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Sammanfattning

Detta examensarbete vid Stora Enso Skoghalls bruk utreder gångtiden på en CD-raffinörs
lagerpaket som endast går halva den av leverantören angivna drifttiden. CD-raffinören är
av modell RGP 82 och används för mekanisk bearbetning av träflis till fibrer, vilket i
slutändan av processen blir till kartongpapper. Denna maskin är en kritisk del av
tillverkningsprocessen och medför stora kostnader vid haveri, både i form av
produktionsbortfall och reparationer.

Under utredningens gång har det framkommit att den korta drifttiden är ett lokalt problem
på Skoghall då andra bruk inte har liknande problem. Vi har därför valt att koncentrera
oss på de driftförhållanden som råder på Skoghalls bruk.

En förutsättning för att erhålla angiven drifttid är att underhållet och dokumentationen på
maskinen fungerar på ett tillfredställande sätt. Det har visat sig att kommunikationen
mellan olika underhållsfunktioner inte alltid fungerat optimalt, vidare har det saknats
uttalade underhållsrutiner för t.ex. olje- och filterbyten samt regelbundna oljeanalyser. En
avgörande parameter för ett lagers livslängd är smörjsystemet, oljan skall uppfylla en rad
kriterier för att man ska uppnå maximal lagerlivslängd. På grund av bristerna i
underhållet misstänkte vi att den korta drifttiden kunde härledas till oljans kondition.
Efter flera oljeanalyser kunde vi konstatera att oljans partikelinnehåll var betydligt högre
än rekommenderat. Detta kan med stor sannolikhet bero på att djuprengöringsfiltret
troligen varit ur funktion en längre tid samt att tryckfiltrens filtreringsgrad inte följde den
nya rekommendationen. Det finns heller ingen som har någon information om att det
skett något oljebyte eller rengöring av systemet på väldigt lång tid.
För att på ett enkelt sätt kunna övervaka renheten på oljan har vi undersökt möjligheten
till att använda ett on-line system för partikelräkning.

För att undersöka lagrens nuvarande kondition har vi utfört ett antal vibrationsmätningar
på maskinen. Mätningarna utfördes med VMI:s mätinstrument EasyViber och bestod av
FFT-analyser och Envelopemätningar. Resultatet från dessa mätningar visade att det
fanns en begynnande skada i något av lagrens rullkroppar. Detta resultat parallellt med
FU-avdelningens egna mätningar ledde till ett byte av lagerpaketet.
För att få en uppfattning om hur systemet rör sig utfördes även en Vibshape analys som
grafiskt demonstrerar systemets rörelser.

När ett haveri inträffar går händelseförloppet väldigt snabbt, ofta handlar det endast om
någon dag. Detta ställer till stora bekymmer kostnadsmässigt då bytet ofta måste ske
oplanerat och kan därmed störa hela processen. Det vore därför önskvärt att kunna få en
tidigare förvarning för att lättare kunna planera bytet. Vi har därför utrett ett par olika
lösningar på ett fast on-linesystem för kontinuerlig övervakning av lagrens kondition.



Abstract

This paper at Stora Enso Skoghalls Mill investigates the lifetime of a CD-refiner bearing
unit that only operates half of the mention lifetime. The CD-refiner is a RGP 82 model
and is used for mechanical manufacturing of wood chips to fiber, which in the end of the
process becomes carton paper. This machine is a critical part of the process and results in
great cost in invent of a failure, both in lost of production volumes and repairs.

During the investigation it has been revealed that the short lifetime is a local problem at
Skoghall because no other Mills has similar problems. We have therefore chosen to
concentrate on the production parameters that are used at Skoghall Mill.

A condition to obtain the mentioned lifetime is that the maintenance and documentation
is working properly. It has been revealed that the communication between different
maintenance departments does not always work accurate, further more is pronounced
maintenance routines missing for example regarding oil- and filter exchange and regular
oil analysis. A crucial parameter for a bearing lifetime is the oil grease system, the oil
have to fulfil a number of criteria’s fore the bearing to reach maximum lifetime. Because
of the flaws in the maintenance routines we suspected that the short lifetime is caused by
the oil’s condition. After several oil analyses we came to the conclusion that the particle
contamination was higher than recommended. A plausible cause to this could be that the
deep filtering unit probably had malfunctioned for a long period of time, further more did
not the pressure filters follow the new recommendation. Neither is there anybody with
information about if there has been any oil chance or cleaning of the system for a very
long time.
One easy way to monitor the particle contamination is to use an on-line system for
particle counting, therefore we have examined one of the existing systems on the market.

To examine the present condition of the bearings did we conduct a series of vibration
measurements on the refiner. The measurements were conducted with VMI:s instrument
EasyViber and contained FFT-analyses and Envelope measurements. The result from
these measurements indicated an early injury in one of the bearings rolling elements. This
result together with measurements conducted by the FU-department resulted in a change
of bearing unit.
To get an idea how the system moves we conducted a Vibshape analyses that graphically
demonstrates the systems movements.

When a failure occurs the chain of events is very rapidly, often it is a matter of days. This
causes great problems and costs because the machine has to be changed during an
unplanned stop and can therefore affect the whole process. It would therefore be desirable
to get an earlier warning and have the possibility to make a planed stop.
We have investigated a few possible solutions for continues on-line monitoring system of
the bearings condition.
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1 Inledning

1.1 Problemformulering
Examensarbetet går ut på att utreda orsaker till att gångtiden på CD-lagringen (Compact
Disc) på Stora Enso Skoghalls bruk ej uppfyller tillverkarens uppgivna medellivslängd på
fem år. Den faktiska livslängden på bruket har varit mellan två till tre år. Det skall även
ges förslag på lämplig utrustning för fast mätning av vibrationer i lagerpaketet (bilaga 1).

1.2 Syfte
Att undersöka vilka faktorer som kan påverka livslängden på den aktuella lagringen.
Undersökningen skall även ge en fördjupad kunskap i maskindiagnostikens olika
mätmetoder och möjligheter samt hur de praktiskt kan tillämpas i detta fall.

1.3 Mål
Att finna troliga orsaker till den korta gångtiden på CD-lagringen, samt att ge förslag på
den bäst lämpade mätutrustningen och givarplaceringen för ett eventuellt fast
övervakningssystem som i ett tidigt skede kan upptäcka en begynnande skada.

1.4 Avgränsning
Detta examensarbete kommer på grund av arbetets längd att begränsas till att utreda
raffinören som ett eget fristående system med tonvikt på varierbara driftparametrar och
kringutrustning. Vid val av mätsystem har vi valt att begränsa oss till ett fåtal leverantörer
då utbudet är omfattande.
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2 Bakgrund

2.1 Stora Enso skoghall
Stora Enso Skoghalls Bruk ligger 10 kilometer söder om Karlstad och har ca 850
anställda. Bruket har två stycken kartongmaskiner, KM 7 och KM 8 som producerar 740
000 ton1 bestruken kartong per år, främst till livsmedelsindustrin. KM 7 byggdes 1977
och byggdes ut 1994, den nya kartongmaskinen KM 8 byggdes 1996 samtidigt som den
nya CTMP linjen.2

2.2 Raffinöranläggningen
Raffinören som används idag på Stora Enso togs i bruk 1996 i samband med att den nya
CTMP (Kemotermomekanisk process) linjen byggdes.
Raffinörens uppgift i CTMP linjen är att mala ner träflis/trämassa till fibrer för vidare
förädling. För att göra detta så har man en raffinör, en motor samt ett mellanliggande
lagerpaket. Detta delsystem i CTMP levererades av Metso Sundsvall som även utför
service och reparation.
Då raffinören är en kritisk del av processen använder sig Skoghall av ett system där ett
”drop-in paket” alltid finns tillgängligt hos Metso i Sundsvall med en inställelsetid på ca
10 timmar. Efter haveri skickas det gamla paketet upp till Sundsvall för reparation som
vanligtvis tar mellan 10-12 veckor. Efter reparationen lagras paketet hos Metso fram till
nästa byte.27,37

Figur 1: Översiktsbild av CD raffinör RGP 82.
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2.2.1 Raffinör

Kvarnen består i huvudsak av en fast statordisk och en roterande malskiva (rotordisk)
som är 82 tum i diameter och har en malspalt på cirka 0.6mm.
I detta fall är malskivorna av CD-typ, vilket står för Compact Disc och innebär att de är
utformade som en tallrik (figur 2 och 3). Fördelen med detta är att det ger en stor
kontaktyta mellan skivorna samtidigt som diametern hålls nere för att undvika allt för
stora krafter och periferihastigheter.
Träflisen matas in i kvarnen genom en skruv i centrum och slungas ut i periferin på grund
av centrifugalkraften och mals ner till fibrer genom allt finare segment som sitter
fastmonterade på malskivorna. Under processen tillsätts vatten för att minska
värmeutvecklingen i raffinören som varje dag maler cirka 480 ton flis.26

Figur 2: Segmenthållare statordisk Figur 3: Segmenthållare rotordisk

2.2.2 Lagerpaket

Det är lagerpaketet mellan raffinören och motorn som examensarbetet behandlar.
Lagerpaketet består i stort av en genomgående axel med tre stycken specialtillverkade
sfäriska axialrullager från SKF med benämningen 29456E.
Smörjningen av lagren i lagerpaketet är kombinerat med hydraulsystemet och drivs av en
elektrisk hydraulpump vid hydrauliktanken samt en remdriven pump på lagerpaketet.
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Figur 4: Genomskärning av lagerpaket med tillhörande inmatningsskruv.

2.2.2.1 Smörj-/hydraulsystemet

Det kombinerade smörj-/hydraulsystemet består av en oljetank på ca 1300 liter med tre
anordningar för filterring.
På oljetanken sitter ett djuprengörings- och vattenavskiljningsfilter i form av ett CJC-
filter med en reningsförmåga ner till 1 µm. CJC-filtret har en kapacitet på 120 l/min och
körs kontinuerligt för att säkerställa en funktionsduglig smörjning.
Från tanken går två separata oljeledningar, en till hydrauliken samt en till smörjsystemet.
Oljan till lagersmörjningen passerar genom en filteranordning bestående av två
parallellkopplade oljefilter som möjliggör byte av filter under drift. För att erhålla rätt
temperatur på smörjningen till lagerpaketet passerar oljan genom en oljekylare innan
oljan fördelas i ett fördelningsblock för vidare transport till lagren. För att övervaka flödet
till lagren sitter det en flödesvakt på respektive ledning. En returledning med
temperaturvakt för tillbaka oljan till tanken.
Oljan till hydrauliksystemet renas med ett filter innan den går vidare till styrventilen som
reglerar hydraultrycket.
Både smörj- och hydrauliksystemet har 6 µm filter som innehåller en tryckvakt som
kontrollerar differentialtycket över filtret. Skulle det bli för högt så indikerar tryckvakten
och om trycket inte sjunker inom en förinställd tid stoppas huvudmotorn.7
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Figur 5: Översiktsbild av smörj-/hydraulsystemet.

2.2.3 Koppling

Mellan Raffinören och motorn sitter en axel med mellanliggande Safeset koppling.3

Kopplingen, som är tillverkad av Voith, har en inbyggd momentbegränsare som innebär
att kopplingens brytrör går av om momentet överstiger ett visst värde. Detta skall
förhindra allvarliga olyckor om t.ex. lagren skulle skära.4

2.2.4 Motor

Kvarnen drivs av en synkronmotor som har en märkeffekt på 24MW (vilket motsvarar
cirka 32500 hästkrafter) och ett fast varvtal på 1500 rpm. Den drivs med 10700 V och
1385 A. Raffinören använder sig av direktstart och accelererar således upp från noll till
fullt varvtal på ca 3- 4 sekunder obelastad. Anledningen till detta är att en utrustning för
långsammare start inte blir ekonomisk försvarbart i denna storleksklass. Det skall dock
noteras att en direktstart sliter mer på motor och lager.27

2.2.5 Övervakning

På grund av alla de krafter som finns i raffinören så finns det ett antal
övervakningsanordningar och mätinstrument som kontrollerar maskinen kontinuerligt
under drift (bilaga 2). Skulle inlagda gränsvärden överskridas snabbstoppas maskinen.
Detta är en förutsättning för att minimera eventuella skador vid haverier.7
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3 Genomförande

3.1 Teori primära lagerskador
Rullager är känsliga konstruktionselement som ofta är utsatta för stora krafter. Om lagren
inte underhålls på ett korrekt sätt så kan skador lätt uppkomma. Den första typen av skada
som inträffar kallas för primär lagerskada. Den primära lagerskadan är ofta svår att
fastställa då följdskador ofta inträffar. Redan en primärskada kan leda till att lagret måste
kasseras t.ex. på grund av förhöjda vibrationsnivåer eller missljud.5

3.1.1 Slitage

Vid användning av rullningslager är slitage normalt inte ett problem. Om lagret får
otillräcklig smörjmängd kan rullkropparna komma i kontakt med ytter- och innerring för
att oljefilmen blir för tunn. Ett tecken på detta fenomen är spegelblanka kontaktytor i
rullagret.
Kommer det in främmande partiklar i lagret kan även dessa leda till slitage. Det är därför
viktigt att man är noggrann med renligheten vid montage, samt att man har bra tätningar
och ett väl fungerande filtreringssystem för smörjmedlet.
Rullager är väldigt känsliga för vibrationer om det saknas en smörjfilm, något som
uppstår vid stillestånd av maskinen. Känsligheten beror på rullarnas utformning som
endast möjliggör rullning i en riktning vilket ger glidning i andra riktningen. En maskin
som står i en vibrationsrik miljö bör därför vara bra dämpad för att i möjligaste mån
minska vibrationernas skadliga effekter.

3.1.2 Smetning

Smetning uppkommer då två ytor i ett lager glider mot varandra under belastning samt att
det är otillfredsställande smörjning. Vid dessa förhållande överförs material från ena ytan
till den andra. Friktionen ger upphov till en väldigt hög temperatur i lagret och metallen
omhärdas.
Smetning kan även förekomma vid en kraftig acceleration av rullarna när de går in i
belastningszonen, detta på grund av att det blir glidningar i lagret.6

3.1.3 Korrosion

Korrosion kan uppstå i ett lager om smörjmedlet inte klarar av att skydda ytorna mot
inträngande vatten eller frätande substanser. Dessa vätskor kan efter en tid förstöra
metallens skyddande oxidskikt och leda till gravrost. Vattnet med dess salter angriper
metallen genom att bilda en elektrolyt som leder till vattenetsning. Om gravrost bildas
kan detta även leda till skalning och sprickbildning.
Om förspänningen är otillräcklig kan passningsrost bildas i det glapp som finns mellan
axel och innering samt ytterring och hus. Passningsrost kan lokalt gå djupt vilket kan leda
till att små partiklar lossnar vilket ger en ojämn belastningsfördelning.6
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3.1.4 Ytutmattning

En förutsättning för att ytutmattning skall kunna uppstå är en otillräcklig smörjning. Det
som då inträffar är att ytornas yttersta ojämnheter kommer i kontakt med varandra och
deformeras. Dessa deformationer blir så kraftiga att det uppstår små sprickbildningar i
ytan, ytutmattningar. Dessa är till en början mikroskopiskt små och har då ingen stor
inverkan på lagrets gång, men allt eftersom sprickorna växer ökar även deras inverkan.
Även små sprickor kan dock skada lagret genom att underlätta bildandet att djupare
liggande utmattningssprickor.6

3.1.5 Intryckningar

Intryckningar kan uppstå i samband med en felaktig montering, detta kan t.ex. uppstå då
man låter kraften gå över rullarna genom att man belastar fel ring. Även renlighet är
viktigt vid montering av ett lager, då främmande partiklar i lagret kan leda till att
intryckningar uppstår i lagerbanorna. Intryckningarna skapas genom att partiklar från
t.ex. ofiltrerad olja, metallspån eller rester från en trasa valsas in i löpbanorna och ger
märken.
Intryckningar kan även uppstå i ett lager då en maskin är stillastående, detta beror på att
lagren är känsliga för vibrationer och statisk överbelastning då de inte är i drift.6

3.2 Teori sekundära lagerskador
När en primär lagerskada inträffat leder denna lätt till att så kallade sekundära
lagerskador uppstår. När en sekundärskada väl har uppstått har man inget alternativ
förutom att kassera lagret och ersätta det med ett nytt.5

3.2.1 Sprickor

Den vanligaste orsaken till att sprickor uppstår är någon form av misshandling av lagren
vid montering. Det kan t.ex. vara värmemontering med felaktigt valda toleranser eller
direkta hammarslag mot ringarna. Vad som då sker är att fina sprickor bildas som vid
drift leder till att små bitar lossnar.
Även andra lagerskador kan leda till sprickbildning, exempel på detta är smetning,
skalning och gravrost vars skador då fungerar som anvisningar för sprickorna.6

3.2.2 Skalning

Efter ett visst antal drifttimmar når lagret sin normala livslängd och det uppstår skalning
som följd av normal utmattning. Det är dock sällan ett lager håller så länge att normal
utmattning orsakar skalning, därför finns det ofta andra bakomvarande orsaker till att
skalning uppstår. Exempel på sådana orsaker är temperaturutvidgning, för stora yttre
belastningar eller för stor förspänning. När skalningen pågått en viss tid kan man
upptäcka den genom att ljud och vibrationer ökar, när detta sker kan det vara en god idé
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att planera ett lagerbyte. Även andra typer av lagerskador kan leda till skalning t.ex.
gravrost, smetningar och intryckningar.6

3.3 Möjliga felorsaker på lagerpaketet
I utredningen om lagerpaketets haveriorsak kan man se flera möjliga orsaker.
Det kan t.ex. vara skadade lager vid leverans, för stora krafterna som verkar på lagren,
bristfälligt underhåll eller konstruktionsfel, som alla kan förkorta livslängden på lagren.

3.3.1 Fel montering

Ca 30 procent av alla lagerskador kan härledas till någon form av oriktig montering. Vid
byte av ett skadat lagerpaket kan en felaktig uppriktning av rotorn leda till för stora
radiella kraftpåkänningar på lagren. Även snedställning av lagren är en vanlig felorsak
vid montering.9

3.3.2 Skada vid leverans

Vid byte av lagerpaketet transporteras drop-in paketet hit från Sundsvall med hjälp av
lastbil. Det är därför tänkbart att det kan uppstå skador i lagret redan under transporten
som förkortar lagrets livslängd. Vid förvaring är ett lagerpaket väldigt känsligt för
vibrationer, i underhållsinstruktionen finns det bestämmelser för bl.a. maximal vibration
av golvet samt förvaringstemperatur.7

3.3.3 Smörjsystem

Ett väl fungerande smörjsystem är en förutsättning för att maximera lagrens livslängd.
Det finns flera faktorer som kan påverka smörjningen negativt. Till att börja med är det
viktigt att oljan håller rätt temperatur, d.v.s. att det finns ett väl fungerande kylsystem.
Vidare krävs att oljan har rätt viskositet vid raffinörens arbetstemperatur, d.v.s. att man
valt rätt olja.
För att undvika partiklar i oljan så krävs det ett slutet system med filteranordning och
någon form av vattenavskiljare. För att oljan skall nå alla delar av lagret krävs rätt mängd
och tryck. Ungefär 40 procent av alla lagerhaveri kan härledas till bristfällig smörjning.8

3.3.4 Obalans

Vid montering av det nya lagerpaketet är det viktigt att en ny obalansmätning utförs för
att undvika kast. Denna mätning bör helst ske vid drift då materialen kan vara olika
känsligt för värmeutvidgning. Obalansen bör sedan mätas kontinuerligt för att garantera
att inga ändringar inträffat. Även en förhållandevis liten obalans ger upphov till stora
krafter. Exempelvis ger 1 kg obalans på 1 m radie vid 3000 rpm upphov till en kraft på
100 kN som växlar riktning 100 gånger i sekunden.
Även om man aldrig helt kan balansera bort obalans så lönar det sig alltid att balansera
mera.9
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3.3.5 Dålig tätning

För att undvika föroreningar i oljan är det förutom filter även viktigt med rätt placerade
och väl fungerande tätningar. Extra viktigt blir detta då raffinören producerar ånga av det
insprutade kylvattnet, ångan är mycket aggressiv mot både tätningarna och lagren.27

3.3.6 För stora vibrationer

Det finns många olika källor till vibrationer, gemensamt för alla är att de utan rätt
åtgärder kan ge upphov till så stora vibrationer att det allvarligt försämrar maskinens
funktion samt förkortar dess livslängd. Några av de vanligaste orsakerna finns nämnda
ovan t.ex. obalans och uppriktning. Utöver dessa finns t.ex. böjd axel eller elektriskt
inducerade vibrationer.
Även andra störningskällor som intilliggande maskiner kan öka vibrationsnivån i
lagerpaketet. När raffinören är ur drift blir dessa vibrationer än mer skadliga för
lagerpaketet då det inte finns någon skyddande smörjfilm som förhindrar intryckningar i
lagerbanorna.

3.3.7 Fel förspänning

Vid montering/konstruktion är det viktigt att lagren monteras med en korrekt
förspänning, för stor förspänning kan leda till att lagrets axiella maxpåkänning
överskrids. En för låg förspänning skall också undvikas då en viss förspänning krävs för
att lagren skall kunna fungera felfritt.10

3.3.8 Slitna segment

För att mala ner flisen till fiber är det mönstrade segment fastmonterade både på rotor-
och statordisken. För att inte dessa skall ge upphov till obalans är det viktigt att de är
noggrant balanserade vid tillverkningen och att ytterligare en balansering sker vid
montage. Vid drift finns det en risk för att segmenten slits ojämnt och då ger upphov till
obalans, därför är en kontinuerlig mätning av obalansen viktig.

3.3.9 Fel malspalt

Malspalten, d.v.s. avståndet mellan statordisken och rotordisken, kan ställas in separat för
både rotor- och CD-spalten.7 Ju finare dessa avstånd är desto större axiella påkänningar
utsätts lagren för.

3.3.10 För stort flisflöde

Även flisflödet kan regleras och ett större flisflöde ger även det upphov till en större
axiell kraft på lagren.
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3.3.11 För stort axiellt hydraultryck

Malspalterna justeras med hjälp av hydraultrycket och en elektrisk motor som genom
trycksättning på rotor- och statordisken utövar ett tryck på den inmatade flisen. Det är
viktigt att detta axiella tryck inte överskrider det av tillverkaren rekommenderade värdet.

3.3.12 Underdimensionerade lager

I och med den stora inmatade effekten och de stora massorna ställs stora krav på lagrens
förmåga att ta upp såväl axiella som radiella krafter. En felaktig uppskattning av dessa
krafter eller allt för snävt valda säkerhetsmarginaler kan därför leda till val av för klena
lager.

3.3.13 För hög temperatur

En maskins drifttemperatur har stor betydelse för funktionen, skulle den bli för hög kan
maskinen få nedsatt funktion eller haverera.

3.4 Maskindiagnostik
Den bästa indikatorn på en maskins status är vibrationer. Varje maskin och de delar den
består av har sitt eget vibrationsmönster, skulle någon begynnande skada inträffa så visas
detta genom att mönstret förändras.
Det behöver inte vara en skada som ger vibrationer, även fel som uppriktning och obalans
visas i spektrumet.
Får man en förändring av vibrationerna eller ser att mönstret hänger ihop med ett visst fel
har man möjligheten att planera in en service och åtgärda problemet innan man får ett
haveri.11

För att mäta vibrationer använder man ofta en piezoelektrisk accelerometer, när denna
utsätts för vibrationer så alstrar denna en elektrisk laddning.12

3.4.1 Frekvensanalys

Vid analys av ett vibrationsspektrum finns det vissa frekvenser som är av större intresse
att kontrollera då höga utslag vid dessa frekvenser går att koppla till en direkt skada.
För att få fram dessa olika frekvenser använder man sig av en matematisk metod kallad
”Fast Fourier Transform” eller FFT som möjliggör uppdelning av den uppmätta
vibrationssignalen i dess frekvenskomponenter.13

Varvtal är ett viktigt inslag när man gör en diagnos på en maskin då de flesta felen är
starkt beroende av varvtalet. Exempel på sådana fel är obalans som är en 1 x varvtalet
och en spricka i axeln som är 2 x varvtalet.14

Även lagerskador går att upptäcka genom frekvensanalys då en skada på ett lager ger
upphov till en mängd olika frekvenser.
Vissa utslag är oberoende av varvtalet, exempel på sådana frekvenser är 50 Hz och 100
Hz som kommer från elnätets spänningsfrekvens.15
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3.4.2 Envelope

Då lagerskador ger upphov till förhållandevis små vibrationer kan det vara svårt att
upptäcka dessa på ett tidigt stadium vilket ofta är önskvärt. För att kunna upptäcka
begynnande lagerskador i ett tidigt stadium kan man använda sig av en teknik kallad
Enveloping. Tekniken går ut på att man förstärker de små vibrationssignalerna som
lagerskador ofta ger upphov till vid höga frekvenser, detta samtidigt som man filtrerar
bort de höga amplituderna som t.ex. obalans och uppriktning. Kvar har man nu ett
Envelopespektrum där kugg- och lagerskador ofta framgår tydligare.16,17

3.4.3 Stötpuls

Stötpulsmätning är ett bra verktyg för att mäta driftkonditionen i ett lager. Ett
rullningslager ger alltid ifrån sig stötar som generas i kontaktytan mellan rullkroppar och
lagerbanor. Stötpulsgivaren reagerar på dessa pulser då de ligger i närheten av givarens
resonansfrekvens på 32 kHz. Ett elektroniskt filter släpper igenom resonansfrekvenserna
och filtrerar bort de lägre maskinvibrationerna, den uppmätta amplituden är en funktion
av stöthastigheten. Det som nu återstår är en serie av stora och små elektriska pulser som
man kan avläsa i ett analysprogram för trendning och diagnostik.
Stötpulsmätning och vibrationsmätning är två helt olika mättekniker där den väsentliga
skillnaden ligger i vilken del av stöten man mäter. SPM kräver därför en annan typ av
givare och signalbehandling än vibrationsmätning. I SPM mäter man den transienta
tryckvåg som sprids ut i kropparna, medan man i vibrationsmätning mäter den svängning
som uppstår efter att tryckvågen har bildats.18

3.4.4 Elektroniskt stetoskop

Som ett komplement till stötpulsmätning av lager kan man använda ett elektroniskt
stetoskop, metoden går ut på att lyssna på lagren för att upptäcka eventuella fel. I och
med att detta är en subjektiv bedömning så krävs det stor erfarenhet för att ställa rätt
diagnos. Varje lagerskada har sin specifika ljudbild vilket kan vara svårt att urskilja för
ett otränat öra.

3.5 Mätutrustning
En maskins tillstånd kan man mäta med en mängd olika instrument. De flesta instrument
har liknande funktioner för mätning av t.ex. vibrationer, temperatur, varvtal.
Man kan dela in instrumenten i två kategorier, portabla instrument och fasta
onlinesystem. Vilket man bör använda beror till stor del på hur beroende man är av
maskinen, samt hur lång tid som löper mellan upptäckten av fel till dess den är i akut
behov av reparation.
Oberoende av om man använder sig av fast eller portabelt instrument utvärderas oftast
mätresultatet i ett mjukvarubaserat analysprogram.
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3.5.1 Fast övervakningssystem

Ett fast onlinesystem sitter permanent monterat på en eller flera utvalda maskiner. Det
kan vara inställt på att mäta utvalda parametrar kontinuerligt eller med vissa intervall.
Detta gör att man får en bra kontroll på driften samt hur maskinen mår.
Det finns ett antal olika modeller på fasta onlinesystem på marknaden så här delas för
enkelhetens skull systemet in i tre delar: givare, modul samt en centraldator.

Givare
Beroende på vilka parametrar som skall övervakas använder man sig av olika specifika
givare. Dessa monteras fast på maskinen och sänder elektriska signaler till modulen.

Modul
Modulen sitter vanligen i nära anslutning till maskinen och tar emot signalerna från de
olika givarna. Dessa bearbetas och skickas sedan vidare till en centraldator för analys.
Antalet givare man kan koppla till enheten begränsas av antalet kanaler i modulen, dessa
kan variera kraftigt mellan olika fabrikat och modeller.19

Centraldator
I centraldatorn finns avancerad mjukvara som kan analysera och trenda data från
modulen. Det bör även påpekas att centraldatorn kan vara uppkopplad på det lokala
nätverket eller Internet för analysering och kontroll hos t.ex. tillverkaren av
mätutrustningen.

Figur 6: Principskiss över ett fast övervakningssystem.
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3.5.2 Portabla instrument

Handburna instrument kan användas för rondverksamhet eller som ett komplement till
onlinesystemet.
Givaren som används vid mätning kan vara av olika slag t.ex. en mätprob eller en magnet
som är kopplad till instrumentet via en kabel. Det går även att använda sig av fast
monterade givare som man kopplar in instrumentet på.
Efter att mätningarna är slutförda förs mätresultatet över till analysprogrammet för
analysering.

3.5.3 Analysprogram

I analysprogrammet analyserar man vibrationerna med hjälp av olika analysverktyg för
att upptäcka eventuella begynnande skador.
De olika programmen skiljer sig åt men har alla någon form av verktyg för trendning och
härledning av frekvenser.
Vidare kan man programmera in givna värden i mjukvaran så att när dessa överskrids
larmar systemet.

3.6 Beräkningar

3.6.1 Lagerfrekvenser

En skada på ett rullningslager ger upphov till en specifik frekvens, beroende på i vilken
del av lagret skadan finns kommer vibrationsanalysen att visa större utslag vid specifika
frekvenser. T.ex. så kommer en skada på rullkroppen att generera en specifik frekvens
som förutom varvtalet beror på lagrets specifika lagerdata. Samma sak gäller för lagrets
inner- och ytterring samt rullkroppshållaren. Om dessa frekvenser är kända kan man i ett
vibrationsspektrum urskilja lagerskador på ett tidigt stadium.

Följande lagerdata krävs för beräkning av lagerfrekvenser:

SKF 29456E
Antal rullkroppar Z = 18 st
Rullkroppsdiameter/delningsdiameter d/D = 0,174
Rullkropparnas kontaktvinkel α = 54,294o

För att beräkna lagerfrekvenser används följande formler20:

Innerringsfrekvens:
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Ytteringsfrekvens:
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Rullhållarfrekvens:
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För att erhålla lagerfrekvenserna multipliceras ovanstående ”multiplikatorer” med
varvtalet i Hz.

3.6.2 Viskositet

För att uppskatta viskositeten vid arbetstemperaturen på en olja använder man sig av två
referensvärden, 40 oC respektive 100 oC som är fastställda genom en standardiserad
metod enligt ISO 3448. Arbetstemperaturen på hydrauloljan vid raffinören är 57 oC och
viskositeten uppskattas då till 30 mm2/s (bilaga 3).
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4 Resultat

4.1 Tidigare haverier
Det har inträffat ett flertal haverier på lagerpaketet sedan starten 1996, hittills har
lagerpaketet blivit utbytt sex gånger av olika anledningar. De två huvudorsakerna till
haverierna har fastställts av Metso till lagerhaveri samt tätningsläckage (bilaga 4).
Vid alla haverier förutom 1998 har alla förslitningsdelar så som lager och tätningar bytts
ut på det havererade paketet oavsett haveriorsak.
Lagringspaketets identitet bygger på axelns nummer, om axeln är obrukbar efter ett
haveri ersätts den med en ny axel med samma nummer.21

Som tidigare nämnts är medellivslängden på lagerpaketet 5 år enligt Metso. Denna
livslängd är beräknad utifrån havererade paket för det aktuella året i förhållande till totala
antalet paket i drift. Detta innebär att medellivslängden kan variera kraftigt från år till år
och är dessutom känsligt för antalet nyproducerade raffinörer. Detta till trots kan vi
konstatera att Skoghalls medellivslängd är alldeles för låg.37,40

Haverihistorik
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Figur 7: Haverihistorik för CD-raffinör RGP-82.

1998-04 (Axelnummer 3710):
Det första haveriet inträffade under 1998, lagerpaketet skickades då till Sundsvall på
snabbreparation. Hos Metso finns dock ingen dokumentation av denna reparation i deras
system, men på Skoghall finns en räkning daterad den 12/5-99. 22

1999-07 (Axelnummer 4732):
Lagerpaketet havererade på grund av mektätningen, vid demontage upptäcktes att en
kiselkarbidring saknades.
Även ett segment hade lossnat på grund av att skivorna touchade varandra.
Vid kontroll av lagerstatusen fann man att de var normalt slitna.
Gravrost och rostfläckar noterades på olika detaljer i paketet.22
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2001-09 (Axelnummer 5345):
Haveriet berodde på att mektätningen hade fått omfattande skador.
Ur inspektionsrapporten kan man utläsa att det fanns slitskador och korrosion på flera
detaljer.23

2002-02 (4732):
Vid kontakt med Gunnar Johnson på Metso i Sundsvall framkom det att denna reparation
troligen var ett garantiåtagande och därför finns ingen haverirapport tillgänglig. Det har
dock framkommit att haveriet orsakades av en lagerskada på främre lagret.

2005-03 (Axelnummer 3710):
Paketet kom till Sundsvall 2005-03-24, vid demontering upptäcktes att främre och
mittersta lagret hade havererat genom skalning och smetning. Även små intryckningar i
bakre lagrets husbricka samt oljeläckage i cylindern noterades.
På olika detaljer i lagerpaketet fann man även kraftig rostbildning.24

2007-04 (Axelnummer 4732):
Vid vibrationsmätning av lagerpaketet i slutet på mars upptäckte FU-avdelningen
indikationer på skador i rullkropparna vid vertikal mätning på det bakre lagret vid
frekvensen 1350 Hz. Detta var första gången som en misstänkt lagerskada upptäcktes på
ett så tidigt stadium, man valde därför att följa upp med nya dagliga mätningar.
Den 4 april togs det beslut om att drop-in paketet skulle skickas till Skoghall från
Sundsvall samtidigt som man fortsatte med de dagliga mätningarna. Mätningarna visade
tydligt att trenden var växande fram till morgonen den 10/4 då den nådde sitt maxvärde
på 0,33 mm/s RMS. Vid mätning på eftermiddagen samma dag hade amplituden sjunkit
till 0,17 mm/s RMS.25 Detta beteende är typiskt för en lagerskada då rullarna efter en tid
jämnar ut skadan och därmed minskar vibrationerna. Med detta som bakgrund beslutade
man sig för att fullfölja lagringsbytet vilket skedde den 12/4-07. I skrivande stund är inte
servicen slutförd och därför finns ännu inte någon information om eventuella skador i
lagerpaketet.

Vid byte av lagringen upptäcktes att en O-ring vid en av ”styrpadsen” för uppriktningen
av lagerpaketet var av fel material vilket lett till att den gått sönder. Detta kan förklara
den vibrationsökning som uppstått då diskarna körts isär, detta fenomen
uppmärksammades första gången i slutet på Mars 07.27

O-ringens påverkan på raffinören i helhet bedöms dock av Metso som relativt liten.31
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Figur 8: Vagga för lagerpaket med ”styrpads” Figur 9: Trasig O-ring från ”styrpads”

Slutsats haverier:
Flera av haverierna har orsakats av läckage i tätningar. Utredningen har visat att ett
bristfälligt tätvattensystem har orsakat förslitning genom att främmande partiklar har
trängt in i tätningarna. År 2002 byggdes tätvattensystemet om till ett slutet system med en
filteranordning, dock tillsätts en viss mängd vatten kontinuerligt på grund av läckage.
Detta flöde övervakas för att kunna upptäcka om större läckage inträffar.
Efter ombyggnation av tätvattnet har inget haveri inträffat på grund av skadade tätningar,
man kan därför förutsätta att tätningsproblemet är bortbyggt.26

Haveri på grund av lager har inträffat tre gånger på de elva år systemet har varit i drift.

4.2 Nuvarande underhåll
En större omstrukturering för underhållsverksamheten är under utveckling, grundtanken
är att rondintervallerna skall baseras på en riskanalys. I riskanalysen tar man bland annat
hänsyn till hur stor risk det är att en maskin havererar, hur lång tid det tar att åtgärda samt
vad maskinen har för betydelse för processen.
Vidare skall kommunikationen mellan de olika avdelningarna förbättras för att få en
bättre kontroll och helhetsbild över underhållsåtgärderna.27,28

Underhållet av raffinöranläggningen sker idag huvudsakligen av personal på
smörjavdelningen, mekaniker, personal från hydraulavdelningen samt FU-tekniker.

4.2.1 Olja

De fasta underhållsrutinerna består idag av en okulärbesiktning där bl.a. tankens synglas
kontrolleras för att bedöma oljans kondition, detta sker varje vecka.29

Det görs idag aldrig några oljeanalyser av oljan men vid upptäckt av missfärgad olja kan
en separat oljerenare kopplas till systemet. Denna separata oljerenare som lånas in från
hydraulavdelningen renar oljan ner till 1 µm samt tar bort en liten mängd vatten.
Sen installationen 1996 har oljan varit bytt åtminstone en gång, detta skedde för minst
fyra år sedan. Vid senaste/alla haverier fanns det ingen olja att tillgå så produktionen
fortsatte utan oljebyte, dock sattes den externa renaren in för att ta bort eventuella
partiklar.28,29,30

Det bör påpekas att detta förfarande inte är optimalt då den förorenade oljan kan påverka
lagren innan filtren har renat oljan från partiklar och därmed är skadan redan skedd.37,31
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En ny olja måste även den renas innan den tillförs till systemet, då den kan innehålla
partiklar. Det går dock även att använda sig av befintlig olja om den tappas ut ur systemet
och renas externt innan den åter förs tillbaka till systemet. Detta förfarande ger även
möjlighet att rengöra tank och rörsystem.

Figur 10: Oljetank med inkopplad extern filteranordning.

4.2.2 Filter

Underhållet av filter sköts idag av CTMP:s smörjavdelning, filteranordningen på tanken
(CJC) byts med 24 månaders intervall och tappas på vatten cirka en gång per år.
Oljefiltren som renar smörj- och hydrauloljan byts vid indikation på igentäppt filter, det
vill säga när differentialtrycket ökat. Om filtret inte indikerat under en period av två år
byts filtret ut ändå.

Figur 11: CJC-filteranordning monterad på oljetanken.
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4.2.3 Förebyggande underhåll

CD-raffinören ingår i FU-teknikernas rondverksamhet där man utförligt kontrollerar
maskinens kondition i fyra respektive sex veckors intervall.
Kontrollen består av vibrationsmätning med CSI:s portabla instrument där resultatet
loggas och analyseras. Resultatet jämförs sedan med tidigare mätningar för att kunna se
trender för maskinen.
En enklare kontroll med hjälp av ett elektroniskt stetoskop från SPM sker var sjätte
vecka, då man försöker lyssna sig fram till eventuella avvikelser.28

4.2.4 Mekanikerunderhåll

Mekanikerna går rond på raffinören två till tre gånger i veckan. Rondverksamheten består
främst i att lyssna på maskinen samt göra en visuell kontroll för att t.ex. upptäcka
oljeläckage, trasiga tätningar mm.

4.2.5 Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll är fortfarande på planeringsstadiet, tanken är att operatörerna skall
utföra viss rondverksamhet i samråd med övrig underhållspersonal.27

4.2.6 Underhåll drop-in paket

Skoghall har skrivit ett avtal med Metso om lagring av drop-in paketet. Konceptet heter
SuperStore™ och innebär att Metso lagerhåller lagerpaketet i upp till 90 månader med
garanti. Normal garanti från leveransdagen är 12 månader, men med SuperStore™
förlängs denna garanti till 18 månader med start senast efter 72 månader efter service.
Paketet förvaras fylld med konserveringsolja i en vibrationsfri miljö vid en temperatur på
15-30 oC med en luftfuktighet på max 50 %.
Under lagringstiden utförs kontroller för att övervaka och åtgärda drop-in paketets
kondition. I kontrollerna ingår bl.a. oljebyten, vibrationsmätningar och provkörningar
med jämna mellanrum (bilaga 5).32

4.3 Mätresultat

4.3.1 Oljeanalys

För att kontrollera oljans kondition utfördes ett oljeprov som skickades in till Mobil för
analys. Enligt Mobils utvärdering av oljan var den i gott skick och inget slitage hade
förkommit. Partikelinnehållet i analysen uppfyllde ISO-klass (18/)15/13, detta är högre
än både Metsos rekommenderade värde och ISO 4406:s rekommenderade värde för
hydraulik 14/11.
Ett andra oljeprov utfördes i samband med byte av lagerpaketet, man kunde då se en
kraftig försämring av oljans partikelinnehåll som nu stigit till ISO-klass (21/)18/15.
Dessa oljeprov togs dock i botten på tanken vilket innebär att oljan som når lagren
förhoppningsvis är mindre förorenad, detta då oljan har passerat ett filter.
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Det kan vara värt att notera att i samband med de båda oljeproven på CD-raffinören togs
även prov på den intilliggande raffinören av typen RGP 286. Även här visade det nya
provet på en ökning av partiklar, detta trots att CJC-filtret bytts samt att den externa
renaren varit inkopplad en tid.
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Figur 12: Diagram över oljeanalysen på CD-raffinör.

Den aktuella viskositeten vid 40 oC var ca 69 mm2/s, detta kan jämföras med en ny
hydraulolja som enligt Mobil har en viskositet på 64 mm2/s vid 40 oC
Då korrosion har förekommit i lagerpaketet är oljans vatteninnehåll av intresse,
rekommenderat värde ifrån Metso är mindre än 100 ppm att jämföras med det uppmätta
värdet på 50 ppm (bilaga 6).33

4.3.2 Vibrationsmätning

Vibrationsmätningar med ett portabelt mätinstrument från VMI har utförts på CD-
raffinörens lagerpaket för att mäta vibrationsnivåerna. Vi valde att utföra mätningar på tre
punkter för att kunna identifiera statusen på varje lager. De två främre lagren (mot
malskivorna) mättes radiellt och horisontellt och det bakre lagret mättes radiellt,
horisontellt samt axiellt. I mätningarna ingick ett frekvensspektrum, ett
Envelopespektrum samt en mätning av lagerkonditionen i samtliga mätpunkter och
riktningar. Då det kan vara svårt att ställa in rätt bandpassfilter valde vi att utföra
Envelopemätningarna med samtliga tillgängliga filter.
Vid analysen av resultatet från mätningarna använde vi oss av VMI:s mjukvaruprogram
SpectraPro. Granskningen av frekvensspektrumen från mätningarna gav indikationer på
skador i mittenlagrets rullkroppar i lagerpaketet. Däremot hittade vi inget utmärkande på
våra Envelopemätningar som var av intresse att utreda vidare.
Parallellt med vår mätning utförde FU-avdelningen en referensmätning med ett portabelt
instrument från CSI, de fann då samma skada fast på det bakre lagret och vid en annan
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frekvens. På grund av denna indikation valde vi att parallellt med FU:s mätningar göra
ytterligare egna mätningar för att följa skadans utveckling (bilaga 7).

Vid kontroll av SpectraPro’s inlagda frekvenser för lager 29456E fann vi att de avvek
från de frekvenser FU-avdelningen använder sig av. Vid noggrannare undersökning fann
vi att FU-avdelningen har två uppsättningar av frekvenser, varav den ena enligt uppgift är
en äldre version som inte används.34

Då detta kan försvåra analysen av mätningarna bestämde vi oss för att kontrollera med
SKF vilka frekvenser som gäller, då det enligt Metso skall vara standardfrekvenserna för
29456E. Vi kunde då konstatera att varken våra eller FU:s frekvenser stämde överens
med de av SKF angivna frekvenser.

Tabell 1: ”Lagermultiplikatorer” från olika databaser för lager 29456E.

SKF Skoghall SpectraPro
BPFO 8,08605 8,09 8,0302
BPFI 9,91395 9,9 9,9702
BSF 3,01946 3 2,8401
FTF 0,449225 0,45 0,45

Då skillnaden inte är så stor ansåg vi i samråd med FU att det inte behövs göras någon
omedelbar ändring, dock ändrades känsligheten för indikation av fel från 20 % till 10 %.
Vid ökning av spektrumets frekvensområde från 0-1500 Hz till ett större mätområde kan
det dock vara aktuellt att ändra till exakta värden, detta då felmarginalen stiger vid högre
multiplar.

4.3.2.1 VMI mätningar

Figur 13: Frekvensspektrum för vertikalmätning av mittenlager före lagerbyte, mätt den 11/4-07.
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Grafen ovan är hämtad från en av mätningarna med VMI instrumentet på mittenlagret i
radiell-vertikal riktning. Man kan se tydliga träffar på frekvenserna 900, 1800 respektive
2700 Hz med en maximal amplitud på ca 1.3 mm/s RMS.
Dessa kan med hjälp av mjukvaran SpectraPro härledas till skador på rullkropparna i
mittenlagret.
Utslagen kan även komma från andra källor förutom lagren, t.ex. kan 900 Hz bero på
likspänning. Vi undersökning av segmenten fann vi att räfflorna i inre ringen var 36
stycken vilket ger 900 Hz vid det aktuella varvtalet 25 Hz.
Efter lagerbyte utförde vi en referensmätning för det nya lagerpaketet och fick då fram
grafen nedan.

Figur 14: Frekvensspektrum för vertikalmätning av mittenlager efter lagerbyte, mätt den 16/4-07.

Vid analys av referensmätningen fann vi samma träffar som innan lagerbytet, dock med
betydligt lägre amplitud. Detta resultat var förvånande då dessa toppar ej bör förekomma
på ett nytt oskadat lager.
Vi beslutade oss därför för att göra nya mätningar för att se om frekvenserna kunde
härledas från andra delar av systemet. De delar vi bestämde oss för att undersöka vidare
var bland annat motor, matarskruvar, fundament, pump och stativet för lagerpaketet.
Frekvenserna förekom på flera av de delar vi utförde mätningarna på, dock fick vi högst
amplitud vid mätning av lagerpaketets stativ (Figur 14).
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Figur 15: Frekvensspektrum för vertikalmätning av stativet efter lagerbyte, mätt den 17/4-07.

Vid jämförelse med mätningen på mittenlagret efter lagerbyte (figur 14) så ser man att
amplituden är mycket högre i stativet vid samma frekvenser. Det är därför tänkbart att en
mätning av stativet före lagerbyte hade visat på högre amplituder än vad mätningen av
mittenlagret (figur 13) före lagerbyte gör. Detta skulle då kunna indikera på att det inte
fanns någon lagerskada i det gamla lagerpaketet. Var frekvenserna i så fall skulle kunna
härledas till är svårt att säga.
Mätningen av den remdrivna hydraulpumpen visade på ett stort utslag vid 1800 Hz . Vid
intervju med personal på FU har det framkommit att vid undersökning av lagren med
elektroniskt stetoskop störs mätningen av hydraulpumpen. Dessa två fakta tyder på att
pumpens vibrationer fortplantar sig till lagerpaketet. Då pumpen bör generera en
”konstant” amplitud vid 1800 Hz kan vi inte förklara den växande trenden över tiden som
vi uppmätte i lagerpaketet innan bytet.
Ur grafen från mätning på stativet fanns en mindre peak vid 1350 Hz som låg på ca 0.1
mm/s RMS vilket sammanfaller med FU-avdelningens misstänkta lagerskada.

4.3.2.2 CSI mätning
Nedanstående grafer är hämtade från FU-avdelningens vibrationsdatabas.35

Man kan även här se indikation på en rullkroppsskada, dock vid 1350 Hz vilket är en
annan frekvens (multipel) än vad vi uppmätte. Som kan ses i figur 16 uppmättes
amplituden till 0.33 mm/s RMS vid 1350 Hz, vilket var lägre än vid vår mätning.
Det ska dock noteras att mätpunkternas placering samt mätmetod skiljer sig något åt.
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Figur 16: Frekvensspektrum från FU-avdelningens mätning för vertikalmätning av bakre lagret före
lagerbyte, mätt den 10/4-07.

Efter bytet av lagerpaketet utfördes en mätning för att använda som referens för fortsatt
trendning. Resultatet från mätningen visas i nedanstående figur, där man fortfarande kan
se en amplitudpeak vid 1350 Hz på ca 0.1 mm/s RMS. Detta amplitudvärde stämmer väl
överens med det vi uppmätte på samma frekvens i stativet.
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3Figur 17: Frekvensspektrum från FU-avdelningens mätning för vertikalmätning av bakre lagret efter
lagerbyte, mätt den 16/4-07.
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4.3.3 Vibshape

För att kontrollera hur motor, koppling och raffinör rör på sig i förhållande till varandra
utfördes en vibshape mätning.
Systemet står uppställt på ett stort fundament av betong med vikten 118 ton36, hela
fundamentet är isolerat ifrån golvet med en fog av gummi och vilar på ett antal
gummikuddar.

Figur 18: Fundament under raffinöranläggningen

I Figur 19 ser man ett utdrag ur Vibshape mätningen som utfördes på
raffinöranläggningen. Referensnivån utgörs av de ljusa rektanglarna, medan de mörka
rektanglarna representerar raffinöranläggningen i sitt maximala läge. Motorn rör sig
främst runt sin längsgående axel, medan raffinördelen rör sig upp och ner i vertikalled.

Figur 19 : Skiss över raffinörens ”vibshape” mätning

Som figuren visar rör sig systemets ingående delar symmetrisk och därmed uppstår inga
stora böjpåkänningar på axeln. Lagren påverkas därför inte nämnvärt av dessa
förhållandevis små ”böjningar” av axeln, dessutom tillåter lagrens konstruktion en liten
snedställning av axeln i förhållande till lagerhuset.

Raffinör

Motor
Koppling
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Vid ”Vibshape” mätningen erhöll vi det högsta värdet i punkt 11, detta värde är dock
filtrerat och kan således inte jämföras mot standard.

Tabell 2: ”Vibshapenivå” i mätpunkterna.

Mätpunkt ”Vibshapenivå” mm/s
1 0.5728
2 0.5331
3 0.4191
4 0.4977
5 0.1400
6 0.4101
7 0.2482
8 0.3459
9 0.4036
10 0.5279
11 0.6252
12 0.4195

4.3.4 Totalnivå

Även om systemet rör sig symmetriskt kan vibrationerna nå sådana amplituder att de
ändå är skadliga för systemet. Vi utförde därför en mätning av totalnivån i de punkter
som vi använde oss av i ”Vibshapemätningen”, dessa värden jämförs sedan mot standard.
Standarden bygger dels på effekten på maskinen man mäter på och dels hur
uppställningen ser ut. Det är svårt att fastställa om systemet skall betraktas som vekt eller
styvt, vi har därför valt att jämföra våra resultat mot båda dessa kriterier.
Vid vår mätning fick vi den största amplituden till 1.2894 mm/s RMS i punkt 2. Värdet
faller med god marginal inom gränsen 2.3 mm/s RMS för styv och 3.5 mm/s RMS för
vek uppställning, detta enligt ISO 10816-3:1998 med en effekt mellan 0.30-50 MW.

Tabell 3: Totalnivå i mätpunkterna.

Mätpunkt Totalnivå mm/s
1 1.1643
2 1.2894
3 0.7556
4 0.8752
5 0.5874
6 0.8223
7 0.4687
8 0.6543
9 0.5903
10 0.8779
11 1.0143
12 0.5823



31

4.4 Möjliga felorsaker

4.4.1 Fel montering

Monteringen av lagerpaketet sker av personal från Metso Sundsvall efter noggranna
föreskrifter. Detta i kombination med att den korta drifttiden är unik för Skoghall gör att
vi anser att felmontering är en mindre trolig orsak. Dessutom finns inga tydliga tecken
som pekar mot att skador skall ha uppstått i samband med montering.

4.4.2 Skada vid leverans

Paketet levereras hit med lastbil av Metso, lagringen förvaras lodrätt uppställd på
dämpare för att minimera skaderisken. Hela kedjan från det att paketet lämnar verkstaden
i Sundsvall tills det startas upp i Skoghall övervakas av Metsos personal då Skoghall
slutit ett speciellt serviceavtal. Detta gör att skada vid leverans kan anses mindre troligt
då kompetent personal alltid finns närvarande.

4.4.3 Smörjsystem

Metso rekommenderar följande tre smörjoljor för lagerpaketet7:

 Mobil Mobilgear 626,
 Nynäs GL 10 och
 Texaco Meropa 68.

Skoghalls Bruk har valt att använda sig av Mobilgear 626 som är en mineralbaserad
kugg- och snäckväxel olja. Denna lämpar sig väl för hård belastning under lång
användningstid, dessutom har den en hög oxidationsbeständighet.
Vid undersökning av oljetemperaturen till lagret har vi noterat att den ligger ganska
konstant runt 40 oC och returoljan är ca 57 oC, vilket av Metso betraktas som normala
värden. För att kyla returoljan till 40 oC används en oljekylare som sitter efter en
filteranordning. Denna oljekylning är viktig då oljans viskositet är starkt
temperaturberoende.
För att erhålla en tillfredställande drift rekommenderar Metso Sundsvall att
partikelinnehållet i oljan inte överskrider värdet 17/14/11 enligt ISO 4406:1999 (bilaga
8). Vid kontakt med personal på SKF och Metso så bekräftade de att resultatet från
oljeprovet var dåligt och enligt uppgift ligger andra bruk generellt under denna ISO-klass.
Man kan med säkerhet konstatera att lagerlivslängden reduceras på grund av detta höga
partikelinnehåll i oljan för denna typ av applikation.10,37

Vid kontroll av CJC-filtret upptäckte vi i samarbete med smörjavdelningen och en
representant från filterleverantören Particon Teknik AB att filtret var defekt. Indikatorn
för vattenavskiljningen var trasig och dessutom gick oljan troligen bypass genom filtret
som då inte hade någon renande förmåga. Det är svårt att säga hur länge detta pågått men
enligt ansvarig smörjare har indikatorn för vattenavskiljningen inte fungerat under hans
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tid som smörjare vid anläggningen. Vidare kunde vi konstatera att man inte följt den av
Particon rekommenderade arbetsgången vid filterbyte, detta kan vara en bidragande orsak
till filtrets haveri.
Metsos rekommenderade intervall av CJC-filterbyte är var 12:e månad medan Particon
Teknik AB rekommenderar 18-24 månaders intervall.38

Enligt vår kontakt på Metso Sundsvall, Hans-Olof Backlund, är det rekommenderat att
använda filter som renar ner till 3 µm på både smörj- och hydraulsystemet. Vid vår
utredning har vi dock fastställt att nuvarande filter renar ner till 6 µm.39

Under utredningens gång har det framkommit både vid kontakt med Metso och SKF att
Kvarnsvedens bruk har bra livslängd på sina lagerpaket till raffinörer. Vid kontakt med
personal på Kvarnsvedens framkom det bl.a. att de använde sig av 16 tums filter istället
för de av Metso rekommenderade 8 tums filtren. Ett byte till ett 16 tums filter innebär ett
lägre tryckfall över filtret samt en längre genomloppstid, vilket av Kvarnsveden upplevs
bidra till en bättre filtrering.40,41

4.4.4 Obalans

Innan leverans av ett drop-in paket utför Metso en kontroll av obalansen på paketet,
denna obalans får då ej överstiga 0,3 mm/s RMS.42

Vidare skulle en allt för hög obalans under drift upptäckas av FU:s rondverksamhet.

4.4.5 För stora vibrationer

Hela systemet står på ett fundament som vilar på gummifötter, detta avskärmar raffinören
med motor från skadliga vibrationer från andra maskiner. Detta innebär att de enda
förekommande vibrationerna alstras internt av systemet.
På de vibrationsmätningar som FU-avdelningen utför under drift bör växande vibrationer
upptäckas innan de uppnår kritisk amplitud.25

4.4.6 För stora krafter på lagren

Många av de nämnda orsakerna till för stor belastning på lagren kan ses som mindre
troliga då samma förhållanden råder på liknande lagerpaket på andra bruk. Detta gäller
t.ex. fel förspänning och underdimensionerade lager.
Det axiella hydraultrycket är begränsat av en styrventil där maxvärdet är satt till 120 bar
som standard. Vid kontroll av Skoghalls hydraultryck så stämmer detta väl överens med
standardinställningen, vilket lagerpaketet är konstruerat för att klara av (bilaga 9).
Vad beträffar punkterna ”slitna segment” och ”fel malspalt” så är deras inverkan svår att
fastställa då jämförelsedata saknas.
För stora krafter på lagren p.g.a. för stort flisflöde är inte troligt då kapaciteten på
raffinören är mycket högre. Vidare kan noteras att det tagits ett beslut om att en ny
matarskruv skall installeras vilket medför en produktionsökning på ca 20 %.27

En intressant iakttagelse är att raffinören på Skoghalls bruk var den första i sitt slag och
skulle därför kunna skilja sig något konstruktionsmässigt i jämförelse med en nyare



33

årgång. Det har dock framkommit vid kontakt med Metso att lagerpaketet uppgraderas
med de senaste ändringarna vid varje reparation.26

4.5 Val av mätutrustning
För att få en bättre överblick av statusen på raffinören kan man installera olika typer av
mätsystem. Vi har valt att undersöka utrustningar för oljeanalys och vibrationsmätning,
då detta är två av de mest kritiska områdena för lagerpaketet.

4.5.1 Vibrationsmätning

För att bättre kunna övervaka raffinören krävs tätare mätintervall, det skulle då vara bra
att installera ett on-linesystem. Vi har valt att undersöka två olika leverantörers lösningar,
SPM och CSI. Valet föll på dessa två leverantörer då Skoghall redan använder sig av
dessa två system och därmed förenklas inlärning och integration med befintlig utrustning.
SPM använder sig av två olika tekniker för vibrationsmätning, vibrationsanalys och
stötpulsmätning, CSI använder sig enbart av vibrationsanalys.
Skoghall har redan ett befintligt CSI 4500 (on-linesystem) och vi har därför valt att utreda
fördelar med flytt av befintligt system i förhållande till att köpa in ett nytt system.

Vid val av givarplacering är det önskvärt att få givarna så nära lagren som möjligt, helst i
direkt kontakt med ytterringen. Detta kan dock vara svårt att genomföra då en sådan
montering kräver att lagerpaketet demonteras först. Hur detta skulle kunna se ut framgår
av bilaga 12 som är ett gammalt givarförslag från Metso. Vid kontakt med Metso anser
de numera att en axiell givare placerad på motorsidan på lagerpaketet är fullt tillräckligt.
Vid den senaste uppgraderingen förbearbetades ett hål för en sådan givarplacering. Vid
kontakt med CSI och SPM har dock önskemål om fler givare framkommit för att få ett
bättre resultat. Beroende på vilket system man väljer skiljer sig givarplaceringen något åt.

4.5.1.1 SPM
SPM:s förslag på fast on-linesystem innebär en helhetslösning för både CD:n och
Rejekten. Övervakningen på varje raffinör sker med hjälp av tre vibrationsgivare i var sin
riktning, en stötpulsgivare på lager ett resp. lager tre samt en varvtalsgivare. Givarna
kopplas till en gemensam analysenhet, i SPM:s fall en VCM enhet. Då denna enhet inte
kan behandla stötpulssignaler måste dessa signaler först passera genom en BMU enhet.
Programvaran som SPM använder är Condmaster® Nova vilket innehåller de vanligaste
funktionerna som FFT analys, ställbara larmnivåer mm. SPM har även en EVAM
funktion, denna jämför nya uppmätta värden med ett statistiskt medelvärde och
presenterar resultatet som en dimensionslös färgkod. Detta möjliggör en snabb avläsning
och enklare tolkning av resultaten.43

Skoghall använder sig redan idag av SPM:s mjukvaruprogram, detta medför att det inte
blir några merkostnader i form av utbildnings- och inköpskostnader för
mjukvaruprogrammet. Investeringen för detta on-line system blir således bara den för
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hårdvaran och beräknas till cirka 165 000 kr, till detta tillkommer installationskostnader
(bilaga 10).

4.5.1.2 CSI
En flytt av befintligt on-line system från rullmaskin på KM 8 till raffinören och rejekten
bör inte generera några större kostnader. Den största kostnaden består av att ansluta
systemet till datanätet på CTMP, övrig utrustning som t.ex. givare och modul bör gå att
flytta utan större modifikationer. Ett alternativ till att dra en datakabel från modulen till
datanätet skulle kunna vara att överföra signalen med hjälp av en router eller
radiosändare.34

Har man inte möjligheten att flytta det befintliga systemet kan man investera i ett ny
uppgraderad version av CSI 4500.
Vi har undersökt och kommit fram till två olika moduler, CSI 4500MS med 12 kanaler
samt CSI 4500M med 16 kanaler. Förutom givarkanaler finns det anslutningar för
tachometer och reläer på båda modulerna, detta möjliggör en länkning mellan
vibrationsdata och driftparametrar. Systemen innehåller de vanliga funktionerna så som
frekvensmätning, tidsfunktion, ställbara larminställningar, ställbara frekvensvidder samt
PeakVue.
PeakVue är CSI:s patenterade form av envelopemätning som är speciellt framtagen för att
tidigt upptäcka lagerfel och kuggväxelfel.44,45

PeakVue har tidigare provats på Skoghall med blygsamma resultat och används därför
inte längre under den dagliga verksamheten.34

Offerten från Peab Process angående on-linesystemet är försenad och i skrivande stund är
kostnad, givarplacering och exakt utformning av systemet okänt.

En lämplig placering av vibrationsgivarna är att placera givarna vertikalt och horisontellt
i direkt anslutning till höljet både på motor- och kvarnsida samt en axiell givare på
motorsidan (figur 20).

Figur 20: Förslag på givarplacering för CSI:s mätsystem.
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4.5.2 On-line system för oljeanalys

Ett alternativ till kontinuerliga provtagningar av hydrauloljan är att installera ett fast
övervakningssystem för mätning av partiklar samt vatteninnehåll. Vi har valt att titta på
on-linesystemet CS1000, vilket levereras av Hydac Fluidteknik AB.
Systemet mäter partikelinnehållet i oljan och presenterar resultatet antingen som en ISO
kod eller så genereras en utsignal mellan 4-20 mA som motsvarar totala antalet partiklar.
En av fördelarna med detta system är att det går att integreras i ABB:s styrsystem och där
presentera resultatet.
Förutom en partikelmätare kan även en vattensensor installeras i systemet, vilken även
den är kompatibel med ABB:s styrsystem.
För att använda dessa två givare krävs ett visst flöde och tryck, dessutom kan resultatet
påverkas av små luftbubblor i oljan. För att garantera att rätt tryck erhålls samtidigt som
luftbubblorna elimineras kan en pump installeras.
Två liknande system är under upphandling på hydraulavdelningen för att undersöka
möjligheterna med systemet.46 Andra referenser för systemet är till exempel Hylte bruk.

Vid kontakt med en representant från Hydac kom vi fram till att i vårt fall bör det
förutom själva mätaren räcka med vattentillsatsen samt kabeldragning. Eventuellt kan det
bli aktuellt med en pumptillsats om resultatet inte blir tillförlitligt.
Den totala kostnaden för hela systemet inklusive installation bör då ej överskrida 50000
kr (bilaga 11).

Figur 21: Hydac CS1000 partikelmätare med block.
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5 Diskussion

Vår utredning av möjliga orsaker till kort gångtid på CD-raffinören har p.g.a. sekretess
till största delen koncentrerats till yttre omständigheter. Detta då vi inte kunnat få ut allt
det material vi önskat från Metso Sundsvall, t.ex. i form av mer detaljerade ritningar och
designdata. Detta har i viss mån begränsat våra möjligheter att undersöka huruvida
belastningarna på lagren är större än beräknat.
Flera av de tänkbara orsakerna i kapitel 3.3 kan anses som mindre troliga då den korta
gångtiden är ett lokalt problem för Skoghall. Liknande raffinörer vid andra bruk runt om i
världen har en betydligt längre gångtid, vilket även Metsos egen statistik visar på.

Vid undersökning av tidigare haverier har vi funnit att dokumentationen varit bristfällig
både från Metso och Skoghalls sida. T.ex. har det varit svårt att få tag i exakta
haveridatum, rapporter samt haveriorsaker då underlaget inte bara varit bristfälligt utan i
vissa fall till och med felaktigt. En klar förbättring har dock skett de senaste åren gällande
inspektionsrapporterna från Metso samt Skoghalls egen dokumentation.

Sedan examensarbetets start har underhållet på raffinören uppmärksammats mer än
tidigare. Vid undersökning av tidigare underhållsrutiner fann vi ett antal brister som kan
härledas till brist på kunskap och samordning. Som exempel kan nämnas att ansvarig
smörjare inte var insatt i CJC-filtrets funktion samt att det saknades rutiner för
kontinuerlig provtagning av oljan. Trots ansträngningar har vi inte lyckats ta reda på när
oljan senast byttes, dock vet vi att det minst var fyra år sedan. Vid de två senaste
haverierna har inte oljan bytts ut bl.a. för att det inte funnits tillräckligt med olja i lager.
Detta är mycket allvarligt då även en kort driftperiod med förorenad olja kan leda till små
skador i lagren om inte filtren ger tillfredställande rening. Att försöka rena en olja efter
haveri är därför inte att rekommendera då skadan redan kan vara gjord innan oljan hunnit
renas. Dock är inte heller en ny olja en garanti för att få ett lågt partikelinnehåll.

Analysen av oljeproven som skickades till Mobil visade på en kraftig höjning av
partikelhalten, både i CD och Rejektern. Detta trots insatta åtgärder för att reducera
partikelhalten, detta gör att man kan ifrågasätta tillförlitligheten på oljeanalysen samt
säkerheten i provtagningen. Det har framkommit att oljeprovet tas ur urtappningskranen
längst ner på tanken, detta är inte optimalt då man helst skall ta oljeprovet direkt på
ledningen till lagret då oljan är filtrerad och i cirkulation.

Då vi inte visste vilket Envelopefilter som var optimalt i vårt fall, bestämde vi oss för att
utföra mätningar med samtliga filter. Som förväntat så varierade Envelopespektrumen
beroende på vilket filter mätningen utfördes med. En intressant iakttagelse var att även
vibrationsspektrumen förändrades beroende på vilket filter som användes. Detta är
mycket förvånande då filtervalet inte skall påverka vibrationsspektrumet.

Vid jämförelse mellan våra vibrationsmätningar och de utförda av FU skiljer sig
resultaten åt både gällande frekvens, amplitud och vilket lager som gav utslag. Vid våra
mätningar använde vi oss av en magnetgivare medan FU använder en mätprob, teoretiskt
sett är magnetgivaren att föredra då man får en bättre kontakt mellan givare och
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anläggningsyta. Även mätpunkternas placering skiljde sig åt då vi missbedömde lagrens
placering.

Under utredningen av eventuellt on-line system har vi varit i kontakt med två olika
leverantörer, SPM och CSI. Vid kontakt och offertbegäran har vi märkt en viss skillnad i
visat intresse och servicevänlighet. SPM har visat stort intresse för vårt examensarbete
och har visat upp och demonstrerat sina produkter på Skoghalls bruk. Information och
offertunderlag har levererats snabbt och varit genomarbetat. CSI intresse har varit något
svalare och förseningar angående offerter har förekommit.
Vid intervjuer på Skoghall har det framkommit att denna skillnad i intresse inte är något
nytt fenomen.
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6 Åtgärdsförslag

6.1 Rekommenderade

Installation av avtappningskran för oljeprov:
För att få ett mer tillförlitligt resultat bör proverna tas på tilloppsledningen efter att oljan
har passerat filtren. Det är först här man kan avgöra den verkliga mängd partiklar som når
lagren. Som layouten ser ut idag är detta inte möjligt, vi rekommenderar därför en
modifiering där man installera en avtappningskran på flödet efter filtret (bilaga 13).

Kontinuerliga oljeprov:
Ett enklare oljeprov bör utföras internt minst varannan månad för kontroll och trendning
av partikel- och vatteninnehåll. Dessutom bör ett mer omfattande oljeprov göras externt
av t.ex. Mobil minst 2-3 gånger per år.

Alt. Fast onlinemätning av oljan:
Som ett alternativ till manuella provtagningar kan man installera Hydacs onlinesystem
som eliminerar vissa felkällor så som felaktig provtagning samtidigt som det ger bättre
förutsättningar för trendning. Det kan dock vara lämpligt att följa upp resultatet med
manuella mätningar två gånger per år, för att säkerhetsställa tillförlitligheten.

Fasta vibrationsgivare:
För att få ett mer tillförlitligt resultat bör man installera fasta vibrationsgivare på
lagerpaketet. En sådan installation ger bättre signaler och säkerställer att man mäter på
samma punkt varje gång. Vid användning av fasta givare finns möjligheten att ansluta
alla givare till ett gemensamt mätskåp för snabbare och lättare rondering.

Fast on-line system för vibrationsmätning:
Som en vidareutveckling av fasta givare kan det vara lämpligt att installera en fast on-line
övervakning. Detta ger fördelen att man kan övervaka maskinen kontinuerligt för att
upptäcka förändringar i trender.

Först och främst anser vi att en flytt av befintligt CSI system från rullmaskinen på KM 8
till raffinörerna är att föredra. Det främsta argumentet för detta är att systemet redan är
inköpt och klart att använda.

Finns inte möjligheten att flytta CSI systemet rekommenderar vi SPM:s system för
kontinuerlig övervakning av de båda raffinörerna. De främsta anledningarna till detta val
är:

- Komplett lösning till en rimlig kostnad.
- Bra servicerespons enligt tidigare erfarenheter.
- Både vibrations- och stötpulsmätning i samma system.
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Oljebyte:
Efter haveri skall oljan bytas samtidigt som tanken och rörsystemet rengörs. För att
säkerställa att detta är möjligt bör en rutin skapas för beställning alternativt lagerhållning
av olja.
Som ett alternativ kan man tappa ur oljan och rengöra den externt samtidigt som tanken
och rörsystemet rengörs.

Tryckfilter:
Tryckfiltren i smörj- och hydrauliksystemet skall bytas från 6 µm till 3 µm filter. Vidare
bör man ersätta nuvarande 8 tums filter med 16 tums filter. Om filtren inte indikerat för
byte inom en tvåårsperiod eller haveri inträffat skall filtren bytas ut.

CJC-filter:
CJC-filtret bör kontrolleras manuellt varje vecka i samband med smörjarens rond. Det
kan vara lämpligt att kontrollera vattennivån och tryckgivaren samt allmän status på
filtret.
Filterpatronen bör bytas ut med 12 månaders intervall om tryckgivaren inte indikerat
tidigare. Vid byte är det viktigt att en noggrann rengöring av hela filterbehållaren
genomförs enligt Particons rekommendationer.

Rutiner för oljepumpen:
Vid alla driftstopp bör den eldrivna oljepumpen vara i drift för att ha ett fortsatt
smörjflöde genom lagren. Genom att bibehålla smörjflödet skyddas lagren mot skadlig
kondens.

6.2 Önskvärda

Ökat smörjflöde:
På nyare modeller av CD-Raffinör RGP 82 använder sig Metso av ett större smörjflöde
till lagren för att ytterligare öka marginalerna. En ny el-pump med större kapacitet skulle
då kunna öka flödet från dagens 18 l/min till ca 45 l/min. Ev. kan det även bli aktuellt att
ersätta befintliga rör mot rör med större dimensioner.

Ökat frekvensområde:
För att tidigare kunna få indikationer på begynnande lagerskador kan man utöka
frekvensområdet vid vibrationsmätningar av FU. Dagens mätområde 0-1500 Hz kan då
utökas till ca 0-3200 Hz. Detta får dock inte medföra att man byter ett lagerpaket för
tidigt, en träff i det utökade området bör alltid följas upp under en tid för trendning. Först
när träffarna ”kryper ner” under 1500 Hz bör ett lagerbyte beaktas. Dock bör inte en träff
under 1500 Hz per automatik innebära ett byte utan det krävs en ”betydande
amplitudnivå” innan ett byte kan vara aktuellt. Värdet på denna amplitudnivå går endast
att fastställa genom erfarenhet då varje skada har sitt unika beteende.
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Tackord

Vi vill inleda med att tacka Stora Enso för att vi fått möjligheten att utföra vårt
examensarbete på Skoghalls bruk och för de resurser som har avsatts för detta projekt.

Vi vill tacka all personal på Skoghall som har varit involverade i vårt arbete för den hjälp
och det mottagande vi fått. Ett speciellt tack vill vi rikta till våra två handledare Johan
Dufva och Siw Brüngel samt produktionstekniker Jan Johansson för deras engagemang
och vägledning. Vidare vill vi tacka Lennart Wallenius och hans medarbetare på FU-
avdelning, Christer Johansson på Hydraul samt Anders Dahlberg på Mek. för all den tid
och kunskap de har bidragit med.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner på Metso i Sundsvall Hans-Olof
Backlund och Gunnar Johnson för deras insatser som har hjälpt oss i vårt arbete. Vidare
vill vi tacka övrig personal på Metso för den hjälp och det mottagande vi har fått under
arbetets gång.

Vi vill även passa på att tacka de olika företag och deras representanter som vi har varit i
kontakt med under arbetets gång, inte minst Johan Arvidsson på SPM.

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Hans Johansson på Karlstads universitet
för den tid och vägledning han bistått oss med samt allt det material han har
tillhandahållit.

Detta examensarbete har varit ovärderlig erfarenhet för oss då vi fått chansen att tillämpa
våra teoretiska kunskaper på ett verkligt fall. Vi tycker att det har varit en väldigt rolig
och lärorikt tid här på bruket där vi känt oss väldigt uppskattade och välkomna.
Avslutningsvis hoppas vi att detta examensarbete kommer till nytta och hjälper Er med
framtida underhållsarbete.

/ Daniel och Marcus
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Bilaga 1: Uppgiftsbeskrivning

Ärende Ex-Jobb – Maskindiagnostik ”Förlängning av gångtid på CD-lagring”

Datum 2006-10-27

Plats CTMP

För kännedom Tommy Lehn, Jan Johansson

Bakgrund Den nya linjen på CTMP byggdes 1996 och utrustningen
levererades av Metso Sundsvall. Tillverkning av massan
sker i en raffinör av CD typ.
Raffinörens lagring borde, enligt tillverkaren, ha en gångtid
på c:a 5 år, men i Skoghalls fall har gångtiden varit
betydligt lägre, c:a 3 år.
Haveri på lagringen kostar mycket pengar dels i
produktionsbortfall och dels i reparation av lagringen.
Reservlagringen förvaras hos Metso i Sundsvall och har en
”inställelsetid” på 10 timmar, vilket i värsta fall kan bli
produktionsbortfall. Att byta lagringen tar c:a 12 timmar.

Syfte med projektet Att utreda vilka eventuella problem som orsakar den korta
gångtiden på lagringen.
(OBS! Detta kan vara svårt att ge ett definitivt svar på)

Att ge förslag på den bäst lämpade mätutrustningen och
givarplaceringen för ett eventuellt fast övervakningssystem.

Handledare Johan Dufva UH-ingenjör PSK
Siw Brüngel, Arbetsledare FU/PSK



Bilaga 2: Utdrag ur ABB:s övervakningssystem





Bilaga 3: Produktdatablad för hydrauloljan





Bilaga 4: Mail angående haveridatum



Bilaga 5: Produktdatablad SuperStoreTM





Bilaga 6: Oljeanalys från Mobil





Bilaga 7 SPEKTRUM RAPPORT
Stora Enso Skoghall CTMP\Raffinör RGP82 (2,2-3,2)\FL2\VR2

Mätdatum :den 3 april 2007 11:40
Totalnivå = 0,7711 mm/s RMS
Lk-värde = 0,46
Axel hastighet=25,02 Hz
Lager=SKF 29456E

Antal Frekvens (Hz) mm/s RMS Observationer(+/-0,13 Hz)
1 12,71 0,3655
2 1801,16 0,2050 25XBSF(SKF-29456E)+1XPrimär RPM
3 2701,73 0,1928
4 25,02 0,1774 Primär RPM
5 2251,45 0,1081
6 18,82 0,0735
7 22,33 0,0658 2XFTF(SKF-29456E)
8 900,59 0,0566
9 2376,56 0,0469

10 9,65 0,0466
11 8,26 0,0462
12 1350,86 0,0460
13 50,03 0,0399 2XPrimär RPM
14 2276,43 0,0395
15 4,08 0,0385
16 1806,30 0,0376
17 1676,06 0,0350
18 1782,36 0,0346
19 1820,02 0,0336
20 2551,64 0,0333
21 43,84 0,0286
22 1761,77 0,0283
23 2682,90 0,0276
24 2851,84 0,0261
25 2689,18 0,0238
26 1826,17 0,0228 25XBSF(SKF-29456E)+2XPrimär RPM
27 1776,15 0,0216 25XBSF(SKF-29456E)
28 2676,72 0,0214
29 2576,65 0,0204
30 450,29 0,0204



SPEKTRUM RAPPORT
Stora Enso Skoghall CTMP II\Raffinör RGP82 (2,2-3,2)\FL2\VR2

Mätdatum :den 10 april 2007 09:01
Totalnivå = 1,975 mm/s RMS
Lk-värde = 1,44
Axel hastighet=24,99 Hz
Lager=SKF skoghall

Antal Frekvens (Hz) mm/s RMS Observationer(+/-0,13 Hz)
1 2700,18 1,204
2 13,41 0,484
3 2675,17 0,375
4 1800,12 0,349
5 24,99 0,265 Primär RPM, BSF(SKF-skoghall)-2XPrimär RPM
6 2702,23 0,177
7 2698,19 0,175
8 2686,78 0,151
9 2575,16 0,103

10 2713,65 0,096
11 2688,62 0,093
12 2725,21 0,087
13 2663,63 0,075
14 900,06 0,073
15 2681,39 0,072
16 2677,19 0,070
17 2672,70 0,069
18 4,05 0,068
19 8,72 0,068
20 22,30 0,067
21 2722,61 0,056
22 2850,20 0,055
23 18,69 0,055
24 2703,81 0,052
25 2750,15 0,051
26 2275,15 0,050
27 2625,29 0,048
28 2711,85 0,047
29 2668,79 0,046
30 2639,70 0,045



SPEKTRUM RAPPORT
Stora Enso Skoghall CTMP II\Raffinör RGP82 (2,2-3,2)\FL2\VR2

Mätdatum :den 11 april 2007 10:25
Totalnivå = 2,054 mm/s RMS
Lk-värde = 1,68
Axel hastighet=24,97 Hz
Lager=SKF skoghall

Antal Frekvens (Hz) mm/s RMS Observationer(+/-0,13 Hz)
1 2697,11 1,322
2 12,88 0,349
3 1798,08 0,348
4 2672,15 0,276
5 24,97 0,220 Primär RPM, BSF(SKF-skoghall)-2XPrimär RPM
6 2678,40 0,154
7 2694,82 0,125
8 2699,33 0,113
9 2846,89 0,104

10 2622,16 0,100
11 2684,23 0,099
12 2709,90 0,097
13 2771,89 0,096
14 18,67 0,088
15 899,04 0,088
16 11,10 0,076
17 2715,79 0,075
18 22,27 0,066
19 1823,06 0,063
20 2747,11 0,063
21 2247,59 0,063
22 2734,67 0,061
23 2547,24 0,060
24 1779,37 0,057
25 2767,35 0,054
26 2628,62 0,051
27 2674,81 0,051
28 2624,16 0,050
29 4,13 0,050
30 2748,38 0,049



Bilaga 8: Oljans ISO-klassificering

Colly Filtreringsteknik AB

ISO 4406ISO 4406 vadvad äär detr det ??

Colly Filtreringsteknik AB

Hur mHur määterter vi ?vi ?

ViVi mmääterter antal partiklarantal partiklar perper 100 ml100 ml oljaolja (1 dl)(1 dl)

ISOISO 1414//1111

AntalAntal > 5 um (5/1000 mm)> 5 um (5/1000 mm)

< 16.000< 16.000 partiklarpartiklar

AntalAntal > 15 um (15/1000 mm)> 15 um (15/1000 mm)

< 2000< 2000 partiklarpartiklar



Colly Filtreringsteknik AB

Minimikrav enligt ISO 4406:Minimikrav enligt ISO 4406:

Servo/hydraulikServo/hydraulik max 13/10max 13/10 (< 8000/1000)(< 8000/1000)

ÖÖvrig hydraulikvrig hydraulik max 14/11max 14/11 (< 16000/2000)(< 16000/2000)

SmSmöörjsystemrjsystem max 14/11max 14/11 (< 16000/2000)(< 16000/2000)

VatteninnehVatteninnehååll i olja < 200 ppm (smll i olja < 200 ppm (smöörjsystem)rjsystem)

Renhetsklasser enligt ISO 4406Renhetsklasser enligt ISO 4406

Colly Filtreringsteknik AB



Bilaga 9: Utdrag ur ABB:s övervakningssystem





Bilaga 10: Offert från SPM

Stora Enso Skoghall AB
Box 501
663 29 SKOGHALL

Lösningsförslag för lagerövervakning, raffinör

Förslaget omfattar ett system för online övervakning av lagerkondition på
lagerpaketet för raffinör som innehåller 3 st lager. Lagerövervakningen
sker med SPM Spektrum och stötpulsgivare. Raffinören utrustas även med
vibrationsövervakning i 3 riktningar, horisontell, vertikal samt axiell
riktning. Förslaget omfattar 2 st raffinörer.

Placering av givare
Enligt provmätning med handinstrumentet Leonova ger markerad placering av
givarna en god signal från lager 1 och 3. Lager 2 kommer inte att mätas med
SPM Spektrum. Hela lagerpaketet omfattas av de tre vibrationsgivarna som
placerar på lämplig plats i respektive riktning.

1 3



Mätutrustning
Utrustning som krävs är en mätenhet VCM20 med 8 kanaler. 6 kanaler används
för 3 st vibrationsgivare per raffinör. Stötpulsgivarna kopplas in en BMU-
enhet med 7 kanaler. Varje BMU enhet tar upp en kanal i VCM-enheten.

Artikelnr. Antal Beskrivning

TRV-20 6 Vibrationsgivare M8, 5kHz
42000 4 Stötpulsgivare med TMU
VCM20-8A 1 VCM mätenhet 8 kanaler
90005 150m Koaxialkabel, -10 till +70 grader. 150 meter.
93022 10 TNC-kontakt

90313 2 Proximity Switch (Rpm givare)
93286 5 SMB Crimp
12775 7 Mont. Sats för koaxialkabel

Totalpris material 163 807 kr
priser enligt gällande Stora Enso-avtal.

Installation
Installationskostnad för uppsättning av givare, kablar och mätskåp
debiteras 500 kr/timme.
Beräknad tidsåtgång är 1,5 timme/mätpunkt, totalt 15 timmar.
Kostnader för resor, traktamenten, restid och logi etc. i samband med
installation tillkommer.



Bilaga 11: Offert från Hydac







Bilaga 12: ”Gammalt” förslag på givarplacering, Metso



Bilaga 13: Förslag på placering av provtagningskran


