
 

 

 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

 

  

 

 

UV-tork 
Analys av drift 

 

UV-dryer 

Analysis of the operation 

 

 

 

 
Henric Nilsson 

 

 

 

 

Examensarbete vid maskiningenjörsprogrammet 

Juni 2012 



1 

 

Sammanfattning 
 

Som en del i Maskiningenjörsutbildningen vid Karlstads Universitet har detta examensarbete 

utförts under vårterminen 2012. Uppdragsgivare är en global aktör inom 

livsmedelsförpackningsindustrin och arbetet behandlar delar ur UV-torknings processen i deras 

tryckteknik offset. 

 

Rapportens upplägg börjar med att beskriva systemets funktion som helhet, lite allmän 

beskrivning av UV-teknik i liknande sammanhang samt allmänt om vatten som kylmedium. Detta 

följt av ett par undersökningar av anläggningen samt dess resultat.  

 

Analyser under arbetetsgången har varit temperaturmätning längs vattnets gång genom processens 

kylanläggning, för att försöka säkerställa att systemet håller leverantörens rekomenderade nivåer. 

Utluftstemperaturmätning för att kontrollera om utluftspjället reglerar temperaturen lika mycket 

på alla värmekällor, temperaturmätningar har gjorts med en IR-termometer. 

 

Slutligen har en vibrationsmätning av totalnivå utförts på alla värmekällor för att se om det finns 

några avvikelser som kan kopplas till felstatistiken, detta med hjälp av mätinstrumentet Easy-

Viber.  

 

Resultatet visar igentligen inget konkret fel utan mer att man kan utesluta att de få fel som ändå 

förekommer inte uppstår på grund av att temperaturen eller trycket på vattnet skulle avvika från 

rekomenderad nivå. Vibrationsmätningarna visar heller inget specifikt mönster som man kan 

koppla till felstatistiken, man kan även här utesluta att stoppen nog inte beror av aggregatens 

vibrationer. 

 

Anläggningen fungerar i det stora väldigt bra enligt både felstatistik samt operatörer som jobbar 

med utrustningen. Det finns ingen anledning att ändra för mycket på något som fungerar eftersom 

man inte vet om man vinner eller förlorar på ändringen, det enda man med lätthet skulle kunna 

göra är att byta kylvattnet till destillerat vatten istället för kranvatten som det är i nuläget, denna 

åtgärd kanske kunde minska eventuell förekomst av microbiologisk tillväxt. 
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Abstract 
As a part of the Machine-engineering program at Karlstad University this dissertation has been in 

progress during the spring term 2012. The principal is a global actor in the food packaging industry 

and the report involves parts from their UV-drying process in the offset printing technology. 

The report begins by describing the overall function of the system, some general characteristics of 

UV technology in similar contexts and generally on the water as coolant. This is followed by a few 

studies of the plant and its results. 

Analysis during the project was to measure temperatures through the water flow pipes including as 

much as possible of the cooling process, in order to ensure that the system keeps the suppliers 

recommended levels.  

Air outlet temperature measurement to control if the outlet gate controls the air outlet temperature 

equally on each heat source, temperature measurements has been done with an IR-thermometer. 

Finally there has been done vibrations measurement of total level on all heat sources to see if there 

are any abnormalities that can be linked to the breakdowns log, measurements has been formed 

with the measuring instrument called Easy-Viber. 

The result does not actually show any specific errors but rather to exclude that the few errors that 

still occur not occur due to temperature or pressure of the water would be different from 

recommended levels. The vibration measurements does either show any specific pattern that could 

be linked to the breakdowns log, you could also after this analysis exclude that the breakdowns does 

not happen due to vibrations of the aggregates. 

The plant does actually work very well according to both breakdowns log and also the operators that 

work with the equipment. There is no reason to change too much on something that works because 

you don’t know if you win or lose, the only thing you readily could do with the plant is to change 

coolant to distilled water instead of tap water as it is for now, this action may reduce possible 

existence of microbiological growth. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren till detta examensarbete är ett företag som jobbar inom förpackningsindustrin, 

deras huvudsakliga produkter är livsmedelsförpackningar. Företaget är framgångsrikt och drivs med 

kontinuerlig drift i fem skifts produktion.  Företaget har kommit relativt långt inom lean production 

och driver kontinuerligt förbättringsteam som involverar operatörer, mekaniker samt elektriker för 

förebyggande underhåll där man vill ta vara på all den förbättrande kreativeten personalen kan sitta 

inne med.  

Fabriken består av två huvudprocesser, tryck och försegling. Kedjan börjar med att man köper in 

stora pappersrullar på ca 1 ton styck. För in pappret i någon av tryckpressarna, trycker fina motiv 

med en av två olika trycktekniker, offset eller flexoprocess. När trycket finns på pappersbanan så 

stansar man ut varje blanks, som är en oviken tryckt förpackning. För att sedan mata in blanksen i 

förseglingsmaskinerna, som smälter ihop två sidor på förpackningen. När förpackningarna är 

”limmade” så packas de för att sedan skickas till kund. 

Examensarbete utförs av Henric Nilsson. Handledare i projektet är  Mikael Jansson från 

uppdragsgivare, Leo de Vin från Universitet och Nils Hallbäck som examinator. De två sistnämnda är 

båda lärare på institutionen för maskinteknik vid Karlstad Universitet. 

Detta examensarbete ska endast involvera offset tryckpressarna i kedjan och avgränsas även till den 

anläggning som härdar platsfärgen på pappersbanan med UV-ljus. Hög effekt i varje uv-lampa ca 

23kW utvecklar mängder av värmeenergi som behöver kylas bort av det interna kylsystemet.  

1.2 Syfte 
Man har idag ett antal stopp som är kopplade till UV-tork, man kan inte riktigt kan sätta fingret på 

och förklara varför stopp sker, man hoppas genom detta arbete kunna lokalisera problem och 

förhoppningsvis åtgärna eller förbättra förutsättningarna för att likadana stopp inte skall ske igen. 

1.3 Mål 
Arbetet utförs med mål att minska driftstopp och störningar i offset processen kopplade till UV-tork, 

det ska leda till högre tillgänglighet på maskinen samt bättre effektivitet.  
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2. Förstudie 
Nedan följer beskrivning av komponenter som ingår i systemet samt dess funktioner. Vidare följer 

sammanfattade beskrivningar av fenomen och teknik kopplat till processen. 

2.1 Beskrivning av systemets funktion som helhet 
Systemet är en polymerisationsanläggning med huvudfunktion att stråla ultraviolett ljus på 

pappersbanan efter att den passerat ett tryckverk som tryckt uv-beständig plastfärg på pappret. När 

färgen belyses med uv-ljus så sker en kemisk reaktion och härdar fast färgen i papprets yta. Färgen 

har då stelnat och kladdar inte längre. 

Utöver huvudfunktion så finns ett par komponenter och funktioner som möjliggör huvudfunktionen. 

Där ingår bland annat själva lamparmaturen , ett kylsystem samt ett luftutsugningsystem.  

Omgivningstemperaturen kring anläggningen ska ligga mellan 5-40 grader celcius med en relativ 

luftfuktighet mellan 30-95% som ej är kondensbildande. Källor till kapitel 2.1 är följande [7],[8] samt 

[9]. 

2.1.1 Lampaggregat och lampa 

Lamphöljena är av kassettmodell och är snabba och förhållandevis enkla att montera resp. 

demontera. I anläggningen finns två olika lampmodeller, som på utsidan ser i princip likadana ut. 

Innanför höljet finns några små skillnader, de nya lamporna har framför allt en effektivare 

reflektor.De är drygt en meter långa och har maxeffekt på 200W/cm resp 180W/cm. Total effekt per 

lampa hamnar då på ca 23kW, där mestadelen ska kylas bort. Det finns två brytare kopplade till 

aggregatet som säkerställer att aggregatet inte är uppfällt eller utdraget samt en positionsbrytare 

som övervakar lampaggregatets position. Exempel på liknande aggregat från två olika leverantörer, 

ses i Figur 1 och 2, där man ser att pappersbanan skulle dras mellan aggregat och mothåll. 

Figur 1 - Visar exempel på liknande uv-aggregat [10] 
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Lamphöljet har interna kylkanaler där vattnet flödar för att kyla så effektivt som möjligt. Det sitter 

givare och brytare för att säkerställa korrekt funktion av lampaggregatet. Vid reflektorns baksida 

samt vid motbländarens återgång av vatten finns ett antal temperaturbegränsare, som kan göra att 

anläggningen stannar vid larm.    

 

Shutter eller vridning av reflektor,  varje lampa är utrustad med en förslutningsfunktion som hindrar 

oönskad stålning att komma ut när maskinen står still eller rullar utan att tryckverken är inkopplade. 

Shuttern är vätskekyld och är seriekopplad med kylningen för höljet. Här finns två gränsställare per 

lampa som övervakar slutläge från/till för stängning av shutter.  

En speciell reflektor sitter monterad i själva lampans omgivning. Den kallas coldmirror och är 

blåaktig, den släpper igenom de flesta våglängder över ca 400nm och reflekterar då våglängder 

under. Detta för att få högre strålnings intensitet mot pappersbanan, se Figur 3 för illustration av 

funktion. 

 

Figur 3 - Visar funktionen för reflektorn som sitter kring lampan [12] 

Figur 2 - Visar excempel på ett liknande UV-aggregat [11] 
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Lampan är av kvicksilverångmodell och kan alstra högintensivt uv-ljus med ett strålningsområde 

mellan 180-450nm. Den högintensiva stålningen bildar bland annat ozon av luftens syre. En sådan 

lampa består av ett kvartsrör som är fyllt med ädelgas och vid vilkens ändar det finns insmällt 

metallelektroder. Efter inkoppling av en hög tändspänning uppstår en ljusbåge och lampan värms 

upp. När kvicksilvret förångas och uv-lampan värms upp till ca 800 C, så leder det till utstrålning av 

högintensivt ljus med mycket kort våglängd, uv-strålning. För exempel på hur en ”cold mirror” 

reflektor ser ut, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Exempel på cold mirror reflektor [16] 

 

 

2.1.2 Kylsystemet 

Kylsystemets uppgift är främst att kyla bort den förhållandevis höga värme effekt som varje lampa 

avger under kontinuerlig drift. Direkt efter värmeväxlaren som sammankopplar det interna och 

externa kylsystemet finns i det interna systemet en överhettningstermostat med maxvärde på 70 

grader celcius. Vidare så sitter övervakning av vattentrycket installerade på sugsidan framför pumpen 

som har ett minimitryck på 1bar.  

Korrosionsskyddsmedel heter Varidos och är en kemisk mix som leverantören rekomenderar samt 

tillhandahåller. Finns dock inte uppgifter på vad det innehåller. 

Trots kylvattnets lätt flödande egenskaper så är detta system helt slutet och säkert mot omgivningen.  

Enda stället läckage skulle kunna vara en risk är vid snabbkopplingarna mellan kylslangarna och 

aggregaten. Vid felaktigt montage av snabbkopplingarna flödar därigenom inget vatten och systemet 

skulle genast larma för övertemp.  

Om istället ett vattenläckage skulle ske under drift i närheten av något aggregat så skulle det troligen 

vara såpass stort att vattentrycket genast skulle sjunka och då få maskinen att stanna för att 

säkerställa att kylvatten inte kan följa med de färdiga produkterna ut ur maskinen.  

Vid eventuella läckage någon annan stans längs kylledningarna så ligger pappersbanan såpass avsides 

att något risk för kontaminering inte föreligger. 
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2.1.3 Luftutsugningssystemet 

Luftutsugningsystemet huvudsakliga uppgift är att reglera värmen på luften kring själva lampan samt 

att suga ut det ozon som bildas i processen. Härdningsprocessen fungerar bättre vid lägre syrehalt 

samt att det bildas mindre ozon då. Kort efter att ozonet har blivit utsuget och svalnat så sönderfaller 

det återigen till ofarligt syre. I utluftsledningen finns både temperaturgivare samt temperatur 

begränsare för att säkerställa funktionen. 

Vid för hög ozonbildning kan ett gult skikt bildas på pappret yta. Extra utrustning som går att 

komplettera med via leverantören är att installera en kväveanordning, då kan man förvänta sig 

effektivare strålningsprocess samt reduktion av ozonbildning. Det medför att 

genomhärdningshastigheten höjs och ozon lukten blir reducerad och man kan då höja maskinens 

hastighet och producera större volymer på kortare tid. 
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2.2 Allmänt om UV-strålning i liknande sammanhang 
Uv-strålning är ett spektrum i elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning är ljus med olika 

våglängder ifrån ca 200-1000nm. Varav det ljus som ligger i intervallet mellan ca 380-780nm är 

synligt ljus som kan uppfattas av ögat. Är våglängden kortare är 380nm så hör den till det 

ultravioletta stålningsintervallet.  

UV-ljus delas in i tre olika kategorier UVA, UVB och UVC, se Figur 5.  

 

Figur 5 - Visar spektrum över elektromagnetiskt ljus 

UVA-strålar används huvudsakligen för långsam härdning av mycket tjocka lack och färgskikt och är 

den strålning som är minst farlig att komma i kontakt med, den kan dock reta upp ögonslemhinnan 

och även mindre hudretningar. 

UVB-strålar har kortare våglängder än UVA-strålar och innehåller således mer energi, den är lämplig 

för djuphärdning och är hälsofarlig, efter exponering på hud uppstår vanligtvis hudretningar och 

brännskador. 

UVC-strålar har de kortaste våglängderna och innehåller mest energi och intensitet, används för att 

kemiska reaktioner går snabbt och det ger en god ythärdning. Exponering på hud ger svåra 

hudskador. 

Högintensivt och energirikt ljus reagerar med luftens syre och bildar ozon, ozon har en mycket 

intensiv lukt, som normalt inte märks av människor då koncentrationen håller sig inom ofarliga 

områden. [6] 
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Vanligaste reflektorn i UV-härdningsammanhang är ”cold mirror” reflektorn. Materialet i den är 

dikroiskt glas. På marknaden finns även en aluminium reflektor, aluminium reflektorn reflekterar 

också våglängder av UV-karaktär men även synligt och infrarött ljus. Se Figur 6  för spektrum över hur 

mycket mer effektiv och mer lämplig ”cold mirror” reflektorn är än aluminium reflektorn. 

Reflektionerna från  ”cold mirror” reflektorn är betydligt bättre vid uv ljus än aluminium reflektorn 

samt reflekterar bara en bråkdel av allt annat ljus som aluminum reflektorn gör. 

 

 

 

  

Figur 6 - Visar spektrum över effektivitet mellan aluminium samt cold mirror reflektor. [14] 
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2.3 Allmänt om vatten som kylmedium 
Vatten är i jämförelse med andra vätskor lite speciellt med dess unika egenskaper, förhållandevis 

känsligt för temperatur och tryck ändringar. 

Termodynamiska egenskaper - Densitet 

Det finns två olika typer av densisteter, mass densitet som är förhållandet mellan massan M per 

volym V, det ger Mass densitet ρ. Massan är oberoende av tryck och temperatur ändringar. 

Viktdensitet är beroende av hur stor kraft F massan verkar med per volym V. Viktdensiteten skiljer sig 

då endel beroende av vilket tryck samt temperatur systemet befinner sig i. Relationen mellan de 

båda densiteterna är att man multiplicerar vanliga massdensiteten ρ med tyngdkraften G för att få ut 

viktdensiteten. [2] 

Vattnets viktdensitet ökar vid ökat tryck samt minskar vid högre temperaturer. 

Flödande egenskaper – Viscositet 

Viskositet är en egenskap som berättar hur trögflytande en vätska är. Desto högre viscositet desto 

mer trögflytande vätska.  

Vattnets flödande egenskaper gör det lätt att vid mindre glipor och sprickor,  få läckage och förluster  

än med många andra vätskor pga dess låga viscositet. [2] 

 

Mineraler och andra ämnen 

Oorganiska föreningar är små partiklar som finns i vatten. Det finns inga oorganiska föreningar som 

”lever” utan föreningarna bara finns där. Huvudkategorierna är katjoner, anjoner, tungmetaller samt 

gaser. Exempel på oorganiska föreningar som kan analyseras i vatten ses i Tabell 1.  

Tabell 1 - Visar oorganiska egenskaper som kan analyseras i vatten. 

Kanjoner Anjoner Tungmetaller Gaser 

Natrium(Na+) Klor(Cl-) Koppar(Cu2+/Cu+) Vätesulfid(H2S) 

Kalium(K+) Nitrat(NO3
-/NO2

-) Zink(Zn2+) Koldioxid(CO2) 

Ammoniak(NH4
+) Sulfat(SO4

2-) Bly(Pb2+) Syre(O2) 

Järn(Fe2+/Fe3+) Fosfat(PO4
3-) Kvicksilver(Hg2+/Hg2

2+)   

Mangan(Mn2+) Flour(F-) Krom(Cr2+/Cr3+)   

Kalcium(Ca2+)       

Magnesium(Mg2+)       

 

Halten av Calcium och Magnesium är de föreningar som i huvudsak sätter hårdheten på vattnet, ju 

högre halt mineraler desto hårdare vatten. Dessa mineraler kan även leda till så kallade 

”kalkavlagringar”. Kalkavlagringar fungerar som isolator när värmenergin ska strömma genom 

metallen och ut i kylvattnet och leder värme ca 37 gånger sämre än järn.  
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Klor och Flour kan båda två utsätta olika material för lokal korrosion även rostfritt stål, vilket kan leda 

till läckage samt porösa väggar i ledningar. 

Manganet i sig är inte skadligt, men microbiologisk tillväxt kan på kemisk väg bilda mangandioxide 

som kan korrodera rostfritt stål, denna korrosion är dock inte så farlig som Klor och Flour. 

Ammoniak och Nitrat kan med hjälp av microorganismer bilda nitratgas. Som kan fungera som föda 

för microbiologisk tillväxt. 

Vätesulfid är korrosivt på all sorts metall och är väldigt giftigt för människor. Sulfat kan brytas ned 

med hjälp av microbiologisk tillväxt till sulfid så även detta ämne blir giftigt. I de fall då detta sker så 

är det ett tecken på att man har just biologiskt tillväxt i systemet.  

Fosfat kan även det fungera som föda för microbiologisk tillväxt men är inte skadligt på nåt annat vis. 

Organiska föreningar är oftast inte rena grundämnen och är därför svårare att urskilja ur vatten. Kan 

innehålla grundämnen och även mer konstgjorda ämnen. Består ofta i längre föreningskedjor. 

Man urskiljer aldrig exakt vilka organiska föreningar ett vatten innehåller utan bara mängden 

organiska föreningar. [1] 

Microbiologisk tillväxt 

Microorganismer är små levande varselser som bland annat finns i allt vatten. Exempel på typer av 

microorganismer är bakterier, alger, jäst och virus. De flesta microorganismer är för små för att man 

ska kunna se dom med ögonen.  

Microorganismers enda mål är att de ska överleva och fortplanta sig. För att göra det så använder de 

all användbar föda, samt den energin de kommer över. Microorganismer och dess utsöndringar är 

inte alls önskvärda i ett vattenbaserat system, tillväxt kan bland annat leda till ökad 

korrosionshastighet eller lokal korrosion, minskad system effektivitet, ökad energianvändning pga 

ökad friktion i rör, sämre värmeledningsförmåga samt kan vara skadligt för produkter eller människor 

som kommer i kontakt med det. 

Tillväxthastighet för microorganismer är mycket snabb om rätt substrat finns tillgängligt. 

Organismerna består ofta av en enda cell, när den fortplantar sig så klonar den sig. En cell blir två, två 

celler blir fyra osv. Vanlig delningstid är ca 1h, då går det snabbt upp till ett stort antal organismer.  

Att uppmärksamma är att processen fortgår bara så länge det finns något substrat att leva av. Man 

kan dela in vattensystem i två kategorier, öppna respektive slutna system. I ett helt slutet system 

minskar tillgänglig föda och organismerna dör på sikt ut, dessa system kallas sterila system de är 

kostsamma och svåra att hålla kontrollerade. Även slutna system fylls ibland på av någon anledning 

ex läckage och kan då i vissa fall betraktas som öppna system då man i de flesta fall tillsätter något 

ätbart för microorganismer.  

Vanligaste stället att träffa på microbiologisk tillväxt är framför allt på ytor, detta kallas då biofilm, 

gärna lite ojämna och ruggiga ytor där bakterier trivs bäst. De förekommer även fritt i vatten eller 

som grupperingar.  
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Omkring 90% av alla microorganismer lever i större grupper på någon typ av yta och upplevs ofta 

som slime eller smuts av den som upptäcker det. Normal tjocklek brukar vara omring 10 till 500µm 

men kan växa till sig och lagret kan bli flera centimeter tjockt.  

Biofilmen består till största del av vatten, det som inte är vatten är organiska ämnen, födoämnen och 

själva cellerna. Förhållandevis högt kolhydrat och proteininnehåll och lite oorganiska ämnen. 

När bakterier lever i en biofilm så utsöndrar de gel eller slime som dels binder till ytan, sammanhåller 

celler samt hjälper till att fånga in passerande föda. Utsöndringen är en förutsättning för överlevnad i 

en biofilm. 

Några av problemen som kan uppstå i samband med biofilm är bland annat att man kan få ökad 

korrosion under biofilmen samt att biofilmen kan fungera som en isolator mellan värmekälla samt 

kylvatten.  

När biofilm uppnår nog stor tjocklek så börjar det bli brist på närningsämnen för bakterierna och det 

medför att pH-väder sjunker drastiskt. Ph-värdet ska helst ligga på 7 för att vara neutralt, inne i en 

biofilm kan det vara så lågt som 2-3 vilket är relativt surt. Många material tål sura miljöer betydligt 

sämre och när biofilmen har fått fäste så sitter den relativt hårt i förhållande till dess vikt. Detta 

medför att när det flödar förbi vatten med varierande hastighet så ”vibrerar” det i biofilmen men 

biofilmen hänger samman och det som händer att att det lossnar partiklar ifrån själva donator 

materialet då det förmodligen är något poröst pga surheten, därav korrosion. 

Biofilmen fungerar som isolator när inte värmekällan kommer i direkt kontakt med det kylande 

vattnet.Biofilmen består till  70-95% av vatten, det i sig är inget problem men vattnet i biofilmen är 

bundet till just biofilmen och rör sig dessvärre inte. För att vattnet ska fungera bra som värmebärare 

krävs att vattenmolekylerna förflyttas till en svalare plats, det är därför man pumpar runt vattnet i ett 

kylsystem. Vattnet i biofilmen kommer därför fungera som värmeledare istället för 

värmetransporterare. 

Ytterligare problem som kan uppstå är ökad friktion i rör, samt igensättning av filter vilket medför att 

pumpen får jobba hårdare för samma totala vattenflöde. 

Förebyggande åtgärder för att biofilm inte ska uppstå är bland annat att man har en bra 

vattenkvalitet, minst drickbart vatten men det ska helst vara destillerat. Vid konstruktion av ett 

system är det viktigt att man väljer material på ett smart sätt, de flesta material består av organiska 

substanser som skulle lossna och kunna fungera som subrat för microorganismer. Material som ska 

uppmärksammas är plast och gummimaterial, de innehåller ofta kemikalier som tillför mjukgörande 

eller förhårdnande egenskaper, dessa kemikalier är ofta biologiskt nedbrytbara. 

Den fysiska designen är också viktigt, biofilm trivs bra på grova ytor samt vid relativt skarpa hörn där 

vattnet är mer stillastående än i resten av systemet. Bästa fysiska konstruktionen får man genom att 

använda material och komponenter med mjuka släta innerväggar samt en simpel geometri med 

mjuka böjar. Andra fördelar med att utforma ett system på ett enkelt sätt är att det minimerar 

friktion, tryckförluster samt minskar pumpkostnader, det blir också lättare att göra rent från 

eventuell biofilm. 
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Ibland används propylene glycol för att göra rent ett vattensystem innan användning. Om man 

därefter fuskar med att spola rent systemet ordentligt så blir en låg koncentration av glycol kvar i 

systemet. Låg koncentration av glykol passar jättebra som biologiskt substrat och leder då eventuellt 

till microbiologisks tillväxt.  

Om man däremot använder glykol i en såpass hög koncentration att syftet är att förändra 

kylmediumets frysegenskaper vid drift så har glycolet istället en hämmande effekt på biologiskt 

tillväxt. [1] 
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3. Undersökning av anläggning 
Inledningsvis så gjordes ett par besök hos företaget för att bli mer bekant med processen. Fick i 

samband med dessa besök  ett dokument som innehöll en databas på alla stopp kopplade till UV-tork 

för de senaste två åren. Under besöket samlas information in samt egna obervationer noteras och 

tillsist lästes tillgängliga termo- och manometrar av, layout och egna observationer av systemet ses i 

Figur 7. De grå rektanglarna föreställer lampaggregat samt motbländare och alla sammankopplade 

linjer beskriver hur vattnet flödar i systemet och om det är varmt eller kallt. Slutligen ses att 

utluftsugningen har en förbindelse till varje aggregat. Tidigt gjordes observationen att motbländarna 

till aggregat 1 och 2 samt att 3,4 och 5 samt 7,8 och 9 är seriekopplade. 

Aggregat 1 sitter även längst ifrån pumpen och man kan misstänka att det är något mer tryckfall fram 

till  aggregat 1 än till aggregat 6. 

  

Figur 7 - Visar systemets uppbyggnad 
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3.1 Orsaker till stopp 
Vidare så har databasen blivit bearbetad och sorterad i ett diagram, se Figur 8, där man lätt kan läsa 

ut vilka som är de vanligaste problemen och som fokus bör riktas emot. De andra problemen är 

många gånger besläktade med huvudproblemen, så löser man ett kan det hända att man löser fler 

problem samtidigt. Detta var en förutsättning för att kunna komma vidare i projektet. 

 

 

 

 
Figur 8 - Diagrammet beskriver var i processen flest fel uppenbarar sig 
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5 Varför – de två största felen 

En metod för att försöka finna eller närma sig rotorsaker i ett problem kan vara att man ställer sig 

frågan varför något har hänt, ofta är man ganska nära ett potensiellt fel om man kan svara på frågan 

fem gånger. [3] 

Enligt diagrammet i Figur 2 så kan man se att framför allt två aggregat sticker ut mer än de andra. De 

är UV-lampa1 och UV-lampa5 som är tätt följt av UV-lampa2. Dessa tre lampor med de vanligaste 

felen ”störning” samt ”övertemp” utgör ca 63% av alla stopp för hela processen. 

Störning 

Varför uppstår störning?  

Störning skulle kunna vara kopplat till rörelser eller vibrationer för aggregaten. 

Varför uppstår rörelser eller vibrationer för aggregaten? 

I varje färgverk är sista valsen innan färgen hamnar på pappret dukvalsen. Dukvalsen är tvådelad och 

har då två ”diken” per varv. När dessa diken passeras så hörs och känns ganska tydliga vibrationer. 

Obalansvibrationerna från de andra ca 15 färgvalsarna i varje tryckverk antas vara mycket små i 

förhållande till dukvalsens vibration. 

Varför stannar maskinen om aggregaten utför små rörelser eller vibrationer?  

Det finns två givare som kontrollerar att aggregatet inte är uppfällt eller utdraget samt en 

positionsbrytare som övervakar lampaggregatets position.  

 

Övertemp 

Varför uppstår övertemp? 

 För att en av värmebrytarna i utrustningen löst ut. 

Varför har värmebrytarna löst ut? 

För att lampaggregat eller motbländare blir för varm. 

Här följer två olika möjliga teorier till övertemp. 

__________________1_______________________ 

Varför blir lampaggregat eller motbländare för varm? 

Kylningen är på något vis ändrad eller räcker inte till. 

Varför skulle kylningen vara ändrad eller inte räcka till? 

Kylkanaler kan ha ändrats. 

Varför skulle kylkanaler ändrats?  

De kan ha blivit drabbade av organiska eller oorganiska föreningar. 

__________________2______________________ 

Varför blir lampaggregatet eller motbländare för varm?  

Reflektorn i lampaggregatet kan även bli matt eller för smutsigt och reflekterar då inte strålning utan 

värms upp extra mycket. 



19 

 

Varför har reflektorn blivit matt eller smutsig? 

För lite rengörning eller felaktig rengörning 

Varför behöver man göra ren reflektorn? 

En möjlighet kunde vara att det följer med smuts, damm och partiklar från tidigare delar av 

tryckpressen som fångas upp i lampa 1 där problemet är vanligast. 

 

3.2 Utvärdering IR-termometer 
Syfte: Ett försöka till att kontrollera hur nära den faktiska vattentemperaturen är till den temperatur 

IR-termometern visar.  

Utrustning: IR-termometer, se Figur 9. Se bilaga 1 för specifikationer. 

Teori och mätområde: Vid kontinuerlig drift så bör rinnande kylande vatten med en viss temperatur 

på sikt värma upp komponenter det flödar igenom, mäter man då komponeneten får man en 

fingervisning om hur varmt själva vattnet är.  

Mätpositionen för detta test var en rörkoppling med uttag för en instickstermometer.  

 

 

Figur 9 - Visar IR-termometern som användes vid analyserna [15] 
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3.2 Temperaturuppföljning kylsystemet 
Syfte: Ett försök att få reda på om lamporna verkar utstråla lika mycket värmeenergi eller om något 

aggregat avviker. 

Utrustning: IR-termometer, se bilaga 1 för specifikationer. 

Teori och mätområde:  Mätningens gjordes med vetskapen att värdet kommer antagligen inte bli 

tillförlitligt där emot blir differanserna i mätningarna jämförbara mellan de olika aggregaten eftersom 

alla mätningar är utförda med samma förutsättningar. 

Mätposition på varje aggregat och motbländare är därför snabbkopplingen som kopplar samman 

huvudutrustningen med kylsystemet. IR-termometern är lagd utanpå snabbkopplingen för avläsning 

av temperatur, se Figur 10. 

 

Figur 10 -  Bilden ovan illustrerar var på aggregatet termperaturen är mätt. 
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3.3 Vibrationsanalys 
Syfte:  Om störning är kopplat till rörelse för aggregat så skulle det vara intressant att se om rörelser 

hos aggregaten under drift är lika stor.  

Utrustning: Easy-viber, se bilaga 2 för specifikationer 

Teori och mätområde:  Drift med roterande delar ger alltid upphov till vibrationer. Närliggande 

tryckverk innehåller ett antal valsar, som skulle kunna vara roten i eventuella vibrationer. Mest troligt 

är dukvalsen som består av två halvor med två ”diken” som sluter samman valsen.  

Vissa aggregat är drabbade av larmet störning betydligt mer än andra. Aggregat 5 är det aggregat 

som har haft flest larm om störning, tätt följt av aggregat 1 och 2. Ett av aggregaten som aldrig haft 

larmet är aggregat 6.  

En lämplig mätning kunde vara en totalnivå mätning i radiell riktning mot dukvalsen, med givare 

placerad så nära aggregat som möjligt. För att se om svängningsamplituden skiljer. Om det visar sig 

att aggregat skiljer i rörelse kan det vara ett intressant spår att följa upp.  

Lampan är gjort mestadels i aluminium och rostfritt, det var därför svårt att finna lämpligt position 

för magnetgivaren, där givaren tillslut blev placerad fanns en låsklack som var gjort i vanligt stål, se 

Figur 11 för mätposition (låsklack ej med i illustation).  

 

Figur 11 - Mätposition vid vibrationsmätning 
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3.4 Utlufttemperaturmätning 
Syfte:  För att kontrollera lampans omgivande temperatur samt om utluftspjällmotorn är med och 

reglerar mot samma temperatur på alla aggregat. 

Utrustning: IR-termometer, se bilaga 1 för specifikationer. 

Teori och mätområde: För att lampan ska kunna brinna i sin optimala temperatur så sitter det ett 

utluftspjäll som aktivt reglerar luftflödet. Lamporna bör använda lika stor effekt och därför använda 

lika mycket ström, därför läses även amperemeterna av i samband med detta. Efter luftens väg ut ur 

aggregatet så passerar luften en oisolerad rörbit, den bör ge ett närmevärde av hur varm luften är 

inuti när utrustningen har varit igång ett tag, för mätposition se Figur 12. 

 

 

Figur 12 - Mätposition vid utluftsmätning 
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3.5 Säkerställa processen 
Följande är rekomendationer och krav från leverantören av anläggningen. En annan del i arbetet 

består i att kontrollera om uppdragsgivaren fortfarande håller sig inom leverantörens 

rekomendationer eller om det kan finnas avvikelser här, se Tabell 2. 

Tabell 2 - Tabell över rekomendationer 

 

Rekomendationer från leverantör 
  Bör  

1 Vatten kalkfritt 
  2 Vatten pH-värde 6,5-8 

 3 Vattenledningar Stål el plaströr 
 

      Ska 

4 Tilloppstemperatur reflektor 35-40 °C 

5 Halt av Varidos på vatten 1-2 % 

6 Vattentryck 1,5-2 Bar 

    7 Utluftstemperatur i regel minst 60 °C 

8 Utluftslangar klara minst 120 °C 

9 Utluftslangar ozonbestädiga 
  

      Får ej förekomma 

10 Koppar komponenter 
   

För att kontrollera följande tio rekomendationer så har det diskuterats mestaldes med operatörer 

samt genom egna observationer.  

1. Är vattnet kalkfritt? Vattnet kommer ifrån sjön fryken och är vanligt kranvatten. 

2. pH-värdet bör ligga som sjön Frykens pH värde såvida vattnet inte är behandlat på nåt vis.  

3. Egna observationer säger att det är mestadels förzinkade stålrör 

4. För att kontrollera tillopstemperatur till reflektor så får man försöka utvärdera resultatet ur 

”3.2 Temperaturuppföljning kylsystemet”.  

5. För säkerställning av halten av Varidos så får man helt enkelt lita på operatörer som blandar i 

det. Det finns graderingar i blandkärl så att hamna inom toleransen 1-2% borde inte vara 

några problem. 

6. Kontroll av vattentrycket har utförts vid varje besök vid manometern innan pumpen. 

7. För att kontrollera utlufttemperaturen så får man försöka utvärdera resultatet ur ”3.4 

Utlufttemperaturmätning”. 

8. Okulärbesiktning, tål slangarna 120 °C så ser de hela och fina ut. 

9. Okulärbesiktning, tål slangarna ozon så ser de hela och fina ut. 

10. Egna observationer får utvärdera om det verkar finnas kopparkomponenter. 
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3.6 Gränslägen  
Nedan följer givare för systemet och för varje separat aggregat som har någon sorts begränsning som 

skulle kunna leda till att maskinen stannar. 

System: 

Vattentrycksgivare 

Maximaltermostat vatten 

Tryckluftsgivare 

Vid varje aggregat: 

Reflektor temperatur brytare 

Differenstryckvakt vid utluftsugningen 

Utluftstemperaturgivare 

Knopptermostat på reflektorns baksida 

Knopptermostat på motbländaren 

Inskjutningselement  på motbländaren 

Själva huset till motbländare 

Vridreflektor positionsgivare 

3.7 Analys online 
En övervakningsenhet eller liknande styrsystem kunde programmeras för att visa operatörer nuläget 

för driften av UV-anläggningen. Att läsa av nuvarande elektroniska givare i det integrerade centrala 

styrsystemet är inte tillgängligt för användaren. 

3.8 Påverka utan mekaniskt ingrepp 
En möjlighet är att om fenomenet ”övertemp” beror av mer värmestålning än vad kylanläggningen 

klarar av, så bör det gå att individuellt minska effekten vid utsatta aggregat, enligt 

användarmanualen så kan alla aggregat ställas in med individuell effekt. 

3.9 Rengörningsmodell för kylanläggning 
Om man har fått mer eller mindre biologiskt tillväxt i sitt vattenbaserade kylsystem så finns det ett 

par sätt att få bukt med problemen. [1] 

Värmebehandling 

Att en period markant höja temperaturen över systemet normala drifttemperatur kan ha en 

hämmande effekt på microorganismer. Om normal driftstemperatur ligger omkring 20-30 grader 

celcius så består organismerna av en viss typ av celler, en tillfällig höjning upp emot 70 grader celcius 

skulle då döda dessa celler.  Detta är en metod att använda sig av tex vid start av ett system då man 

är osäker på hur koncentrationen av microorganismer är, då det endast är effektivt på 

microorganismerna när de flyter runt i i systemet innan de har funnit lämpligt ställe att skapa biofilm. 

Denna metod används ofta i livsmedelsindustrier för drycker, då man innan slutpackningen hettar 

upp vätskan till ca 71 grader celcius i ca 15 sekunder för att sedan snabbt kyla och försluta 

förpackningen. Detta gör man för att säkerställa att de bakterirer som eventuellt finns i vätskan inte 

ska kunna föröka sig och förstöra livsmedlet. 
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UV-ljus behandling 

Används vanligen för att disinfektera vanligt dricksvatten. UV-ljuset bör tillhöra spektrat UVC, som är 

den mest intensiva uv-strålningen. Denna metod är väldigt effektiv mot fritt flytande 

microorganismer men fungerar inte alls om det redan bildats biofilm.  

Ultraljudsbehandling 

Ultraljudsbehandling kan vara effektivt för att minska celltillväxt men framför allt för att ”vibrera” lös 

biofilm. Ultraljudsbehandling bygger på att en transduktor omvandlar en högfrekvent elektronisk 

signal till högfrekventa ljudvågor. Dessa ljudvågor skakar då om celler och biofilm såpass hårt att 

deras normala funktioner störs och biofilmen kan även lossna från dess angreppspunkt. 

Kemikaliebehandling 

Klor – Klor är effektiv mot en stor grupp olika microorganismer. Klor behöver först reagera med 

vatten för att bilda hypoklorsyra, HOCl som är en svag syra. Denna syra har lätt för att tränga in 

genom cellmembran och förstöra dess struktur från insidan så cellen dör. För att klor ska vara 

effektivt så krävs det att det är rätt koncentration samt att det får nog med tid att reagera med 

vatten och celler, åtminstånde 30 minuter. Effektivt mot fritt flytande microorganismer men inte mot 

biofilm. 

Hydrogeon peroxide – Denna förening är effektiv som disinfekterare, speciellt vid kombination med 

UV-ljus. En fördel med denna kemikalie är att efter att den har disinfekterat då sönderfaller den till 

vatten och syre, så den är ofarlig. 

Ozon – Ozon är en mycket ostabil förening av syre. Den består av tre syre atomer, den har väldigt lätt 

för att söndefalla till vanlig syrgas igen och i denna process så frigörs en energi som skapar 

bristningar i cellmembranen hos microorganismerna, cellerna går sönder och dör. Microorganismer 

kan inte bli imuna mot denna typ av behandling. Ozon är den effektivaste behandling man kan sätta 

in mot fritt flytande microorganismer på kemikalieväg. 

Steg för steg hur en rengörning kan gå till 

1. Skölj med rent och fresht kranvatten först i 20 minuter. 

2. Använd ett vattenbaserat rengörningsmedel, tex 2% Ren-Cid® som består av detergenter, 

fosfat och ett komplexbildande medel. Skölj i 2 timmar. 

3. Skölj med kranvatten i 30 minuter. 

4. Använd en disinfekteringsmedel, tex 2% Chlori-cid® som består av citronsyra, natriumklorid 

och natriumkarbonat. Skölj i 30 minuter. 

5. Skölj med kranvatten i 30 minuter. 

Mellan varven ska systemet hinna bli helt torrt innan nästa steg drar igång. Med en sådan 

rengörning kan man förvänta sig att man får en kortvarig biologiskt tillväxt i ett par dagar som 

sedan kommer dö ut om man har ett slutet system. 

3.10 Intensivare rengörning aggregat 1 
Syfte: Då man vet att aggregat 1 är överrepresenterat i felstatistiken angående störning så skulle det 

vara intressant att se om felstatisiken kunde påverkas av intesivare rengörning av reflektor. 
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Teori: Tidigare i rapporten så gav metoden ”5 varför” en teori om att reflektorn i aggregat 1 får mer 

partiklar och smuts som bränner fast än reflektorerna i de andra aggregaten.  

Då felet inte är så intensivt så bör rengörningsförsöket pågå i minst ett år för att kunna dra någon 

slutsats om att det påverkar ”övertemp”. 

Idag rengörs reflektor och lampa när det passar alltså inte när det eventuellt är nödvändigt. Det finns 

uppgifter om att man ska göra rent både reflektor och lampa en gång i veckan, så ett sådant intervall 

vore lämpligt. 

Ett sånt här försök borde inte vara så betungande för operarörer heller om det bara är ett aggregat 

att rengöra med tätare intervall,  se Figur 13 för exempel på när en Cold mirror reflektor blir 

rengjord. 

 

 

Figur 13 - Exempel på "cold mirror" reflektor som blir rengjord [13] 
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4. Resultat 

4.1 Orsaker till stopp 
Det finns två stopp orsaker som är mer frekventa än andra, de är ”störning” samt ”övertemp”. 

Störning är ett svårdefinerat larm, det finns ingen vetskap om exakt vad som är fel när styrystemet 

rapporterar ”störning”, operatörer eller elekriker har heller inte möjlighet att gräva djupare i 

styrsystemet för ytterligare ledtrådar. 

En teori om störning blev efter användande av metoden ”5 varför” att det kan handla om vibrationer 

som stör någon av aggregatets givare, tex positionsgivare. Metoden gav resultatet att en 

vibrationsmätning av totalnivå kunde vara intressant. Så vidare arbete blir att göra vibrationsmätning 

av totalnivå för alla olika aggregat. Även jämförelse med en referensmaskin kan vara av intresse. 

Övertemp är vanligast i lampa1 samt lampa5. Övertemp är också ett svårtdefinerat larm, det är inte 

specifikt vad som har hänt utan bara att det har skett en övertemp någonstans i något aggregat. 

Enligt uppgifter så är ett antal temperaturbegränsare seriekopplade, man kan då inte se vilken givare 

det är som löst ut och eftersom det är temperaturbegränsare och inte temperaturgivare kan man 

också bara veta att maxtemp är uppnådd någonstans. 

Återigen efter användning av metoden ”5 Varför” så kom det ut två teorier om orsaker som skulle 

kunna leda till övertemp.  Den ena är att man kan ha fått någon typ av kalkbeläggning eller någon 

form av biologisk tillväxt i kylkanalerna.  Det blir lätt ansamlingar av båda delarna vid snäva böjar och 

kanter men biologisk tillväxt har framförallt lättast att få fäste i stillastående vatten. 

Den andra teorin berör i första hand aggregat 1, då det aggregatet sitter först i tork kedjan.  En bit 

innan första tryckverket sitter en borstanorning som borstar rent pappret från eventuellt damm och 

smuts. Om inte pappret blir helt rent så finns en teoretisk chans att mer damm och smuts kan ta sig 

till aggregat 1 och där bränna fast i reflektorn. 

Både dessa teorier är svåra att sätta fingret på men en första kontroll kan vara att försöka följa upp 

temperaturer och leta efter avvikelser för hela systemet.  
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4.2 Utvärdering IR-termometer 
Resultatet visar att denna mätmetod visar ett bra mätvärde, då skillnaden mellan givarna på det 

utvalda mätstället nästan är obefintlig, se Tabell 3 för resultat.  

Tabell 3 - Visar resultat över en kontrollmätning av IR-termometer 

 
IR-termometer test [°C] 

Instickstermometer IR-termometer 

ca 31 31,2 
 

4.2 Temperaturuppföljning kylsystemet 
Efter mätning med IR-termometer på utvalda punkter på aggregaten och motbländare så har en 

sammanställning gjorts som ses i Tabell 4.  

Tabell 4 - Visar resultat av temperaturuppföljningen 

Temperaturuppföljning [°C] 

Aggregat nr 
Lampa Motbländare 

Lampa 
referensmaskin 

 In Ut In Ut In Ut   

1 26,6 29,5 31,4 32,0 27,4 31,4 
 2 26,6 28,0 31,2 31,4 27,0 31,2 
 3 26,8 34,2 31,0 31,4 29,2 32,6 
 4 27,2 32,0 31,6 32,4 26,6 29,2 
 5 30,0 37,6 31,2 33,4 26,6 28,6 (ej i drift) 

6 27,6 31,6 30,6 32,6 27,0 30,8 
  

Det utfördes även mätning av temperatur på något kallare utrör samt något varmare inrör från 

pumpstationen. Utrör höll en temperatur av 31,6 °C och det rör som återgår in i pumpstationen höll 

34,0 °C. 
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4.3 Vibrationsanalys 
Vibrationsmätningen är en mätning av totalnivå peak-to-peak. Det betyder att resultatet visar dubbla 

svängningsamplituden. Med andra ord hur mycket det mätta objektet flyttar på sig, se Tabell 5. 

Tabell 5 - Visar svängningsamplituden över totalnivå i de uppmätta aggregaten 

Vibrationsanalys P-P [mm] 

Mätpunkt Aggregat Maskinstomme Kommentar 

Aggregat 
nr 

huvudmaskin ref.maskin huvudmaskin ref.mask 
   

1 0,0170 0,0104     
 2 0,0189 0,0133     
 3 0,0401 0,0207   0,0097 
 4 0,0513 0,0182     
 5 0,0349 0,0900 0,0050   lampa upphissad ref.mask 

6 0,0019 0,0030     verk ej i drift ref.mask 

 
Man kan se att huvudmaskinen generellt sett har något större svängingsamplitud än 

referensmaskinen, dock är skillnaderna ganska små. De aggregat 1,2 och 5 på huvudmaskinen som 

var mest drabbade av larmet ”störning” har inte högst vibrations nivå och kan då sannorlikt inte bero 

av aggregatens rörelse vid normal drift. Fallet kunde isåfall kanske vara att det sker en mycket 

häftigare vibration med större amplitud just när felet inträffar. Men så var inte fallet under denna 

mätning.  
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4.4 Utlufttemperaturmätning 
I undersökningen om utluftemperaturen verkar regleras på samma sätt på alla aggregat kan man se 

att alla aggregat drar ungefär lika mycket ström och har samma spänning, därför borde effekten 

också ligga lika. Då kan man ju tänka sig att utluften speglar omvandlad effekt ganska bra.  

Alla aggregat som är i drift, ligger ungefär i leverantörens angivna område. Utluften ska i regel hålla 

mer än 60 °C. Så störst avvikelser finns i denna undersökning på referensmaskinen, den har dock 

väldigt få fel som kan kopplas till samma felstatistik, se Tabell 6 . Observera att aggregat nr 5 i 

referensmaskinen inte är i drift och drar därför ingen ström under mätningen. 

Tabell 6 - Visar temperaturer samt strömförbrukning över utluftstemperaturmätningen 

 
Utluftmätning [°C] och strömförbrukning [A] 

Aggregat nr Huvudmaskin Ref.maskin 

  Temp. Ström Temp. Ström 

1 58,6 10 48,2 9,5 

2 76,8 10 83,0 10 

3 76,1 10 73,4 10 

4 82,1 10 64,5 9,5 

5 63,8 9,5 24,4 0 

6 56,3 10 43,4 10,5 
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4.5 Säkerställa processen 
 

Tabell 7- Resultat över säkerställning av process 

 

Rekomendationer från leverantör 
  Bör  Uppfyllt 

1 Vatten kalkfritt 
  

- 

2 Vatten pH-värde 6,5-8 
 

Troligen ok 

3 Vattenledningar Stål el plaströr 
 

ok 

       Ska   

4 Tilloppstemperatur reflektor 35-40 °C Troligen ok 

5 Halt av Varidos på vatten 1-2 % Ok 

6 Vattentryck 1,5-2 Bar Ok 

     7 Utluftstemperatur i regel minst 60 °C Troligen ok 

8 Utluftslangar klara minst 120 °C Ok 

9 Utluftslangar ozonbestädiga 
  

Ok 

       Får ej förekomma   

10 Koppar komponenter 
  

Ok 
 

1. Allt vatten utom desstilerat vatten innehåller en viss mängd calcium och magnesium (kalk). 

Enligt uppgift så fylls systemet med vanligt kranvatten. 

2. pH-värdet på sjön fryken där vattnet kommer ifrån är ganska neutralt och ligger omkring 6,5-

7 år 2008. 

3. Egna observationer säger att vattenledningar mestadels består av förzinkade stålrör, slang 

förekommer verkar vara någon typ av hydrauliktålig slang. 

4. Inloppstemperaturen verkar ligga något under målvärde. 

5. Operatörer samt ansvariga hävdar att rätt koncentration används. 

6. Vattentrycket har varit stabilt omkring 2 bar de gånger jag besökt anläggningen. 

7. Enligt utluftsmätningen så avviker något aggregat men det finns ingen felstatistik som styrker 

att detta verkligen är en orsak till fel. 

8. Egna observationer säger att de ser hela och fina ut, operatörer påpekade att fel slangar har 

blivit monterade tidigare och det blev hål i dom direkt. 

9. Egna observationser som åvan. 

10. Av de uppföljningar som gjorts längs systemet så har inte koppar påträffats. 
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4.6 Gränslägen  
System: 

Vattentrycksgivare   min 1 bar 

Maximaltermostat vatten   70 grader 

Tryckvakt tryckluft   min 4 bar 

Vid varje aggregat: 

Temperaturbegränsare hus  130 grader 

Knopptermostat på reflektorns baksida 115 grader 

Knopptermostat på motbländaren 80 grader 

 

Finner inga toleranser eller intervall för följande gränslägen men följande sitter enligt uppgift 

monterat på varje aggregat. 

Differenstryckvakt vid utluftsugningen  

Utluftstemperaturgivare 

Inskjutningselement  på motbländaren 

Vridreflektor positionsgivare 

4.7 Analys online 
Intressanta parametrar att visa på en övervakningsenhet vore framför allt: 

Tabell 8 - Visar intressanta parametrar att följa online 

Hela anläggningen 

Systemvattentryck Troligen viktigaste parametern i systemet 

Utgående & 
Inkommande 

int.kylvatten.temp.  

Uppföljning av dessa parametrar skulle visa om 
värme överförningen är jämn och stabil 

För varje aggregat 

Strömförbrukning 
Alla aggregat har samma effekt och bör då om 

allt är efter ordning förbruka lite stor ström. 

Utlufttemperatur 
Variationer eller avvikande utlufttemperatur kan 

vara en ledtråd till att något med utluftspjället 
håller på att ge upp. 

Vattenflöden 
Förmodligen besvärligt att mäta, men intressant 

att följa upp om aggregaten beter sig lika. 
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4.8 Påverka utan mekaniskt ingrepp 
Läget idag är att man använder all tillgänglig effekt hos aggregaten vid drift över 150m/min. Låt säga 

att man överhärdar färgen många gånger kanske med 130%. Färgen hade då blivit genomhärdad vid 

endast 77% av total effekt. Energibesparingen blir då 23% av 23kW = 5.3kW. Alltså skulle man i det 

nya läget endast behöva kyla bort 17,7kW istället för 23kW.  

En annan vinst blir att det går åt mindre energi för samma produktion. För att optimera denna energi 

förbrukare kan tänkas att det kan ta sin tid att nå dit, vilket troligtvis skulle ge onödigt produktions 

bortfall. 

Även om man närmade sig gränsen till genomhärdning i tryckverken, så kommer färgen garanterat 

bli genomhärdad i sluttorken där aggregat 7-9 sitter på rad. 

 

4.9 Rengörningsmodell för kylanläggning 
Flera av teknikerna som kan användas för minskning av microorganisk tillväxt finns alla närvarande 

men inte verkande i denna process. Ozon bildas när den högfrekventa UVC-stålningen träffar 

syreatomer påväg ner mot pappersbanan. UV-ljus finns i alla aggregat, det är dock oklart om UV-

ljuset belyser vattnet. Kemikalien Varidos har en oklar funktion i sammanhanget, den skulle kunna 

vara ett desinfektions medel mot biologisk tillväxt samtidigt som det kan vara för att skydda någon 

annan stans och kan då fungera som biologisk näring istället. 

Första steget bör vara att ta reda på om man har någon microbiologiskt tillväxt i vattnet och om 

resultatet då blir positivt kontrollera med leverantören om omkonstruktion är möjlig och då ta vara 

på någon av fördelarna man ändå har med ozon, UVC-strålning mm. 

4.10 Intensivare rengörning aggregat 1 
Eftersom provet inte utförts så går det inte att få ut något resultat. Men ett förväntat resultat kunde 

vara att ”övertemp” fenomenet minskade på aggregat 1 och således hänger övertemp ihop med 

rengörning av reflektor och lampa. Visar sig resultatet väldigt positivt så bör man se över 

rengörningsintervall för alla aggregat. 

Renare reflektor och lampa har högre verkningsgrad och man tar då tillvara på all tillgänglig UV-

strålning. 
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5. Utvärdering 
Då man inte riktigt vet vad det är för fel på anläggningen så har ändå metoderna som används varit 

bra utan att gå för mycket på djupet någon stans. Mätintrumenten tycks ge väldigt bra 

fingervisningar över faktiskta värden även om man inte mäter med instickstemometer utan med 

utanpåliggande IR-termometer. Anläggningen är relativt komplex då den inte endast består av en 

UV-tork anläggningen med lite kringutrustning, det är trångt och svårt att se vad det finns för 

möjligheter till relevant mätning. Maskinerna ska ju också helst vara i drift så mycket som möjligt, det 

har också begränsat mätmetoder och noggrannare undersökningar som man ifrån började hade velat 

gjort på själva aggregaten.  

Resultatet ifrån temperaturuppföljningen innehåller igentligen inga avvikelser som är värda att 

nämna, det handlar om ungefär lika stora temperaturer överallt och på de aggregat där det är mer 

värmeökning än andra så matchar inte felstatistiken för ”övertemp”, så då får man anta att det är 

normalt med liknande temperaturer och att det inte är det som är felet. Värdena mellan 

huvudmaskin och referensmaskin påminner också väldigt mycket om varandra. 

Vibrationsanalysen var en rolig mätning att utföra, maskinen under drift utvecklar en ganska kraftig 

vibration då duken som trycker på pappret är två delad och när dukvalsen klämmer med ”diket” så 

skakar det till ganska kraftigt, man känner av det i marken brevid maskinen tillomed. En tanke var att 

det kanske påverkar lampornas position och det i samband med rörelser utlöser något larm. 

Vibrationsmätningen visar att aggregatens totalsvängning ändå rör sig med olika amplituder men den 

största totalsvängen på ca 5/100mm är inte jätte stor och det är nog inte heller i vibrationer 

problemen finns. 

Utlufttemperaturmätningen visar heller inga jätte stora avvikelser, svalast utluft har man på 

referensmaskinen där utluften är något svalare än vad den i regel bör vara. Strömförbrukningen är 

väldigt jämt över alla lampor och effekten tordes vara lika stor på alla aggregat, så 

utlufttemperaturen bör ligga väldigt lika, men eftersom det finns avvikelser här så finns det 

uppenbart någon skillnad. Det kan dock inte denna analys svara på. 

Processen känns ganska stabil och frågar man operatörer så är det väldigt sällan fel på anläggningen. 

Av de krav man kan finna från leverantören i användarmanualen så kan man säkerställa en stor del 

av processen och allt verkar ok, förutom just att det är rekomenderat att man ska använda destillerat 

vatten. 

Man får en känsla av att det handlar om specialfall nästan varje gång fel inträffar, för vid normal drift 

verkar läget vara väldigt stabilt.  
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6. Slutsatser 
Enligt temperaturuppföljningsmätningen så visar det på att vattentemperaturen som går in i varje 

aggregat håller något svalare temperatur än vad leverantören rekomenderar.  Eftersom man har få 

problem kan det vara dumt att ändra, men annars skulle nog den temperaturen justeras upp några 

grader. Svårt att säga vad det skulle leda till men det skulle vara mer enligt leverantörens 

rekomendation. 

Systemet är i sig väldigt läckagefritt, så det kan nog i prinsip betraktas som ett slutet system. Där ska 

normalt sett inte microbiologisk tillväxt finnas. Om man däremot har läckage av någon anledning och 

behöver fylla på så tillför man sannorlikt något användbart substrat till microorganismer. Händer inte 

detta så ofta så får man en tillfällig tillväxt som sedan kommer dö ut på några dagar.  

Hade man haft problem med microbiologisk tillväxt så hade man sannorlikt haft fler stopp än vad 

man har idag.  

Enligt uppgift så används idag vanligt kranvatten, vatten innehåller mer partiklar än man kan tro tex 

bakterier, mineraler osv. Det är inte alls säkert detta ställer till problem men om man är osäker så 

skulle det vara ett steg i rätt riktning att tömma systemet för att sedan fylla på med destillerat 

vatten. 

Destillerat vatten vill man då ha för att minska ev halt av kalcium och magnesium samt diverse andra 

substrat som kunde fungera som microbiologisk föda.  

Man bör utföra mätning av vatten kvalitet och microbiologisk tillväxt för att då se om det är ett 

problem man har, visar det sig att man har det så rådgör med leverantören om vilka möjligheter som 

finns. Kanske kunde ombyggnad på något vis göra så man kan dra nytta av de tekniker som det är 

finns i närheten som ozon som bildas när UVC-strålningen träffar syre atomer påväg ner mot 

pappersbanan. Samt själva UVC-stårlningen som effektigt skulle döda bakterier med mera. 

Detta arbete i sig har inte direkt ökat tillgängligheten på huvudmaskinen, eftersom analyserna bara 

ledde till resultat man kan använda för att utesluta att de inte är källan till felen som uppstår.  

En långvarig analys som kan rekomenderas är att öka rengörningsintervallet för aggregat 1, både för 

att öka reflekterande UV-strålning samt för att se om fenomenet ”övertemp” minskas. 

Ett system med destillerat vatten vet man dock inte vad det skulle leda till, kanske är det värt att 

prova. 
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7. Tackord 
 

Härmed utbringas ett stort tack till uppdragsgivaren för möjligheten att anta en riktig utmaning. 

Stort tack till Mikael Jansson som var uppdragsgivare samt Leo de Vin för handledning från 

Universitetet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Specifikationer för Clas Ohlsson IR-termometer Art.nr - 36-2286 

 Mäter temperaturen med IR-stråle, ingen direktkontakt med mätobjektet behövs. 

 Mätområde: -33 °C till 220 °C.  

 Temperaturvisning på LCD-display.  

 Distans/mätyta: ca 1:1.  

 Noggrannhet ±2,5 %.  

 Upplösning 0,2 °C.  

 Omkopplingsbar mellan C och F.  

 Drivs med 1 st. AAA/LR03 och 2 st. LR44-batterier (ingår).  

 Mått 150x14 mm. 

 

 

  



39 

 

Bilaga 2 – Specifikation för Easy-Viber

 


