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S~ARY 

The quantitative output of IR radiators as regards the heating/ 
drying of paper in a corrugated cardboard rnachine has been ascer
tained through occasional installation of a commercial gas-powered 
IR radiator on the corrugated cardboard rnachine at Värnarna in 
Sweden. 

The suitability of IR radiators has been investigated from a fire 
safety angle as well as the safety aspects surrounding gas-powered 
heating. 

The total efficiency for an IR radiator in the relevant positions 
(immediately before the heating table) in a corrugated cardboard 
rnachine has been measured at approx. 20-22%. A gross power of 
100 kW gave an increase in temperature of approx. l0°C, as well as 
a reduction in the moisture content of approx. 0.4% of 140 g/m2 

paper. At a permanent installation the energy losses can be reduced 
so that the overall efficiency of the IR-radiator in this position 
will be 25 to 30%. 

As regards the fire safety aspects, it seems possible to install 
gas-powered IR radiators in a corrugated cardboard machine without 
any major problems, providing arrangements are made for the 
necessary safety preeautians and cleaning and tidying are kept at a 
proper level. 

For electrically-operated IR radiators, the cooling time may con
stitute a drawback. 

The output adjustment for this gas-powered IR radiator could be 
adjusted within 20-100% of the max. output. This does not represent 
a technical problem, however, as the range 0-20% does not generate 
any appreciable radiation to the paper. 

In camparisen with existing steam-heated preheating cylinders, IR 
radiation is considerably less efficient on energy and hardly an 
alternative to present-day preheating cylinders and heating plates 
unless the waste heat in the exhaust gas could be recovered to 
other processes or for space heating. 

By contrast, however, the modern-day process provides no possibi
lity whatsoever for corrections to the latitudinal direction of the 
rnachine and IR radiation is one of the few conceivable solutions. 

The report provides the necessary basis for an economic assessment 
of the installation and operating costs for IR-based moisture/ 
temperature correction in the latitudinal and longitudinal direc
tions of a corrugated cardboard machine. 
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Sammanfattning 

Den kvantitativa effekten av IR-strålare vad gäller 
uppvärmning/torkning av papper i en wellpappmaskin har fastställts 
genom en tillfällig installation av en kommersiell gasdriven IR
strålare på wellpappmaskinen i Värnamo. 

IR-strålares lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt liksom övriga 
säkerhetsaspekterna runt gasdriven uppvärmning har också 
undersökts. 

Totalverkningsgraden för en IR-strålare i aktuella positioner 
(omedelbart före värmebord) i en wellpappmaskin har uppmätts till 
cirka 20-22 %. En brutto effekt av 100 kW gav en ökning i 
temperatur av cirka 10 gr c liksom en sänkning av fukthalten av 
cirka 0.4 % på ett 140 gjm2 papper. Vid en permanent installation 
kan förlusterna minskas ytterligare så att IR-strålarens 
totalverkningsgrad i denna position ligger mellan 25 och 30%. 

Vad gäller brandsäkerhetsaspekterna så synes gasdrivna IR-strålare 
utan större problem kunna installeras i en wellpappmaskin 
förutsatt att nödvändiga säkerhetsförreglingar arrangeras och att 
städning/renhållning hålls på en anständig nivå. 

För eldrivna IR-strålare kan avsvalningstiden utgöra ett hinder. 

Effektregleringen för den gasdrivna IR-strålaren har kunnat göras 
inom 20-100 % av maxeffekt. Detta utgjorde dock inte något 
tekniskt problem eftersom området 0-20 % inte genererar någon 
nämnvärd strålning till pappret. 

!R-strålning är i jämförelse med befintliga ånguppvärmda 
förvärmarvalsar avsevärt mindre energieffektiv och knappast ett 
alternativ till dagens förvärmarvalsar och värmeplattor om ej 
spillvärmet i avgaserna kan återvinnas till andra processer eller 
lokaluppvärmning. 

Dagens process medger dock inte några som helst möjligheter till 
korrigeringar i maskinens tvärsriktning och !R-strålning är en av 
få tänkbara lösningar. 

Rapporten ger nödvändigt underlag för en ekonomisk bedömning av 
installations- och driftskonstnader för !R-baserad 
fukt/temperatur-korrigering i tvärs- och maskinriktningen på en 
wellpappmaskin. 
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l. Inledning 

1.1 Bakgrund SCA 

SCA Emballage har under de senaste åren ingående studerat 
processen för wellpapptillverkning och därvid fastställt bl a var 
behov av processförbättringar finns. 

En nyckelstorhet vid wellpapptillverkning är 
temperaturen/fukthalten hos de papper som ingår i den färdiga 
produkten och denna påverkas i dagens process genom 
värmeöverföring via ledning från heta valsar och värmeplattor. 

De existerande möjligheterna att uppvärmajtorka papper är relativt 
begränsade vad gäller kapacitet och dynamik. Möjligheter att 
arbeta med olika intensitet i olika tvärspositioner saknas helt. 

En förutsättning för att kunna kompensera för de 
fukthalts/temperatur-variationer som ibland förekommer i de 
använda pappren är att intensiteten kan varieras i 
wellpappmaskinens maskin- och tvärsriktning. 

Ett angeläget önskemål är också ett energitillskott som mycket 
snabbt kan intensitetsregleras. 

Tillgång till ytterligare uppvärmning/tork-kapacitet av ovan 
beskrivet slag skulle möjliggöra framförallt en 
kvalitetsförbättring i den producerade wellpappen men också en 
produktivitetshöjning. 

1.2 Bakgrund NGC 

Under de senaste årtiondena har strålningsvärmare använts allt mer 
för torkning av papper liksom bestrykningar/tryck på papper. 

IR-strålare (energistrålare med strålningsenergin koncentrerad 
till det infraröda området) har visat sig vara ett bra komplement 
till mer konventionella torkmetoder för att höja kapaciteten 
liksom förbättra produktkvaliteten. 

I samband med introduktion av naturgas i Norden under 1980-talet 
(Finland 1974, Danmark 1982, Sverige 1985) ökade intresset att 
utnyttja gas-IR-teknik speciellt inom pappersindustrin, en 
utveckling som redan tidigare startat på kontinenten. 

Olika utvecklings- och demonstrationsprojekt startades i samarbete 
mellan gasdistributörer och kunder. 

under 1988/1989 genomfördes bl a inom ramen för Swedegas FUD
program en förstudie avseende IR-torkning vid wellpapptillverkning 
vid SCA Emballages fabriker i Göteborg och Värnarne (Ref 1). 
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studien visade att det är intressant att prova gas-IR för att 
såväl öka produktionskapaciteten som förbättra produktkvaliteten. 

1991 beslöt Nordiskt Gasteknisk Center (NGC) och SCA att gå vidare 
med projektet i form av praktiska prov och tester vid anläggningen 
i Värnarna och resultatet av dessa redovisas i denna rapport. 

1.3 Företaget och tillverkningsprocessen 

En företagsbeskrivning och en förenklad beskrivning av 
tillverkningsprocessen har bifogats som appendix l. 
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2. Försöksmål 

2.1 Kvalitativa mål 

Det kvalitativa målet för de i denna rapport redovisade försöken 
med gasdriven IR-tork i en wellpappmaskin är att: 

1. undersöka huruvida gas-IR-torkning är en teknik som av 
BRANDSÄKERHETSSKÄL är användbar för uppvärmingjtorkning i 
en wellpappmaskin 

2. undersöka huruvida !R-torkning är en ANVÄNDBAR TEKNIK för 
uppvärmning/torkning vid wellpapptillverkning 

3. undersöka huruvida !R-torkning är en praktisk och 
KONKURRENSKRAFTIG TEKNIK för kompletterande 
uppvärmning/torkning i jämförelse med den konventionella 
tekniken (värmeledning från heta metallytor) 

2.2 Kvantitativa mål 

Det kvantitativa målet för de i denna rapport redovisade försöken 
med gasdriven IR-tork i en wellpappmaskin är att: 

1. fastställa effekten av IR-strålning vad gäller 
pappersuppvärmning/torkning uttryckt som temperaturffukt
förändring vid tänd/släckt strålare 

2. fastställa huruvida energitillskottet från IR-torken kan 
omsättas i en högre produktionshastighet vid produktion 
av 2-well (produceras idag vid lägre hastighet än 1-well) 
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3. Försökets förutsättningar 

3.1 Försöksplan 

Försöket består i att utvärdera effekten av IR-strålaren i form av 
förändringar i nyckelstorheterna temperatur och tukthalt i ett 
antal olika positioner omedelbart efter förvärmarstapeln i 
wellpappmaskinen. 

I respektive position körs IR-strålaren växelvis med full effekt 
respektive avstängd och stegsvaren bestäms. 

Detta förfarande är nödvändigt för att kunna särskilja effekten av 
IR-strålaren från processens naturliga variationer i form av 
förändringar i temperaturffukthalt i papper, hastighet, 
förvärmning, etc. 

För att utröna möjligheten till hastighetsökning körs strålaren 
med full effekt och hastigheten ökas tills kvalitetsproblem 
uppstår. 

3.2 Arbets/Resursfördelning 

Försöket har planerats och genomförts i intimt samarbete mellan 
ett flertal inblandade parter: 

NGC 

Lindvägen 
Energi-Analys AB 

Värnarna Energi 

Scand Heat AB 

Har stått för extern finansiering och ledning av 
projektet 

Har på uppdrag av NGC svarat för gasteknisk 
projektledning dvs anskaffning, installation och 
drift av IR-strålaren under försöket samt 
medverkat vid försöksplanering, genomförande och 
rapportskrivning 

Har tillhandahållit gas till strålaren 

Har levererat och idriftsatt IR-strålare samt 
gaskedja inklusive blandningsstation 

SCA Emballage AB Har upplåtit wellpappmaskinen för de genomförda 
Värnarna försökskörningarna 

Har bistått med personal för försökens 
genomförande och wellpapprevning 

Har tillhandahållit nödvändiga säkerhetsmässiga 
förreglingar på wellpappmaskinen 

Har konstruerat och bekostat montageställning 
för IR-stålaren 

Har skött alla erforderliga kontakter med 
Räddningstjänst och försäkringsbolag liksom 
tillståndsfrågor 
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Värnarne Svets 

SCA Research 

Har byggt montageställningen för IR-strålaren 

Har planerat försöket, lett dess genomförande, 
analyserat resultatet och rapporterat 

3.3 ffi-strälare och tillhörande kringutrustning 

Vid försöken användes en IR-strålare av fabrikat stordy-Marsden 
som av expertisen bedömts som lämplig framförallt på grund av att: 

l. strålaren värms upp snabbt och avkyls mycket snabbt 
vilket minimerar risken för ofrivillig antändning (brand) 
samt möjliggör snabb effektreglering 

2. strålaren kräver liten plats och lämpar sig väl för 
installation i de relativt begränsade utrymmen som står 
till buds i aktuell wellpappmaskin 

Marsden-stålaren är uppbyggd av en keramisk fiberplatta i vars 
ytskikt gas/luftblandningen förbränns och har en ytteroperatur av 
ca 900 gr c. 

Uppvärmningstiden från avstängt, kallt tillstånd till stationärt 
fortvarighetstillstånd är ca 4 sek. Avsvalning tills fiberplattans 
ytteroperatur understiger 250 gr C är också ca 4 sek. Kylluften gör 
att ramens temperatur ej överstiger 100 gr C. 

Utformingen av den aktuella strålaren, liksom dess dimensioner 
framgår av Appendix 3. 

Gas/luftförsörjningens principiella utformning framgår av 
nedanstående figur: 

GAliER 

-

LUFT-

MAGNET
VENTIL 

LUFT
SPJALL 

ANSL TILL 
TRYCKLUFT
SYSTEMET 

NOLLTRYCKs
REGULATOR 

VENTURl
MIXER 

KYLLUFT 

IR -STRÅLARE 

Fig l Blandningsstation för gas/luft-försörjning till IR-strålare 
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Förbränningsluften trycksätts med en högtrycksfläkt till cirka 80 
mbar. 

Gasen (gasoltyp, propan 95) förvaras i vätskefas på flaska (P45) 
varifrån den direktförångas och leds via en gasmätare till en sk 
venturimixer där den blandas med förbränningsluften. 

Gas/luft-blandningen leds via en cirka 10 m lång gasslang till 
brännarens bakstycke där den fördelas över fiberplattan och 
förbränns i och på fiberplattans framsida. 

Effektreglering sker genom att luftmängden regleras (stryps) 
varvid en sk nolltrycksregulator på gassidan reglerar gasmängden 
till konstant blandningsförhållande gas/luft. 

Tändning av IR-strålaren sker med en separat tändbrännare som 
alltid är tänd när brännaren är startklar eller i drift. 

Tändbrännaren är gasoldriven och bränsle- och luftförsörjning sker 
via två separata ledningar fram till brännaren (10m långa). Den 
tänds via elektrisk tändning och flarnövervakning sker via en 
joniseringselektrod. Även tänd- och joniseringsutrustningen är 
ansluten via 10 m långa ledningar. 

Den långa ledningsdragningen mellan blandningsstation och IR
strålare var nödvändig vid försöket för att kunna flytta IR
strålaren mellan de olika positioner i maskinen utan att bryta 
gaskedjan från blandningsstationen till strålaren. De långa 
ledningarna medförde emellertid vissa praktiska problem vid start 
och drift av anläggningen som normalt ej uppstår vid en permanent 
installation. 

3.4 säkerhetsarrangemang 

Tändbrännarens flamma övervakas via joniseringselektrod och vid 
flarnbortfall stängs gasjluft-flödet automatiskt till IR-strålare 
liksom till tändbrännare. 

Gas/Luft-tillförsel till IR-strålaren stängs automatiskt om 
pappersbrott uppstår, vilket övervakas via fotocell, eller om 
maskinhastigheten blir för låg (50 m/min). 

Vid de första delförsöken fanns personal från Räddningstjänsten i 
Värnarna på plats vid maskinen med tillämplig släckningsutrustning. 

Under försöken var alltid gasstationen, belägen strax intill 
strålaren, bemannad. Släckningsutrustning fanns hela tiden 
tillgänglig. 

Gasolflaskan ställdes upp på cirka 15 m avstånd från maskinen och 
anslöts via en separat gasolledning till blandningsstationen. 

Då försöken inte pågick förvarades gasolen utanför fabrikslokalen. 
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3.5 ffi-strålarens placering i wellpappmaskinen 

Vid försöket har IR-strålaren placerats i 4 olika positioner i 
wellpappmaskinen: 

1. på underlinerns ovansida mellan förvärmare och limverk 

2. på övre enkelwells ovansida (planskikt) mellan förvärmare 
och limverk 

3. på övre enkelwellsundersida (wellskikt} mellan 
förvärmare och limverk 

4. på mittre enkelwells ovansida (planskikt) vid 2-
wellproduktion {mittre planskikt) mellan förvärmare och 
limverk 

De olika placeringarna av IR-stålaren framgår av nedanstående 
figur: 

I.,.._FÖRVÄRMAR--;.
1 
E- IR- ___,.! ,__ __ LIM- ------;. ! .,.VÄRME"--------;. 

l CYLINDRAR l STRÅLAREI VERK l BORD 

Figur 2 IR-strålarens fyra positioner mellan förvårmarstapel och 
lirover k. 

12 



3.6 Mätutrustning 

Wellpapprnaskinen vid SCA Emballage AB i Värnarna är försedd med 
omfattande mätutrustning och datainsamlingsmöjligheter vilka 
utnyttjades för bestämmning av torkeffekt. 

Primär utrustning för att bestämma IR-strålarens effekt har varit 
de traverserande fukt- och temperaturmätare {princip IR
reflexionjmikrovågabsorption respektive !R-emission) som finns i 
ett flertal positioner längs wellpapprnaskinen. 

Därtill har en handhållen ternperturmätare (princip IR-ernission) 
utnyttjats för att komplettera informationen från de fast 
installerade mätarna. 

Avståndet i pappersbanans riktning mellan strålare och mätgivare 
har varierat mellan 0.6 och 4 m för de olika placeringarna av 
strålaren men varit konstanta vid given strålarplacering. 
Varierande maskinhastighet har då resulterat i varierande tid 
mellan strålare och mätgivare. 

3.7 Mätvärdesinsamling 

Mätgivarnas signaler har insamlats via befintligt insamlingssystem 
med avläsning en gång per minut. 

Mätnoggranheten för fukthalt bedöms vara cirka 0.1 % fukt. 

Mätnoggranheten för temperatur bedöms vara cirka 1 grad C. 

Mätvärden utgörs huvudsakligen av s k traverseringsmedelvärden, 
dvs medelvärden bildade under en givartraversering tvärs 
wellpappmaskinen (cirka 20 sek). 
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4. Driftserfarenheter av IR-strålaren 

4.1 Idriftsättning/Intrimmning 

Intrimmning av tändbrännare och huvudbrännare för att uppnå rätt 
blandningsförhållande mellan gas och luft gjordes vid sidan av 
wellpappmaskinen för att minimera brandrisken. 

Att få tändsekvensen att fungera tillfredställande visade sig vara 
en smula besvärligt främst på grund av den 10 m långa ledningen 
mellan blandningsstationen och strålaren. Det kritiska momentet 
visade sig vara när den elektriska tändgnistan släcktes och 
flarnövervakningen med joniseringselektroden startades. 

Efter förlängning av starttiden för tändbrännaren och noggrann 
injustering av gas/luft-blandningen kunde dock en säker antändning 
åstadkommas. Vid en permanent installation kan avståndet mellan 
blandningsstation och strålare minskas och därmed undvikes 
problemet. 

GasjLuft-blandningen till huvudbrännaren injusterades för god 
förbränning i hela reglerornrådet. 

För stort luftöverskott ("mager" blandning) ger risk för att lågan 
"blåses ut 11 medan för litet luftöverskott ( 11 fet 11 blandning) medför 
att gasen inte fullständigt förbränns i brännarens ytskikt utan 
man får sk 11 flamlyft 11 , dvs lågan lämnar brännarytan. 

Vid antändning av huvudbrännaren vandrar en flarnfront från 
tändbrännaren till andra kanten av brännaren. Flarnfrontens avstånd 
från brännarytan beror av gas/luft-blandningen och en minsta höjd 
på cirka 10 cm kunde erhållas. Trots att flarnfronten var en "låga 11 

som nådde ända fram till det papper som skulle bestrålas fanns 
aldrig någon risk för antändning (dock antändes millimeterstara 
pappersrester om de träffades av flarnfronten men slocknade 
omedelbart) . 

Flarnmans längd var delvis beroende på den långa gasjluft-ledningen 
och vid en permanent installation förväntas flammans längd minska 
radikalt. 

4.2 Driftegenskaper 

Efter 
några 

injustering fungerade blandningsstation 
som helst problem under hela försöket. 

och brännare utan 

Nedreglering av brännareffekten var dock svår att genomföra med 
precision med tillgängligt luftspjäll, något som dock ej störde 
försöket eftersom brännaren endast kördes på full effekt. 

Den specialbyggda riggen möjliggjorde relativt snabba flyttningar 
av brännaren mellan de olika positionerna (även under drift av 
wellpappmaskinen) liksom goda möjligheter att ställa in önskad 
position (avstånd och vinkel mellan brännaryta och papper). 

Riggens konstruktion och gasinstallationen i övrigt framgår av 
bildmaterial i appendix 2. 
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5. Försökets genomförande 

5.1 Etappindelning 

Försöket kom att uppdelas i två etapper, en första som genomfördes 
vecka 149 och en andra som genomfördes vecka 207. 

Vid den första etappen placerades brännaren i samtliga de 4 
aktuella positionerna. 

I position 1-3 kördes därvid brännaren växelvis med full kapacitet 
respektive avstängd under 5 minuter långa perioder under i övrigt 
konstanta förhållanden. 

I position 4 kördes brännaren med full effekt under det att 
maskinhastigheten ändrades. 

En preliminär utvärdering av etapp 1 visade att den av pappret 
absorberade effekten var avsevärt lägre än förväntat med små 
utslag i fukt/temperatur och därmed stor osäkerhet i 
effektbestämmningen. 

Reflexionsförluster antogs vara en viktig bidragande orsak. 

Inför etapp 2 monterades därför reflekterande stålplåtar på 
strålarens långsidor. 

Dessutom beslöts att under denna andra etapp endast köra strålaren 
i position l med papper av låg ytvikt och minska maskinhastigheten 
för att få en så tydlig förändring i fukt och temperatur som 
möjligt {och därmed en noggrann effektbestämmning). 

Brännaren kördes även under etapp 2 växelvis med full kapacitet 
respektive avstängd under 5 minuter långa perioder. Detta 
genomfördes för 3 olika hastigheter och vid 2 olika grader av 
förvärmning av pappret före strålaren. 

5.2 Ett typiska delförsök 

Som en illustration till hur huvuddelen av försöken genomfördes 
och typiska resultat vid låg maskinhastighet visas i följande 
figur brutto effekttillförsel till IR-strålaren, resulterande 
förändring i det bestrålade papprets temperatur och fukthalt samt 
netto av pappret absorberad effekt beräknad utifrån temperatur
och fuktförändring: 
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Fig 3 Illustration av ett typiskt delförsök. 

ovanstående försök är utfört i position 1, dvs strålaren värmer 
bara ett papper 1 ytvikt 140 gjm2, hastighet 70 mjmin och pappret 
är inte alls förvärmt. 

5.3 stegsvarsstorlek 

Effekten av de stegvisa ändringarna i effekt från IR-strålaren kan 
praktiskt endast bestämmas genom okulär besiktning av resulterande 
tidkurvor från respektive försök eftersom dessa överlagras på 
processens normala variationer i fukt och temperatur. 

På grund av de genomgående mycket små förändringarna i 
fukt/temperatur blir storleken i stegsvaren ibland svåra att 
bestämma och en relativt stor osäkerhet finns därför i 
uppskattningarna. 

För att läsaren själv skall kunna bilda sig en uppfattning har 
tidkurvor för fukt och temperatur för flera delförsök infogats i 
resultatredovisningen nedan. 
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6. Resultat 

6.1 Försöksresultat 

I det följande redovisas resultatet från respektive delförsök i 
tabell/diagram-form där för varje delförsök anges: 

försöksperiod (datum och tidsintervall) 

strålarposition i wellpappmaskinen 

avstånd strålare-pappersyta i cm 

avstånd strålare-mätgivare i cm (i maskinriktningen) 

strålareffekt (brutto) i kW 

maskinhastighet i m;min 

förvärmning, omslutningsgrad i % 

pappersytvikt i gjm2 

temperatur, nivå vid släckt strålare, i gr C 

temperatur, förändring släcktjtänd strålare i gr c 

fukt, nivå vid släckt strålare, i % fukthalt 

fukt, förändring släckt/tänd strålare, i % fukthalt 

ev ytterligare temperaturmätningar, nivå och förändring 

beräknad absorberad effekt i kW (bidrag från temp resp 
fukt inom parentes) 

6.2 Förklaringar/Förtydliganden till försöksresnitat 

6.2.1 Förvärmning 

Graden av förvämning av pappret över förvärmarcylindrarna mäts i % 
där O resp 100 motsvarar min resp max förvärmning över respektive 
cylinder. 

omslutningsvinkeln vid min och max är inte densamma i de olika 
positionerna. 

För den undre förvärmaren (underliner) är denna uppdelad på 2 
separata omslutningsvalsar som var och en kan varieras O till 100 
%. 
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6.2.2 Absorberad effekt 

Den av pappret absorberade effekten har beräknats genom att addera 
den upptagna effekt som avspeglar sig i form av en 
temperaturökning och den upptagna effekt som avspeglar sig i form 
av en fuktsänkning då strålaren är tänd enligt: 

Effektabstemp = tempökning * 1.5 * ytvikt * banbredd * hastighet 
* 1/60 

[kW] ~ [ gr c * kJfkgfgr c * kgjm2 * m * m/min * minjsek] 

Effektabsfukt = fuktsänkning * 2330 * ytvikt * banbredd * 
hastighet * 1/60 

[kW) = [ %/100 * kJ/kg * kgfm2 * m * mjmin * minjsek) 

6.3 Resultat fråu extra kontroller/mätningar 

strålaren har vid olika tillfällen varit placerade på olika 
avstånd från pappret. Någon väsentlig skillnad i absorberad effekt 
i intervallet 35-7 cm har vi inte kunnat detektera (om någon så 
ryms den inom försökets felmarginaler). 

Någon oliksidighet i uppvärmning av ett enkelt papper {140 gfm2) 
kan man inte detektera i de använda mätpositionerna eftersom 
temperaturen på såväl ovan- som undersidan av pappret är densamma 
(kontroll via IR-termometer). 

Några felaktigheter på grund av dynamiska effekter på grund av 
relativt korta avstånd mellan strålare och mätgivare kan man inte 
detektera eftersom beräknad absorberad effekt är konstant 
oberoende av tiden {hastigheten). 
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7. Resultatredovisning 

7.1 Etapp l 

7.1.1 Delförsök lA: strålare på linersidan av enkelwell 
(position 2) 

Försöksperiod: 91-12-03 10.59-12.00 + 13.15-13.54 
Strålarposition: linersida av enkelwell (position 2} 
Avstånd strålare-papper 35 -> 20 cm (12.30) 
Avstånd strålare-mätgivare 270 cm 
strålareffekt (brutto) 0/90 kW 
Hastighet 130 m/min 
Förvärmning (%) 33 -> 42 % (11.50) 
Pappersytvikt 140/112 g/m2 (SIS 210 BC) 
Temperatur liner, nivå 70 gr c 
Temperatur liner, förändr. 5-6 gr c 
Fukthalt liner, nivå 6-7 % 
Fukthalt liner, förändr. 0.2-0.3 % 
Temperatur fluting, nivå 60 gr c 
Temperatur fluting, förändr.l-2 gr c 
Absorberad effekt 9.4 kW (5.51+3.89) för liner 

ytterligare 1.2 kW om tempökning 
flutingsida beaktas 

Illustration: 
Tidsförloppet för temperatur och fukthalt hos linerskiktet liksom 
maskinhastigheten redovisas i nedanstående figur: 
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Fig 4 Grafisk illustration av delförsök lA (position 2) 
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Rullbyten i linerskiktet har utförts 11.17 och 13.07 vilket 
resulterar i en temporärt förhöjd fukthalt (och 
temperatursänkning). 

Orderväxlingar (temporära hastighetsneddragningar) har utförts 
13.53. 

Kommentarer: 

Temperaturökningen på flutingsidan om 1-2 gr C jämfört med 5-6 gr 
c på linersidan svarar relativt väl emot den del av flutingytan 
som har direkt kontakt med linerskiktet (flutingtopparna) och där 
strålningenergin således direkt kan överföras till flutingen genom 
ledning. 

7.1.2 Delförsök lB: strålare på flutingsidan av enkelwell 
(position 3) 

Försöksperiod: 91-12-04 10.16-11.40 
strålarposition: flutingsida av enkelwell (position 3) 
Avstånd strålare-papper 15 cm 
Avstånd strålare-mätgivare 270 cm 
Strålareffekt (brutto) 0/90 kW 
Hastighet 160 m/min 
Förvärmning (%} 85 % 
Pappersytvikt 140/150 g/m2 (SIS 150 C) 
Temperatur liner, nivå 75 gr C 
Temperatur liner, förändr. 1 gr c 
Fukthalt liner, nivå 6.5-7.5 % 
Fukthalt liner, förändr. ingen effekt synlig 
Temperatur fluting, nivå 54-55 gr c 
Temperatur fluting, förändr.S-8 gr c 
Absorberad effekt kan ej beräknas 

Kommentarer: 

Endast uppmätning av temperatur på flutingsidan med hjälp av 
handhållen !R-termometer då fast monterade mätare saknas i denna 
position. 

Temperaturökningen på linersidan om l gr C jämfört med 5-B gr C på 
flutingsidan svarar relativt väl emot den del av flutingytan som 
har direkt kontakt med linerskiktet (flutingtopparna) och där 
strålningenergin således direkt kan överföras till linern genom 
ledning. 
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7.1.3 Delförsök 1C: strålare på ovansida av underliner 
(position l) 

Försöksperiod: 91-12-04 14.55-17.25 
Strålarposition: 
Avstånd strålare-papper 
Avstånd strålare-mätgivare 
Strålareffekt (brutto) 
Hastighet 

ovansida av underliner (position l) 
35 -> 25 cm (15.55) 
60 cm fast mätare, 260 cm handmätare 
0/90 kW 

Förvärmning (%) 
Pappersytvikt 
Temperatur liner, nivå 
Temperatur liner, förändr. 
Fukthalt liner, nivå 
Fukthalt liner, förändr. 
Temperatur liner, efter 
klisterverk, nivå kl.v.ni. 
Temperatur liner, efter 
klisterverk, nivå kl.v.fö. 
Absorberad effekt 

Illustration: 

150-160 -> 100 -> 80 m/min (16.44, 
l 7 • 14) 
A=50 %, B=18 -> O % {15.55) 
140 gfm2 (SIS 140 C) 
65 -> 50/55/60 gr c 
10/14-16/15-16 gr c 
6.5-7.5/7/7 % 
0.2/0.3/0.4-0.5 % 
44 gr c 

8 gr c 

15.65/15.14/13.86 kW 
(11.94+3.71/11.55+3.59/9.55+4.31) 

Tidsförloppet för temperatur och fukthalt hos linerskiktet liksom 
maskinhastigheten redovisas i nedanstående figur: 
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Fig 5 Grafisk illustration av delförsök lC (position l) 
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Rullbyten i linerskiktet har utförts 14.54, 15.38 och 16.28, 16.35 
och 16.50 vilket resulterar i en temporärt förhöjd fukthalt (och 
temperatursänkning} • 

Orderväxlingar (temporära hastighetsneddragningar} har utförts 
15.33, 15.41, 15.43 och 15.44. 

7.1.4 Delförsök 1D: strålare på linersidan av mittre enkelweil 
(position 4) 

Försöksperiod: 
strålarposition: 
Avstånd strålare-papper 
Avstånd strålare-mätgivare 
Strålareffekt (brutto) 
Hastighet 
Förvärmning (%} 
Pappersytvikt 

Temperatur liner, 
Temperatur liner, 
Absorberad effekt 

Kommentarer: 

• o 
nlva 
förändr. 

91-12-05 11.35-13.00 
linersida mittre enkelweil (position 4} 
15 -> 7 cm (11.46) 
190 cm 
0/90 kW 

70-90/115-130 m/min 
48 % 
186/112 gjrn2 (SIS 240 BC) 
115/112 gjrn2 (SIS 220 BC) 
85-88/80-81 gr c 
2-3/5-7 gr c 
kan inte beräknas 

Endast uppmätning av temperatur på linersidan med hjälp av 
handhållen IR-termometer då fast monterade mätare saknas i denna 
position. 

Några möjligheter att öka maskinhastigheten på grund av den extra 
värmetillförseln via IR-strålaren kunde inte detekteras. Maskinen 
kördes relativt nära maximal hastighet och ökning av hastigheten 
med storleksordningen 15 mjmin (vid 115 mjmin) gav icke acceptabel 
kvalitet på mittre klisterfogen. 

7.2 Etapp 2 

7.2.1 Delförsök 2: strålare på ovansida av underliner (position 1) 

Försöksperioden sträcker sig över perioden 92-02-13 12.30-17.07 
under vilken period 6 olika kombinationer av maskinhastighet och 
pappersförvärmning ställs in (delförsök 2A-2F). 

De under perioden konstanta förhållanden är: 

Strålarposition: 
Avstånd strålare-papper 
Avstånd strålare-mätgivare 
Pappersytvikt 

ovansida av underliner (position 1) 
16 cm 
60 cm fast mätare, 260 cm handmätare 
140 gjrn2 (SIS 140 B) 
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De under perioden varierande förhållandena ges av nedanstående 
tabeller: 

Period Effekt Hast Förv Temp Temp Fukt Fukt 
tot A UL ök n UL mins 
kW m j min % gr c gr c %% 

12-30-13.32 85 160 80 70 12 6.8 0.4 

13.32-14.30 100 160 o 28 17 7.1 0.0-
0.1 

15.10-15.37 100 110 o 28 24 7.6 0.2 

15.37-16.07 100 110 80 71 15 7.1 0.6 

16.07.16.36 100 70 80 75 20 6.0 1.1-
1.2 

16.36-17.07 100 70 o 35 34 6.7 0.4 

Period Temp UL Temp ökn Effekt Effekt Effekt 
efter efter ab s temp- funkt-
klister- klister- ökning minsk-
verk verk ning 
gr c gr c kW kW kW 

12.30-13.32 61 7 22.44 14.78 7.66 

13.32-14.30 30 12 21.90 20.94 0.96 

15.10-15.37 31 15 22.96 20.33 2.63 

15.37-16.07 66 6 20.61 12.71 7.90 

16.07-16.36 66 11 20.42 10.78 9.64 

16.36-17.07 36 18 21.68 18.33 3.35 
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Illustration: 

Tidsförloppet för temperatur och fukthalt hos linerskiktet liksom 
maskinhastighet och förvärmning redovisas i nedanstående figur: 
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Fig 6 Grafisk illustration av delförsök 2 (position l} 
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Rullbyten i linerskiktet har utförts 12.57, 13.58 och 16.35 vilket 
resulterar i en temporärt förhöjd fukthalt (och 
temperatursänkning). 

Orderväxlingar (temporära hastighetsneddragningar) har utförts 
12.46, 12.58, 13.03, 13.08, 13.21, 13.24, 13.28, 13.58, 14.26, 
15.19, 15.27, 15.37 och 16.46. 
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8. Resultatsammanfattning 

I den första etappen av försöket erhålls en effektupptagning i det 
bestrålade papper på cirka 15 kW av de brutto tillgängliga 90 kW, 
dvs en totalverkningsgrad av cirka 17 %. 

Det konkreta resultatet i form av förändring i temperatur/fukthalt 
hos bestrålat papper blir av storleksordningen 5-10 gr c 
temperaturökning och cirka 0.2 % minskad fukthalt vid normal 
produktionshastighet och mest frekventa pappersytvikt {140 gjm2). 

Någon möjlighet att öka produktionshastigheten vid produktion av 
2-well kunde inte konstateras, en 10 %-ig ökning av hastigheten 
gav oacceptabel produktkvalitet (mittre klisterfog släppte). 

I den andra etappen av försöket, då strålaren försetts med 
sidaplåtar för att minska strålningsreflexionen från pappret, 
erhålls en effektupptagning av cirka 20-22 kW av de brutto 
tillgängliga 100 kW, dvs en totalverkningsgrad av cirka 21 %. 

Det konkreta resultatet i form av 
temperaturökning/fukthaltsminskning blir från etapp 2 och vid 
normal maskinhastighet: 

17 gr c resp o.o-0.1 % fukt då papper inte är förvärmt, 
papperstemperatur 28 gr c 

12 gr c resp 0.4 % fukt då papper är förvärmt till cirka 
70 gr c 
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9. Diskussion 

Resultaten från försöken är mycket enhetliga. 

Nedanstående tabell visar effektabsorptionen i kW för de olika 
processinställningarna i etapp 2: 

Hastighet 160 110 70 
m/min 

Förvärmning 80% 22.44 20.61 20.42 

Förvärmning O% 21.90 22.96 21.68 

Som synes fås i stort sett samma resultat beträffande 
effektupptagningen trots mycket varierande förutsättningar i form 
av förvärmning (papperstemperatur och fukthalt före strålare), 
exponeringstid under strålare och tid mellan bestrålning och 
uppmätning av effekten i form av förändring i temperatur och 
fukthalt. 

Detta visar att mätgivare fungerat korrekt och genererat riktiga 
mätdata. 

Det erhållna resultatet i form av totalverkningsgrad, 17 resp 21 % 
är lågt och avsevärt mycket lägre än förväntat baserat på 
dimensioneringsunderlag från förstudien. 

9.1 Effektbalans överm-strålare 

Ett sätt att finna en acceptabel förklaring till de uppnådda 
resultaten är att upprätta en effektbalans över IR-strålare och 
bestrålat papper baserat på uppmätta/kända fakta. 

I figuren nedan har en ''kontrollvolym" lagts runt IR-strålaren och 
pappersbanan och energiflöden har markerats med pilar: 

EGAS 

Fig 7 Effektbalans för IR-strålare 
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9.1.1 Tillförd effekt 

Den till kontrollvolymen tillförda effekten utgörs av 

Egas är den tillförda bränsleeffekten vars mängd uppmättes under 
försöket och genom att multiplicera med propans undre värmevärde 
erhölls en effekt som oftast var 100 kW. 

E~, är den fläkteffekt som åtgår för att driva blandningsstationen 
och transportera luft/gas-blandningen till IR-strålaren vilket 
omvandlat till värmeeffekt var cirka 4 kW. 

I vårt fall är alltså: 

Elinförrl=100+4=104 kW 

9.1.2 Nyttiggjord effekt och förluster 

Av den tillförda effekten omvandlas en del till IR-strålning. För 
den aktuella strålaren har verkningsgraden bestämts till cirka 60 
%på lab (ref 3). 

I vårt fall blir den tillgängliga IR-strålningseffekten: 

Estrål=Etillförd*O. 6=104*0. 6=62 kW 

Av den tillgängliga !R-strålningen kommer en del att absorberas av 
det bestrålade pappret, Eabst en del att transmitteras genom 
pappret, Etraost och en del att reflekteras av pappret, Ew· Därtill 
kornmer förluster i form av randeffekter, Ermdt konvektion till 
lokalen, Ekonv och övriga förluster, Eövr• Dvs: 

Den absorberade effekten, Eabst uppmättes under försöket till cirka 
21 kW (vid 100 kW bränsleeffekt). 

Randeffekten beror på att strålarens bredd är 250 cm medan 
pappersbanan endast är 220 cm bred. Om förlusten antas 
proportionell mot breddskillnaden blir randförlusten: 

Eraod=(250-220) /250*Estr.u=7 kW 

Transmissionsförlusten är inte känd men vi har anledning att anta 
att den är mycket liten och kan försummas, dvs Etrans=O. 

Ett skäl för att bedöma transmissionsförlusten som liten är att 
temperaturen hos det bestrålade papprets baksida var densamma 
mittför strålaren liksom strax efter strålaren. 

Förluster genom reflexion och konvektion liksom övriga förluster 
är inte kända men med hjälp av ovanstående kan de beräknas enligt: 
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9.1.3 Verkningsgrader 

Förlusterna, framförallt genom reflexion och konvektion, är alltså 
cirka 76 kW och vid en tillförd effekt av 100 kW bränsle är 
nyttiggjord effekt 21 kW, dvs en verkningsgrad av 22 % om 
korrigering görs för fläkt och randeffekter (21/(100+4-7)=0.22). 

Strålningsverkningsgraden, dvs hur stor del av den tillgängliga 
strålningsenergin som nyttiggörs, är cirka 38% (21/(62-7)=0.38) 
efter korrigering för randeffekter. 

9.2 Jämförelse med mätningar vid Centre Technique du Papier, Grenoble 

Vid Centre Technique du Papier i Grenoble (CTP) har man ingående 
studerar olika typer av IR-strålare och utfört jämförande 
mätningar på sin pilotbestrykare som är försedd med ett antal 
olika torkarjstrålare. 

Man har bl a fastställt torkeffektiviteten, absorberad effekt som 
funktion av tillförd effekt, vid olika fukthalt hos olika typer av 
papper. 

Resultaten visar att för eldrivna IR-strålare fås en effektivitet 
på 40-50 % vid fukthalter på 30 % som sedan sjunker med lägre 
fukthalt och blir cirka 25 % vid en fukthalt av 5 %. 

För gasdrivna IR-strålare är effektiviteten cirka 40 % vid 30 % 
fukthalt och cirka 30 % vid 10 % fukthalt. Extrapoleras CTP:s 
resultat ned till de fukthalter vi haft (6-7 %) så synes en 
effektivitet av 25-30 % vara ett rimligt resultat. 
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"SOLARONICS" 

• BROWN PAPER 

~ WHITE PAPER 

o 
• a:> o• 

L_---'--:':----'-----;:2C:0:--'-='--:=-'"-~ Sheet Molsture Content 
10 30 % 

Fig 8 Verkningsgrad vid torkning med Gas-IR typ solarenies (källa: 
REF 2 CTP Grenoble). 

Vårt resultat på 21 % är därmed relativt nära de resulat som CTP 
erhållit, speciellt om man beaktar vår installations tillfälliga 
karaktär, dvs utan separat ventilation och med provisoriska 
reflektorer. 
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9.3 Jämförelse av alternativa uppvärmningstekniker 

CTP har också jämfört IR-strålare, mikrovågstorkning och 
konventionell torkning i form av air-feils och torkcylinder. 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

' SPEC. ENERGY CONSUMPTION 
KWH l KG EVAPORATED WATER 

o ELECmiCAL IR ''IRS'' 

o GAS IR "SOLARONICS" 

• RADIOFREQUENCY 

• STEAM CYUNDER' 

1
'' - l'! III l l i I,Q..!.:..f..!.i. 

'--'---'-::---'--::-'::---l--:-',-----l--- Sheet Maisture Content 
10 20 30 % 

Fig 9 Jämförelse av olika tekniker för papperstorkning (källa: 
REF 2 CTP, Grenoble) 

Uttryckt som energiåtgång per kg förångat vatten är torkcylindrar 
klart effektivast, cirka dubbelt så effektiva som mikrovågor och 
cirka 3 gånger så effektiva som IR-strålare i fukthaltsområdet 15-
30 %. 

Går man ned i fukthalt så försämras verkningsgraden men 
relationerna behålls och vid 6-7 % fukthalt är torkcylinder 
fortfarande cirka 3 gånger effektivare än IR-strålare. 

Mikrovågsstrålare i CTP:s studie förefaller inte kunna användas 
under 15 % fukthalt och är därför inte av intresse på 
wellpappmaskinen. 
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10. Fullskalig installation- dimensionering samt investerings
och driftkonstnader 

10.1 Korrigeringsbehov i wellpappmaskin 

Det korrigeringsbehov för fukt/temperatur som kan identifieras i 
en modern wellpapprnaskin är av två slag, dels i wellpappmaskinens 
tvärsriktning (där möjligheter i dagens process fullständigt 
saknas), dels i wellpappmaskinens längsriktning (där dagens 
möjligheter är begränsade, effektmässigt och dynamiskt). 

10.1.1 Korrigeringsbehov i tvärsriktningen 

Ett rimligt dimensioneringsvärde för fukthaltskorrigering i 
tvärsriktningen är 2 % fukthalt med en upplösning i 
tvärsriktningen på 15 cm sektioner för ett planskiktspapper på 140 
g/m2 och en maskinhastighet av 160 m/min. 

Fukthaltkorrigering skall ske på underliner och yttre enkelwells 
planskikt, dvs i två positioner (hur problemet med banfäring av 
enkelwellskall lösas lämnar vi därhän i detta sammanhang). 

10.1.2 Korrigeringsbehov i maskinriktningen 

Ett rimligt dimensioneringsvärde för fukthaltskorrigering i 
maskinriktningen är också 2 % för ett planskiktspapper med ytvikt 
140 gjm2 och en maskinhastighet av 160 m/min. 

Även här skall korrigeringen ske i två positioner, på underliner 
och på yttre enkelwells planskikt. 

10.2 Effektbehov 

Baserat på försöksresultaten, 0.4 % fukthaltsminskning vid 100 kW 
gaseffekt, krävs för att korrigera 2 % i fukthalt en effekt av 
cirka 500 kW för ett enkelt papper. 

För enkelwell bör man räkna med något större effekt eftersom delar 
av korrugeringsskiktet också påverkas. Försöket indikerar ett 
cirka 50 % högre effektbehov (absorberad effekt cirka 10 kW för 
enkelwell jämfört med 15 kW för underliner under ungefär samma 
förhållanden), dvs cirka 750 kW för enkelwell. 

Effektbehovet är detsamma för korrigering i tvärsriktningen som i 
maskinriktningen. 

En verkningsgradsförbättring vid en permanent installation från 22 
% till kanske 25-30 % för ett enkelt papper skulle reducera 
effektbehovet i motsvarande grad till cirka 400 resp 600 kW men vi 
intecknar inte denna möjlighet i det följande. 
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10.3 Principlösning 

10.3.1 Principlösning tvärskorrigering 

Grundkomponenten i installationen är en strålare av samma typ som 
använts vid försöket med den skillnaden att den delats upp i 15 cm 
breda sektioner med individuell reglering av gas/luft-tillförseln 
till varje sektion. 

I figuren nedan visas installationen principiellt (med 5 
strålare): 

KYLFLÄKT 

PILOTBRÄNNARE 
IR-STRÅLARE 100KW 

BLÅSMASKIN 
500 mbar 
2,2KW 

GASOL 
11 Nm 3th 

100mbar 

MIXER 

0-TRYCKSREGULATOR 
ANSLUTNING FÖR 
4 ST YTTERLIGARE 
IR-STRÅLARE 

Fig 10 !R-installation för tvärskorrigering av fukthalt. 

REGLERVENTILER 

Varje sektion kan regleras från 20 till 100 % gaseffekt och varje 
strålare kan tändas och släckas separat. 

En tänd strålare fullt nedreglerad (till 20 %) bedöms inte avge 
någon påtaglig strålningseffekt till pappret men kan då mycket 
snabbt avge full effekt (inom 4 sek). 

En släckt strålare behöver cirka 15 sek för att tändas. 

För underliner behövs 5 strålare vilket innebär ett utrymmesbehov 
av cirka 2 m i maskinriktningen samt 35 cm i höjdled. 

För enkelwell behövs 7 strålare vilket betyder ett utrymmesbehov 
av cirka 3 m i rnaskinriktningen liksom 35 cm i höjdled. 
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10.3.2 Principlösning korrigering i maskinriktningen 

Grundkomponenten är den strålare som användes vid försöken. 

Varje strålare kan regleras från 20 till 100 % gaseffekt och kan 
tändas och släckas separat. 

En tänd strålare fullt nedreglerad (20 %) bedöms inte avge någon 
påtaglig strålningseffekt till pappret men kan mycket snabbt avge 
full effekt. 

För underliner behövs 5 strålare (500 kW) medan enkelwellen kräver 
7 strålare (750 kW) • 

Utrymmesbehovet är detsamrna som för strålarna för 
tvärskorrigering. 

10.4 Investeringskostnad 

Approximativa kostnader för den beskrivna installationen bedöms 
till: 

TVÄRSRIKTNING: 

Underliner 2.4 Mkr 

Enkelwell 3.2 Mkr 

Tvärskorrigering totalt 5.6 Mkr -> 5.6 

MASKINRIKTNING: 

Underliner 1.0 Mkr 

Enkelwell 1.4 Mkr 

Maskinriktningskorrigering totalt 2.4 Mkr -> 2.4 

TOTALT TVÄRS- OCH MASKINRIKTNING 8.0 

Mkr 

Mkr 

Mkr 

I kostnaderna ingår komponenter samt installation/montage men ej 
mät- och styrutrustning. 
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10.5 Driftkostnad 

Driftkostnader utgörs av elenergi för drift av fläktar samt 
gasenergi för strålarna. 

Vi antar att samtliga strålare (tvärs- och maskinriktning) tänds 
på tomgång {20 % gaseffekt) 1 minut före byte till ny pappersrulle 
i respektive pappersskikt och att strålarna sedan utnyttjas med 
full effekt under l minut varefter de släcks. 

Vi antar också att rullbyte sker i respektive yttre planskikt var 
40:e minut under maskinens drift. 

Drifttiden för wellpappmaskinen antas till 3000 timmar per år. 

Gångtiden för respektivestrålare blir därmed (0.2+1)/40*3000= 90 
timmar per år och alltid med full gaseffekt. 

Med antagande av ett elpris på 300 krfMWh och ett gaspris på 250 
krfMWh samt ett eleffektbehov på 10 resp 14 kW för respektive 
strålargrupp på underliner resp enkelwell fås följande 
driftkonstnader per år: 

TVÄRSRIKTNING: 

Underliner 

Enkelwell 

Tvärskorrigering totalt 

MASKINRIKTNING: 

Underliner 

Enkelwell 

Maskinriktningskorrigering 

12 kkrjår 

17 kkrjår 

29 kkrjår -> 29 kkrjår 

12 kkrjår 

17 kkrfår 

totalt 29 kkrfår -> 29 kkrfår 

TOTALT TVÄRS- OCH MASKINRIKTNING 58 kkrjår 
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11. Är IR-strålare ett alternativt sätt att värma/torka papper 
vid tillverkning av wellpapp ? 

Frågeställningen kan uppdelas på tre delfrågor nämligen 
korrigeringar av fukt/temperatur i maskinriktningen respektive i 
tvärsriktningen för papperjenkelwell samt torkning av wellpapp. 

11.1 Maskinriktning 

Vad gäller torkning i maskinriktningen synes !R-strålning inte 
vara något alternativ till dagens förvårmarvalsar som grovt sett 
har en kapacitet av 3 gånger provad strålare och enligt CTP:s 
undersökningar är klart effektivare. 

Vid behov av förbättringar av korrigeringsmöjligheter i 
maskinriktningen kan detta åstadkommas genom installation av 
ytterligare värmeytor och utbyte av inställningsorgan för 
omslutningsvalsar till snabbare dito. 

11.2 Tvärsriktning 

Vad gäller korrigering av torkning i tvärsriktningen finns 
principiellt två vägar, sektionerad torkning respektive 
sektionerad befuktning. 

sektionerad !R-strålning representerar typen selektiv torkning och 
är uppenbart en lösning som tekniskt och säkerhetsmässigt är 
intressant och möjlig. 

så många andra tekniker för sektionerad torkning finns inte 
bortsett från mikrovågstorkning, en teknik som att döma av CTP:s 
undersökningar kanske inte är möjlig att använda vid aktuella 
fuktnivåer. 

Om sedan IR-strålning är en ekonomiskt lämplig teknik är en helt 
annan fråga som vi inte tar ställning till här utan bara 
konstaterar att med uppgifterna i denna rapport låter den sig 
bedömas. 

11.3 Wellpapptorkning 

Beträffande torkning av färdig wellpapp ger försöken inte någon 
större vägledning. Dock måste man i skenet av uppnådda 
verkningsgrader ställa sig högst frågande till publicerade 
resultat beträffande IR-tork som ersättning för hela värmebordet 
(ref4). 
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11.4 Svaret 

Svaret blir alltså: 

!R-torkning är knappast intressant för 
korrigeringar av fukthalt/temperatur i 
maskinriktning 

!R-torkning är tekniskt intressant för 
korrigering av fukthalt/temperatur i 
tvärsriktningen. 

Om den är ekonomiskt intressant återstår att 
bedöma 

!R-torkning som alternativ till värmeplattor för 
torkning av sammanfogad wellpapp är sannolikt 
otillräckligt och oekonomiskt 
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APPENDIX l 

FÖRSÖK MED GASDRIVEN !R-TORK PÄ WELLPAPPMASKIN VID SCA EMBALLAGE 
AB, VÄRNAMO: FÖRETAGET OCH WELLPAPPTILLVERKNINGSPROCESSEN 

Företaget 

SCA Emballage AB är ett dotterbolag till SCA Packaging AB, Europas 
ledande wellpapptillverkare med verksamhet vid ett 30-tal 
anläggningar i Belgien, Holland, Frankrike, Italien, 
storbritannien, Irland och Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Bryssel. 

SCA Emballage AB har fyra wellpappfabriker i Sverige belägna i 
Göteborg, Järfälla, Mariestad och Värnamo. Huvudkontoret ligger i 
Värmarna. 

Anläggningen i Värnarna har utnyttjats för det av SCA bedrivna 
utvecklingsarbetet och har därvid försetts med en omfattande 
mätutrustning. 

Produktionen vid anläggninge i Värnarna är cirka 30000 tonfår 
motsvarande cirka 60 000 000 m2 wellpapp per år. 

Tillverkningsprocessen 

Tillverkningen av wellpapp går i korthet ut på att med lim foga 
samman släta planskiktpapper med veckade korrugeringspapper 
(vågskiktspapper} till en styv flerskiktskonstruktion som används 
för tillverkning av kartonger och andra typer av emballage. 

Planskikt 

Vågskikt ---<~~!::ZCQ'l~;?:J:-/ 

Planskikt 

En wellpapp 

Wellpapp kan tillverkas som 1-well bestående av ett mittre 
korrugeringsskikt omgivet av två planskikt eller som 2-well 
bestående i tur och ordning av planskikt, korrugeringsskikt, 
planskikt, korrugeringsskikt och planskikt. 
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Planskikten utgörs av kraft- eller testliner i ytviktsområdet 100-
440 gjm2 medan korrugeringsskikten utgörs av halvkemisk eller 
returfiberbaserad fluting i ytviktsområdet 112-150 g/m2. 

Uppvärmning/Torkning av papper och klisterfogar sker via kontakt 
med änguppvärmda cylindrar respektive värmeplattor. 

Ängcylindrar används som förvärmare för enkla pappersbanor och 
enkelwall (ett planskikt hopklistrat med ett korrugeringsskikt) 
medan den sammanfogade wellpappen torkas genom ensidig kontakt med 
värmeplattor. 

Det klister som används för hopfogningen är ett stärkelsebaserat 
lim med en torrhalt av cirka 20 % och den påförda limmängden är 3-
5 gjm2 och klisterfog (torr mängd stärkelse} vilket samtidigt 
medför att cirka 12-20 gjm2 vatten tillförs. 

Wellpappmaskinen 

Wellpappmaskinens komponenter och uppbyggnad framgår av följande 
figur: 

ENS101<3 WELLPAPPMASKIN 1 ENSIDIG WELLPAPPMASKIN 2 

Rullsla•le< 
plonsi<I~IOI 

TVAWELLMASKIN 

Rullslallmed 
liygar>de skorvntng 

FO'Vlim>"'e W"'l-ö<h F<iri<oOOil;on.,aro Rull>liiUO< 
ltmverk wellsk,ktel 

F<i<vlirm"e 1Mbbell 
li<TWerk 

Tva.,karninq"" 
onkclbanor"" 
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APPENDIX2 

FOTOGRAFIER FRÅN FÖRSÖKEN VID SCA EMBALLAGE, I VÄRNAMO 

Foto 1 
Försöksetapp 1, nov 1991 
IR-strålaren är placerad i position 3 med hjälp av den 
specialkonstruerade riggen. Gasjluft försörjningen sker via 
blandningsstation till vänster om riggen och via den kraftiga 
gasslangen. 
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Foto 2 och 3 
Försöksetapp 1, nov 1991 
IR-strålaren är i position 1 med den strålande ytan vänd ner mot 
pappersbanan, på IR-strålarens baksida syns anslutningar för 
gas/luft-blandning, kylluft samt tändbrännare 
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Foto 4 och 5 
Försöksetapp 2, februar 1992 
IR-strålaren är placerad i position l och är nu försedd med 
längsgående reflektor-plåtar. 
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STORDY-MARDSEN IR-STRÅLARE 

T 
standard iif, 

W1dth 
360mm 

• 
• 

-------...~ . 
- . 

STANDARD OPERATING DATA 

Input per cm' of Matrix Panel 12.7 Kcal/hr. 

Air Pressure to Air/Gas Mixer 710 mm 

Average Mixture Pressure 125mm 

STANDARD DIMENSIONS 

Radian t Width- 280 mm. 
Radiant Length up to 10m. 

APPENDIX J 

Mixture P ressure 
Plenum T ap 

- '/8"8SP 
GasfAir 

·- Mixture Intet 
, 1"to2"8SP 

'-------- Air Seall nie t 
l"BSP 

~1""(2.5cm) 

2lfa"(6cm) 

An y length can be internally compartmented in to separately fired 
sections, allowing efficient treatment of varying size product widths. 
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Publikationer fra Nordisk Gasteknisk Center 
Publications from Nordie Gas Technology Centre 

Titel: 

Konference- & Workshop-rapporter/reports: 

N at u rgasfyrede de centrale kraft/-varmevrerker 

Naturgas i industrin 

Forskning och utveckling inom naturgasanvändning 

Naturgas och milj0 

Industrielle t0rringsprocesser 

Forskning og utvikling innenfor naturgassanvendelse 

Naturgasanvändning inom kraftvärme-sektorn 
Fuel Cell Workshop l 1989 

Reburning Workshop 1990 
Fuel Cell Workshop Il 1991 
Nordisk FUD-Workshop "Naturgasanvendelse" 

Projektrapporter/Research reports: 

Kraftvarme/Ca-Generation: 
Gasturbinernas tekniska nivå och utvecklingsriktningar 
Erfarenheter från finska gasturbinanläggningar 

Erfaringer med danske og andre europc:eiske naturgasdrevne 
gasmotoranl~g 

Små gasturbiners tekniska nivå och utvecklingsriktningar 

Energiproduktionskostnader med naturgas 

Gassmotorer for kraft/varmeproduksjon: Teknologier 
for emisjonsbegrensninger 

Utredning av små gasturbin- och motorkraftverksanläggningar 

Motorer och kraftvärmeaggregat för naturgasdrift 

Cheng Cycle- Et nyt kraftvarmesystem 

Drift- och underhållskostnader vid 
gasturbinanläggningar i Mellaneuropa 

Användning av gasturbiner vid torkprocesser - Gyprocs gipsskivafabrik 
i Varberg 

Gasturbinteknologi- Nuläge och utvecklingstrender 

lndustriel anvendelse/lndustrial Applications: 
Industriell gasanvändning i Norden- En branschanalys. 

Bind 1: Livsmedelsindustri 

Industriell gasanvändning i Norden - En branschanalys. 
Bind 2: Massa- och pappersindustri 

ISBN nr.: 

87-89309-00-6 

87-89309-02-2 
87-89309-04-9 
87-89309-06-5 
87-89309-08-1 
87-89309-1 3-8 
87-89309-1 9-7 
87-89309-27-8 
87-89309-33-2 
87-89309-52-9 
87-89309-68-5 

87-89309-24-3 
87-89309-15-4 

87-89309-29-4 
87-89309-37-5 
87-89309-35-9 

87-89309-39-1 
87-89309-40-5 
87-89309-48-0 
87-89309-78-2 

87-89309-41-3 

87-89309-47-2 
87-89309-69-3 

87-89309-05-7 

87-89309-11 -1 
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Projektrapporter (forts.)/Research reports (cont.): 

Industriell gasanvändning i Norden - En branschanalys. 
Bind 3: Kemisk industri • Jord- og stenvaruindustri • Verkstadsindustri 

Autoprofiling with Gas lnfrared Paper Dryer 

Möjligheten till cagenerering vid direkttorkning 

Luftkvaliteter i lokaler vid direktutsläpp av rökgaser 
från naturgasförbranning 

Naturgas vid betongelementtillverkning 

Gasformiga bränslen i glasugnar 

Mätprogram. Arbetsmiljöförhållanden vid förbränning av naturgas 
för koldioxidgödsling i växthus 

Mätprogram. Arbetsmiljöförhållanden vid förbränning av naturgas 
för koldioxidgödsling i växthus. Kortversion 

Konvertering av aluminiumsmältugnar- Förstudie 
Optical Properties of Wet Paper and Simulation of the Effect 

of Autoprofiling on Gas-fired IR Drying 

Användning av en gasturbin för tillverkning av raffinör- (TMP) 
och slipmassa (PGW) 

Användning av en gasdriven dieselmotor för tillverkning av raffinör-
(TMP) och slipmassa (PGW) 

Naturgasanvändning i schaktugn för blysmältning 
Direct Gas Fired CylinderHeaterfor Paper Drying 

Gas-l R på wellpappmaskin-Försök vid SCA Emballage AB, Värnarne 

Forbramdingsteknik!Combustion Technology: 
Modeling and Chemical Reactions- Review of Turbulence and 

Combustion Models 
Modellering og Kemisk Reaktion- Statusrapport: Reaktionskinetisk 

database/Den kemisk kinetiske medel 

The Fuei-Rich Hydraearbon/Nitrogen Chemistry -
lmplications for Reburning with Natural Gas 

Modeling and Chemical Reactions - Detailed Modsling of NOx 
Emissions from Staged Gombustian in Full Scale Units 

Modelling and Chemical Reactions- Reaction Rate Survey 
for Natural Gas Combustion 

Modeiii ng and Chemical Reactions- Development and Test of a 
Kinetic Medel for Natural Gas Combustion 

Modeling and Chemical Reactions- Development and Test of Reduced 
Chemical Kinetic Mechanism for Combustion of Methane 

Reburning- International Experiences with Reburning with Special 
Emphasis on Reburning Fuel lnjection and Mixing 

Reburning - Status over internatianale erfaringer 

Reburning - Reburning using Natural Gas- Potential in Finland 

Reburning- Reburning med naturgas på kulst0vsfyrede kedler-
Potentiale i Danmark 

87-89309-07-3 

87-89309-56-1 

87-89309-58-8 

87-89309-62-6 

87-89309-64-2 

87-89309-66-9 

87-89309-70-7 

87-89309-72-3 

87-89309-49-9 

87-89309-51-0 

87-89309-55-3 

87-89309-59-6 

87-89309-61-8 

87-89309-77-4 

87-89309-79-0 

87-89309-10-3 

87-89309-16-2 

87-89309-32-4 

87-89309-36-7 

87-89309-31-6 

87-89309-44-8 

87-89309-50-2 

8 7-89309-14-6 

87-89309-18-9 

87-89309-34-0 

87-89309-01-4 
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Projektrapporter (forts.)/Research reports (cont.): 

Reburning- Reburning med naturgas- Potential i Sverige 

Reburning- lnjection Methods- Analytical and Experimental Study 

Reburning - Feasibility studie af reburning teknikken 
på kulst0vsfyrede kedler 

Reburning - Injektion av strålar i en tvärström 

Reburning- Parametric Study of Natural Gas Reburn Chemistry 
using Kinetic Modelling 

Development Project in Limhamn District Heating Central. -
Reburning, Modelling and Experiments in a 125 MW Hot Water Boiler 

Mathematical Modelling of Reburning - Description of Methods 
and Application to the Limhamn Boiler and Amager Boiler 

Reburning - Process Parameters, lmplementation 
and NOx·reduction Potential 

Technical and Eecnornie Feasibility of Reburning using 
Natural Gas in Finland 

Reburning Simulator- lmplementation of a General Formalism for the 
Eddy Dissipation Concept in KAMELEON Il 

Reburning Rich-Lean Kinetics- Annual Report 1991 

statusrapport for methanudslip fra naturgasanlreg i de nordiske lande 

Status Report concerning Methane Release from Natural Gas 
Systems in the Nordie Countries 

Energi og Milj0 i Norden 

Energi- og miljoanalyser/Energy and Environmental Analyses: 

87-89309-03-0 

87-89309-17 -o 

87-89309-21-9 

87-89309-23-5 

87-89309-25-1 

87-89309-42-1 

87-89309-54-5 

87-89309-76-6 

87-89309-45-6 

87-89309-63-4 

87-89309-65-0 

87-89309-20-0 

87-89309-38-3 

87-89309-46-4 

Naturgas i k01eprocesser 87-89309-53-7 

Gas as Vehicle Fuel in the Nordie Region-Ongoing Field Tests 
invalving Natural Gas, Biogas and Propans 87-89309-71-5 

Naturgas til Fur Frergen- Teknisk/0konomisk studium af mulighederne 
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