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Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2022

Ett par ord om  träffarna i Säffle den 1 och 2 juni 2022

Äntligen kunde Fiberlinje- och Leverantörsträffen hållas i Säffle. Planen var att hålla
träffen 2020, men så blev det 1 och 2 juni 2022 istället med anledning av pandemin. BTG
och Somas presenterade sina produkter och fabriker och temat var mätning,
reglering/styrning, överordnad modellbaserad styrning och monitoring. Under dag 2 hölls
även den sedvanliga Erfarenhetsträffen, denna gång med temat säker avställning. Under
de två dagarna samlades ca 45 deltagare.

Efter inledande mingel hälsade Thomas Hedlund Björnwall (Fiberlinjekommittén) alla
välkomna. Thomas presenterade programmet för de två dagarna och berättade om
Fiberlinjekommitténs syfte och arbete.

Thomas
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Från Somas hälsade Jan Dahlen alla välkomna och berättade om Somas och deras
produkter i ett bredare perspektiv. Somas grundades 1945 och har sedan starten varit ett
familjeägt företag. Det började med bestick men snart gick man över till ventiler, regler,
on/off och även handventiler. Alla ventiler tillverkas i Säffle. Den största ”kunden” är
massa- och pappersindustrin och det nästa största segmentet är avgashantering och rening
inom sjöfart, dvs. marina ventiler. Utöver ventiler levererar man manöverdon och ställdon
och andra tillbehör. Under 2021 var omsättningen 400 MSEK. Man är mest verksam i
Skandinavien och i Europa och i Asien.

Jan Stig

Från BTG hälsade Stig Åkerström alla välkomna och presenterade BTGs produkter
”översiktligt” och BTGs långa historia som har sina rötter i Sulfitmassabruket Billerud
AB från 1883. Där var en av de anställda Torsten Källe, som från 1920 ägnade sig åt
utveckling av regulatorer för att styra och reglera massa- och pappersprocesserna.
”Källeregulatorn” som patenterades 1927 tillverkades fram till 1998 och är källan till
dagens regulatorer. Torsten Källe utvecklade även koncentrationsmätare som idag finns i
många varianter. Den mest sålda i världen är den mekaniskt roterande
koncentrationsgivaren. BTG grundades 1921 och fokuserar till 100% på massa- och
pappersindustrin.  Sedan 2019 är man ett bolag inom Voith-gruppen och har 600
anställda. Man har kunder i hela världen. I Säffle finns ett teknikcenter sedan 1938. Alla
mätare, givare, regulatorer och provtagare sätts samman i Säffle och är till större delen
utvecklade i Säffle. Från 1985 tillverkar man även blad för bestrykare. Cirka 5% av
produkterna säljs i Sverige. Resten exporteras. Teknik- och servicecentra finns även i
Amerika, EMEA och Asien.
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Eftermiddagspasset inleddes med en presentation av Fredrik Jonsson om Smurfit Kappa
Piteå med tonvikt på ombyggnationen av kokeriet i linje 1 för barrvedssulfatmassa.
Fredrik gav först en introduktion om Smurfit Kappa i stort. Koncernen har 350
anläggningar i världen för tillverkning/konvertering  av ”papper” till förpackningar och är
verksam i 36 länder. I Piteå tillverkar man ca 700 000 årston massa och ”papper” med
sina 510 anställda. 90% går på export. Bruket har 2 fiberlinjer och 2 pappersmaskiner.
Man har 130 yrkesbefattningar och bland de anställda är 20% kvinnor och resten män.
Man tillverkar Kraftliner (ytskikt till wellpapp) i tre kvalitéer, Royal White (en vit yta),
Royal Coat och Royal 2000 med ytvikter inom området 100-300 g/m2. Råvaran är till
80% jungfrulig fiber och till 20% återvunnen fibrer. Vidare säljs 20 000 ton tallolja per år
till SunPine för biodiesel-tillverkning.

Fredrik

Under 2019 slutfördes Projektet Panna och kokeri. Det hela startade med att antrakinon
(AQ) skulle fasas ut som tillsatskemikalie i kokeriet i linje 1. Som bekant ökar AQ
utbytet vid ett visst kappatal, men är en olämplig kemikalie av miljöskäl. Detta skulle
leda till sänkt utbyte, ökad vitlutförbrukning och last på pannan. Man valde att bygga om
kokeriet med sikte på att impregnera bättre, förlänga koktiden och sänka koktemperaturen
och därmed kunna koka till högre kappatal och på så vis nå högre utbyte och samtidigt
öka produktionen. Den nya huvudutrustningen levererades av Valmet och omfattade ett
atmosfäriskt impregneringskärl, ImpBin, ett kärl med flera funktioner. Överst finns en
flisbuffert, som nedströms följs av basning och impregnering. Tidplanen var ”tight”,
kontrakt i december 2017 och idrifttagning i juni 2019. I Piteå försågs kärlet med en
konisk topp för bättre flissläpp samt avgasning för bättre sjunkning av flisen. Massan
kokas till kappatal ca 80 med bättre/jämnare styrka än tidigare. Avgasningen leder tyvärr
till lägre terpentinutbyte. Kostnaden för kokeriprojektet landade på 300 MSEK, men
omfattade utöver ny utrustning även flytt och omkoppling av befintlig utrustning mellan
linje 1 och 2. Två befintliga atmosfäriska diffusörer parallellställdes efter kokaren i linje
1. Operatörerna hade stor nytta av kokerisimulatorn för ombyggnationen av kokeriet i
linje 1. Simulatorn används varje år för både nyanställda och erfarna operatörer.
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Från linje 1 flyttades den traditionella flisinmatningen, impregneringskärlet samt en
tryckdiffusör till linje 2, lövvedssulfatmassalinjen. I linje 2 byggdes kokaren vidare om
till Compact Cooking (G1) och 700 ADt/d. Efter ombyggnationen kan man koka till
kappatal ca 20 mot tidigare 17-18. Man har också indikationer på lägre
extraktivämneshalt i massan.

Utöver kokeriombyggnationerna drev man ett projekt för flisförsörjning till ImpBin i
egen regi. Flisen blåses till ImpBin. Cyklonerna som installerades var inte helt perfekta,
vilket krävde extraarbete med en hel del spån som inte följde med flisen utan kom ut och
”dammade”. En annan utmaning var silklassningen av all utrustning. Den största
utmaningen var dock den korta projekttiden på 18 månader och utan lite tjuvstart hade det
varit betydligt svårare.

ImpBin gjordes i ett stycke D=6m, H=40m, och fraktades på pråm in till brukets hamn.
Fredrik visade en film om hur lyftet skedde med kran och hur den sedan installerades på
plats och hur man matchade en ingjutning med ca 60 hål, imponerande! Detta tog 2h en
tidig morgon.

Johnny Hindenäs från Somas presenterade företagets produkter och tjänster mer i detalj
under eftermiddagen tillsammans med kollegorna Robert Sarin och Henrik Johansson.
De kallar produkt- och tjänstepaket för SomAware. Först gäller det att välja typ av
reglerventil och material i ventilen utifrån position och miljö i SomBook. SomBook kan
man nå via Somas hemsida. I nästa steg dimensioneras den valda ventilen i SomSize.
Detta kan man också göra via hemsidan. Dock föreslår även Somas ventilstorlek på basis
av givna förutsättningar från kunden. I SomID lagras all information om sålda/valda
ventiler. Här hittar man fakta om leverans, instruktioner, reservdelslistor etc..  SomVerify
är en övervakningsfunktion som ännu är under utveckling.

Johnny talar

Somas tryckte på att det är viktigt att dimensionera reglerventilerna rätt. Vanligt är att
kunderna anger stora flödesintervall för att gardera sig, vilket innebär att ventilen är för
stor för normalflödet och då minskar noggrannheten. Som exempel nämndes att en
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kulsegmentventil arbetar bäst med en öppningsvinkel i området 50-70%. För denna typ av
ventil bör öppningsvinkeln vara större än 25% vid min-flöde.

SomID gör det enkelt att spåra ventiler och ställdon både för service på Somas och
bruken. Ingen inloggning behövs för bruken. Genom att ange ventilens tagnummer eller
ställdonets serienummer får man tillgång till all information.

SomVerify som är under utveckling kan användas av underhåll idag via en
underhållsdator. Via underhållsdatorn kan man få indikation på hur en ventil mår och om
åtgärd behövs kan man checka av mot reservdelslager. Man kan även lyssna på hur en
ventil mår via loggade trendkurvor och i bästa fall åtgärda ventilen under drift. Med ett
smart ställdon har man tillgång till data som kan varna långt i förväg. Bruken kan låta
Somas fjärrövervaka ventiler/ställdon via Säffle. En fråga ställdes om det finns smarta
verktyg för byte av ställdon under drift? Nej, inte ännu.

 Robert och Henrik

Under dagens sista informativa presentationer berättade Anders Wingh och Niclas
Dahlman från BTG hur de menar att man kan ta kontroll över fiberlinjen.
Nivå 1: Utgör basen och bygger på att all mätning och reglering fungerar bra.
Nivå 2: Styrning på basis av givare och reglerkretsar
Nivå 3: Överordnad styrning och reglering
Nivå 4: Överordnad modellbaserad styrning

Anders och Niclas
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I sin produktkatalog har BTG en mängd olika givare/instrument för att mäta kappatal i
massa, halt/mängd av frigjort eller totalt lignin, restkemikaliehalter, ljushetsmätare,
fibermorfologimätare och många typer av koncentrationsmätare i området 1-16%
(statiska eller aktiva blad, oscillerande, roterande, optiska via transmission eller
reflektion). Oavsett vad som mäts uppmanar BTG till att man skall satsa på bra
provtagare, då detta ofta är avgörande för ”korrekt” mätning.

Man har något man kallar smarta instrument som är utvecklade för automatisk styrning
och reglering. En del i detta är smart monitoring, som ger information om något är fel.

MacSuite använder BTG för att optimera olika processavdelningar i bland annat
massabruk. Det bygger på att man låter installera smarta instrument, har tillgång till andra
givar/loop- data samt även laboratoriedata. Efter analys av data kan man indikera om det
finns potential för besparingar eller inte. MacSuite bleach har ett antal bruk varit
intresserade av i samband med höga kemikaliepriser. De flesta tillämpningarna finns i
Nordamerika och Sydamerika. Tillämpningarna är få i Europa och ändå färre i Sverige.

Niclas Dahlman informerade om DataParc, ett komplett datahanteringssystem för
insamling, presentation och analys av processdata från många källor. DataParc ”ligger i”
en nivå ovanför överordnad styrning, kan ses som en egen ”dator” och kan jämföras med
ProTak. I DataParc kan man skapa modeller (multivariatanalysmodellering). Modellerna
kan sparas i en tag och skulle kunna användas vid styrning om så önskas. I DataParc går
man oftast in off-line och kan se vad som har hänt. Man styr normalt inte efter det, men
man kan lära sig hur man bör köra och modellerna kan användas som stöd av
operatörerna.
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Efter en fullspäckad och intressent dag återsamlades deltagarna på  Krokstad Herrgård för
en gemensam middag. Där fick två  av årets (2021) certifierade kokerioperatörer sina
diplom av Stefan Pettersson från P&L. Stefan läste även upp namnen på övriga som fått
diplom under 2019, 2020, 2021. David Blom samt Andreas Ståhlberg gratulerades även
till stipendiet de erhöll från Fiberlinjekommittén för sitt projektarbete inom
certifieringsutbildningen 2021. Vi gratulerar till diplomen och tackar Somas samt BTG
för en utsökt middag.

Mats och David med diplom              David gratuleras av Thomas för stipendium

Torsdagen inleddes med att Thomas Hedlund Björnwall sade ett par ord om ”Säker
avställning”, temat för erfarenhetsutbytet.

Eva Lönnemalm från Gruvön berättade om hur man gör i Gruvön. Man tillämpar
systemlåsning enligt tydliga rutiner, AK1 och AK2 innebär låsning utanför process, AK3
är låsning i process och AK4 innebär ATEX-låsning. AK3 omfattar alla ventiler/drifter
med dränering. Nyckeln läggs i en låsbox, därefter ringer man till underhåll och nyckeln
är inlåst tills underhåll tagit bort sitt personliga lås från låsboxen. Man har olika färger på
nycklar och låsboxar. Man har 5-6 färger i kokeriet och 5-6 färger i NSSC-kokeriet. De
flesta listorna är färdiga och man tar ut dem i pappersform. Vid behov generar man nya
listor. Med systemlåsningen har man ca 20 lås på samma nyckel. Det ser man inte som
något bekymmer, som svar på en fråga från auditoriet. Vidare genomför man alltid en
riskbedömning oavsett om det gäller en liten åtgärd eller storstopp. Vid oklarheter följer
en operatör med underhållspersonal. Eva tryckte på att systemlåsningen inneburit
betydligt färre incidenter.
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Eva

På Smurfit Kappa i Piteå gör man lite annorlunda enligt Fredrik Jonsson. Dagsstopp
hanteras med specifikt nummer på alla lås och alla har samma färg. Produktionen
ansvarar för att allt är säkert avställt. Den som utför arbetet sätter sitt lås på objektet. Vid
revisionsstopp har man 120 nycklar i en box. Då boxen har ett grönt lås, så är aktuellt
”område” avställt och klart. Avställningen är tydligare nu än förr, men man har inte
noterat någon skillnad i antal incidenter. Boxarna har man i manöverrummen.
Elektrikerna skyltar ut och märker högspänningsmotorer, märker och stänger motorer i
ställverk. Från Gruvön inflikade man att individlås sätts i ställverk. I Smurfit Kappa Piteå
tycker man sig ha mer pappersarbete än tidigare, man har inga färdiga avställningslistor
digitalt.

Efter presentationerna följde ett grupparbete på samma tema med ett antal förberedda
frågor att svara på. Det var mycket diskussion i grupperna och även under återsamlingen,
där varje grupp framförde sina synpunkter.

Efter lunchen var det dags för studiebesök på Somas och BTG i två grupper. Det var
mäktigt att se reglerventiler med en diameter på ca 1m, för applikationer för avgasrening i
marin miljö etc., Somas. Det var intressent att höra om hur givare sätts samman av BTG i
Säffle, t.ex. Kappatals-givare planeras, sätts samman och utcheckas av en person och det
tar ca 1 arbetsvecka att genomföra detta.

Tack BTG och Somas för er medverkan och deltagande i planeringen av träffarna!

Alla deltagare! Vi ses nästa år med fler av era kollegor!

Fler bilder nedan!

Nedan några bilder från middagen.



Fiberlinjekommittén
Visiting address: Frösundaleden 2 | Delivery: 169 99 Stockholm, Sweden

Direct: +46 (0)10 505 00 00
e-mail: info@fiberlinjekommitten.se |  http://www.fiberlinjekommitten.se

9/10



Fiberlinjekommittén
Visiting address: Frösundaleden 2 | Delivery: 169 99 Stockholm, Sweden

Direct: +46 (0)10 505 00 00
e-mail: info@fiberlinjekommitten.se |  http://www.fiberlinjekommitten.se

10/10


