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Sammanfattning
Denna examensrapport innefattar en undersökning av ytbehandlingsmaterial samt tillhörande
ytbehandlingsmetoder för applicering i en mjukpappersmaskin på uppdrag av Valmet AB. Mjukpappersmaskinen
producerar 24 timmar om dygnet i en krävande miljö bl.a. bestående av vatten, värme, oljor, lim, damm samt
diverse kemikalier. Den krävande miljön gör att det är svårt att hålla maskinen ren eftersom att det är svårt att
komma åt överallt under drift, vilket kan medföra både personrisker och risker för produktionsstopp. Dessa
faktorer ligger till grund för att uppbyggningar uppstår vid diverse maskindelar. Mestadels handlar det om
pappersfibrer som endera är lösa torra eller fasttorkade i klumpar men de förekommer även som klumpar av
fibrer som hålls ihop av olja, lim eller andra kemikalier. Med tiden så kan dessa lossna och ligger i värsta fall till
grund för banbrott och produktionsbortfall. Uppbyggningarna kan även förstöra funktionen på rörliga
maskindelar eller leda till korrosion.
Uppdraget är utgivet av Bengt O Andersson och Mickey Lindevall på Valmet AB. Projektet utförs som den
examinerande delen i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17 vid
fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet. Projektet har utförts enskilt av
studerande vid Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Karlstads universitet.
Detta examensarbete har tagit vid där föregående examensarbetare vid Valmet AB avslutade sitt arbete. Dennes
examensrapport har fungerat som ett referensdokument i denna rapport för att kunna arbeta fram en
kravspecifikation samt identifiera maskindelar som önskas genomgå någon form av ytbehandling. De verkande
miljöerna som existerar vid de maskindelar som önskas ytbehandlas har även undersökts från det tidigare
examensarbetet. Denna rapport har tagit ett nytt tillvägagångssätt gentemot föregående examensarbetare och
riktas istället mot att identifiera lämpliga ytbehandlingsmaterial samt tillhörande applikationsmetoder med hjälp
av materialdatabasen, CES EduPack.
Syftet med detta examensarbete har varit att presentera lämpliga ytbehandlingsmaterial samt tillhörande
ytbehandlingsmetoder som löser de befintliga problemen och därmed underlättar rengöring och underhåll av
mjukpappersmaskinen. För att kunna göra detta har en lista av lämpliga material samt tillhörande
ytbehandlingsmetoder tagits fram. Ur denna lista med material och ytbehandlingsmetoder dras slutsatser för att
hitta ett så bra ytbehandlingsmaterial och tillhörande ytbehandlingsmetod som möjligt. Med dessa skall
problemet elimineras eller minskas drastiskt gällande antal uppbyggningar vid behandlade maskindelar.
Examensarbetet har som mål att analysera och ge förslag på lämpliga metoder och material för ytbehandlingar.
Med vald metod och material för ytbehandling skall ytorna vid applicering få en sådan egenskap att
uppbyggningar inte vidhäftar vid dessa. Projektet innehåller även en kravspecifikation som översatts till
restriktionsvillkor som samtliga undersökta materialkandidater varit tvungna att passera för att klassas som
lämpliga materialkandidater. Rapporten har även tagit ställning till den litteratur och teori som funnits tillgänglig
inom ämnesområdet för att vidare undersöka vilka material som används i dagsläget inom liknande industriella
tillämpningar. Informationen som tagits fram har i ett slutskede legat som grund för den lista av lämpliga
ytbehandlingsmaterial samt dess tillhörande ytbehandlingsmetoder som presenteras i rapporten.

Abstract
This exam report includes a survey of surface treatment materials and their associated surface treatment
methods for application in a tissue machine commissioned by Valmet AB. The tissue machine produces 24 hours
a day in a demanding environment consisting of water, heat, oils, glue, dust and various chemicals. The
demanding environment makes it difficult to maintain the machine clean due to the limited access at various
machine parts when the machine is operating, which can lead to both personal risks and risks for production
stoppages. These factors form the basis for the build-ups that takes place at various machine parts. Mostly, it’s
about paper fibres that either are loose and dry or clustered into lumps. They also appear as lumps of fibres held
together by oil, glues or other chemicals. Over time, they can loosen and, in the worst case, are due to
breakages and production failures. The build-ups can also destroy the function of moving machine parts or lead
to corrosion.
The commission was assigned by Bengt O Andersson and Mickey Lindevall at Valmet AB. The project was
conducted as the examining part in the course Degree Project for the Bachelor of Science in Mechanical
Engineering, MSGC17, at the faculty of health, science and technology at Karlstad university. The project was
carried out individually by a student at the Bachelor of Science program in Mechanical Engineering at Karlstad
university.
This degree project has taken precedence where the previous degree project at Valmet AB completed its work.
The previous degree project has served as a reference document in this report to work out a requirement
specification and identifying machine parts that are desired to undergo some form of surface treatment. The
acting environments that exist at the various machine parts that are desired to be surface treated have also
been examined from the previous degree project. This report has taken a different approach compared to the
previous thesis work and is instead directed towards finding suitable surface treatment materials and associated
application methods using the material database, CES EduPack.
The purpose of the degree project has been to present suitable surface treatment materials and associated
surface treatment methods. These are to solve the existing problems, thus facilitating cleaning and maintenance
of the tissue machine. To achieve this, a list of suitable materials and associated surface treatment methods has
been presented. From this list, conclusions are drawn to find as good surface treatment materials and its
associated application methods as possible. With these, the problem should be eliminated or reduced drastically
for the number of build-ups regarding the treated machine parts.
The objective for this project thesis has been to analyse and proposing suitable methods and materials for
surface treatments. With the chosen method and material for the surface treatment, the surfaces upon
application are to achieve such properties that build-ups do not adhere to them. The project also contains a
requirement specification that has been translated into restriction terms that all investigated material
candidates have had to fulfil to be classified as suitable material candidates. The report has also taken a stand to
the literature and theory available in the subject area to further investigate what materials are currently used in
similar industrial applications. The information that has been processed has, in a final phase, been used as a
basis for the list of suitable surface treatment materials and their associated surface treatment methods
presented in the report.
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1. Inledning
Examensarbetet lästes vid sista terminen på Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik i kursen
”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik” och omfattar 22.5 hp. Kursen lästes på halvfart,
motsvarande 50%, fr.o.m. vecka 4 t.o.m. vecka 12 då kursen gick över till att läsas på helfart, motsvarande 100%,
t.o.m. vecka 23.
Examensarbetet utfördes i ett nära samarbete med Valmet AB i Karlstadsregionen. Arbetet ägde rum vid både
kontor och facilitet hos Valmet AB samt vid Karlstads Universitet. Projektansvarig för arbetet har varit Anton
Klevsäter, studerande på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet; fakulteten för
hälsa, natur- och teknikvetenskap.
Handledare vid Karlstads universitet har varit universitetsadjunkt, Lasse Jacobsson. Examinator för
examensarbetet var universitetslektor, Anders Gåård.
Uppdragsgivare för examensarbetet har varit Valmet AB. Kontaktpersoner vid Valmet AB var Bengt O Andersson
och Mickey Lindevall.

1.1 Bakgrund
Projektet startade i samband med att Valmet AB i Karlstadsregionen hade problem med uppbyggningar på en
mjukpappersmaskin. Maskinen producerar 24 timmar om dygnet i en krävande miljö bl.a. bestående av vatten,
värme, oljor, lim, damm samt diverse kemikalier. Den krävande miljön gör att det är svårt att hålla maskinen ren
eftersom att det är besvärligt att komma åt överallt då maskinen är i drift. Detta kan medföra både personrisker
och risker för produktionsstopp. Den krävande miljön och bristande rengöringen som maskinen utsätts för har
till följd att uppbyggningar på maskindelar kan förekomma. Uppbyggningar som förekommer är för det mesta
pappersfibrer som antingen är lösa torra eller fasttorkade i klumpar. De kan även förekomma som klumpar av
fibrer som hålls ihop av olja, lim eller andra kemikalier. Med tiden kan uppbyggningarna lossna från maskindelar
och ligger i värsta fall till grund för banbrott och produktionsbortfall. Uppbyggningarna som förekommer kan
dessutom förstöra funktionen hos rörliga maskindelar eller leda till korrosion.

1.2 Problemformulering
Problemformuleringen som examensarbetet tagit ställning till är hur ytor vid maskindelar vid befintlig
pappersmaskin kan få en sådan egenskap att uppbyggningar inte fäster vid dessa och därmed underlätta
rengöring samt underhåll av maskinen. För att kunna bringa en sådan egenskap till ytorna på ingående
maskindelar krävs att en genomarbetad kravspecifikation tas fram. Från kravspecifikationen kan materialval och
metod för applicering av ytbehandling motiveras för att erhålla de önskade egenskaperna hos behandlade ytor.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram tillräcklig information för att kunna motivera så bra materialval
och metoder för applicering av ytbehandling på befintlig pappersmaskin som möjligt. Materialval och metod för
den tänkta ytbehandlingen skall utvärderas mot en kravspecifikation för att säkerställa ett tillfredsställande
resultat. Slutligen skall projektet innehålla tillräcklig information för att kunna presentera en lista med material
samt dess tillhörande applikationsmetoder. Ur denna lista skall slutsatser kunna dras för att presentera ett så
bra materialval samt tillhörande metod för applicering som löser de befintliga problemen för uppdragsgivaren.
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1.4 Målsättning
Examensarbetet hade som mål att analysera och ge förslag på lämpliga metoder och material för
ytbehandlingar. Med vald metod och material för ytbehandling skall ytorna vid applicering få sådana egenskaper
att uppbyggningar inte fäster. Projektet skall innefatta en problembeskrivning, kravspecifikation,
litteratur/marknadsundersökning och utvärdering av vald metod och material för ytbehandling mot
kravspecifikation. En analys skall genomföras mot kostnadsundersökning av olika ytbehandlingsmetoder,
leverantörer för analyserade material skall även granskas. Undersökning av appliceringsvänlighet för
ytbehandling samt huruvida det går att reparera eller lägga på nytt ytbehandlingsskikt på befintliga
pappersmaskiner. Slutligen skall examensarbetet innehålla tillräcklig information för att kunna beskriva hur vald
metod och material för ytbehandling skall appliceras på leveransprojekt eller på pilotmaskin.

1.5 Avgränsning
Examensarbetet startade där föregående examensarbetare, Oskar Olsson, hos Valmet AB avslutade sitt arbete.
Dåvarande examensarbetare undersökte släppegenskaper hos ytbehandlingsmaterial vid befintlig
mjukpappersmaskin för att förhindra uppbyggningar och underlätta rengöring. Examensarbetet kommer att ta
ställning till de resultat som föregående examensarbetet tagit fram. Föregående arbete kommer att fungera som
ett referensdokument till denna rapport.
Detta arbete kommer främst att fokusera på att undersöka polymera material i materialdatabasen CES EduPack.
De erhållna resultaten kommer att vara baserade på framtagna meritvärden för att erhålla ett så trovärdigt
resultat som möjligt. Ytbehandlingsmetoder kommer att undersökas ytligt för att finna kompatibla metoder till
de material som uppfyller den kravspecifikation som arbetats fram från föregående arbete. De framtagna
meritvärdena som presenteras i resultatdelen tar inte hänsyn till någon miljöbelastning. Meritvärden gällande
miljöbelastning förklaras dock kortfattat i förstudien.
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2. Material och metod
Under denna sektionen presenteras de metodval som används i examensarbetet. Utfallen av dessa metoder
presenteras samt analyseras i kapitel 3 och diskuteras i kapitel 4.

2.1 Projektplanering
Examensarbetet startade med att projektansvarig för projektet formulerade en genomarbetad projektplan [1]
för arbetet. I projektplaneringen presenteras bakgrundsinformation om vad problemet är i dagsläget och vad
som legat till grund för projektet. Här presenteras även mål och syfte för examensarbetet samt hur
organisationen sett ut för projektet, dvs. vilka som varit delaktiga i projektet. Under organisationen finns
kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser bifogade för att underlätta kommunikationen inom
organisationen.
Vidare i projektplaneringen genomfördes även en riskbedömning av examensarbetet samt en tidsplanering.
Riskbedömningen som gjordes tog upp de potentiella risker som funnits i projektet samt värderade dessa från
grövsta risk till mildast risk. Detta gjordes för att organisationen i projektet skulle kunna se vilken eller vilka
risker som skulle medföra störst belastning till projektet och därmed kunna förebygga dessa risker innan de
inträffar. Tidsplaneringen presenteras i form av ett Gantt-schema för att enkelt kunna avläsa när samtliga
arbetsmoment skall påbörjas samt när dessa är tänkta att vara avklarade. Gantt-schemat som presenteras i
projektplanen ger en god överblick av projektets alla tänkta arbetsmoment över en tidsaxel, se bilaga 1.
Projektplanen för examensarbetet fungerade som ett levande dokument och har kontinuerligt uppdaterats
allteftersom examensarbetet fortgått.

2.2 Förstudie
Som nämnts i rapporten, se kapitel 1.5, så tillhandagavs ett tidigare utfört examensarbete hos Valmet AB [2].
Rapporten från tidigare examensarbete gavs ut samband med ett första uppstartsmöte med kontaktpersonerna
vid Valmet AB. Vid detta möte presenterade M. Lindevall och B. Andersson vad examensarbetet skulle omfatta
samt inom vilka gränser detta var tänkt att erhållas. En kort introduktion gavs även om hur
mjukpappersmaskinen var uppbyggd och fungerar samt hur de olika miljöerna som maskinen utsätts för såg ut.
I detta kapitel kommer viktigt information relevant till detta examensarbete att tas upp och granskas från
tidigare arbete utfört hos Valmet AB. Förstudien tar även ställning till den litteratur som funnits tillgänglig.

2.2.1 Materialvalsprocessen
Hur ser konstruktionsskarven ut för en detalj översatt till de krav som ställs mot materialet hos konstruktionen,
dvs. vad måste materialet klara av för att uppfylla konstruktionsskarven? Tekniska detaljer har oftast en eller
flera funktioner som de är avsedda att uppfylla, t.ex. bära en last, kontrollera ett tryck, överföra värme, o.s.v.
Dessa villkor måste uppfyllas via restriktioner, t.ex. att dimensioner hos konstruktionen är fixa, detaljen måste
klara av att bära en bestämd last eller klara av ett visst tryck utan att haverera, isolerar eller leder en viss värme,
att konstruktionen klarar av att vistas i en viss miljö där temperaturändringar förekommer, o.s.v. Konstruktören
har vid konstruktion av en viss detalj en målsättning, t.ex. att detaljen skall vara så billig som möjligt, att detaljen
är så lätt som möjligt eller kanske att detaljen skall vara så säker som möjligt, se bilaga 2 för visualisering av
materialvalsprocessen [3].
Somliga parametrar kan justeras för att optimera målsättningen, det är exempelvis helt möjligt att justera
dimensioner som inte är strikta för att optimera målsättningen. Detta innebär att variabler som inte ingår i
restriktionerna hos konstruktionsskarven är helt fria att justera och kallas för fria variabler. Funktion, restriktion,
målsättning och fria variabler definierar villkoren vid val av material för ändamålet. Det första steget vid ett
materialval är att klargöra relationen mellan konstruktionsskarven och materialegenskaperna, dvs. att skapa en
tydlig bild av funktion, restriktion(er), målsättning(ar) samt fria variabler för ändamålet i fråga [3].
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Nedan förklaras begreppen funktion, restriktion, målsättning och fri variabel något djupare:
i.
ii.
iii.
iv.

Funktion, svarar på frågan om vad produkten skall utföra;
Restriktion, här specificeras de särskilda krav som måste tas hänsyn till;
Målsättning, svarar på frågan om vad som skall optimeras, dvs. maximeras eller minimeras;
Fri variabel, den fria variabeln är fri att variera för att optimera målsättningen.

Ett opartiskt materialval kräver att alla material anses vara kandidater till ändamålet tills annat bevisats, dvs. att
personen i fråga som skall välja material till en början har ett öppet sinne för alla material. Sållning av material
eliminerar de materialkandidater som ligger utanför de gränser som satts upp vid restriktionerna, dvs. att
materialen som inte uppfyller restriktionsvillkoren bortses från då de inte är lämpade för produkten eller
ändamålet. Dessa hänvisas till som materialens egenskapsgränser [3].
Egenskapsgränserna hjälper dock inte vid rankning av de materialen som kvarstår som kandidater för ändamålet.
För att kunna göra en rankning av kandidaterna krävs optimeringskriterier. Optimeringskriterier för materialen
hittas vid respektive materialindex, kriteriet fungerar som ett mått på hur väl materialen som gått vidare från
sållningen kan prestera. Prestandan hos materialen kan begränsas av en enda materialegenskap och ibland
genom en kombination av dess egenskaper. Optimeringskriterier kan väljas att antingen maximeras eller att
minimeras beroende på ändamålet. Det framgår nu tydligt att sållning av material isolerar de kandidater som är
kapabla för uppgiften och rankning av material identifierar de material som klarar av uppgiften bäst [3].
Nästa steg i materialvalsprocessen är bland det viktigaste momentet, dokumentation. Dokumentationen består
av det som kommit fram från tidigare steg i processen. Här presenteras de material som uppfyller
restriktionsvillkoren samt de som, enligt optimeringskriterierna, är bäst lämpade för uppgiften. Resultaten
presenteras vanligen i någon form av tabell för tydlig urskiljning av materialen då det kan vara många material
som följer med till detta steg. Det är inte självklart att det högst rankade materialet är det bästa materialvalet,
här skall styrkor och svagheter hos materialen tas fram med hänsyn till uppgiften på ett systematiskt arbetssätt.
Vid detta steg är det till ens fördel att granska materialens egenskapsprofiler [3].

2.2.2 Meritvärden
Vid val av material är det väsentligt, om inte nödvändigt, att formulera ett eller flera meritvärden. Meritvärdet
representerar det värde som skall optimeras för att finna det bäst lämpade materialvalet för uppgiften.
Systematiska metoder används för att ta fram dessa värden, här förklaras ett sådant systematiskt arbetssätt.
Prestandan hos ett strukturelement bestäms huvudsakligen av följande tre aspekter:
i.
ii.
iii.

Funktionella krav;
Geometrisk parameter;
Materialegenskaper.

Prestandan 𝑃 hos strukturelementet kan beskrivas enligt följande funktion:
𝑃 = [(𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑣, 𝐹), (𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝐺), (𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟, 𝑀)],

(1)

eller ekvivalent med
𝑃 = 𝑓(𝐹, 𝐺, 𝑀),

(2)

där 𝑃 beskriver någon aspekt av prestandan hos produkten eller ändamålet, t.ex. dess massa, volym eller
kostnad. För optimalt materialval gäller att optimera (𝑃), dvs. antingen att maximera eller minimera
funktionsvärdet.
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De tre grupperna av parametrar i ekvation (2) sägs vara separerbara när ekvationen kan skrivas enligt:
𝑃 = 𝑓1 (𝐹)×𝑓2 (𝐺)×𝑓3 (𝑀),

(3)

där 𝑓1 , 𝑓2 och 𝑓3 är separerbara funktioner som via multiplikation bildar produkten 𝑃. Enligt Michael F. Ashby är
detta oftast fallet. När så är fallet blir det optimala materialvalet oberoende av detaljerna i konstruktionen
(ändamålet/produkten) eftersom att det är samma för alla geometrier, 𝐺 och för alla värden på de funktionella
kraven, 𝐹. Detta leder till att de optimala materialen för uppgiften kan identifieras utan att veta alla detaljer
angående 𝐹 och 𝐺, vilket möjliggör en betydande förenkling. Prestandan för alla 𝐹 och 𝐺 optimeras genom att
optimera 𝑓3 (𝑀), som kallas för materialeffektivitetskoefficienten (meritvärde). Den kvarvarande delen i ekvation
(3), 𝑓1 (𝐹)×𝑓2 (𝐺) kallas för struktureffektivitetskoefficienten [4].
Genom ovanstående information kan följande arbetssätt följas för att bilda meritvärden för diverse uppgifter:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Definiera konstruktionens/ändamålets/uppgiftens krav, se kapitel 2.2.1;
Bestäm ekvation(er) som beskriver målsättningen;
Bestäm ekvation(er) för restriktionsvillkor(en);
Identifiera obestämda variabler (fria variabler);
Lös ut de obestämda variablerna (fria variablerna) från restriktionsvillkoren och sätt in i
ekvationen för målsättningen;
Ordna variablerna enligt ekvation (3);
Skriv ut meritvärdet för materialvalet, M.

2.2.3 Systematiska lösningsmetoder
Systematiska lösningsmetoder krävs för att säkerställa ett trovärdigt materialval då uppgiften innehåller mer än
ett målvärde och flera restriktionsvillkor. Det finns ett antal snabba men subjektiva sätt att hantera flera
restriktionsvillkor och målsättningar på, varav en är metoden för viktsfaktorer. En nackdel med metoden är att
den är starkt beroende av den personliga bedömningen, metoden förklaras i slutet av kapitlet. Den subjektiva
bedömningen elimineras vid användning av en grafisk metod för flera restriktionsvillkor eller genom att
kombinera flera målsättningar via användning av värdefunktioner. För att använda den sistnämnda metoden,
värdefunktioner, måste samtliga ingående meritvärden optimeras via en minimering av meritvärdet [5].
De flesta materialvalsproblem innehåller fler restriktionsvillkor än vad det finns fria variabler. Existerar flera
restriktionsvillkor men alla med samma målsättning är arbetsgången mycket lik den som tagits upp tidigare för
ett restriktionsvillkor. Skillnaden är antalet bildade meritvärden, antalet meritvärden kommer här att motsvara
antalet ekvationer som finns för restriktionsvillkoren. Följande funktion kan formuleras:
𝑃𝑖 = 𝑓1 (𝐹)×𝑓2 (𝐺)×𝑓3 (𝑀𝑖 ),

(4)

där indexet 𝑖 motsvarar vilket restriktionsvillkor som behandlas. Det framgår tydligt i ekvation (4) att antalet
meritvärden kommer att motsvara antalet ekvationer för restriktionsvillkor. För att på ett systematiskt
arbetssätt ta ett beslut för lämpligast materialval för uppgiften bör en tabell skapas där samtliga
materialegenskaper, motsvarande dem som finns med i vardera meritvärden, sätts upp och värderas mot
meritvärdena. Beroende på om meritvärdena skall minimeras eller maximeras införs följande ekvationer:
̃ = 𝑚𝑎𝑥(𝑀1 , 𝑀2 , … , 𝑀𝑖 )
𝑀
̃ = 𝑚𝑖𝑛(𝑀1 , 𝑀2 , … , 𝑀𝑖 ),
𝑀

(5)
(6)

̃ representerar det största eller minsta värdet från de uppsatta meritvärdena för respektive index 𝑖. Skall
där 𝑀
̃ , via användning av ekvation (5) och skall
meritvärdet maximeras väljs materialet som ger största värde på 𝑀
̃ , via användning av ekvation (6) [6].
meritvärdet minimeras väljs materialet som ger lägst värde på 𝑀
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Vid de fall där det finns ett flertal material att rangordna snarare än ett fåtal material blir denna numeriska
metod onödig att använda då den inte ger någon som helst visualisering över materialen. Vid fall som dessa är
det mer stimulerande att använda grafiska metoder för bestämning och rangordning av materialen.
Antag att för ett materialvalsproblem att det existerar två restriktioner men båda med samma målsättning, att
minimera massan. Som nämnts ovan ger detta två målfunktioner. Genom att plotta de båda målfunktionerna,
𝑚1 och 𝑚2 , mot varandra i en graf skapas en visuell bild över problemet där samtliga material ingår, se figur 1.
Bubblorna som visas i grafen representerar var och en ett material. Här gäller det att minimera massan hos det
båda målfunktionerna, vilket gör att det bästa materialvalet ligger någonstans längst ner till vänster i grafen.
Valet av material om det första restriktionsvillkoret är av störst vikt och det andra restriktionsvillkoret är oviktigt
kommer att skilja sig från om motsatsen skulle vara sann. Kopplingslinjen 𝑚1 = 𝑚2 separerar grafen i två
regioner. Vid den ena regionen är det första restriktionsvillkoret dominant, dvs. 𝑚1 > 𝑚2 . Vid den andra
regionen gäller att 𝑚2 > 𝑚1 , dvs. att det andra restriktionsvillkoret är dominant. I den första regionen är målet
att minimera 𝑚1 eftersom att det är det dominerande värdet, på samma sätt vid den andra regionen gäller det
att minimera 𝑚2 . Detta definierar ett lådformat område med hörnen på kopplingslinjen 𝑚1 = 𝑚2 . Desto
närmare lådan förflyttas mot den nedre västra delen i grafen, desto bättre materialval [6].

Figur 1: Grafisk metod för bestämning av material för min-max problem [6].

Ovanstående arbetsgång förklarar metoden, dock finns bättre sätt att implementera arbetsgången. Som visas i
figur 1, representeras axlarna i grafen av 𝑚1 och 𝑚2 . Dessa är specificerade av bestämda värden, skulle dessa
ändras gäller inte grafen längre och en ny graf måste plottas som gäller för de nya värdena. Istället för att plotta
målfunktionerna mot varandra kan materialeffektivitetskoefficienterna, 𝑀1 och 𝑀2 , som erhålles från
prestandaekvationerna plottas mot varandra, se figur 2. Bubblorna som visas i grafen representerar fortfarandra
var och en ett material, här beror dess position enbart på materialegenskaper och inte specificerade värden som
hos målfunktionerna. Genom att substituera ekvation (4) för index 𝑖 = 1 och 𝑖 = 2 med kopplingslinjen 𝑚1 =
𝑚2 ges följande relation för meritvärdena 𝑀1 och 𝑀2 :
𝑀2 =

𝐹1 ×𝐺1
×𝑀1,
𝐹2 ×𝐺2

(7)

eller på logaritmiskskala,
𝐹 ×𝐺

log(𝑀2 ) = log(𝑀1 ) + log (𝐹1 ×𝐺1 ).
2

(8)

2
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Ekvation (7) och (8) beskriver en linje med lutningen ett vid en position som är helt beroende av värdet på
𝐹1 ×𝐺1
.
𝐹2 ×𝐺2

𝐹 ×𝐺

Denna linje kallas för kopplingslinjen och konstanten 𝐶𝑐 = 𝐹1 ×𝐺1 för kopplingskonstanten. Valet av
2

2

material följer samma strategi som nämnts ovan men här tillåts olika värden på kopplingskonstanten, dvs. nya
grafer behövs inte för nya värden på kopplingskonstanten [6].

Figur 2: Grafisk metod med hänsyn till meritvärden samt kopplingskonstanter [6].

I de flesta fall vid val av material till någon tillämpning krävs någon sorts kompromiss. Detta eftersom att det
oftast finns konflikterande målsättningar att ta hänsyn till hos tillämpningen. Vanligtvis pratas det om följande
tre målsättningar:
i.

ii.
iii.

Minimera massan – ett vanligt mål vid applikationer där föremål rör sig eller måste bli
förflyttade, föremål som oscillerar eller föremål som måste reagera snabbt vid någon
begränsad signal. Att minimera massan hos föremål är ett vanligt mål vid applikationer i flygoch transportindustrin;
Minimera volymen – ett vanligt mål där mindre materialåtgång är eftersträvansvärt eftersom
att utrymme är allt mer värdefullt vid sådana applikationer;
Minimera kostnaden – lönsamhet beror på skillnaden mellan kostnad och värde, det mest
uppenbara sättet att öka denna skillnad är genom att minska kostnaderna.

Till ovanstående tre målsättningar kan det vara av intresse med ytterligare en målsättning enligt:
iv.

Minimera miljöpåverkan – skador på omgivningen som orsakas av materialframställning,
tillverkning och användning av material.

Ovanstående målsättningar ger fyra vanligt förekommande mål vid val av material till någon godtycklig
tillämpning att ta hänsyn till. De fyra målsättningarna kännetecknas av ett prestandamått 𝑃𝑖 , där 𝑖 motsvarar
vilken målsättning som tas hänsyn till. Konflikt mellan målsättningar uppstår eftersom att ett materialval som
optimerar ett av målen kommer inte, i allmänhet, att optimera de andra målen som finns med att ta hänsyn till
vid tillämpningen. Det bästa materialvalet är således en kompromiss, genom att inte optimera någon
målsättning utan att driva samtliga målsättningar så nära sina optimala materialval som möjligt, dvs. så långt
som beroendet mellan målsättningarna tillåter. Följande påståenden medför problem, t.ex. hur kan massa
jämföras med kostnad eller hur skall volym jämföras med miljöpåverkan då samtliga målsättningar mäts i olika
enheter, dvs. de är inte proportionella i någon mening [7].
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Vid övervägning av ett materialval som minimerar både prestandamått 𝑃1 samt prestandamått 𝑃2 och som
samtidigt skall uppfylla en uppsättning restriktionsvillkor kan följande arbetsgång vara lämplig. Genom att följa
standardterminologi för optimeringsteorin kan en lösning för övervägningen definieras som ett realiserbart
materialval. Materialvalet uppfyller samtliga restriktionsvillkor, men inte nödvändigtvis optimalt för något av
prestandamåtten. I figur 3 visas grafiskt hur 𝑃1 ställs upp mot 𝑃2 för alternativa lösningar, där varje bubbla i
grafen representerar ett lösningsalternativ. Lösningsalternativen som minimerar 𝑃1 minimerar inte
nödvändigtvis 𝑃2 , och vice versa. Lösningsalternativ som dem vid A, se figur 3, är långtifrån optimala. Samtliga
lösningsalternativ som hittas inom ramen nedanför A antar lägre värden på både 𝑃1 och 𝑃2 . Lösningar vid A sägs
vara dominerande av andra lösningar. Lösningar som de som hittas vid B, se figur 3, antar sådana egenskaper att
inga andra lösningsalternativ existerar som antar lägre värden på både 𝑃1 och 𝑃2 . Dessa sägs vara icke
dominerande lösningar. Linjen eller ytan som dessa lösningar hittas på kallas för den optimala ”trade-off” ytan,
vid denna yta hittas de bäst lämpade materialen för ändamålet [7].

Figur 3: Grafisk beskrivning av lösningsalternativ för flera målsättningar [7].

”Trade-off” ytan identifierar de lösningsalternativ som erbjuder de bäst lämpade kompromisserna med hänsyn
till målsättningarna, dvs. bäst kompromiss mellan t.ex. 𝑃1 och 𝑃2 . Slutligen söks dock en enda lösning som
fastställer det ultimata materialvalet för uppgiften. Ett sätt att göra detta på är att samla de olika
målsättningarna i en och samma funktion, formulerad så att dess minsta värde motsvarar den ultimata
lösningen. Detta åstadkommes genom att definiera en lokalt linjär värdefunktion, Z [7]:
𝑍 = 𝛼1 ×𝑃1 + 𝛼2 ×𝑃2 +. . . +𝛼𝑛 ×𝑃𝑛

(9)

Som nämnts ovan ges det bästa materialvalet för lägst värde på värdefunktionen Z, dvs. materialet som antar
lägst värde vid insättning i ekvation (9). Lämpligen sätts de rangordnade materialkandidaterna upp i en tabell
där de relevanta materialegenskaperna för uppgiften presenteras och vägs sedan in i ekvation (9) för
utvärdering av materialkandidaterna. Variabeln 𝛼 som framgår i ekvation (9) kallas för utbyteskonstant,
konstanten konvertera enheten hos prestandamåttet till enheten för värdefunktionen Z. Vanligen mäts Z i någon
sorts valuta, då detta är fallet konverterar 𝛼 prestandamåtten så att de kan uttryckas i den valuta som
värdefunktionen Z antar. Utbyteskonstanten definieras enligt [7]:
𝜕𝑍

𝛼𝑖 = (𝜕𝑃 )
𝑖

(10)

𝑃𝑖 ,𝑗≠𝑖
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Frekvent förekommande mål vid någon applikation är att minimera kostnaden, C, dvs. 𝑃1 = 𝐶. Då detta är fallet
är det logiskt att mäta värdefunktionen Z i en enhet som antar den önskade valutan. Med detta val ger en
värdeändring av C en värdeändring av Z, vilket resulterar i att 𝛼1 = 1 och ekvation (9) kan då skrivas enligt:
𝑍 = 𝐶 + 𝛼2 ×𝑃2 +. . . +𝛼𝑛 ×𝑃𝑛

(11)

Om fallet är sådant att två målsättningar existerar, varav det ena är att minimera kostnaden och det andra hålls
som 𝑃2 , kan ekvation (11) skrivas enligt:
(12)

𝑍 = 𝐶 + 𝛼×𝑃2
eller ekvivalent med
1

1

1

𝑃2 = − 𝛼 ×𝐶 + 𝛼 ×𝑍 ≡ 𝛼 ×(𝑍 − 𝐶)

(13)

Då är 𝛼 förändringen i Z associerad med enhetsökningen i 𝑃2 . Ekvation (13) definierar ett linjärt förhållande
mellan 𝐶 och 𝑃2 . Förhållandet kan plottas grafiskt som en familj av parallella räta linjer, varje linje för ett givet
värde på värdefunktionen Z, se figur 4. Lutningen och linjerna motsvarar värdet på utbyteskonstanten enligt,

−1
.
𝛼

Värdet på Z minskar mot den nedre vänstra delen i grafen, där befinner sig de ultimata materialvalen. Det
optimala lösningsalternativet är det som befinner sig vid punkten där någon av linjerna tangerar med ”trade-off”
ytan. Vid detta steg gäller det att välja en godtycklig mängd material så nära den tangerande punkten med
”trade-off” ytan som möjligt. Detta eftersom att det vid dokumentationshämtning för materialen kan påvisas
annan information än den som ges via denna metod [7].

Figur 4: Värdefunktioner för bestämning av bästa lösningsalternativ [7].

Då det sökes, som oftast är fallet, ett bättre material för en redan existerande applikation är det mer hjälpsamt
att utvärdera det nya materialvalet mot de material som redan används vid applikationen. För att göra detta
definieras följande värdefunktion:
𝐶

𝑃

0

0

𝑍∗ = 𝐶 + 𝛼 ∗× 𝑃

(15)
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Där indexet 𝑜 refererar till egenskaperna hos det redan existerande materialet och exponenten på variablerna
𝑍 ∗ och 𝛼 ∗ refererar till att de båda nu är dimensionslösa variabler. Den relativa utbyteskonstanten 𝛼 ∗ mäter
värdefraktionsökningen för en given fraktionsökning i prestanda. Således för 𝛼 ∗ = 1 betyder att, vid konstant
∆𝐶
𝐶0

∆𝑃

(16)

=−𝑃

0

𝐶

𝑃

0

0

I figur 5 visas grafiskt den relativa ”trade-off” ytan på linjär skala. Axlarna sätts här som 𝐶 samt 𝑃 . Materialet
som redan existerar visas vid punkten (1,1). På samma sätt som innan så gäller det att söka material som ligger
så nära linjen som tangerar med ”trade-off” ytan som möjligt för bästa materialval [7].

Figur 5: Relativ värdefunktion för optimering av redan befintligt material [7].

För att nämna ytterligare en systematisk lösningsmetod som anses vara relativt enkel och behaglig att arbeta
med så kommer här nedan viktsfaktorer att förklaras mer ingående. Observera att lösningsmetoden som
behandlar viktsfaktorer är högst beroende av erfarenhet samt användarens subjektiva bedömning.
Viktsfaktorer eftersträvar att kvantifiera bedömningen hos den aktuella bestämningen av t.ex. ett optimalt
materialval. Lösningsmetoden kan behandla flera meritvärden samtidigt. Metoden fungerar enligt följande. De
viktigaste egenskaperna eller indexen identifieras för materialvalet och deras värden på 𝑀𝑖 tabuleras för att hitta
lovande kandidater. Eftersom att deras absoluta värden kan skilja sig mycket samt beror på de enheter som de
mäts i, skalas först vart och ett värdena genom att dividera värdet med det största indexet inom gruppen som
värdet är aktuellt i, (𝑀𝑖 )𝑚𝑎𝑥 . Detta genomförs så att det största värdet inom gruppen, efter skalning, antar
värdet ett. Samtliga värden multipliceras sedan med en viktsfaktor, 𝑤𝑖 , som antar ett värde mellan noll och ett.
Viktsfaktorn representerar värdets relativa betydelse för prestandan hos det aktuella meritvärdet. Följande
arbetssätt ger ett viktat index enligt [8],
𝑀

𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 × (𝑀 ) 𝑖

(17)

𝑖 𝑚𝑎𝑥

Viktsfaktorerna väljs så att de adderas ihop till värdet ett, dvs. 𝑤𝑖 < 1 samt ∑ 𝑤𝑖 = 1. Det finns många system
för att delge värden till viktsfaktorerna, dock kräver samtliga system i någon mening ett subjektivt omdöme.
Utslaget av lösningsmetoden är enligt, det bäst lämpade materialvalet för ändamålet är det material som antar
störst värde av följande summering [8]:
𝑊 = ∑𝑖 𝑊𝑖

(18)

15

2.2.4 Val av tillverkningsprocess
Strategin för val av tillverkningsprocess är inte helt olik materialvalsprocessen, se kapitel 2.2.1. Vid val av
tillverkningsprocess följs liknande steg som togs upp vid materialvalsprocessen, funktion, restriktionsvillkor,
målsättning samt fria variabler. Se bilaga 3 för val av tillverkningsprocess.
Funktionen som den undersökta applikationen skall utföra ligger till grund för materialvalet samt valet av dess
form. Materialet och formen hos komponenten ställer krav på tillverkningsprocessen, dvs. medför
restriktionsvillkor för tillverkningen av komponenten. Det är hjälpsamt att här tänka på två restriktionsvillkor,
tekniska villkor samt de villkor som ställs på komponentens kvalité. De tekniska restriktionsvillkoren tar hänsyn
till om tillverkningsprocessen överhuvudtaget klarar av att tillverka komponenten. De villkor som ställs på
kvalitén hos komponenten tar hänsyn till hur väl tillverkningsprocessen kan utföra jobbet. En teknisk restriktion
som alltid förekommer vid val av tillverkningsprocess är, kompatibiliteten hos materialet och
tillverkningsprocessen. Vanligt förekommande villkor som ställs på kvalitén hos tillverkningsprocessen är bl.a.
hur väl tillverkningsprocessen kan erhålla den önskade precisionen, ytfinhet samt egenskapsprofilen hos
ändamålet utan att defekter inträffar. Inte helt oväntat är det vanligaste målet vid val av tillverkningsprocess att
minimera kostnaden, precis som vid val av material. De fria variablerna som förekommer vid val av
tillverkningsprocess är just själva tillverkningsprocessen samt dess operationsparametrar [9].
Vid sållning av tillverkningsprocesser används restriktionsvillkor för att eliminera de processer som inte uppfyller
de formulerade villkoren. Somliga tillverkningsegenskaper är helt numeriska, som t.ex. inom vilken räckvidd med
hänsyn till volym och massa som tillverkningsprocessen klarar av. Det kan även vara numeriska
tillverkningsegenskaper som precision och ytfinhet. Inte alla tillverkningsegenskaper är numeriska, material är
en sådan tillverkningsegenskap. Inte alla material är lämpliga, om ens möjliga, för just en specifik
tillverkningsmetod, detta måste även tas hänsyn till vid val av tillverkningsprocess [9].
Vid rankning av tillverkningsprocesser följs samma mönster som för materialvalsmetoden. Rankningen baseras
på en eller flera målsättningar, den vanligast förekommande som nämnt innan är att minimera kostnaden. Vid
vissa tillämpningar är det inte helt ovanligt att kvalitén väljs att optimeras oavsett vad kostnaden för detta blir.
Vid detta steg används vanligen ”trade-off” metoder för bestämning av tillverkningsprocesser, se kapitel 2.2.3
där ”trade-off” metoder förklaras mer ingående [9].
På samma sätt som för materialvalsprocessen gäller det att även här föra en noggrann dokumentation av de
kandidater som gått vidare från sållningen och sedan rangordnats. Dokumentationssteget vid val av
tillverkningsprocess är oerhört viktigt att genomföra då det kan framkomma information som inte innan hittats
om olika tillverkningsprocesser. Det är nyttigt att vid detta steg kolla på tidigare gjorda analyser och vad som
gått bra eller dåligt för just dessa tillverkningsmetoder med avseende på någon applikation. Det är inte säkert att
tillverkningsprocessen som rangordnats högst är bäst för ändamålet.
Precis som för materialvalsprocessen gäller det att för val av tillverkningsprocess klassificera funktion,
restriktionsvillkor, målsättning samt fria variabler. Nedan förklaras dessa termer mer noggrant [9]:
i.
ii.
iii.
iv.

Funktion: svarar på frågan om vad tillverkningsprocessen skall utföra, t.ex. formgivning,
sammanfogning eller någon sorts behandling;
Restriktionsvillkor: här specificeras vilka tekniska krav som måste uppfyllas samt vilka villkor
som ställs på kvalitén hos applikationen;
Målsättning: svarar på frågan om vad som skall optimeras, t.ex. minimering av kostnad eller
maximering av kvalité;
Fria variabler: val av tillverkningsmetod samt dess tillhörande operationsparametrar.
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2.2.5 Ytbehandlingsprocesser
Innan de olika ytbehandlingsprocesserna presenteras är det väsentligt att först gå igenom varför det är av
intresse att ytbehandla någon yta i fråga.
Alla ytbehandlingar som appliceras vid någon applikation tillför en större kostnad men det adderade värdet hos
applikationen kan bli mycket stort. Ytbehandlingar appliceras på ytan av material för att tjäna en eller flera av
följande funktioner [10]:
i.
ii.
iii.

Skydda ytan från den omgivningsmiljö som ytan är belägen vid där miljön kan ligga som grund
för frätande eller försämrande reaktioner hos ytan;
Att bringa ytan ett mer estetiskt tilltalande utseende;
Förbättra mekaniska egenskaper hos ytan.

Genom skyddandet av en yta via någon ytbehandlingsmetod förlängs dess livslängd samt fördröjer intervallet i
vilken ytan måste överses. Förbättrande egenskaper hos ytan är bl.a. bättre kontroll över friktionen på ytan,
utmattningshållfasthet, termiska- eller elektriska egenskaper [9].
På s. 18 t.om. 21 förklaras några ytbehandlingsmetoder som anses vara möjliga att implementera vid
mjukpappersmaskinen. Det finns många olika behandlingsmetoder, här tas enbart de metoder upp som antas
vara lämpliga för ändamålet som rapporten behandlar för att erhålla de önskade egenskaperna vid
applikationsytorna. Applikationsmetoderna som tas upp på nästkommande sidor anses vara lämpliga för
ändamålet eftersom att metoderna är robusta och de flesta även relativt användarvänliga. Metoderna bringar
även goda mekaniska egenskaper till ytorna. De ytbehandlingsmetoder som tas upp på nästkommande sidor har
fungerat som restriktionsvillkor vid val av material för ändamålet. Vilket betyder att de materialkandidater som
inte varit kompatibla med ytbehandlingsmetoderna sållats bort.
Bortsett från de ytbehandlingsmetoder som behandlas på s.18 t.om. 21 övervägs även traditionell målning eller
sprayning av substratet som lämpliga applikationsmetoder. I tabell 7 framgår de metoder som är kompatibla
med de materialvalen som gjorts i rapporten.
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Polymer Powder Coating – Polymerpulverbeläggning
Polymerpulverbeläggning består av en processfamilj enligt följande ingående processer:
i.
ii.

Elektrostatisk sprayning av polymerer, se bilaga 4 för egenskapsprofil;
Flamsprayning av polymerer, se bilaga 5 för egenskapsprofil.

Elektrostatisk sprayning av polymerer är en effektiv och allmänt använd metod för att applicera dekorativa
och/eller skyddande ytskikt hos metalliska eller ledande komponenter. Pulvret som används i processen är en
blandning av finmalet pigment och harts som sprayas genom ett negativt laddat munstycke på den ytan som
skall beläggas. De laddade pulverpartiklarna vidhäftar på ytan hos den elektriskt jordade komponenten.
Laddningsskillnaden mellan pulvret och komponenten drar pulvret till platser hos komponenten där
pulverskiktet är som tunnast, vilket medför att ett enhetligt pulverskikt byggs upp och samtidigt minimeras
pulverförluster. Komponenten upphettas därefter för att smälta ytbehandlingsskiktet till en jämn beläggning i
t.ex. en härdningsugn. Resultatet är en enhetlig, hållbar beläggning av hög kvalité samt ett estetiskt tilltalande
utseende [11]. Se figur 6 för visualisering av processen.

Figur 6: Ytbehandlingsprocess för elektrostatisk sprayning av polymerer [11].

Elektrostatisk sprayning av polymerer appliceras vanligtvis på komponenter som stål och aluminium. Vid
applicering av denna ytbehandlingsmetod rengörs först ytan som skall behandlas samt förbehandlas med
järnfosfat och tillåts sedan att torka. Beläggningsmaterial som används vid denna metod är bl.a. polyamider
(nylon), polyestrar, polyeten, polypropen, polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenfluorid (PVDF) samt eten-akrylsyra
(EAA) sampolymerer [11].
Processen använder inga lösningsmedel och släpper nästan inga flyktiga organiska föreningar (VOC), vilket
medför att operatörer som arbetar med processen inte utsätts för höga nivåer av toxicitet. Överskott av pulver
återvinns, blandas och kan återanvändas med ursprungligt beläggningsmaterial [11].
Flamsprayning av polymerer är till mycket stor del lik flamsprayning av pulver. Flamsprayning av pulver tillhör
familjen av processer för ytbehandlingar av metaller. Samtliga ingående processer använder en värmekälla för
att smälta beläggningsmaterialet, samt en höghastighetsgasstråle för att bryta beläggningsmaterialet till små
droppar och framdriva dessa till ytan som skall beläggas [11].
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Vid flamsprayning av polymerer matas den termoplastiska polymeren som är i pulverform från en reservoar in i
en luftström där pulvret först vidare till en smältzon. Vid smältzonen blandas luft med en brännbar gas, t.ex.
acetylen eller propan, och antänder vilket smälter pulvret samt accelererar de bildade dropparna till ca. 90 m/s
och framdriver dem till ytan som skall beläggas. När dropparna träffar ytan bildar de tunna skivor som
sammankopplas och binds när de stelnar [11], se figur 7 för visualisering av processen.
Processen är begränsad till elektrostatiskt laddningsbara substrat som kan motstå de höga temperaturer som
krävs för att smälta polymerer, härda samt filmbildning [11].

Figur 7: Ytbehandlingsprocess för flamsprayning av polymerer [11].

Tillskillnad från elektrostatisk sprutning av polymerer behöver materialet som skall beläggas vid användning av
flamsprutning av polymerer inte vara elektriskt ledande. Vid denna ytbehandlingsmetod används
beläggningsmaterial som polyeten, polypropen, termoplastisk polyester samt polyamid. Beläggningsmaterialen
som nämnts kan vara av både låg- och hög densitet [11].
Processen använder inga lösningsmedel och släpper nästan inga flyktiga organiska föreningar (VOC), vilket
medför att operatörer som arbetar med processen inte utsätts för höga nivåer av toxicitet. Överskott av pulver
återvinns, blandas och kan återanvändas med ursprungligt beläggningsmaterial [11].
Thermal Spraying – Termisk besprutning
Termisk sprayning består av en processfamilj enligt följande ingående processer:
i.
ii.

Trådflamsprayning, se bilaga 6 för egenskapsprofil;
Besprutning med plasmabåge, se bilaga 7 för egenskapsprofil.

Vid trådflamsprayning matas en kontinuerlig tråd eller stav in i en syre-acetylen flamma som smälter den
kontinuerliga tråden eller staven till små droppar med en diameter på 10 – 100 mikrometer. Gasflödet
accelererar dropparna till ca. 125 m/s och framdriver dem till ytan som skall beläggas på ett avstånd mellan 100
och 250 millimeter från utskjutningsstationen. De smälta partiklarna träffar ytan och strömmar in i tunna, platta
droppar som överlappar, sammankopplas och binds när de stelnar. Flera passager över ytan som skall beläggas
tillåts för att bygga upp ett tjockare skikt av beläggningsmaterial [11], se figur 8 för visualisering av processen.
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Figur 8: Ytbehandlingsprocess för trådflamsprayning [11].

Ytbehandlingsmetoden används vid många olika tillämpningar, bl.a. från beläggning av aluminiumstekpannor
med Teflon för att erhålla ”non-stick” egenskaper till beläggning av växlar och turbinblad för att förlänga deras
livslängder. Processen har en låg kapitalinvestering, höga avsättningshastigheter och god effektivitet. Metoden
är relativt enkel att använda och den antar en låg kostnad för underhåll [11].
Besprutning med plasmabåge är den mest flexibla av alla de termiska besprutningsprocesserna. Temperaturen
hos pistolen är tillräckligt hög för att smälta alla solider, vilket gör dess spektrum av beläggningar som metoden
kan göra – metalliska, keramiska samt polymera – mycket stor. Beläggningsmaterialet matas via en gasström in i
en plasma som alstras av en elektrisk båge. Den elektriska bågen avlägsnar elektroner från gasen som används –
argon, kväve, väte eller en blandning av dessa – och skapar ett moln av joniserad gas. När plasmat lämnar
pistolen rekombineras jonerna med elektronerna vilket släpper ut tillräckligt mycket energi för att bilda en gas
vid 6000 – 15000 °C, vilket gör att gasen åter expandera mycket snabbt. Lågan smälter pulvret och expansionen
accelererar vätskedropparna till ca. 300 m/s och skjuter iväg dropparna till ytan som skall beläggas. Vid ytan
stelnar dropparna och binds. De erhållna beläggningarna är mer kompakta och har bättre vidhäftningsförmåga
än andra termiska besprutningsprocesser [11], se figur 9 för visualisering av processen.

Figur 9: Ytbehandlingsprocess för besprutning med plasmabåge [11].
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Vanliga applikationer för besprutning av plasmabåge är bl.a. nötning eller erosionsmotstånd, glidande
slitagestyrka, skärande eller adhesivt slitage, motstånd mot kavitationseffekter, slagtålighet, motstånd mot
kemiska angrepp, kontroll av oxidation och sulfidering, atmosfärisk och värmekorrosionskontroll, galvanisk
korrosionskontroll samt termisk eller elektrisk isolering [11].
Basmaterialet för ytbehandlingsmetoden är vanligen metall men kan även vara keramik, glas, betong, gips, kol,
plast eller gummi. Utrustningen som ytbehandlingsmetoden kräver är dyr och skickliga operatörer är nödvändigt
för att erhålla ett tillfredställande resultat med denna metod [11].

2.2.6 Resultat från tidigare arbete utfört hos Valmet AB
Under denna rubrik presenteras de resultat från tidigare examensarbete utfört hos Valmet AB som anses vara
relevanta för denna rapport. Mer specifikt granskas här de maskindelar som önskas ytbehandlas samt de miljöer
som verkar vid dessa. Den hämtade information leder i ett slutskede till att en kravspecifikation kan skapas.
Vid den våta änden hos maskinen, dvs. där pappersmassan matas in i mjukpappersmaskinen, kan uppbyggningar
förekomma om pappersfibrer tillåts att suspendera med vatten och därefter torka. Material och metod för
ytbehandling vid denna sektion av maskinen eftersträvas att uppnå för att underlätta rengöring samt förhindra
att uppbyggningar tillåts att fästa vid maskindelar för att underlätta underhållningen vid denna sektion [12].
Vid Yankeesektionen, dvs. den sektion i mjukpappersmaskinen som torkar pappret, hos maskinen existerar i
dagsläget problem med uppbyggningar vid samtliga ingående maskindelar. Vid kåpan som täcker
Yankeecylindern uppstår uppbyggningar på både insidan och utsidan av kåpan. Uppbyggningar förekommer
även vid de två blåsboxarna som förser Yankeesektionen med varmluft. Miljön vid denna sektion är varm och
torr där lufttemperaturen på insidan av kåpan stäcker sig uppemot 500°C [12].
Kraftiga uppbyggningar uppstår mellan Yankeecylindern och bultarna som håller cylindern på plats. Dessa
uppbyggningar skapar friktion som i värsta fall kan leda till antändning och därmed brand. Mekaniskt slitage
inträffar på komponenterna då uppbyggningarna som förekommer blir alltför stora. Miljön vid de skyddande
bultarna är torr med temperaturer som sträcker sig till ca. 120°C [12].
Yankeeschabrarer, dvs. de blad som avlägsnar och kräppar1 pappret vid Yankeecylindern, eftersträvas att
genomgå någon sorts ytbehandling för att underlätta rengöring av dessa. Även deras länkarmar eftersträvas att
genomgå någon sort ytbehandling för att underlätta rengöring då uppbyggningar förekommer vid dessa
komponenter. Miljön vid dessa komponenter är torr med temperaturer som sträcker sig till ca. 100°C [12].
Vid den torra änden hos maskinen, dvs. där pappret rullas ut från Yankeesektionen och även den slutliga
destinationen i maskinen, närvarar en mängd fiberdamm som huvudsakligen kommer från kräppning av pappret
men även från uppdelning av pappersarken. Mängden fiberdamm varierar beroende på vilket basmaterial som
används vid papperstillverkningen. Generellt existerar ett problem med uppbyggningar som fiberdammet ligger
till grund för, speciellt då fiberdammet tillåts att blandas med limångor från antingen Yankeesektionen eller
valsningsprocessen. Om torrheten vid denna sektionen överskrider 96 % tenderar fiberdammet att bli statiskt
och fäster därmed på nästan alla ingående delar vid sektionen. En stor del av ytorna vid de ingående
maskindelarna är svåra att nå då maskinen är i drift, vilket begränsar rengöringen av sektionen till de operativa
stoppen. Detta har som konsekvens att fiberdammet tillåts att lägga sig på maskindelar, fästa och ackumulera i
hela området. Vid denna sektion eftersträvas en universell ytbehandling för att underlätta rengöring samt
förebygga uppkomsten av uppbyggningar. Miljön är torr med temperaturen som sträcker sig från 60 – 70°C
uppemot 100°C [12].

1

Kräppning av pappret är den process som ger pappret dess önskade struktur. Vid dessa blad avlägsnas även pappret från
Yankeecylindern och förs vidare till den torra ändan av mjukpappersmaskinen.
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Genom att summera dessa problemområden leder till att den tänkta ytbehandlingen vid samtliga sektioner
måste uppfylla samtliga förehållande:
i.
ii.
iii.
iv.

Temperaturer som sträcker sig från 100 – 150°C;
Torra, fuktiga samt våta förhållande;
Resistent mot kemikalier som förekommer vid produktion av papper i maskinen;
Mekaniskt slitage som uppstår vid drift av maskinen samt mildare slitage som uppstår vid
rengöring av ingående maskindelar.

Mjukpappersmaskinen måste tillåtas att genomgå rengöring vid ovanstående nämnda sektionen även om dessa
ytbehandlas. Detta leder till att tänkta ytbehandlingar måste kunna motstå det slitage som uppstår vid rengöring
av maskinen. Rengöringsprocessen ser olika ut beroende på vid vilken sektionen den äger rum i maskinen. Vid
den våta änden används industriell högtrycksrengöring med högtempererat vatten och ibland blandas
kemikalier till vattnet. Vid Yankeesektionen används mekanisk rengöring och vid den torra änden används luft
som rengöringsmetod. Om inte rengöringsprocesserna vid de olika sektionerna genomförs ordentligt ökar risken
för att uppbyggningar inträffar drastiskt. Med noggranna utvärderade ytbehandlingar kommer
rengöringsprocesserna att underlätta avsevärt samt bli mindre aggressiva, hursomhelst måste ytbehandlingar
som appliceras i maskinen kunna motstå det slitage som uppstår vid rengöring hos de olika sektionerna [12].
Generella krav som ställs på möjliga ytbehandlingar kan formuleras enligt:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Robusta applikationsmetoder;
Hög uthållighet, dvs. kunna motstå de mekaniska slitage som uppstår då maskinen är i drift;
Reparerbara;
Låg kostnad;
Motstå det slitage som uppstår vid rengöring där ytbehandlingen appliceras.

Resultat från tidigare rapport utförd hos Valmet AB påvisar att följande ytbehandlingsmaterial är lämpliga för
ändamålet som denna rapport behandlar, se tabell 2.
Tabell 1: Lämpliga ytbehandlingsmaterial erhållna från tidigare arbete utfört hos Valmet AB [13].

Materialleverantör,
märke
Whitford
Whitford
Wearlon 2020.98
Wearlon 4545.76
TempCoat
PlasmaCoat (2009F)
PlasmaCoat (4001F-11)
Valmet

Materialtyp

Applikationsmetod

Fluor
Fluor
Silikon
Silikon
Fluor
Fluor
Silikon
Fluor

Sprayning
Sprayning
Sprayning
Sprayning
Sprayning
Plasmabesprutning
Plasmabesprutning
Sprayning

Applikationstemperatur
°C
220
400
Rumstemperatur
Rumstemperatur
N/A
N/A
N/A
340

Arbetstemperatur
°C
200
260
135
135
260
220
220
N/A
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2.2.7 Kravspecifikation
Ett av de ingående målen som Valmet AB formulerat för detta examensarbete var att projektet skulle innehålla
en kravspecifikation. Kravspecifikationen i fråga var gällande ytbehandlingsmaterial samt dess tillhörande
ytbehandlingsmetoder. Vidare i rapporten kommer kravspecifikationen att relateras till restriktionsvillkor för
både ytbehandlingsmaterial samt metod för ytbehandling.
Som nämnts ovan relateras kravspecifikationen till restriktionsvillkor, detta eftersom att de formulerade
restriktionsvillkoren fungerar som krav till både ytbehandlingsmaterial och metod för ytbehandling.
Mjukpappersmaskinen som rapporten tar hänsyn till kan grovt delas in i tre sektioner enligt: den våta änden,
Yankeesektionen samt den torra änden. Vid dessa sektioner verkar varierande miljöer och driftförhållanden,
därför kommer det att formuleras restriktionsvillkor som potentiella ytbehandlingsmaterial måste klara av för
samtliga sektioner.
Genom att formulera restriktionsvillkor för samtliga ingående sektioner i mjukpappersmaskinen elimineras
risken för att ett ytbehandlingsmaterial väljs som inte uppfyller de restriktionsvillkor som verkar vid
nästkommande- eller föregående sektion i mjukpappersmaskinen. Dvs. risken för att ett ickefungerande
materialval vid någon sektion väljs minimeras.
Vidare i detta kapitel presenteras de restriktionsvillkor som är aktuella vid val av ytbehandlingsmaterial samt
metod för ytbehandling med hänsyn tagen till de ovannämnda sektionerna, miljöerna samt de varierande
driftförhållandena i mjukpappersmaskinen. Kravspecifikation för ytbehandlingsmaterial samt
ytbehandlingsmetod kommer att följa de motsvarande processer som tagits upp tidigare i rapporten enligt,
materialvalsprocessen samt val av tillverkningsprocess.
Funktion för ytbehandlingsmaterial;
Ytbehandlingsmaterialet(en) skall delge ytan eller ytorna i mjukpappersmaskinen sådana egenskaper att
uppbyggningar inte vidhäftar (fäster) vid dessa. Genom att reducera uppbyggningar vid ytorna i maskinen
kommer rengöring och underhåll av maskinen att underlätta avsevärt. Antalet operativa stopp samt risker för
banbrott hos maskinen minskar även vid applicering av lämpligt ytbehandlingsmaterial.
Restriktionsvillkor för ytbehandlingsmaterial;
Potentiellt ytbehandlingsmaterial måste vara kompatibelt med lämpliga ytbehandlingsmetoder som bringar
sådana egenskaper vid applicering på ytorna hos maskinen som specificerats, dvs. ”non-stick” egenskaper.
Ytbehandlingsmaterialen måste kunna motstå, dvs. vara kapabelt att arbeta (vistas) vid, de varierande
drifttemperaturer som existerar i mjukpappersmaskinen. Enligt tidigare examensarbete utfört hos Valmet AB,
gjort av Oskar Olsson, skall ytbehandlingsmaterialet vara termiskt stabilt för ˂ 150°C, dvs. termiskt stabilt för
temperaturer uppemot 150°C.
Ytbehandlingsmaterialen måste vara resistent mot de kemikalier som existerar vid de olika sektionerna i
mjukpappersmaskinen. Beroende på vart i maskinen ytbehandlingsmaterialet appliceras existerar motsvarande
verkande kemikalier som måste tas hänsyn till vid val av ytbehandlingsmaterial. Grovt kan de olika verkande
miljöerna i maskinen påstås bestå av bl.a. vatten, lim, damm, värme, oljor samt diverse kemikalier. Miljöerna
varierar även beroende på vad som används som basmaterial vid tillverkning av mjukpapper i maskinen.
De måste även vara korrosionsbeständiga, speciellt vid applicering vid den våta änden av mjukpappersmaskinen.
Generellt bör ytbehandlingsmaterialet vara korrosionsbeständigt då samtliga ingående ytor i maskinen utsätts
för någon form av vattenangrepp då maskinen är i drift. Det är väsentliga att ta hänsyn till den värmekorrosion
som kan uppstå p.g.a. de varierande temperaturerna i maskinen.
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Potentiellt ytbehandlingsmaterial måste vara någorlunda slitagebeständigt p.g.a. de driftförhållanden som
verkar i maskinen under drift. Ytbehandlingsmaterialet måste även kunna motstå de rengöringsprocesser som
används vid rengöring av maskinen, dvs. ytbehandlingsmaterialet måste vara beständigt mot mekaniskt- samt
milt slitage. Slitagebeständighet erhålles vid val av material, dock kan detta krav styras till viss del vid val av
ytbehandlingsmetod.
Önskemål för ytbehandlingsmaterial;
Önskvärt är att det potentiella ytbehandlingsmaterialet är reparerbart samt att möjligheten finns för att lägga på
nytt ytbehandlingsskikt på redan befintligt skikt då det med tiden slits ut. Det är även önskvärt att det potentiella
ytbehandlingsmaterialet erhåller en god kontroll av friktion som kan uppstå mellan uppbyggningar och ytor i
mjukpappersmaskinen. Speciellt viktigt är detta vid bultskydden på Yankeecylindern där uppbyggningar mellan
bultskydden och Yankeecylindern kan skapa brand p.g.a. friktionen som uppstår om uppbyggningarna tillåts att
bli för stora och till antalet för många.
Vid mer kritiska områden i mjukpappersmaskinen som t.ex. vid Yankeeschabrarna där pappret kräppas innan de
förs vidare till den torra änden av maskinen. Detta område anses vara kritiskt då störst belastning på
ytbehandlingen inträffar i detta område till följd av ett kontinuerligt slitage. Ett tänkt ytbehandlingsmaterial bör
här analyseras mer ingående.
Fria variabler för ytbehandlingsmaterial;
Fritt att variera vid val av ytbehandlingsmaterial är materialvalet, dock måste fortfarande de formulerade
restriktionsvillkoren uppfyllas.
Målsättning för ytbehandlingsmaterial;
Vanligtvis, om inte alltid, strävas kostnaden att hållas till ett minimum så långt som det går. Vid detta ändamål
eftersträvas att erhålla ett ytbehandlingsmaterial som uppfyller samtliga restriktionsvillkor till en så låg kostnad
som möjligt. Det är dock viktigt att kostnaden inte tvingas till ett minimum som en konsekvens till ett försök att
lyckas uppfylla ett närliggande restriktionsvillkor, vid sådana försök tenderar kostnaden att vid ett slutskede
istället öka.
Önskvärt är även att hålla nere miljöpåverkan vid val av material för någon applikation, i detta fall vid val av
ytbehandlingsmaterial. Vid denna målsättning tillkommer materialegenskaper eller restriktionsvillkor som
𝐶𝑂2 – footprint samt materialets återvinningsbarhet mm.
Den främsta målsättningen som materialvalet tar ställningen till är målsättningen om att erhålla ”non-stick”
egenskaper. Förstudien påvisar att ”non-stick” egenskaper är direkt kopplade till ytenergin hos materialvalet. Vid
granskning av ytenergin hos materialen gäller det att undersöka egenskaper som brottseghet samt
elasticitetsmodul.
Som nämnts vid restriktionsvillkoren bör materialvalet erhålla en någorlunda god hårdhet p.g.a.
slitagebeständighet. Detta villkor bör tas med under målsättningen då det är ytterst väsentligt att materialet inte
slits då maskinen utsätts för bl.a. rengöring. Hårdheten eller slitagebeständigheten behandlas som ett
meritvärde då inte tillräcklig information hittats angående hur mycket materialen slits då maskinen är i drift.
Med detta kan inte hårdheten behandlas som ett restriktionsvillkor då ingen specifik siffra på hårdheten som
materialen måste anta undersökts.
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Funktion för val av ytbehandlingsmetod;
Vald ytbehandlingsmetod skall delge ytan i fråga som behandlas sådana egenskaper så att uppbyggningar inte
vidhäftar vid ytan, dvs. ”non-stick” egenskaper. Det är även eftersträvansvärt att erhålla egenskaper som är till
den behandlade ytans fördel, dvs. delge viss hårdhet samt en jämn spridning av materialet på ytan.
Restriktionsvillkor för val av ytbehandlingsmetod;
Potentiell ytbehandlingsmetod måste vara kompatibel med valt ytbehandlingsmaterial.
Appliceringstemperaturen som är aktuell för ytbehandlingsmetoden får inte vara så hög så att ytan skadas eller
slits vid applicering av valt ytbehandlingsmaterial. Dvs. temperaturen som ytbehandlingsmetoden utsätter ytan i
fråga för får inte vara förödande.
Potentiell ytbehandlingsmetod måste vara användarvänlig för att kunna användas överallt inom koncernen, dvs.
samma eller mycket liknande egenskaper skall erhållas vid ytan oavsett vart i världen ytbehandlingsmetoden
äger rum. Som nämnts vid restriktionsvillkoren vid val av ytbehandlingsmetod eftersträvas en användarvänlig
metod, detta för att kostnader snabbt ökar då professionella arbetare måste hyras in för att utföra
ytbehandlingen. Det är därför av intresse att kunna utföra ytbehandlingsprocessen inom koncerner för att sänka
kostnaderna.
Målsättning för val av ytbehandlingsmetod;
Liknande den målsättning som presenterades för ytbehandlingsmaterialet är det inte helt ovanligt att även vid
val av ytbehandlingsmetod sätta kostnaden som en målsättning, dvs. minimera kostnaden vid val av
ytbehandlingsmetod. Här gäller det dock att hålla koll på kostnader för utrustning samt tillhörande
verktygskostnader för samtliga ytbehandlingsmetoder.
Inte helt ovanligt vid val av tillverkningsprocess, i detta fall val av ytbehandlingsmetod, är att använda en
målsättning som maximerar den erhållna kvalitén som processen medför. Vid denna målsättning blir det dock
snabbt dyrt och därför krävs en övervägning inom företaget om det överhuvudtaget är rimligt för ändamålet.
Fria variabler vid val av ytbehandlingsmetod;
Val av ytbehandlingsmetod, dock måste detta val vara kompatibelt med valet för ytbehandlingsmaterial.
Justering av operationsparametrar, dessa parametrar är relevanta för ytbehandlingsmetoden och är fria att
variera inom rimliga gränser som fortfarande uppfyller restriktionsvillkoren.
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2.2.8 Identifiering av maskindelar som önskas ytbehandlas
Under denna rubrik presenteras de ingående maskindelar i mjukpappersmaskinen som enligt Valmet AB bör
genomgå någon form av ytbehandling för att motverka uppbyggningar. Bilder samt en kort presentation av
maskindelarna och dess verkande miljöer samt slitage presenteras nedan.
Vid ånglådan, se figur 10, i mjukpappersmaskinen existerar i dagsläget problem med uppbyggningar. Trotts att
det redan finns ytbehandlingsmaterial applicerat vid ånglådan har det visat sig att uppbyggningar fortsätter att
ansamlas i området. Miljön vid ånglådan är både våt och torr med temperaturer uppemot 100°C. Vid området
förekommer inga kemikalier och det slitage som existerar är till konsekvens av den rengöringsprocess som
används i området, dvs. mildare slitage p.g.a. rengöring. Resultat från tidigare genomförd intervju med arbetare
på Valmet AB påvisar att prioriteten för att ånglådan skall genomgå någon form av ytbehandling är medel [12].

Figur 10: Ånglåda, område där problem med uppbyggningar inträffar.

Vid den nedre delen av Yankeekåpan, se figur 11, vid den våta änden av mjukpappersmaskinen existerar
problem med uppbyggningar av pappersfibrer samt beläggningar (coating) på samtliga närliggande och
tillhörande maskindelar. Valmet AB efterfrågar någon form av ytbehandling som bringar ”non-stick” egenskaper
vid ytor på utsidan av Yankeekåpan som sträcker sig en meter uppåt från tån (nedre delen) av Yankeekåpan. Det
förekommer även uppbyggningar på de två blåslådor som överser Yankeekåpan. Miljön vid Yankeekåpan är
varm och torr med temperaturer inuti kåpan uppemot 500°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form
av beläggningar (coating) och det slitage som existerar är till konsekvens av den rengöringsprocess som används
i området. Resultat från tidigare genomförd intervju med arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att
Yankeekåpan skall genomgå någon form av ytbehandling är hög [12].

Figur 11: Yankeekåpa, pilen pekar på området där uppbyggningar förekommer.
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Vid bultskydden som är monterade på Yankeecylindern, se figur 12, vid Yankeesektionen av
mjukpappersmaskinen förekommer grova problem med uppbyggningar samt beläggningar i området nära den
s.k. limlådan. Uppbyggningar vistas i områden mellan bultskydden och Yankeecylindern vilket leder till att
friktion förekommer och kan i värsta fall leda till antändning och därmed ligga till grund för brand. Miljön vid
bultskydden är torr med temperaturer omkring 120°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form av
beläggningar (coating) och det mekaniska slitage som existerar är till konsekvens av uppbyggningar som
förekommer i området. Resultat från tidigare genomförd intervju med arbetare på Valmet AB påvisar att
prioriteten för att bultskydden skall genomgå någon form av ytbehandling är hög [12].

Figur 12: Bultskydd på Yankeecylinder.

Vid dem s.k. Yankeeschabrarna, se figur 13, som är monterade och i kontakt med Yankeecylindern och som
kräppar det producerade pappret i maskinen eftersträvas att erhålla någon form av ytbehandling. Ytbehandling
vid dessa är eftersträvansvärt för att underlätta rengöringsprocessen för Yankeeschabrarna. Miljön vid
Yankeeschabrarna är torr med temperaturer omkring 100°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form
av beläggningar (coating) och det slitage som existerar är till konsekvens av den rengöringsprocess som används
i området. Resultat från tidigare genomförd intervju med arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att
Yankeeschabrarna skall genomgå någon form av ytbehandling är medel [12].

Figur 13: 3st Yankeeschabrarer i kontakt med Yankeecylinder.

Gaveln samt bultar på Yankeecylindern, se figur 14 samt 15, har liknande problem med uppbyggningar som vid
bultskydden som nämnts ovan. Någon form av ytbehandling eftersträvas att uppnå vid de yttersta delarna för
gaveln samt bultarna för att underlätta rengöringsprocessen som används i området men även för att minska
antalet uppbyggningar som förekommer. Miljön vid gaveln samt bultarna på Yankeecylindern är torr med
temperaturer omkring 120°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form av beläggningar (coating) och
det slitage som existerar är till konsekvens av den rengöringsprocess som används i området. Resultat från
tidigare genomförd intervju med arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att gavel och bultar skall
genomgå någon form av ytbehandling är hög [12].
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Figur 14: Gavel på Yankeecylinder.

Figur 15: Bultar på Yankeecylinder.

Vid klingorna som är monterade på limlådan vid Yankeecylindern, se figur 16, förekommer uppbyggningar av
pappersfibrer och beläggningar (coating) som kan börja att skrapa mot Yankeecylindern p.g.a. att dessa
uppbyggningar förekommer. Samma ytbehandling eller en med liknande egenskaper som den som redan
används på limlådan eftersträvas att erhållas vid dessa klingor. Miljön vid klingorna är torr med temperaturer
uppemot 100°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form av beläggningar (coating) och det slitage som
existerar är till konsekvens av den rengöringsprocess som används i området. Resultat från tidigare genomförd
intervju med arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att klingorna skall genomgå någon form av
ytbehandling är hög [12].

Figur 16: Klingor på limlådan i kontakt med Yankeecylinder.
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Området som förekommer innan pressvalsen i mjukpappersmaskinen kallas för ångdäck, se figur 17. Vid detta
område förekommer uppbyggningar bestående av pappersfibrer samt beläggningar (coating) som tenderar att
vidhäfta ovanför viran med pappersbanan. Åtkomsten i området är begränsat och en ytbehandling är
eftersträvansvärt att erhålla för att förebygga antalet uppbyggningar som inträffar och därmed underlätta
rengöringsprocessen. Miljön vid ångdäck innan pressvalsen är både torr och fuktig med temperaturer omkring
100°C. Vid området förekommer kemiska angrepp i form av beläggningar (coating) och det slitage som existerar
är till konsekvens av den rengöringsprocess som används i området. Resultat från tidigare genomförd intervju
med arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att området skall genomgå någon form av ytbehandling är
medel [12].

Figur 17: Ångdäck innan pressvals.

Tillhörande maskindelar till pressvalsen som lagerhus, armar samt stativ utsätts för uppbyggningar bestående av
pappersfibrer och beläggningar (coating), se figur 18. Dessa uppbyggningar förekommer i hela området som
angränsar med pressvalsen. En ytbehandling eftersträvas att erhållas i området vid samtliga ingående
maskindelar för att underlätta rengöringsprocessen samt förebygga att uppbyggningar vidhäftar på ytor i
området. Miljön vid de ingående maskindelarna vid pressvalsen som tagits upp ovan är både torr och fuktig. Vid
området förekommer kemiska angrepp i form av beläggningar (coating) och det slitage som existerar är till
konsekvens av den rengöringsprocess som används i området. Resultat från tidigare genomförd intervju med
arbetare på Valmet AB påvisar att prioriteten för att området skall genomgå någon form av ytbehandling är
medel [12].

1
2

3

Figur 18: Stativ (1), armar (2) samt lagerhus (3) för pressvals.
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Genom att summera de uppsatta förhållandena som hittills identifierats vid de olika problemområdena samt de
som uppstår p.g.a. rengöring av maskinen kan en tabell där samtliga förhållanden ingår presenteras, se tabell 2.
Vid denna tabell presenteras även prioriteten hos ingående maskindelar. Informationen gällande prioriteten är
insamlad genom intervjuer med arbetare hos Valmet AB. Prioriteten talar om vilka maskindelar som är i störst
behov av någon sorts ytbehandling [12].
Tabell 2: Summering av data för ingående maskindelar [12].

Maskindel/komponent
Ånglåda
Yankeekåpa
Bultskydd, Yankee
Yankeeschabrarer
Gavel, Yankee
Bultar, Yankee
Klingor, limlåda
Ångdäck
Stativ, armar samt
lagerhus för pressvals

Temperatur
100°C
˂500°C
120°C
100°C
120°C
120°C
100°C
100°C
N/A

Miljö
Våt/torr
Varm/torr
Torr
Torr
Torr
Torr
Torr
Torr/fuktig
Torr/fuktig

Kemikalier
N/A
Coating
Coating
Coating
Coating
Coating
Coating
Coating
Coating

Slitage
Rengöring
Rengöring
Mekaniskt
Rengöring
Rengöring
Rengöring
Rengöring
Rengöring
Rengöring

Prioritet
Medel
Hög
Hög
Medel
Hög
Hög
Hög
Medel
Medel

Med data som erhålles från tabell 2 kan följande krav formuleras för tänkta ytbehandlingar:
i.
ii.
iii.
iv.

Termiskt stabil ˂ 150°C;
”Non-stick” egenskaper;
Kemiskt resistent;
Hållbar för samtliga rengöringsprocesser, dvs. god slitagebeständighet.
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2.2.9 Undersökning av ytbehandlingsmaterial mot ”non-stick” egenskaper
Silikoner är välkända inom beläggningsindustrin, dvs. industrier som arbetar med t.ex. ytbehandlingar. De är
välkända som material för att skydda och bevara, men även att delge estetiska egenskaper till ett brett utbud av
applikationer.
Vid låga halter, eller tillsatsnivåer, används silikonpolymerer för att underlätta vid diverse tillämpningar. Vanligt
förekommande är låga tillsatsnivåer av silikonpolymerer vid applikationer där någon yta skall målas för att
erhålla de eftersträvande egenskaperna vid ytan. Ytegenskaperna hos silikoner gör så att t.ex. en målning av
någon yta enkelt kan väta substratet samt erhålla en jämn och len yta då målningen tillåts att torka. Vid
applikationer som dessa agerar silikoner som prestationsförbättrande tillsatser under beläggningsapplikationen.
De är effektiva även vid en tillsatsnivå på enbart en bråkdel av en procent, nedan följer några av de egenskaper
som silikoner kan delge applikationsytan vid tillsatsnivåer motsvarande 0.1–5.0 % [15]:
i.
ii.
iii.
iv.

Enkel vätning av substratet;
Smidig utjämning av applikationsytan;
Vidhäftningsförmågor;
Tillåtande av glidning vid ytan, dvs. ”non-stick” egenskaper.

I kontrast till de applikationer där låga tillsatsnivåer av silikonpolymerer används som tillsatsämnen kan
silikonhartser agera som huvudkomponenter i beläggningar. Vid sådana applikationer används de vanligen som
bindemedel, vilket kan ge avgörande fördelar gällande beläggningens livslängd. Silikonhartser ger motstånd mot
förväxling i färger hos applikationsytor, såsom broar eller metallbekläda konstruktioner. En av de viktigaste
egenskaper som silikonhartser delger ytan vid applicering är vattenavstötningsegenskaper [15].
Vattenavstötningsegenskaper är kopplat till ”non-stick” egenskaper då medium som kommer i kontakt med ytan
tenderar att rinna av istället för att vidhäfta vid ytan.
Polydimetylsiloxan (PDMS) – vätskor med låg till medel viskositet var de första silikontillsatserna som skulle
användas i beläggningssystem. De löser sig lätt i lösningsmedelsburna färger, vilket reducerar vätskans
ytspänning och gör det möjligt att väta diverse substrat, även om de är förorenade med bl.a. damm, fett eller
oljor. Silikoner bidrar även till att minska ytspänningsgradienterna över hela beläggningsfilmen då den tillåts att
torka, så att en jämn yta erhålles efter applicering vid ytan [15].
Silikonpolymerer kan modifieras genom ympning av polyetergrupper för att ge silikon-polyeter-sampolymerer.
Dessa sampolymerer beter sig som ytaktiva ämnen i vattenhaltiga medier eftersom att de både har hydrofoba
samt hydrofila komponenter. Sådana ytaktiva material kan utföra många funktioner i bl.a. bläck, färger samt
beläggningar. De huvudsakliga användningarna av silikonytaktiva ämnen är att tillhandahålla egenskaper som
skumdämpning, avluftning, förbättrad substratvätning samt att delge applikationsytan förbättrade
glidegenskaper [15].

31

3. Resultat
Under detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från förstudien. Här tas lämpliga ytbehandlingsmaterial
samt ytbehandlingsmetoder upp för de ändamål som rapporten behandlat. Dessa resultat presenteras i form av
tabeller samt grafer som motiveras mer ingående nedan.

3.1 Projektplanering
Projektplaneringen var startpunkten för projektet och har under projektets gång utvecklats allteftersom nya
arbetsmoment framkommit samt ändrats. Projektplanen har fungerat som ett dynamiskt dokument som
kontinuerligt uppdaterats under projektets gång. Den första tidsplaneringen som skapades innehöll
arbetsmoment som projektansvarig för projektet antog skulle lösa problemet. Tidsplaneringen ändrades då
projektet tog ett nytt tillvägagångssätt till problemställningen, dvs. att lösa det aktuella problemet m.h.a.
materialdatabasen CES EduPack för att hitta lämpliga ytbehandlingsmaterial samt ytbehandlingsmetoder. Detta
medförde vissa ändringar av arbetsmoment, den slutliga tidsplaneringen presenteras i bilaga 1.
Tidigt i projektet erbjöd Valmet AB kontorsplats vilket underlättade kommunikationen inom projektet. Detta
medförde att mindre tid behövde läggas på kommunikation via e-post samt telefonsamtal och risken för
missförstånd via elektronisk kommunikation eliminerades helt. Handledare på Valmet AB, Bengt O Andersson,
visade runt i maskinverkstaden där montering av verklig mjukpappersmaskin pågick samt visades företagets
pilotmaskin i drift. Genom att få se ett verkligt leveransprojekt samt pilotmaskin i drift skapades en tydligare bild
av vad det var som skulle göras i projektet samt vad det existerande problemet faktiskt var.

3.2 Förstudie
Under detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från samtliga underrubriker som presenteras under
förstudien i kapitel två.

3.2.1 Materialvalsprocessen
Vid val av ytbehandlingsmaterial för ändamålet som rapporten behandlar har materialvalsprocessen fungerat
som ryggraden för valet. Genom att arbeta på det vis som materialvalsprocessen beskriver följer materialvalet
ett strategiskt arbetssätt och erhåller därmed ett trovärdigt resultat. Genom att formulera materialvalet enligt
de steg som processen beskriver: funktion, restriktionsvillkor, målsättning samt fria variabler, struktureras en
god grund för materialvalet. Från förstudien och input från tidigare arbetet utfört hos Valmet AB samt
handledare och arbetare på företaget kunde följande beskrivningar för funktion, restriktionsvillkor, målsättning
samt fria variabler formuleras:
Funktion:
Ytbehandlingsmaterialet(en) skall delge ytan eller ytorna på mjukpappersmaskinen sådana egenskaper att
uppbyggningar inte vidhäftar (fäster) vid dessa. Genom att reducera uppbyggningar vid ytorna på maskinen
kommer rengöring och underhåll av maskinen att underlätta avsevärt. Antalet operativa stopp samt risker för
banbrott hos maskinen minskar även vid applicering av lämpligt ytbehandlingsmaterial.
Restriktionsvillkor:
Potentiellt ytbehandlingsmaterial måste vara kompatibelt med lämpliga ytbehandlingsmetoder som bringar
sådana egenskaper vid applicering på ytorna hos maskinen som specificerats, dvs. ”non-stick” egenskaper.
Potentiellt ytbehandlingsmaterial måste kunna motstå, dvs. vara kapabelt att arbeta (vistas) vid, de varierande
drifttemperaturer som existerar i mjukpappersmaskinen. Enligt tidigare examensarbete utfört hos Valmet AB,
gjort av Oskar Olsson, skall ytbehandlingsmaterialet vara termiskt stabilt för ˂ 150°C, dvs. termiskt stabilt för
temperaturer uppemot 150°C.

32

Ytbehandlingsmaterialen måste vara resistent mot de kemikalier som existerar vid de olika sektionerna i
mjukpappersmaskinen. Beroende på vart i maskinen ytbehandlingsmaterialet appliceras existerar motsvarande
verkande kemikalier som måste tas hänsyn till vid val av ytbehandlingsmaterial. Grovt kan de olika verkande
miljöerna i maskinen påstås bestå av bl.a. vatten, lim, damm, värme, oljor samt diverse kemikalier. Miljöerna
varierar även beroende på vad som används som basmaterial vid tillverkning av mjukpapper i maskinen.
Ytbehandlingsmaterialen måste vara korrosionsbeständigt, speciellt vid applicering vid den våta änden av
mjukpappersmaskinen. Generellt bör ytbehandlingsmaterialet vara korrosionsbeständigt då samtliga ingående
ytor i maskinen utsätts för någon form av vattenangrepp då maskinen är i drift.
De måste även vara någorlunda slitagebeständigt p.g.a. de driftförhållanden som verkar i maskinen under drift.
Ytbehandlingsmaterialet måste även kunna motstå de rengöringsprocesser som används vid rengöring av
maskinen, dvs. ytbehandlingsmaterialet måste vara beständigt mot mekaniskt- samt milt slitage.
Målsättning:
Vanligtvis, om inte alltid, strävas kostnaden att hållas till ett minimum så långt som det går. Vid detta ändamål
eftersträvas att erhålla ett ytbehandlingsmaterial som uppfyller samtliga restriktionsvillkor till en så låg kostnad
som möjligt. Det är dock viktigt att kostnaden inte tvingas till ett minimum som en konsekvens till ett försök att
lyckas uppfylla ett närliggande restriktionsvillkor, vid sådana försök tenderar kostnaden att vid ett slutskede
istället öka.
Kostnadsmålsättningen formuleras enligt variabeln 𝑃1 , genom att införa denna målsättning till ekvation (4) och
även kalla denna målsättning för den första målsättningen erhålles följande funktion:
𝑃1 = 𝐹1 ×𝐺1 ×𝑀1,

(19)

där variabeln 𝑃1 antar enheten [𝑆𝐸𝐾] samt tillför variabeln 𝐶𝑚 som representerar materialkostnaden och som i
detta fall tillhör materialegenskaperna för denna målsättning som representeras av 𝑀1 enligt ekvation (22), se
3.2.2 Meritvärden.
Målsättningen som tar hänsyn till ytenergin hos materialvalet kan formuleras enligt variabeln 𝑃2 , genom
användning av ekvation (4) som hänvisats till ovan erhålles följande funktion:
𝑃2 = 𝐹2 ×𝐺2 ×𝑀2 ,

(20)

Funktionen, dvs. ekvation (20), förklaras mer ingående under nästkommande rubrik, se 3.2.2 Meritvärden.
Potentiellt ytbehandlingsmaterial måste vara någorlunda slitagebeständigt p.g.a. de driftförhållanden som
verkar i maskinen under drift. Ytbehandlingsmaterialet måste även kunna motstå de rengöringsprocesser som
används vid rengöring av maskinen, dvs. ytbehandlingsmaterialet måste vara beständigt mot mekaniskt- samt
milt slitage. Målsättningen som tas hänsyn till materialets hårdhet, dvs. slitagebeständighet kan formuleras
enligt:
𝐻𝑉 > 𝐻𝑉𝑚𝑖𝑛 ,

(21)

Fria variabler:
Fritt att variera vid val av ytbehandlingsmaterial är materialvalet, dock måste fortfarande de formulerade
restriktionsvillkoren uppfyllas. Alltså är de material som passerar de restriktionsvillkor som formulerats fria att
variera vid materialvalet.
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3.2.2 Meritvärden
Som nämnts tidigare i rapporten, se ekvation (3), så kan prestandan för alla 𝐹 och 𝐺 optimeras genom att
optimera 𝑓3 (𝑀), som kallas för materialeffektivitetskoefficienten (meritvärde). Denna rapport behandlar
huvudsakligen tre stycken målsättningar, bortsätt från miljöpåverkan, och därmed kan tre stycken meritvärden
bestämmas. Nedan presenteras de meritvärden som härstammar från de målsättningar som tagits fram i
kapitlet ovan, se kapitel 3.2.1 materialvalsprocessen.
Meritvärde 1, kostnad:
Som tagits upp ovan är det oftast eftersträvansvärt att minimera kostnaden för det behandlade ändamålet, i
detta fall optimeras, dvs. maximeras meritvärdet genom att minimera kostnaden enligt:
1

(22)

𝑀1 = 𝐶

𝑚

Där 𝐶𝑚 representerar materialkostnaden per kilogram, dvs. [𝑆𝐸𝐾⁄𝑘𝑔].
Meritvärde 2, ytenergi:
Meritvärdet representerar en bidragande faktor till att bringa ”non-stick” egenskaper till ytan som skall
behandlas. Faktorn som meritvärdet representerar är materialets ytenergi. Meritvärdet är inverterat och skall
därmed maximeras för att minimera ytenergin för att erhålla goda ”non-stick” egenskaper. Nedan genomförs en
enklare enhetsanalys för att säkerställa korrekt enhet till meritvärdet.
Enhetsanalys av begreppet för ytenergi, icke inverterat:
𝐺𝑐 =

2
𝐾𝐼𝑐
𝐸

2

→[

(𝑃𝑎×√𝑚)
𝑃𝑎

𝑁

𝑁

𝑘𝑔

𝐽

] = [𝑃𝑎×𝑚] = [𝑚2 ×𝑚] = [𝑚] = [ 𝑠2 ] = [𝑚2 ], dvs. energi per ytenhet.

Inverterat meritvärde som skall maximeras för att minimera ytenergin:
𝐸

𝑀2 = 𝐾2

(23)

𝐼𝑐

Meritvärde 3, slitagebeständighet:
Mjukpappersmaskinen genomgår rengöringsprocesser som varierar bestående på vart i maskinen rengöringen
skall erhållas, vilket orsakar ett mildare slitage vid de maskindelar som behandlas. Visst mekaniskt slitage
existerar även som måste tas hänsyn till. För att behandla detta slitage gäller det att maximera materialets
hårdhet, dvs. slitagebeständighet enligt:
𝑀3 = 𝐻𝑉

(24)

Där 𝐻𝑉 representerar materialets hårdhet enligt Vickersskalan.
Samtliga meritvärden som presenterats ovan skall maximeras för att erhålla ett så optimalt materialval till
ändamålet som möjligt.
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3.2.3 Systematiska lösningsmetoder
Som tagits upp i föregående kapitel, se 3.2.2 Meritvärden, så existerar tre meritvärden för ändamålet som
rapporten behandlar. Genom användning av materialdatabasen CES EduPack kan dessa meritvärden plottas och
vägas mot varandra för att finna materialkandidater som bäst optimerar de innan nämnda meritvärdena. Nedan
visas de resultat som erhållits då dessa meritvärden plottats i CES EduPack. I dessa grafer har en optimeringslinje
använts för att enkelt kunna urskilja de bästa materialkandidaterna för de meritvärden som behandlats i
graferna. Ur graferna skapades tabeller där de bästa materialkandidaterna presenterades. I dessa tabeller
kommer materialegenskaper relevanta till de meritvärden som presenterats i föregående kapitel att tabelleras.
Slutligen kommer materialkandidaterna att vägas mot varandra då samtliga lösningsmetoden som rapporten
behandlat genomförts för att kunna presentera en lista med de mest pålitliga materialen för ändamålet.
Nedan visas en graf där meritvärde för kostnad samt ytenergin behandlas, dvs. meritvärdena som ekvation (22)
samt (23) representerar, se figur 19. Meritvärdet för ytenergi representerar y-axeln i grafen och meritvärdet för
kostnad representeras av x-axeln. Samtliga materialkandidater som befinner sig ovanför optimeringslinjen anses
vara de material som bäst optimerar, dvs. maximerar meritvärdena som behandlas i grafen.
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Figur 19: Optimering av materialkandidater för meritvärden representerade av kostnad samt ytenergi.

Ur grafen som visualiseras i figur 19 kan följande tabell skapas för att presentera de materialegenskaper som
bäst optimerar de behandlade meritvärdena i rapporten för respektive materialkandidat, se tabell 3.
Tabell 3: Materialegenskaper för materialkandidater 1–8 som visas i figur 19.

Materialkandidater
1
2
3
4
5
6
7
8

Kostnad
[𝑺𝑬𝑲/𝒌𝒈]
967
130,5
120
110
99,3
34,5
110
111,5

Slitagebeständighet
[𝑯𝑽]
27,3
32,3
30,65
27,8
20,7
16,25
26,45
26,45

Elasticitetsmodul
[𝑮𝑷𝒂]
8,8
24,1
20
13,8
7,6
10,85
19,3
19,3

Brottseghet
[𝑴𝑷𝒂×√𝒎]
3,5
1,6
1,455
1,205
0,849
1,286
1,505
1,505
35

Vidare är det av intresse att undersöka hur hårdheten hos materialkandidaterna förhåller sig till ytenergin.
Nedan visas en graf där meritvärde för ytenergin samt hårdheten behandlats, dvs. meritvärdena som ekvation
(23) samt (24) representerar, se figur 20. Meritvärdet för ytenergin representerar y-axeln i grafen och
meritvärdet för hårdheten, dvs. slitagebeständigheten representeras av x-axeln. Samtliga materialkandidater
som befinner sig ovanför optimeringslinjen anses vara de material som bäst optimerar, dvs. maximerar
meritvärdena som behandlas i grafen.
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Figur 20: Optimering av materialkandidater för meritvärden representerade av hårdhet samt ytenergi.

Ur grafen som visualiseras i figur 20 kan följande tabell skapas för att presentera de materialegenskaper som
bäst optimerar de behandlade meritvärdena i rapporten för respektive materialkandidat, se tabell 4.
Tabell 4: Materialegenskaper för materialkandidater 1–8 som visas i figur 20.

Materialkandidater
1
2
3
4
5
6
7
8

Kostnad
[𝑺𝑬𝑲/𝒌𝒈]
96,85
200,5
96,35
96,35
34,5
99,3
78,3
59,25

Slitagebeständighet
[𝑯𝑽]
3,9
4
5,8
6,75
16,25
20,7
7,05
28,4

Elasticitetsmodul
[𝑮𝑷𝒂]
1,515
1,72
1,515
1,305
10,85
7,6
3
12,6

Brottseghet
[𝑴𝑷𝒂×√𝒎]
1,293
1,3735
1,186
0,772
1,286
0,849
1,245
1,52

Ur figur 19 samt 20 är det enbart det representativa meritvärdet som utgör x-axeln som ändras, dvs. meritvärdet
som representerar y-axeln är oförändrat i de båda figurerna. Genom att kombinera de varierande meritvärdena
som figurerna antar och behålla meritvärdet om ytenergin kan följande graf plottas, se figur 21. I grafen
representeras x-axeln av det kombinerade meritvärdena gällande kostnad samt hårdhet som används vid figur
19 resp. 20.
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Meritvärdet för ytenergi representerar y-axeln i grafen och det kombinerade meritvärdet för hårdheten samt
kostnaden representeras av x-axeln. Samtliga materialkandidater som befinner sig ovanför optimeringslinjen
anses vara de material som bäst optimerar, dvs. maximerar meritvärdena som behandlas i grafen.

Figur 21: Optimering av materialkandidater för meritvärden representerade av hårdhet kombinerat med kostnad samt ytenergi.

Samtliga materialkandidater som visualiseras i figur 21 finns tabellerade i tabell 3 samt 4 där kandidaternas
materialegenskaper presenteras som anses vara relevanta för ändamålet.
Som nämnts i förstudien under kapitel 2.2.3 förekommer även en lösningsmetod som kallas för viktsfaktorer.
Denna systematiska lösningsmetod användes för samtliga materialkandidater som passerade de inlagda
restriktionsvillkoren, se kapitel 2.2.7 Kravspecifikation för de behandlade restriktionsvillkoren, i CES EduPack.
Efter inlagda restriktionsvillkor i materialdatabasen återstod 166 st. materialkandidater att undersöka närmare.
Den stora mängden materialkandidater undersöktes m.h.a. den systematiska lösningsmetoden som behandlar
viktsfaktorer, se bilaga 8.
Lösningsmetoden tog hänsyn till meritvärdena som representeras av ekvation (22) t.om. (24), dvs. kostnad,
ytenergi samt hårdheten hos materialkandidaterna. För att genomföra lösningsmetoden krävdes ingående data
för samtliga material gällande materialegenskaper som dess kostnad, elasticitetsmodul, brottseghet samt
hårdhet. All data hämtades direkt från materialdatabasen CES EduPack.
Enligt ekvation (17) krävdes att viktsfaktorer togs fram för respektive meritvärde, dvs. tre viktsfaktorer p.g.a. tre
behandlade meritvärden, för att kunna presentera ett viktat värde för resp. meritvärde. Viktsfaktorerna gavs
följande siffervärde:
𝑤1 = 0,5  Representerar det första meritvärdet som tar hänsyn till kostnaden;
𝑤2 = 0,4  Representerar det andra meritvärdet som tar hänsyn till ytenergin;
𝑤3 = 0,1  Representerar det tredje meritvärdet som tar hänsyn till hårdheten.
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Efter att samtliga kvarvarande materialkandidater genomgått viktning av dess meritvärden adderades de tre
viktade meritvärdena för resp. material för att slutligen presentera materialets viktade värde enligt ekvation
(18). Materialet med störts värde på dess viktade meritvärde skall enligt förstudien vara det bäst lämpade
materialvalet för ändamålet som rapporten behandlar. Dock är lösningsmetoden subjektiv och därför valdes att
tabulera de materialkandidater som fått stora värden på dess viktade meritvärden för att sedan undersöka
materialen närmare. Nedan presenteras de material som enligt lösningsmetoden anses vara bäst lämpade för
uppgiften, se tabell 5.
Tabell 5: Högst rankade material enligt lösningsmetoden för viktsfaktorer.

Materialkandidater
PET (15% glass fiber)
PET (15% glass fiber, easy processing)
PET (30% glass fiber)
PET (30% glass fiber, recycled content)
PET (30% long glass fiber)
PET (35% glass fiber and mineral, recycled content)
PET (35–45% glass fiber and mica)
PET (40% long glass fiber)
PET (40–45% glass fiber)
PET (45% glass fiber, recycled content)
PPS (encapsulation)
SPS (10% carbon fiber)
SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE)
SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
SPS (15% glass fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
SPS (20% carbon fiber)
SPS (30% carbon fiber)
SPS (30% glass fiber, 10% PTFE, 2% silicone)
SPS (30% glass fiber, 15% PTFE)
SPS (40% carbon fiber)
SPS (40% glass fiber, 5% PTFE)

Utifrån den lista med material som visas i bilaga 8 har lösningsmetoden som behandlar viktsfaktorer reducerat
de 166 st. materialkandidater till 21 st. Samtliga material uppfyller de restriktionsvillkor som formulerats samt
optimerar de meritvärden som tagits upp i rapporten. Dock är dessa materialkandidater till stor del beroende av
de viktsfaktorer som angivits. Detta betyder att resultatet ändras om viktsfaktorerna ändras. Alltså krävs mer
information om materialen för att reda ut huruvida de är lämpade som ytbehandlingsmaterial eller inte. Det är
av intresse att undersöka samtliga material som presenteras i tabell 5, dock väljs istället att undersöka den
litteratur som finns tillgänglig kring ämnet för att finna bidragande faktorer till vad som bringar materialet ”nonstick” egenskaper. Detta återkommer senare i rapporten för att presentera det material som enligt förstudien
samt CES EduPack är det bäst lämpade materialet för uppgiften.
Ovan i detta kapitel har lösningsmetoder som maximering av meritvärden samt viktsfaktorer behandlats. I
förstudien under kapitel 2.2.3 tages ytterligare en lösningsmetod upp, metoden för värdefunktioner samt
”trade-off”. Nedan presenteras tre grafer, se figur 22 t.om. 24, som samtliga behandlar metoden för ”trade-off”.
Vid samtliga värdefunktioner gäller det att minimera meritvärdet som tar hänsyn till ytenergin, dvs ekvation
(23). Här gäller det att vara observant då ekvation (23) som behandlar ytenergin är inverterat, vid denna
lösningsmetod krävs att meritvärdet minimeras och inte maximeras. Genom invertering av ekvation (23) erhålles
meritvärdet för ytenergin som skall minimeras enligt, 𝑀2(min) =

2
𝐾𝐼𝐶
.
𝐸

38

På samma sätt som ovan gäller det att minimera meritvärdena som behandlar kostnaden samt hårdheten hos
materialen. Genom att invertera meritvärdena som behandlar kostnaden respektive hårdheten, dvs. ekvation
(22) respektive (24), hos materialen erhålles meritvärdena för kostnaden samt hårdheten som skall minimeras
1

enligt, 𝑀1(min) = 𝐶𝑚 samt 𝑀3(min) = 𝐻𝑉.
I figur 22 behandlas värdefunktionen för ytenergin samt kostnaden hos materialen, följande värdefunktion kan
skapas m.h.a. ekvation (11):
𝑍1 =

2
𝐾𝐼𝐶
𝐸

+ 𝛼1 ×𝐶𝑚

(25)

I figur 23 behandlas värdefunktionen för ytenergin samt hårdheten hos materialen, följande värdefunktion kan
skapas m.h.a. ekvation (11):
𝑍2 =

2
𝐾𝐼𝐶
𝐸

1

+ 𝛼2 × 𝐻𝑉

(26)

I figur 24 behandlas värdefunktionen för ytenergin samt det kombinerade meritvärdet för kostnaden samt
hårdheten hos materialen, följande värdefunktion kan skapas m.h.a. ekvation (11):
𝑍3 =

2
𝐾𝐼𝐶
𝐸

𝐶

𝑚
+ 𝛼3 × 𝐻𝑉

(27)

I ekvation (25) t.om. (27) har utbyteskonstanten för ytenergin satts till ett eftersom att samtliga värdefunktioner
valts att mätas i samma enhet som ytenergin. I denna rapport kommer ingen vikt att läggas vid bestämning av
utbyteskonstanterna som presenteras i ekvationerna ovan p.g.a. bristande erfarenhet. Nedan presenteras de
grafer som behandlar värdefunktionerna ovan, i dessa visas ”trade-off”-kurvan för samtliga värdefunktioner.
I graferna, se figur 22 t.om. 24, visas vart de slutliga materialvalen som presenteras i tabell 7 befinner sig för
respektive värdefunktion som behandlats ovan.

Figur 22: "Trade-off" för ytenergin samt kostnaden hos materialkandidater.
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Figur 23: "Trade-off" för ytenergin samt hårdheten hos materialkandidater.

Figur 24: "Trade-off" för ytenergin samt det kombinerade meritvärdet för kostnad samt hårdhet hos materialkandidater.

”Trade-off” graferna som visas ovan har inte legat som grund till de slutliga materialval som presenteras i tabell
7. Graferna har snarare fungerat som en påvisning om vart de valda materialkandidaterna befinner sig i
förhållande till dess hårdhet samt kostnad med dess ytenergi som referens. Materialvalen som gjorts i denna
rapport har således helt förlitats till de lösningsmetoder som behandlar maximering av meritvärden samt
viktsfaktorer.
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3.2.4 Val av tillverkningsprocess
Vid valet för att hitta lämpliga ytbehandlingsmetoder för ändamålet som denna rapport behandlar har främst
CES EduPack använts. Databasen gav tillgång till egenskaper hos applikationsmetoderna som t.ex. hur
kapitalinvesteringen ser ut för metoden, hur enkel metoden är att använda samt hur underhållningen för
processen ser ut.
Vid val av ytbehandlingsmaterial togs hänsyn till att samtliga material var tvungna att vara kompatibla med de
ytbehandlingsmetoder som presenteras i förstudien under kapitel 2.2.5. Genom att använda
ytbehandlingsmetoderna som presenteras i rapporten som restriktionsvillkor vid val av ytbehandlingsmaterial
underlättade valet av potentiella ytbehandlingsmetoder. Detta eftersom att samtliga materialkandidater som
presenterats i föregående kapitel är kompatibla med de ytbehandlingsmetoder som anses vara lämpliga för
ändamålet.

3.2.5 Ytbehandlingsprocesser
De ytbehandlingsmetoder som presenteras under kapitel 2.2.5 baseras på dess egenskapsprofiler. Det är av
intresse att finna en ytbehandlingsmetod som, vid applikation på ytan, erhåller sådana egenskaper som
exempelvis ”non-stick” egenskaper samt att ytan är relativt len och inte grov så att uppbyggningar inte vidhäftar
lika enkelt vid ytan.
Vid val av ytbehandlingsmaterial användes lämpliga ytbehandlingsmetoder som restriktionsvillkor, som nämnts i
kapitlet ovan. Då enbart polymerbaserade material har undersökts i denna rapport reducerades antalet
ytbehandlingsmetoder. Det reducerades ytterligare då enbart användarvänliga och enkla/robusta samt relativt
billiga metoder har undersökts. Det har lagts betydligt mer vikt på att finna lämpliga ytbehandlingsmaterial än
ytbehandlingsmetoder. De processer som presenteras funkar för ändamålet men är inte nödvändigtvis optimala
för materialvalet eller för uppgiften som metoden skall utföra.

3.2.6 Resultat från tidigare arbete utfört hos Valmet AB
Som nämnts tidigare i rapporten har resultat från tidigare examensarbetare hos Valmet AB fungerat som ett
referensdokument till denna rapport. Trotts det nya tillvägagångssättet som detta examensarbete tagit
gentemot tidigare arbete har restriktionsvillkoren som denna rapport behandlat byggt på de tidigare resultaten.
Kravspecifikationen som det tidigare arbetet hos Valmet AB presenterade har legat till grund för de formulerade
restriktionsvillkor som denna rapport behandlat. Mätvärden som temperaturer samt aktiva miljöer vid de olika
sektionerna i mjukpappersmaskinen presenteras i det tidigare arbetet, även resultat angående hur de olika
uppbyggningarna ser ut presenteras. De områden som anses vara mest kritiska tas även upp. Dessa resultat har
underlättat informationshämtning angående mjukpappersmaskinen gällande aktiva miljöer samt de olika
arbetstemperaturerna som existerar i maskinen.
Resultaten från det tidigare arbetet har även legat till grund för den undersökning kring ytbehandlingsmetoder
som genomförts. Restriktioner kring applikationsmetoder samt mer generella egenskaper hos
ytbehandlingsmetoderna har kunnat tagits fram m.h.a. resultat från det tidigare arbetet.

3.2.7 Kravspecifikation
Den kravspecifikation som tagits fram i rapporten motsvarar de restriktionsvillkor som ett tänkt
ytbehandlingsmaterial samt metod måste uppfylla för att erhålla de önskade egenskaperna som eftersträvas att
uppnå. Funktion samt önskemål presenteras även i kravspecifikationen för att skapa en så god helhetsbild om
vad som eftersträvas att uppnå som möjligt. Mest vikt lades på restriktionsvillkoren då det är dessa tillsammans
med målsättningarna som utgör grunden för materialvalet samt valet för lämplig ytbehandlingsmetod.
Restriktionsvillkoren som formulerats lades in i CES EduPack för att finna lämpliga materialkandidater.
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3.2.8 Identifiering av maskindelar som önskas ytbehandlas
För att skapa en tydligare bild av vad som är problemet i dagsläget gällde att skapa en klarare bild om vart i
mjukpappersmaskinen de olika uppbyggningarna anses skapa störst problem. Dessa ingående maskindelar i
mjukpappersmaskinen presenteras i figur 10–18. Det är vid dessa maskindelar som Valmet AB anser att det finns
ett intresse att genomgå någon form av ytbehandling för att underlätta bl.a. rengöringsprocesser samt
underhåll.
Handledare, Bengt O Andersson, på Valmet AB visade processen vid verklig papperstillverkning som tog plats i
deras pilotmaskin. Händelsen var givande då bilden för processen som helhet klarnade men framförallt gavs
möjligheten att få känna på samt se några av de maskindelar som anses viktiga att ytbehandla. Nedan följer ett
antal bilder som tagits på intressanta maskindelar i pilotmaskinen då den är i drift och producerar mjukpapper,
se figur 25–28.

Figur 25: Uppbyggningar på lagerhus till pressvals.

Figur 26: Uppbyggningar på omkringliggande tvärgångbana.
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Figur 27: Uppbyggningar på stativ till Yankeeschabrarer.

Figur 28: Uppbyggningar på limlåda.

Maskindelarna som visualiseras i figur 25 t.om. 28 är enbart några av de ingående maskindelar som önskas
ytbehandlas. Maskindelarna som visas i figurerna som nämnts ovan är tagna i pilotmaskinen, värt att notera är
att pilotmaskinen nyligen genomgått rengöring samt underhåll. Detta påvisar att uppbyggningar förekommer
snabbt då maskinen är i drift.
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3.2.9 Undersökning av ytbehandlingsmaterial mot ”non-stick” egenskaper
I förstudien under kapitel 2.2.9 framgår tydligt att silikon delger ytbehandlingsmaterialet eftersträvande
egenskaper, även vid låga tillsatsnivåer. Silikon som fyllningsmaterial erhåller egenskaper som enkel och smidig
vätning samt utjämning av ytan som behandlas, även ”non-stick” egenskaper erhålles p.g.a. silikonpolymerer
som fyllningsmaterial.
I tabell 5 framgår tre material som är särskilt intressanta gällande ”non-stick” egenskaper. Materialen innehåller
en fyllning av 10–15% PTFE (Teflon) samt 2% silikon, vilket enligt förstudien skall bringa ytan vid applicering goda
”non-stick” egenskaper. Materialen av intresse presenteras nedan:
SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE, 2% silicone);
SPS (15% glass fiber, 15% PTFE, 2% silicone);
SPS (30% glass fiber, 10% PTFE, 2% silicone).
Trotts att resultaten verkar lovande har SPS-polymerer vissa begränsningar. Materialen är relativt nyfunna och
utmärker sig för dess förbättrade termiska egenskaper jämfört med PS-polymerer. Dess termiska egenskaper är
mycket lika de vanligaste förekommande tekniska polymererna som t.ex. POM- samt PA-polymerer. Förutom
dess förbättrade termiska egenskaper har mekaniska egenskaper som dess hållfasthet och elektriska egenskaper
förbättrats. SPS-polymerers stora begränsning är dess nedsatta förmåga att kunna motstå kemiska angrepp. Vad
gäller SPS-polymerer som ytbehandlingsmaterial är de väl lämpade för ytbehandlingsmetoder som t.ex. målning
[11].
SPS-polymerers begränsade egenskaper att motstå kemiska angrepp gör dem mindre pålitliga för tillämpning i
mjukpappersmaskinen. Materialen bör dock anses som lämpliga materialkandidater då ”non-stick”
egenskaperna hos materialen är övervägande. Dess nedsatta förmåga att kunna motstå kemiska angrepp är av
intresse att vidare undersöka för att lämpligtvis finna tillsatsmaterial som kompenserar för problemet.
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3.3 Utvärdering av materialkandidater
Under detta kapitel utvärderas de materialkandidater som presenterats i resultatdelen kortfattat gällande dess
egenskapsprofil samt dess kompatibilitet att användas som ytbehandlingsmaterial. Här tas även upp lämpliga
ytbehandlingsmetoder samt leverantörer för materialkandidaterna som presenteras.

3.3.1 PPS – Polyfenylensulfid
PPS-polymerer utmärker sig för dess goda temperaturbeständighet. Polymererna är termiskt stabila för
temperaturer uppemot 200–240°C och antar en maximal servicetemperatur omkring 300°C. Polyfenylensulfid
fungerar utmärkt som lösningsmedel och är bl.a. kemikalieresistent, flambeständigt samt beständigt mot
strålning med viss begränsning mot UV-strålning. PPS antar även en god dimensionell stabilitet [11].
Polyfenylensulfid används vanligen inom industriella tillämpningar som ytbehandlingsmaterial för kemisk
och/eller nötningsbeständighet. Plasten lämpar sig för ytbehandlingsmetoder som traditionell målning av
substratet som skall ytbehandlas, dock krävs att substratet förbehandlas med någon primer [11].
Materialkandidaten som behandlats i resultatdelen var PPS (encapsulation). Lämpliga leverantörer för PPS
(encapsulation) är Chevron Phillips, HEXCEL samt SOLVAY. Dessa leverantörer finns bl.a. i Danmark, Finland och
Belgien [11].

3.3.2 PTFE – Polytetrafluoreten
PTFE är mest känt för dess ”non-stick” samt vattenavvisande egenskaper. Som en allmän regel för fluorplaster
kan vissa egenskaper bestämmas från fluorinnehållet. Friktionskoefficient, motståndskraft mot vidhäftning,
termisk stabilitet, högtemperaturprestanda, ”non-stick” egenskaper, kemikalieresistans samt
oxidationsbeständighet är alla bättre för fluorplaster med högre fluorhalt [11].
Polytetrafluoreten används vanligen vid tillämpningar för ytbehandlingar där ”non-stick” egenskaper
eftersträvas att erhållas. PTFE lämpar sig inte för ytbehandlingsmetoder som traditionell målning av substratet,
utan kräver mer komplexa ytbehandlingsmetoder. Metoder kompatibla med PTFE presenteras i kapitel 2.2.5, där
metoden för trådflamsprayning (Thermal Spraying) är att föredra [11].
Materialkandidaten som behandlats i resultatdelen var PTFE (25% Glass fiber). Lämpliga leverantörer för PTFE
(25% Glass fiber) är bl.a. 3M, Arkema Chmicals, Inc. samt DuPont Engineering Polymers som alla har faciliteter i
Sverige [11].

3.3.3 SPS – Syndiotaktisk polystyren
Materialkandidater gällande SPS-polymerer presenteras under kapitel 3.2.9. SPS-polymererna som presenteras i
kapitlet som hänvisats till ovan är samtliga mycket lämpade för ytbehandlingsmetoder som traditionell målning
av substratet [11].
Lämplig leverantör för SPS-materialkandidaterna som presenterats i resultatdelen är A Schulman Inc. som bl.a.
har facilitet i Sverige [11].

3.3.4 FEP – Fluorerad etylenpropylen
FEP är en sampolymer av PTFE samt hexafluorpropylen, framtagen baserad på PTFE. Tillsatsen av
hexafluorpropylen till PTFE ökar dess styvhet samt slitstyrka. Aspekter som ”non-stick” samt vattenavvisande
egenskaper kvarstår i sampolymeren. Nackdelar med FEP jämfört med PTFE är bl.a. dess försämrade termiska
egenskaper och framförallt att sampolymeren är betydligt dyrare än PTFE, uppemot dubbel så dyr [11].
Precis som för PTFE lämpar sig inte FEP för ytbehandlingsmetoder som traditionell målning av substratet, utan
kräver mer komplexa ytbehandlingsmetoder. Lämplig leverantör för materialkandidaten, FEP (20% Milled Glass
Fiber), som behandlats i resultatdelen är Coors Ceramics Company som bl.a. har facilitet i Sverige [11].
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3.3.5 Sammanvägning av meritvärden
De materialkandidater som presenteras ovan är även de material som är av intresse och som presenteras i tabell
3 samt 4. Värt att nämna är att det enbart är de material som antar ”non-stick” egenskaper och de som enligt
teorin lämpar sig bäst som ytbehandlingsmaterial som presenteras i detta kapitel. I tabellen nedan, se tabell 6,
behandlas samtliga materialkandidater som tagits upp ovan och vägs samman med lösningsmetoden för
meritvärden som tagits upp i kapitel 2.2.3.
Tabell 6 baseras på de material som är av intresse och som visualiseras i figur 21 samt de material som
tillkommit vid lösningsmetoden för viktsfaktorer, se tabell 5. Det är således enbart de materialkandidater som
enligt teorin bringar ”non-stick” egenskaper samt vattenavvisandeegenskaper till applikationsytan som
behandlas här. I tabellen ges numeriska värden till de meritvärden som behandlats i rapporten, dvs. ekvation
(22) t.om. (24). De materialkandidater som erhåller störst värden till meritvärdena är de material som är bäst
lämpade för ändamålet som rapporten behandlar.
𝐸

𝐻𝑉

Som en påminnelse representerar 𝑀2 = 𝐾2 materialkandidaternas ytenergi och 𝑀4 = 𝐶 representerar det
𝑚

𝐼𝑐

kombinerade meritvärdet för hårdheten samt kostnaden för materialen. De båda meritvärdena skall här
maximeras för att erhålla ett så bra materialval som möjligt.
Tabell 6: Sammanvägning av meritvärden för intressanta materialkandidater.

Materialkandidater

Pris, 𝑪𝒎

1
2
3
4
5
6

112
85
72
35
97
201

Hårdhet,
𝑯𝑽
26,5
19,9
27,6
16,3
3,9
4

Elasticitetsmodul,
𝑬
19,3
6,9
9,7
10,9
1,5
1,7

Brottseghet,
𝑲𝑰𝑪
1,5
1,1
1,4
1,3
1,3
1,4

𝐌𝟐

𝐌𝟒

8,6
5,7
5
6,5
0,9
0,87

0,24
0,23
0,38
0,47
0,04
0,02

Nedan beskrivs vilka materialkandidater som representeras av siffrorna 1–6 i tabell 6.
1: SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
4: PPS (encapsulation)
2: SPS (15% glass fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
5: PTFE (25% Glass fiber)
3: SPS (30% glass fiber, 10% PTFE, 2% silicone)
6: FEP (20% Milled Glass Fiber)

Ur tabell 6 erhålles att följande materialkandidater är bäst lämpade för ändamålet som rapporten behandlar,
nedan presenteras dessa material.
i.
ii.
iii.

SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE, 2% silicone);
SPS (15% glass fiber, 15% PTFE, 2% silicone);
PPS (encapsulation).
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4. Diskussion
Denna examensrapport har behandlat och analyserat möjliga ytbehandlingsmaterial och tillhörande
applikationsmetoder för applicering i en mjukpappersmaskin på uppdrag av Valmet AB. Mjukpappersmaskinen
utsätts, beroende på sektion i maskinen, för krävande miljöer bl.a. bestående av vatten, värme, oljor, lim, damm
samt diverse kemikalier. De krävande miljöerna gör att det är svårt att hålla mjukpappersmaskinen ren då det är
besvärligt att komma åt överallt då maskinen är i drift. De krävande miljöerna och den bristande rengöringen
som maskinen utsätts för ligger till grund för att uppbyggningar inträffar vid diverse maskindelar.
Uppbyggningarna består mestadels av pappersfibrer som endera är lösa torra eller fasttorkade i klumpar men
kan även förekomma som klumpar av pappersfibrer som hålls ihop av olja, lim eller andra kemikalier. Problemet
som denna examensrapport tagit ställning till har varit helt materialtekniskt och de resultat som erhållits har
kommit från materialdatabasen CES EduPack samt relevant kurslitteratur/teori och tidigare eller liknande
resultat.
I samband med att projektet startade tillhandagavs ett tidigare utfört examensarbete hos Valmet AB. Tanken var
att fortsätta på examensarbetet som tillhandagavs men p.g.a. bristande kunskap inom ämnesområdet valdes
istället att ta ett nytt tillvägagångssätt på arbetet. Det nya tillvägagångssättet var att rikta in projektet mot ett
materialval samt att presentera kompatibla ytbehandlingsmetoder för materialvalet. Det tidigare arbetet har
dock fungerat som ett referensdokument genom projektet. De tidigare resultaten har använts i viss utsträckning
för att kunna arbeta fram en kravspecifikation samt identifiera maskindelar och de tillhörande miljöer som
existerar vid dessa, som är av intresse för Valmet AB att ytbehandla.
Projektet har ägt rum både vid Karlstads universitet samt på konstruktionsavdelningen hos Valmet AB i Karlstad.
Vid den tid som spenderats på konstruktionsavdelningen hos Valmet AB gavs möjligheter att få komma ut och se
leveransprojekt av mjukpappersmaskinen samt deras laborationsmaskin då den var i drift och producerade
papper. Vid laborationsmaskinen gavs en tydligare bild om vart i maskinen de förekom som mest uppbyggningar
samt hur processen för papperstillverkningen gick till. Vid laborationsmaskinen gavs även chansen att få känna
på de uppbyggningar som inträffar då maskinen är i drift vilket gav en inblick i hur uppbyggningarna vidhäftar vid
maskindelar samt hur hårt de sitter fast vid dessa.
Lösningsmetodiken genom projektet har byggt på materialvalsprocessen för att hitta lämpliga
materialkandidater för ändamålet. Meritvärden har tagits fram genom formulering av funktion, målsättning,
restriktionsvillkor samt fria variabler. De framtagna meritvärdena samt de formulerade restriktionsvillkoren, som
även fungerat och legat till grund för den kravspecifikation som tagits fram, användes i CES EduPack för att sålla
och finna lämpliga material för uppgiften. Eftersom att bristande kunskap funnits inom ämnesområdet gällande
ytbehandlingssektorn har resultaten som finns med i rapporten jämförts och granskats mot den teorin samt de
ytbehandlingsmaterial och metoder som finns på marknaden i dagsläget.
De ytbehandlingsmaterial som tillämpas i dagsläget inom industrier liknande den som tas hänsyn till i denna
rapport har enbart granskats översiktligt. Detta är något som bör undersökas närmare för att kunna genomföra
en noggrannare analys mot de materialkandidater som presenteras i denna rapport.
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Resultatet som erhållits i denna rapport har avvikit från ett av de mål som sattes upp för projektet, att finna ett
ytbehandlingsmaterial samt tillhörande ytbehandlingsmetod för detta som är bäst lämpat för uppgiften. Istället
presenteras en lista av lämpliga ytbehandlingsmaterial samt dess tillhörande ytbehandlingsmetod(er) baserade
på de lösningsmetoder och den litteratur/teori som behandlats i rapporten. Nedan följer den tankegång som
använts vid bestämning av lämpliga materialval samt ytbehandlingsmetoder för ändamålet som rapporten
behandlat.
För samtliga lösningsmetoder som tagits upp i denna rapport har samma restriktionsvillkor använts för
bestämning av materialvalet för ändamålet. Restriktionsvillkoren som använts för lösningsmetoderna
presenteras under kapitel 2.2.7 i förstudien. Det är viktigt att ha i åtanke att vid samtliga lösningsmetoder som
behandlats i rapporten presenteras enbart de material som uppfyller de restriktionsvillkor som fanns inlagda i
materialdatabasen, dvs. de material som uppfyller kravspecifikationen. Detta betyder att samtliga
materialkandidater som förekommer hade funkat att använda som ytbehandlingsmaterial för ändamålet, dock
inte nödvändigtvis optimala materialval för uppgiften.
Den förstnämnda lösningsmetoden som använts i projektet var metoden för att maximera meritvärden för att
finna de bästa materialvalen för ändamålet. I figur 19 t.om. 21 presenteras dessa meritvärden i grafer där det
finns optimeringslinjer inlagda i samtliga grafer. Enligt den genomgångna teorin som behandlats i förstudien
skall sökområdet för materialvalen som maximerar de uppsatta meritvärdena placeras i sektionen som befinner
sig i den övre högra delen ovanför optimeringslinjen. Detta arbetssätt har inte följts då samtliga material som
befinner sig ovanför optimeringslinjen har granskats för att finna fler lämpliga materialval. Grunden till detta
beror på att meritvärdet som behandlar materialens ytenergi, ekvation (23), inte är hela sanningen. Meritvärdet
är snarare en approximation av det verkliga uttrycket då de ingående variablerna som inte behandlats i
meritvärdet fanns att undersöka i materialdatabasen CES EduPack. Meritvärdet skall trotts detta betraktas som
ett någorlunda trovärdigt maximeringsvärde då de material som befinner sig ovanför optimeringslinjerna i figur
19 t.om. 21 till viss del överensstämmer med de material som används som ytbehandlingsmaterial inom
industritillämpningar.
Den nästkommande lösningsmetoden som rapporten behandlat var metoden för viktsfaktorer. Metoden är, som
nämnts i förstudien, högst beroende av användarens subjektiva bedömning för utvärderingen av siffersättningen
till de viktsfaktorer som funnits med. Nedan diskuteras närmare varför de siffersättningar som satts till de
viktsfaktorer som tagits upp sett ut som de gjort.
Viktsfaktorerna som representerade meritvärdena som tog hänsyn till kostnaden, ytenergin samt hårdheten
viktades enligt: 0.5, 0.4 respektive 0.1. Anledningen till att viktsfaktorn för hårdheten sattes till enbart 0.1 var för
att de polymerer som passerade restriktionsvillkoren ansågs vara tillräckligt slitagebeständiga för att klara av att
vistas i de driftförhållanden samt rengöringsprocesser som mjukpappersmaskinen utsätts för. Viktsfaktorn som
representerade meritvärdet för kostnaden ansågs vara betydande då det är eftersträvansvärt att erhålla ett
materialval som är så billigt som möjligt men samtidigt inte överskrida den kvarvarande viktsfaktorn som
tillhandagavs till meritvärdet för ytenergin. Viktsfaktorn för ytenergin sattes som den gjorde för att erhålla
polymerer med tillräckligt låg ytenergin för att erhålla goda släppegenskaper hos materialen.
Det är väsentligt att diskutera möjligheten att variera de viktsfaktorer som tagits upp ovan för att erhålla en
varierande utvärdering av de lämpliga materialkandidaterna. Materialen rangordnades efter de material som ger
högst värden av de sammanvägda meritvärdena, utslaget hade varierat då viktsfaktorerna ändrats. Detta är
något som kan vara av intresse att utföra för att finna andra materialkandidater för ändamålet. Den viktningen
som gjordes anses dock vara inom rimliga gränser då materialen som gav högst utslag överensstämmer
någorlunda bra med de material som används för just ytbehandlingsapplikationer.
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5. Slutsats
Den främsta frågeställning som denna rapport tagit ställning till var att besvara frågan om det finns lämpliga
material för att ytbehandla en mjukpappersmaskin samt att undersöka tillhörande ytbehandlingsmetoder
kompatibla med materialvalen. De valda ytbehandlingsmaterialen samt dess tillhörande ytbehandlingsmetoder
skall delge applikationsytorna i maskinen sådana egenskaper att inte uppbyggningar vidhäftar vid dessa och
därmed underlätta rengöring och underhåll av maskinen.
Nedan presenteras en tabell med lämpliga ytbehandlingsmaterial samt ytbehandlingsmetoder som anses vara
mest kompatibla med respektive material, se tabell 7. Materialkandidaterna som presenteras i tabellen är de
material som enligt resultatdelen och förstudien i rapporten anses vara bäst lämpade för frågeställningen som
rapporten behandlat.
Tabell 7: Lämpliga materialkandidater, kompatibla ytbehandlingsmetoder samt materialleverantörer.

Materialkandidater
SPS (15% carbon fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
SPS (15% glass fiber, 15% PTFE, 2% silicone)
PPS (encapsulation)

Ytbehandlingsmetoder
Flame spraying
Plasma-arc spraying
Powder spraying
Målning

Leverantör(er)
A Schulman Inc
Chevron Phillips
HEXCEL
SOLVAY

Samtliga materialkandidater som presenteras i tabell 7 är kompatibla med de ytbehandlingsmetoder som tagits
upp i rapporten. Dessa ytbehandlingsmetoder är de som enligt teorin delger applikationsytorna sådana
egenskaper som eftersträvas att erhållas för ändamålet som denna rapport behandlat.
För framtida examensarbeten eller undersökningar av resultaten som denna rapport tagit fram bör tester
utföras på de materialen som presenteras i tabell 7. Intressant vore att undersöka och analysera huruvida de
önskade egenskaperna hos applikationsytorna förhåller sig till de ytbehandlingsmetoder som även presenteras i
tabellen. Ett vidare arbete bör även innehålla en analys för kostnad samt ytbehandlingsmetodernas
användarvänlighet samt kompatibilitet med de materialkandidater som tagits fram i denna rapport. I en sådan
analys bör släppegenskaperna vid applikationsytorna stå i centrum. Intressant vore att testa dessa egenskaper i
en verklig miljö bestående av de kemikalier samt förhållanden som mjukpappersmaskinen utsätts för.
Slitagebeständigheten hos materialen bör även analyseras.
Teorin samt litteraturen kring ämnesområdet tyder på att tillsatsämnen till ytbehandlingsmaterialen som
erhåller godare släppegenskaper är att föredra för att erhålla ”non-stick” egenskaper samt att förlänga
beläggningens livslängd. I dagsläget erbjuder leverantörer av ytbehandlingar något som kallas för ”top-coating”
samt ”release-additives”, detta är något som bör undersökas vid ett vidare arbete av denna examensrapport.
I ett framtida arbete kan det även vara väsentligt att undersöka redan befintliga ytbehandlingsmaterial som
applicerats i mjukpappersmaskinen och jämföra dessa mot de material som presenteras i tabell 7. Förslagsvis
bör detta göras m.h.a. den systematiska lösningsmetod som tas upp i kapitel 2.2.3 där materialdatabasen CES
EduPack kan implementeras för jämförelsen.
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6. Tackord
Stort tack till Valmet AB som visat förtroende samt givit mig möjligheten att få utföra mitt examensarbete hos
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ställt upp under projektet.
Slutligen vill jag tacka min handledare på Karlstads universitet, Lasse Jacobsson samt examinator för
examensarbetet, Anders Gåård. Ett stort tack till professor Jens Bergström som tagit sig tiden att besvara frågor
och fungerat som en hjälpande hand genom projektet.
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