre 

torrhalt, på kortare torktid. 

 
Graf 1. Grafen representerar torrhalten i % som ett förhållande till de fem gipsväggarna. Torrhalten ökar med 

ökande koncentration. 

 
Graf 2. Grafen representerar torrhalten i % som ett förhållande till koncentrationen. Gipsskiva nr 1 och 2 överlappar varandra 

på grund av att de har samma koncentration och samma torrhalt. 

Proverna som samlades från respektive vägg vägdes före och efter torkningen. Tabell över mätdata 

kunde skapas för de olika värdena för respektive vägg, se Bilaga 1, inför beräkning av torrhalten. Även 

vikten på tomburk från samtliga vägdes och antecknades. Torrhalten kunde sedan beräknas med hjälp 

av formeln: 

 𝑡𝑜𝑟𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 =  
(𝑡𝑜𝑟𝑟𝑣𝑖𝑘𝑡−𝑡𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑘)

(𝑣å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡−𝑡𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑘)
*100 
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4.1.5. Metod - Elmygga testad med acustica utan flakes  

 

Elmyggan kördes ytterligare en gång för Bioisolators massa acustica, denna gång dock utan flakes. 

Under försökets gång var Bioisolator med för att observera försöken. Massan bestående av vatten och 

acustica (utan flakes) blandades inför sprejning i olika koncentrationer, där trycket och storleken på 

munstycken varierades. 

Material  

 6 hinkar  

 Stor sked för omrörning samt elomrörare 

 Plana kartongbitar  

 Acustica utan flakes från Bioisolator 

 Markörpenna (vattenfast) 

 Elmygga av modellen Ultra Lite 6000 från Anti - Corrosion AB 

 Kamera för fototagning/filmning  

 Skyddsutrustning (skyddsglasögon, skor och labbrock) 

 

4.1.6. Resultat - Elmygga testad med acustica utan flakes 

Inledningsvis har sprejningsförsöket skett på betonggolv innan sprejning på kartonger. Kartong 1-10, 

se Bild 5, är resultatet av elmygga sprayning, där trycket, acustica mängden, vattenmängden har 

varierats och där även olika storlekar på munstycken har installerats.  

        

Bild 5. Bilden visar sprejningsförsöket av kartong 1-10, med acustica utan flakset, sprejats med elmyggan.  

Önskemål från kund var att uppnå 6-9 l vatten/kg massa, vilket uppfylldes i detta försök. Den optimala 

vattenmängden 6-9 l/kg uppnåddes genom att Bioisolator provade på och testade fram olika 

konsistenser i det intervall med vattenmängd som de även har när de applicerar för hand. 

Det vill säga de har genom att ha gjort olika tester kommit fram till vilken vattenmängd som krävs för 

att materialet skall kunna appliceras med en bra finputs och som stannar kvar på väggen utan att glida 

ned. I detta försök har 6 olika koncentrationshalter (utdelade på 6 hinkar) blandats där acusticamassan 

och vattenmängden varierades. Detta kombinerades med olika tryck samt storlek på munstycket för att 

tillslut skapa 10 olika kombinationer som sprejats på 10 kartonger. Nr 9 och 10 med koncentrationerna 

9,3 respektive 8,9 l/kg och det höga trycket samt det stora munstycket ansågs vara den bästa 

kombinationen. Trots att ett lägre tryck skulle möjligtvis vara att föredra, för att behålla så många 

luftbubblor i bomullsfibrerna som möjligt, så är ett högt tryck nödvändigt ibland för att få det tjocka 

massan att sprejas ut igenom hela slangen ända fram till kartongen. Eftersom massan för kartong 9 och 
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10 var tjock så passar det inte med ett mindre munstycke, eftersom det finns risk att munstycket blir 

igentäppt och det kommer inte ut ett kontinuerligt och regelbundet flöde. 

  

I jämförelse med kartongerna 9 och 10 så hade kartong nr 1 en tunnare konsistens på grund av det 

höga vatteninnehållet vilket lätt kan märkas av iform av krater på kartongen. Valet av ett lågt tryck för 

kartong 1 anses vara bra eftersom att massan inte är lika tjock som 9 och 10 därav behovet för ett högt 

tryck inte är lika stort. Munstycket däremot tycks inte kunna spelat en större roll eftersom den mängd 

acusticamassa är utblandad i större mängder vatten vilket gör att blandningen inte får en tjock 

konsistens. Massan blev istället mjuk och upplöst, och den kan därmed sprutas ut båda via det stora 

och det lilla munstycket.    

Kartong nr 1 hade en koncentration på 15,9 l/kg, se Bilaga 2, medan koncentrationen på nr 10 är 8,9 

l/kg. Vilket innebär att nr 10 hade en tjockare konsistens och därmed skulle passa bättre till 

Bioisolators ändamål, på grund av att den tjocka koncentrationen bidrar till bättre ljudegenskaper. Det 

höga vatteninnehållet i kartong nr 1 gör att acustica massan ”dränks” i ett vattenbad och på så sätt 

löses massan upp och därmed tappar lite ”luft”, därför blir utseendet på nr 1 tillplattad och inte lika 

bucklig och gropig, se Bild 6. Kratrarna på kartong nr 1 beror på vattenansamlingar, vilket tyder på att 

nr 1 hade mer vatten, den är glesare, strukturen blir olika på grund av koncentrationen, därav 

uppkomsten av kratrar för nr 1.  

 

 

Bild 6. Bilden visar den sämsta (nr 1) och de bästa (nr 9 och 10) kartongbitarna, enligt Bioisolator. Av bilden framgår det 

tydligt att nr 9 och 10 är fylligare än nr 1, de ligger inom den optimala vattenmängden.  

Som nämndes ovan har munstycket och trycket varierats i de olika utförda försöken. Nedanstående 

diagram illustrerar för var och en av de nämnda variablerna som varierades. Ett diagram över 
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tryckändringen och ett över munstycket se Graf 3 och Graf 4, där det optimala vattenmängdsområdet 

är markerad med röd. Ett högt tryck och ett stort munstycke är att föredra.  

 
Graf 3. Grafen visar vattenmängden i l/kg som ett förhållande till trycket i bar. Det markerade området visar det optimala 

önskade vattenmängden Bioisolator eftersträvade. Området visar även vilka tryck som inkluderas, i detta fall höga trycket. 

Högt tryck föredras för att den tjocka massan ska kunna pumpas ut. Höga trycket ligger mellan 110-150 bar medan låga 

trycket ligger mellan 65-80 bar. 

 
 

Graf 4. Grafen visar vattenmängden i l/kg som ett förhållande till antalet tester (10 tester) som utfördes. Det markerade 

området visar det optimala önskade vattenmängden Bioisolator eftersträvade. Området visar även storleken på munstycken 

som inkluderas, i detta fall är det stora munstycket. Det stora munstycket föredras för att så mycket luftbubblor som möjligt 

kvarhålls, vilket leder till att strukturen blir gropigare, vilket är att föredra för att bibehålla ljudegenskaperna.  

4.1.7. Slutsats för elmygga försöket 

Acustica med flakes funkar inte att sprutas genom elmyggan.  

Blekt barrsulfatmassa funkar utmärkt att sprutas ut igenom elmyggan. 

Acustica utan flakes funkar också helt utmärkt att sprutas ut igenom elmyggan. 
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4.2. Metoder och resultat Skruvpump 

4.2.1. Metod- Skruvpump testad med acustica med flakes  

Material   

 Acustica med flakes från Bioisolator 

 Skruvpump av modellen SE102BC från Innventia 

 Skyddsutrustning (skyddsglasögon, skor och labbrock) 

 

Metod  

2 kg Acustica med flakes blandades med 18 kg vatten inför sprutning genom skruvpumpen, se Bild 7. 

 

 

 

Bild 7. Bilden visar den skruvpump som användes vid försöket.  

 

4.2.2. Resultat - Skruvpump testad med acustica med flakes  

 

Vid sprutning av denna massa uppstod problem vid munstycket. Flakes, från Bioisolators material, se 

Bild 10, satte igen och täppte till slangen samt munstycket.  
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Bild 8. Resultat från sprejning med hjälp av en skruvpump. 

 
Bild 9. Så skulle en ”klump” kunna se ut som täpper till skruvpumpen. 

Flakset gör det svårare för flödet att passera obehindrat. Så ser en flakes ut, se Bild 10.  

   
Bild 10. Bilden visar hur en flakes ser ut på nära håll. 

4.2.3. Slutsats för skruvpump försöket  

Skruvpumpen är inget alternativ för acustica med flakes.  

 

Resultat av detta försök är som 

följande, se Bild 8, det vill säga 

ojämnt och oregelbundet. Detta på 

grund av att sprutningen skedde vid 

hög fart och tryck. Det 

okontrollerade flödet skapade en 

känsla av oordning. Massan på 

gipsväggen fick en rörig och 

oregelbunden applicering, så som 

bilden illustrerar 

Acustica massan med flakes, se Bild 

9, utgjorde en ”klump” i slangen 

vilket täpper till i skruvpumpen. 
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4.3. Metoder och resultat StratEx 

4.3.1. Metod - StratEx testad med acustica utan flakes och blekt barrsulfatmassa 

Bioisolator var närvarande vid försökets gång för att få en uppfattning om potentialen att skapa en 

tapetliknande struktur med StratEx, där de fick observera hela försökets förlopp samt tycka till och 

även ta med tester och idéer inför deras pilotförsök. Tidigare hade Bioisolator handtillverkat skivor av 

acustica (med flakes) med en spackel spade och jämnat ut materialet på en plexiglasskiva, för att få en 

större form som täcker en större yta. Det var alltså deras version av en tapetliknande form, men de 

vände sig till Innventia för att tillverka skivor av materialet industriellt som skulle kunna förenkla 

appliceringen av materialet på väggar och tak ytterligare.  

Material  

 Acustica utan flakes från Bioisolator 

 Blekt barrsulfatmassa från Innventia 

 StratEx 

 Cylindertork 

 Skyddsutrustning (skyddsglasögon, skor och labbrock) 

 

Metod 

Parametrarna som användes i detta försök är blekt barr och acustica utan flakes. Tre olika 

kombinationer testades, som benämndes med kombination 1-3, där nr 1 bestod av 100 % blekt barr 

som utgjorde referensen. Kombination nr 2 bestod av 30 % blekt barr och 70 % acustica utan flakes 

medan kombination nr 3 bestod av hälften blekt barr och hälften acustica utan flakes. 

Två olika torkmetoder har testats, lufttorkning där arket rullades på plats och fick ligga på bänken för 

att torka samt cylinder torkning, som finns på Innventia, se Bild 11. Vid traditionell 

papperstillverkning finns det ett visst resultat att sikta efter medan i detta projekt ska knutarna 

bibehållas för att få den knottriga strukturen samt även hålla kvar bubblorna. 

 

    
Bild 11 Bild över cylindertorkning.[39]  

4.3.2. Resultat - StratEx testad med acustica utan flakes samt blekt barrsulfatmassa  

Försöket pågick under en dag, där det inleddes med referensen (nr 1) som var 100 % blekt barr. 

Experimentet fortsatte vidare med försök nr 2 som var 50 % acustica utan flakes och tillsist testades 

försök nr 3 som var 70 % acustica utan flakes. Det tillverkades en pappersbana, som blev 5 m i detta 

försök, där en del pressades sedan. Under försökets gång gick nr 1 jätte bra att köra, nr 2 hade en dålig 
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formation medan nr 3 blev tjockt och knottrigt. Men det gick bra att köra, arken höll ihop i ett 

arkliknande form, se Bild 12 och Bild 13. 

 

 

Bild 12. Bilden visar försök nr 3 som är 30 % blekt barr och 70 % acustica, med lufttork åt vänster, cylindertork i mitten och 

referensen åt höger. 

 

 

Bild 13. Bilden visar försök nr 2 som är 50 % blekt barr och 50 % acustica, med lufttork åt vänster, cylindertork i mitten och 

referensen åt höger. 

För att se skillnaden tydligare mellan dessa två torkningsmetoder har ett flertalsbilder tagits på 

närmare håll, se Bild 14 och Bild 15, för respektive försök.  
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Bild 14. Bilden visar försök nr 2 på närmare håll som är 50 % blekt barr och 50 % acustica, med cylindertork respektive 

lufttork. Arket som lufttorkades är tjockare, se pilen. I detta försök anses arket som genomgick lufttorkning mer favoriserat 

av kunden än den som genomgick cylindertork, eftersom den är mer knottrig och tjock vilket är eftersträvt om 

ljudabsorbtionsegenskaperna ska bibehållas 
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Bild 15. Bilden visar försök nr 3 på närmare håll som är 30 % blekt barrsulfatmassa och 70 % acustica, med cylindertork 

respektive lufttork. Arket som lufttorkades är tjockare, så som det klart framgår av bilderna, se pilen. I detta försök anses 

arket som genomgick lufttorkning mer favoriserat av kunden än den som genomgick cylindertork, eftersom den är mer 

knottrig och tjock vilket är eftersträvat om ljud absorbtionsegenskaperna ska bibehållas. 

4.3.3. Slutsats för StratEx försöket  

Det gick att köra olika kombinationer i StratEx maskinen och det ledde Bioisolator ett steg närmare 

deras önskade framtida tapetmetod men det behövs fler försök och experiment för att fastställa en 

användbar metod. 



  
 

 
 

 

28 
 

5. Diskussion  

Vid försöket med elmyggan och försöket med skruvpumpen i närvaro av flakes resulterade det i stopp 

i munstycket. Trots förlängd blötläggningstid och utspädning av massan uppstod det hinder vid 

sprutningen. När försök gjordes med samma massa, utan flakes, kunde lyckade resultat uppnås.  

 

StratEx försöket testad med acustica utan flakes samt blekt barrsulfatmassa resulterade i ett lyckat test.  

Det vill säga de två kombinationerna, 50 % acustica utan flakes med 50 % blekt barr sulfatmassa och 

70 % acustica utan flakes med 30 % blekt barr sulfatmassa, kunde köras med StratEx. Av dessa försök 

var det med 70 % acustica bäst, ur Bioisolators perspektiv, för att den var mer grov och sträv och 

skulle kunna ha bättre ljudabsorptions förmåga vilket är ändamålet för Bioisolator. Men StratEx 

försöket är fortfarande långt ifrån färdigt, som tapetmetod för Bioisolator. Den avses istället vara ett 

förförsök till Bioisolators framtida eventuella metoder inom tapetsering.  Materialet blev för tätpackat 

med få luftbubblor, därför förlorar materialet många av sina egenskaper. Det är av rekommendation att 

istället använda valsning för att få öppnare fiberstruktur med mer luft innehåll. 

 

I det här examensarbetet är ett grovt och buckligt resultat med dålig formation av StratEx försöket att 

föredra, men jämfört med traditionell papperstillverkning är en bra formation eftertraktat.  Båda 

StratEx försöken, nr 2 och 3, fick torkas på två olika sätt, lufttorkning och cylinder torkning. Fördelen 

med cylindertork är att den är snabbare och kräver mindre plats, torkningen kan göras mer kompakt. 

Det lilla platsutrymmet som cylindertorkning kräver gör att metoden lämpar sig bättre för  

industriskala. Nackdelen däremot är att strukturen blir mindre knottrig och knutig. Ytan blir mer slät 

och nästan pappers fin, vilket gör att tapeten förlorar sina ljudabsorberandeegenskaper. Däremot 

bibehålls mer knutar och ”klumpar” med hjälp av lufttorkning eftersom det inte sker någon pressning 

på samma sätt som i en cylindertork. Men denna process, lufttorkningen, tar mycket längre tid, ca två 

dygn. En annan nackdel med lufttorkning är att den kräver större yta vilket gör den opassande för 

industriskala 

 

För att jämföra dessa metoder, sprejmetoderna med tapetmetoden så är sprejmetoderna generellt sett 

snabbare. Fler försök har utförts med sprejmetoderna medan för tapetmetoden, StratEx, återstår många 

fler försök innan det går att fastställa något med säkerhet. Eftersom det utfördes fler försök med 

sprejningsmetoden elmyggan där bra resultat kunde uppnås kan Bioisolator komma vidare med den 

redan nu. Dessutom så testades det 100 % acustica massa med elmyggan tillskillnad från StratEx, där 

det testades som max 70 % acustica eftersom förloppet i StratEx maskinen är okänt, den har aldrig 

kommit att testas tidigare med enbart acustica. Det återstår fler försök och tester där Bioisolator 

tillsammans med Innventia studerar detta närmare innan StratEx kan tillämpas industriellt. Därför är 

elmygga testad med acustica utan flakes en rekommendation för Bioisolator.   

6. Slutsatser  

Utifrån de olika försöken som utfördes kan följande slutsatser dras:  

Acustica med flakes funkar inte att sprutas genom elmyggan.  

Blekt barrsulfatmassa funkar utmärkt att sprutas ut igenom elmyggan 

Acustica utan flakes funkar också helt utmärkt att sprutas ut igenom elmyggan 
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Skruvpumpen är inget alternativ för acustica med flakes. Skruvpumpen testades inte för acustica utan 

flakes därför kan inte en slutsats för acustica utan flakes dras.  

Det gick att köra olika kombinationer i StratEx maskinen och det ledde Bioisolator ett steg närmare 

deras önskade framtida tapetmetod men det behövs fler försök och experiment för att fastställa en 

användbar metod. 
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7. Bilagor  

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrhaltsmätning för Elmygga testad 

med blekt barr sulfatmassa  
            

Mas

sa 

från 

gips

skiv

a 

nr: 

Dubbla 

prov 

Våtvi

kt (g) 

Torrvi

kt (g) 

Tara 

(tombur

k) 

prov 

invägt

=(våtvi

kt-

tara) 

prov 

utvägt=(t

orrvikt-

tara) 

g 

fibermassa 

per liter 

vatten (g/l) 

g 

fiberma

ssa per 

liter 

vatten 

(g/l) mv  

torrhalten 

i % (prov 

utvägt 

/prov 

invägt)*10

0 

torrhalte

n i % mv 

1 01:01 5,23 2,34 2,13 3,10 0,21 40,63 
43,70 

6,86 
6,64 

  01:02 7,82 2,49 2,12 5,70 0,37 46,76 6,42 

2 02:01 5,23 2,34 2,13 3,10 0,21 40,63 
43,70 

6,86 
6,64 

  02:02 7,82 2,49 2,12 5,70 0,37 46,76 6,42 

3 03:01 6,20 2,47 2,13 4,07 0,34 55,42 
54,01 

8,44 
8,42 

  03:02 5,73 2,44 2,14 3,60 0,30 52,60 8,39 

4 04:01 5,56 2,49 2,13 3,43 0,36 63,77 
68,63 

10,34 
10,12 

  04:02 8,32 2,75 2,14 6,18 0,61 73,49 9,89 

5 05:01 7,07 2,65 2,13 4,94 0,52 74,03 
73,86 

10,60 
10,54 

  05:02 7,14 2,65 2,13 5,01 0,53 73,69 10,49 
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Bilaga 2 

 

 

 

     

Acustica 

massan 

i hinkar 

(kg) 

Vattenmängden 

i hinkar (l) 
Vattenmängd Tryck 

        (Bar) 

 Hink  Kartong   (L/kg )   

H1 K1 1,26 20 15,9 74 

H2 K 2 2,94 40 13,6 
80, 

110 

H3 K 3 5,04 60 11,9 
65, 

110 

  K 4 5,04 60 11,9 75 

  K 5 5,04 60 11,9 130 

H4 K 6 7,98 80 10,0 110 

  K 7 7,98 80 10,0 70 

  K 8 7,98 80 10,0 
70, 

110 

H5 K 9 9,66 90 9,3 150 

H6 K 10 10,08 90 8,9 110 


