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Inledning
1.1 Bakgrund
Att använda olja som smörjmedel är mycket vanligt i dagens industri, dock är det nästintill lika vanligt med
någon typ av oljeläckage. Dessa läckage är något som kan påverka tillverkningsprocessen negativt men
framförallt påverkar det arbetsmiljön samt oljekonsumtionen för företaget. Kvarnsvedens pappersbruk har
i dagsläget problem med oljeläckage på PM12 (pappersmaskin 12). På PM12 tillverkar man
magasinspapper, exempelvis sådant som återfinns i IKEA katalogen. Maskinen har varit aktiv sedan 2006
och är en av dem största och snabbaste i världen. Kapaciteten på PM 12 är 400 000 ton/år och man
producerar med en hastighet på ca 1700 meter/min. För att minska utgifterna, förbättra arbetsmiljön och öka
driftsäkerheten arbetar man ständigt med att göra förbättringar. Därför har man nu valt att börja åtgärda de
oljeläckage som finns på PM12. Då PM12 är en stor maskin riktar det här arbetet in sig på torken. Torken
är den del av maskinen där man torkar pappret, där det går från vått till torrt. Torken är ca 80 meter lång och
består av tre olika valstyper, vac-vals, ledvals samt torkcylinder. Dessa valsar är alla monterade inuti en
torkkåpa, detta för att kunna bevara värmen, reglera luftfuktighet samt reglera lufttrycket i torken. Hur
torken fungerar kan man enkelt beskriva med att pappret matas fram på en torkvira genom ett antal valsar
där torkcylindrarna är ångfyllda för att med värme torka pappret.

1.2 Problembeskrivning
I dagsläget har man problem med läckage i det centrala smörjsystemet till valsarna i torken. Smörjsystemet
är ett cirkulerande system där varje lagerhus har en separat styrd oljetillförsel och ett separat avrinningsrör.
Avrinningsrören leder ut i ett gemensamt uppsamlingsrör som i sin tur leder oljan vidare till en gemensam
uppsamlingstank. I uppsamlingsröret skapar man i dagsläget ett övertryck med hjälp av tryckluft. Tanken
med detta är att skapa ett övertryck i lagerhusen, detta för att motverka den fuktiga och smutsiga luft som
finns inuti torkkåpan att tränga in genom lagerhusens labyrinttätning. Detta är något som man sedan uppstart
haft problem med och fortfarande har. Ett större problem är dock de oljeläckage som uppstår vid vissa
lagerhus i torken. Oljan som läcker ut lägger sig som en film runt om området och gör ytorna mycket hala.
Läckagen orsakar även stora oljeförluster, totalt ca 500 liter i månaden. Varför läckagen uppstår är oklart,
men man är relativt säker på att läckagen kommer från lagerhusets labyrinttätning vilket man därför kommer
utgå ifrån under arbetets gång. Efter detta arbete hoppas man vara ett steg närmare en lösning för att
förhindrade de läckage som i dagsläget uppstår.
Frågeställningar utifrån problemformuleringen:
• Orsakar övertrycket en oljedimma i lagerhusen?
• Hinner oljan med att rinna undan eller skapas nivå i lagerhusen?

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att undersöka varför oljan läcker ut genom lagerhusets labyrinttätning. Målet
med arbetet är att generera koncept för att minska de oljeläckage som i dagsläget finns i torken.

1.4 Avgränsning
Torken består av två sidor, en förarsida och en drivsida. Med detta menas en sida som man styr
maskinen ifrån medans på den andra sidan sitter all drivning, dvs motorer och växellådor. Då
båda sidor till största del är uppbyggda på samma sätt har man för åtkomlighetens och tidens
skull avgränsat arbetet till att endast behandla förarsidan.
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Fokus i detta arbete är att utreda varför det uppstår oljeläckage samt hur man kan förebygga
dessa. Men som det nämns i problembeskrivningen har man också problem med fukt och smuts
i oljan. Detta kommer att beröras i rapporten men några specifika mätningar angående fukt och
smuts genomförs inte. Däremot sker en del sammanställningar med data från föregående år.

1.5 Lagerhusens uppbyggnad
Då det finns tre olika typer av valsar finns det även tre olika typer av lagerhus. Samtliga lagerhus
tillverkas av leverantören Valmet. Lagerhusen ser något olika ut men samtliga är relativt lika
varandra när det gäller den labyrinttätning som återfinns i husens inre lock. Samtliga lagerhus
består av en grundstomme med lagerbana, ett lager, ett yttre lock samt ett inre lock. Då fokus
ligger på den labyrinttätning som sitter i de inre locken kommer inte alla lagerhus att beskrivas
utan endast en generell beskrivning ges.

1.5.1 Labyrinttätning
Vid ingående axel på alla lagerhus sitter en labyrinttätning monterad. Tätningen bygger på att
de tänder som finns i lagerhusets inre lock ska göra det svårt för olja eller en eventuell
oljedimma att hitta ut. Istället ska oljan lägga sig i labyrintens spår och rinna tillbaka ner i
returen. Monterat på ingående axel sitter även en avkastare med ett inbyggt stänkskydd.
Stänkskyddets funktion är att förhindra att oljestänk ska ta sig ut i labyrinten. Om detta ändå
händer finns avkastaren, vars funktion är att kasta eventuell olja tillbaka ut i labyrinten. När
tätningen är monterad finns ett spel mellan labyrint och avkastare på 2,5mm. Detta för att kunna
hantera viss snedställning samt axiell rörelse vid temperaturändringar. Tätningens uppbyggnad
visas i figur 1, 2 och 3 nedan.

Figur 1. Snittad vy av komplett lagerhus.
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Figur 2. Visar till vänster avkastaren och till höger det inre locket innehållande labyrinten.

Figur 3. Spelet som finns mellan labyrint och avkastare.
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1.5.2 Lagring
Två olika lagertyper används till samtliga valsar. Den första typen är ett sfäriskt rullager som
används till vac-valsen och ledvalsen. Den andra typen är ett toroidal rullager som används till
torkcylindern. Dessa lager kan båda hantera snedställning, och den axiella förskjutning som
uppstår vid temperaturökning. Men de som framförallt skiljer dem åt är hur dem hanterar den
axiella förskjutningen. När det sfäriska rullagret utsätts för axiell förskjutning förskjuts hela
lagret i lagerbanan, vilket det krävs stora krafter för. Toroidal rullagret kan istället hantera den
axiella förskjutningen i lagret. Detta visas i figur 4 nedan. Samtliga lager levereras av SKF.

Figur 4. Visar hur toroidal lagret hanterar förskjutningen (S1). [1]
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2 Metod
Följande moment har genomförts för att uppfylla syftet.

2.1 Planering
För att genomföra arbetet på ett strukturerat sätt krävdes en planering. Planeringen består av ett
GANTT-schema som utformats efter de moment och milstolpar som ingår i arbetet. I schemat
framgår vilken vecka varje moment är tänkt att genomföras samt när varje milstolpe planeras
vara uppfylld. Se Appendix A.

2.2 Litteraturstudie
Sökningar kring centrala smörjsystem har genomförts för att öka förståelsen i hur smörjning
fungerar. Tanken var att öka förståelsen i hur smörjsystemet på Kvarnsveden är uppbyggt samt
hur det är tänkt att fungera. Stora Enso Kvarnsveden har försett med ritningar över
smörjsystemet samt material i hur det är tänkt att fungera, vilket har varit till stor nytta för att
förstå uppbyggnaden.
Eftersom det läckage som finns uppstår i lagerhusens labyrinttätningar har litteratur kring lager
och lagertätningar sökts. Detta för att öka förståelsen för vilka typer av komponenter som finns
på marknaden och hur dessa är tänkt att fungera. Litteraturen har gett en inblick i olika
komponenters användningsområden samt dess känslighet för olika miljöer. En tidigare studie
kring oljeläckage inom labyrinttätningar har hittats. Studien har varit till stor nytta gällande
olika felsätt och teorier i detta arbete.
Intervjuer med personalen på Stora Enso Kvarnsveden har genomförts för att höra deras tankar
och åsikter angående problemet. Många olika idéer har hörts vilket har varit viktigt för att själv
kunna få ett perspektiv på problemet. Kontakt med leverantören (Valmet) av torken har
förekommit. En kontaktperson hos leverantören som tidigare varit insatt i detta problem har gett
tips och idéer på möjliga felsätt som bör kontrolleras. Dessa tips har bekräftat vissa teorier och
har varit till stor hjälp för att komma vidare i arbetet.
Företaget har försett med kontorsplats på PM12 vilket har varit till stor fördel då eventuella
funderingar kring funktionen i torken snabbt kunnat besvarats av personalen på plats.

2.3 Teoretiska felsätt
För att på ett enkelt sätt arbeta igenom problemet kommer hypoteser att ställas. Hypoteserna
kommer grundas på tidigare studier, teori och intervjuer. Hypoteserna kommer sedan vara
grunden till de mätningar som genomförs.

2.4 Konceptgenerering
För att minska oljeläckage kommer koncept på förbättrade lagertätningar att genereras. De
flesta koncepten kommer bestå av relativt enkla konstruktionsändringar, då helst inga större
ombyggnationer av torken vill genomföras. Dock kommer något koncept som kräver större
ombyggnation också att genereras. Detta för att se den potentiella skillnaden mellan en större
konstruktionsändring gentemot en mindre.
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3 Teori
I detta kapitel presenteras teori som är nödvändig för resterande del av rapporten. Teorin
behandlar smörjoljesystem och olika typer av lagertätningar.

3.1 Centrala smörjsystem
Ett centralt smörjoljesystem används vanligen för smörjning och kylning av lagringar. De
komponenter som oftast används i smörjoljesystem är en oljetank, en oljepump, en oljekylare,
ett tryckfilter, en reglercentral samt ett inlopp och en retur från smörjkällan. Systemet fungerar
på så sätt att tanken lagrar smörjoljan. Oljan pumpas sedan genom tryckfiltret och oljekylaren
och vidare till reglercentralen. Reglercentralen ser till att smörjkällan får de oljeflöde som krävs
för att smörja och kyla. Oljan transporteras sedan genom inloppet till smörjkällan. Från
smörjkällan rinner sedan oljan genom returröret tillbaka till oljetanken där oljan får vila. Detta
system ventileras med avluftningar som finns monterade på toppen av oljans returrör. Denna
process beskrivs i figur 5 nedan. Figuren symboliserar ett torkparti från ett pappersbruk men
inte bruket i Kvarnsveden. Dock är smörjoljesystemet relativt lika.

Figur 5. Visar hur ett centralt smörjoljesystem kan vara uppbyggt. [2]
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3.2 Tätningar
En tätnings funktion är att se till att ett medium inte läcker från ett utrymme till ett annat. Mediet
kan bestå av exempelvis en gas eller en vätska. En bristande tätning kan orsaka driftproblem
och hälsoproblem. Tätandets funktion åstadkoms vanligen med hjälp av speciella element och
kan konstrueras på många olika sätt. Kraven på tätningsförmåga är väldigt olika beroende på
produkt. Exempelvis behöver en dränkbar pump vara absolut tät mot dess elektriska
komponenter för att fungera. Vad gäller exempelvis ett lagerhus behöver inte absolut täthet
råda, vid rätt förhållanden kan lagret trots detta fungera felfritt. Därmed ställs olika krav på
tätheten, krav från absolut täthet till att acceptera ett litet läckage. Dock leder dem höga kraven
på täthet nästan alltid till ökad friktion, vilket i sin tur leder till viss effektförlust och en högre
nötning. [3]
Tätningar brukar delas upp i olika grupper. Man brukar sära på beröringsfria och berörande
tätningar, fasta och rörliga tätningar, samt radial och axialtätningar.

3.2.1 Berörande och beröringsfria tätningar
En berörande tätning innebär att man har direktkontakt mellan exempelvis en axel, tätning och
hus. En relativt vanlig berörande tätning är tex en o-ring. En beröringsfri tätning betyder att
man har en spalt mellan axel och hus, vilket kräver hög precision. En beröringsfri tätning kallas
ofta för en spalttätning. [3]

3.2.2 Fasta och rörliga tätningar
En fast tätning är en tätning där de ingående delarna inte rör sig i förhållande till varandra. En
rörlig tätning är en tätning som är fast monterad i en riktning men har möjlighet att röra sig med
komponenten i den andra riktningen. Ett exempel på en rörlig tätning är kolvringen som
monteras på kolven i en förbränningsmotor. Kolvringen sitter fast på kolven och tätar mot
cylinderväggen när kolven rör sig upp och ner. [3]

3.2.3 Radial och axialtätningar
Radial och axialtätning syftar på vilken riktning man tätar i. En radial tätning tätar längs med
en axel, tex den tätning som finns mellan axel och lagerhus. En axiell tätning tätar istället mot
en plan yta, dvs exempelvis en plan yta mot en axels ände. [3]
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3.2.4 Läpptätning

Figur 6. Uppbyggnaden av en läpptätning. [4]
En läpptätning är en typ av en kontakttätning som ofta är tillverkad av gummi eller plast. Den
tätande ytan består av en elaster som alltid har kontakt med den roterande axeln. Tätningen är
mjuk och formar sig efter axeln och dess små rörelser. För att hålla en jämn kraft mellan
tätningsytan och axeln används ofta en fjäderring. Acceptabel kraft mot axeln från fjäderringen
för nya tätningar anses vara 0,1–0,15 N/mm. [4] Tätningen finns i många olika former och
storlekar. Den är relativt simpel och har lång livslängd vid låga hastigheter. Vid högre
hastigheter slits den dock ut relativt snabbt. Ett vanligt användningsområde för dessa tätningar
är exempelvis mellan en drivaxel och växellåda.
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3.2.5 Skruvtätning

Figur 7. En skiss av en skruvtätning. [4]
En skruvtätning är en typ av dynamisk tätning. Skruvtätningen är lämpad för många olika
användningsområden bland annat gas och vätska. Tätningens princip bygger på att ett mottryck
byggs upp för att förhindra det läckande mediet att ta sig ut. Mottrycket byggs upp genom att
axeln roterar och den skruvform som finns antingen på axeln eller i huset av tätningen skapar
trycket. Om Reynolds tal ligger inom gränsen för laminär strömning är tätningsytan nästintill
den samma oavsett om skruven är skuren i axeln eller i huset. Denna typ av tätning kan vara
helt fri från läckage om man lyckas matcha läckflödet mot inflödet, dock så är tätning då
beroende av konstant rotationshastighet, viskositeten av fluiden och geometrin av skruvens
gängor. [4]
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3.2.6 Luftbarriärstätning

Figur 8. Olika varianter av en luftbarriärstätning. [4]
En luftbarriärstätning bygger på att en luftspalt hindrar ett medium från att komma in i eller ut
från ett lagerhus. Tätningen fungerar på så sätt att man med hjälp av tryckluft bygger upp en
luftbarriär mitt i axelgenomföringen. Detta medför att luftbarriären kommer trycka luft in i
lagerhuset och samtidigt ut från lagerhuset och på så vis förhindra att ett medium tar sig in eller
ut. Detta visas i figur 8 ovan. Luftbarriärstätningar används ofta i samband med en annan typ
av tätning, exempelvis en labyrinttätning. För att denna typ av tätning ska fungera krävs god
tillgång av tryckluft som är fri från fukt och damm, om inte finns de risk att luften förorenar de
inre mediet. [4]
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3.2.7 Labyrinttätning
En labyrint tätning är en mekanisk typ av tätning där man gjort vägen för det medium som
försöker ta sig ut svår. Tätningen är uppbyggd med spalter mellan lagerhus och axel som
vanligtvis hakar i varandra, se figur 9. I vissa fall finns endast dessa spalter i lagerhuset och
axeln är istället då slät eller utrustad med en avkastare. Labyrinten samlar upp de medium som
eventuellt skvätts ut i dess spalter vilket sedan leds till returen.

Figur 9. Visar hur en labyrinttätning vanligtvis är uppbyggd. [5]
En labyrinttätning är en väldigt enkelt uppbyggd tätning och kan tillverkas av de flesta
material. Tätningen är kontaktlös och sliter därmed inte på lagerhus eller roterande
axel. Tätningen har hög tillförlitlighet och minimala effektförluster. Dock är
labyrinttätningar känsliga för tryckskillnader mellan tätningens två ändar, någon typ av
läckage förekommer ofta och smuts hittar relativt enkelt in genom tätningen. Det finns
många olika typer av labyrinttätningar varav alla fungerar olika bra på olika områden. [4]
[5]
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3.2.7.1 Labyrinttätning med stänkskydd

Figur 10. Olika varianter av stänkskydd. [4]
Stänkskydd används ofta i samband med labyrinttätningar. Stänkskyddets uppgift är att hindra
stänk som uppstår från lagrets rotation att hitta ut i labyrinten. I figur 10 ovan visar a och b hur
ett simpelt stänkskydd ser ut. Pilarna i figuren visar hur eventuell fluid som kommer i kontakt
med skyddet slungas iväg med hjälp av centrifugalkraft. Den del som tar sig förbi fångas upp
av labyrinten. [4] Denna typ av tätning sitter idag monterad.
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3.2.7.2 Labyrinttätning med v-ring

Figur 11. Skiss på en v-ring.
En v-ring är en tätning som oftast monteras inuti ett lagerhus. V-ringen fungerar som ett
stänkskydd och avkastare då den roterar med axeln. V-ringens läpp ligger mot lagerhuset och
tätar på så vis helt vilket gör att en fluid inte kan ta sig ut. Då v-ringens läpp ligger mot
lagerhuset kommer läppen att slitas ut. V-ringens livslängd är väldigt beroende av
rotationshastighet, vid höga varvtal kommer förslitningen gå relativt fort. [4]

4 Utförande
I detta kapitel redovisas allt som utförts under arbetets gång, dvs mätningar, sammanställningar,
intervjuer och antaganden.

4.1 Hypoteser
I detta kapitel kommer möjliga orsaker till varför läckage uppstår redovisas.

4.1.1 Nivåbildning i lagerhus
Då olja kommer ut genom labyrinttätningen är en möjlig orsak att nivå bildas i lagerhuset.
Orsaken till varför nivå skulle bildas beror på många faktorer. Bland annat fanns tanken om att
returröret är för klent dimensionerat, detta skulle innebära att oljan som tillfördes för
lagersmörjning inte skulle hinna med att rinna undan utan istället rinna ut i labyrinten. Dock är
oljeflödena väldigt låga, så låga som 1,3 liter/minut på en vac-vals. För fullständiga flöden se
appendix B. En annan tanke är att det övertryck som tillförs i uppsamlingsröret motverkar oljans
förmåga att rinna undan. Då oljan hindras från att rinna undan i returen finns risken att den
istället rinner ut genom labyrinten.
För att kontrollera om dessa teorier stämmer kommer nivåglas monteras i några utvalda
lagerhus.
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4.1.2 Tryckbildning i lagerhus
Då tryckskillnader mellan två rum skapar flöde har de inverkan på läckage i lagerhus. Ett
lagerhus med undertryck har enligt teorin svårare att läcka då flödet är riktat utifrån och in i
lagerhuset. Detta innebär att ett undertryck hjälper oljan att hålla sig kvar i lagerhuset men
samtidigt dras luft utifrån med in. Ett övertryck ökar istället chansen för oljan att läcka. Då
luftflödet istället är riktat ut från lagerhuset är risken stor att luften drar med sig olja. [3] [4]
Tidigare studier visar på att små övertryck i lagerhus på så lite som 0,3 mbar kan ge upphov till
läckage genom en labyrinttätning. [6]
Då ett övertryck i dagsläget finns i oljans returrör är chansen stor att ett övertryck också finns i
lagerhusen, vilket skulle ge upphov till läckage. För att kontrollera detta kommer
tryckmätningar att genomföras i några utvalda lagerhus på olika positioner.

4.1.3 Oljedimma orsakad av tryckluft

Figur 12. Lagerhus från en vac- vals.
Labyrintavrinningen som visas i figur 12 ovan är den del där all olja som fastar i labyrinten
slutligen samlas upp. Labyrintavrinningen leder oljan som samlas upp ner i avrinningen för
smörjolja och sedan vidare ut i returröret. Teorin i detta fall är att den tryckluft som tillförs i
uppsamlingsröret hittar ut genom labyrintavrinningen och på vägen drar med sig en oljedimma.
Oljedimman sprids sedan fritt utanför lagerhusen vilket i sådana fall skulle förklara den
oljehinna som finns runt om.
Att bekräfta denna teori är svårt. Visuellt kan man inte se någon oljedimma sippra ut, dock är
åtkomligheten och sikten väldigt dålig under drift. Tryckluften kommer stängas av för att se hur
den påverkar filterbyten och oljeåtgång.
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4.1.4 Nollnivå
Innanför torkkåpan finns en nollnivå. Nollnivån är den nivå lodrätt sett där lufttrycket är noll.
Man strävar efter att nollnivån ska ligga på samma nivå som där pappret går ut från torken,
vilket är ca 1,92 m från golvnivån. Se appendix C. Ovanför nollnivån är lufttrycket lägre,
medans under nollnivån är lufttrycket högre. Detta innebär enligt teorin att de lagerhus som
befinner sig ovanför nollnivån har en större tendens att läcka medans de under har en större
tendens att suga in den luft som befinner sig inuti torkkåpan. Nollnivån befinner sig i höjd med
torkcylindrarna och styrs med de tre utsugsfläktar som är jämt fördelade i toppen av torkkåpan.
För att kontrollera hur mycket detta kan tänkas påverka ska mätningar av lufttrycket i kåpan
försöka genomföras.

4.1.5 Luftfuktighet innanför torkkåpa
För att pappret ska torka krävs hög temperatur. Och när pappret torkar avges stora mängder
fukt. För att spara på energi ventilerar man inte ut mer luft än vad som krävs för att den fuktiga
luften inte ska kondensera. Den luft som däremot ventileras ut innehåller 126-150 gram vatten
per kilo luft och är 70-78°C varm. Se appendix C. Luften innanför torkkåpan är väldigt turbulent
och innehåller mycket partiklar som lossnar från pappret. Tanken är att den fuktiga och
partikelfyllda luften förorenar oljan då den kommer in genom lagerhusens labyrinttätningar pga.
rörelse och tryckskillnader.

4.2 Intervjuer
I detta kapitel redovisas den kontakt som skett med leverantörer samt andra bruk.

4.2.1 Kontakt Valmet
För att få begrepp om problemet samt tankar och idéer att basera tester på kontaktades Valmet.
Valmet är den maskintillverkare som levererat PM12 och har tidigare varit inblandade i
problemet. Valmet påstår i dagsläget att en trycksatt returledning kan leda till ett ökat
oljeläckage, en trycksättning bör istället ske i lagerhusets labyrinttätning. Mycket information
uppkom från dialogen vilket redovisas i appendix D.

4.2.2 Kontakt Sachsen mill
Sachsen mill är ett Stora Enso ägt bruk och är lokaliserat i Tyskland. Sachsens PM1 har ett
liknande torkparti som PM12 i Kvarnsveden. Sachsen har också haft stora problem med
oljeläckage i deras torkparti och har efter några modifikationer kunnat minska problemet men
inte helt eliminerat det. De ändringar man genomfört innefattar bland annat en uppgraderad
labyrinttätning samt en separat ventilation till varje lagerhus. Problemet med fukt kvarstår dock.
Filterbytenas intervall har blivit längre och byts nu först efter två månader i drift. För fullständig
information se appendix E.
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4.3 Datainsamling och mätningar
I detta kapitel redovisas vilka datainsamlingar och mätningar som genomförts.

4.3.1 Nivåmätning i lagerhus
För att utesluta att översvämning orsakar de läckage som finns genomfördes nivåmätningar.
Mätningarna utfördes på de två vac-valsar som påvisade störst läckage, dvs nr 29 och 46.
Mätningen gick till på så sätt att nivåglas monterades i två stycken ytter lock. För att montera
nivåglasen krävdes att locken bearbetas. En plan yta frästes på lockets framsida, sedan borrades
och gängades ett hål. Nivåglaset skruvas i och locket monterades på kommande driftstopp. Se
figur 13. Nivåglasen numrerades från 0-3 cm, där 0 cm motsvarar ingen olja i lagerhuset, 1 cm
motsvarar den nivå som krävs för att oljan ska rinna ner i returen och 3cm den nivå som krävs
för att oljan ska rinna ut gnom labyrinten. Endast två nivåmätningar förekom, dessa på vacvalsar. Detta då vac-valsarna va de enda valsarna där lock fanns i lager och var tillräckligt enkla
att byta på ett 16 timmar långt driftstopp. Nivåerna kontrollerades vi 6 olika tillfällen.

Figur 13. Visar en vac-vals med nivåglas och slang för tryckmätning.

4.3.2 Tryckmätning i lagerhus
Då tryck i lagerhusen var en trolig hypotes genomfördes tryckmätningar. Tryckmätningarna
genomfördes i totalt 10 stycken mätpunkter varav i vac-vals nr 10, 27, 29, 39 och 46 samt i
torkcylinder nr 11, 28, 30, 39 och 46. Mätpunkterna är placerade men tanke på hur stort de
synliga läckagen var. Lagerhus 10 och 11 påvisade inga synliga läckage, lagerhus 39 påvisade
mindre läckage och lagerhus 27, 28, 29 och 30 påvisade större läckage. Mätningarna gick till
på så sätt att en slanganslutning monterades i ett pluggat hål som fanns i båda valsarnas lock,
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se figur 13. Slanganslutningen som användes var en snabbkoppling gjord för pneumatik vilket
fungerade utmärkt i detta fall. En slang drogs sedan ut utanför kåpan från samtliga mätpunkter.
Slangen fästes på diverse punkter med hjälp av en ståltråd, detta då vanliga buntband äts upp
av den tuffa miljön. Slangen som användes var en pneumatikslang 6/4 mm. Mätningarna
utfördes sedan under drift både med övertrycket på och avstängt i returen. Det verktyg som
användes var ett Fluke 718 100G, se figur 14. Då de inte fanns några färdiga hål eller extra lock
för montage av slanganslutningar i torkens ledvalsar kunde dessa tyvärr inte undersökas.

Figur 14. Fluke 718 100G, instrumentet som användes för tryckmätningarna.

4.3.3 Tryckluftens inverkan
Då oljeåtgången och filterbytena dokumenterats under en längre period gjordes beslutet att
stänga av tryckluften för att undersöka dess påverkan. Tanken va att få se om oljeåtgången
minskades och filterbytena ökade då tryckluften togs bort. Då för lite tid återstod för att se hur
detta påverkas av tryckluften hann testat inte avslutas för att få ett trovärdigt resultat, utan detta
skulle behöver pågå under en längre period. Dock lyckade data på oljeåtgången från starten av
maskinen hittas. Då tryckluften kom till någon gång under år 2007 och maskinen startades i
slutet av 2005 gjordes en sammanställning av dem två första åren i drift utan tryckluft gentemot
dem två sista åren med tryckluft. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt slogs mängden
olja ut på antalet 1000 ton papper man producerat under dem åren. Dock har ingen hänsyn till
antalet driftstopp tagits vilket skulle kunna spela in då man inte vet om läckagen eventuellt är
större vid uppstart.

4.3.4 Tryckmätning i torkkåpan
För att försöka mäta lufttrycket innanför kåpan drogs lösa slangar in. Slangarna fästes på två
olika höjder, en på golvplan och en i nivå med nollnivån. Då luften innanför kåpan är i rörelse
känns detta tillvägagångssätt något tveksamt då luften har möjlighet att blåsa in i slangarna och
påverka resultatet. Dock var det de enda alternativ som fanns att tillgå.
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4.3.5 Filterbyten
För att konstatera hur mycket smuts som läcker in genom labyrinttätningen och förorenar oljan
har antalet filterbyten analyserats. Totalt används fyra filter åt gången, under normala
omständigheter bör dessa bytas var 3:e månad. Detta analyserades genom att sammanställa
statistik som förts under årets gång.

5 Resultat
5.1.1 Nivåmätning i lagerhus
Nivåglasen som monterats kontrollerades vid sex olika tillfällen under drift. Vid de olika
tillfällena visade nivån vid samtliga fall 1 cm. Se tabell 1.
Tabell 1 Resultat av nivåmätning.
Nivåmätning,
tillfälle
2017-12-04
2017-12-06
2017-12-08
2017-12-11
2017-12-13
2017-12-15

Tryckluft i
retur
På
Av
Av
På
På
Av

Vac-vals 29
[cm]

Vac-vals 46
[cm]
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Resultatet från dessa mätningar innebär att endast den nivå som krävs för att oljan ska kunna
rinna ner i returen uppstår. Dvs nivån är långt ifrån att kunna rinna ut genom lagerhusets
labyrinttätning.

5.1.2 Tryckmätning i lagerhus
Tryckmätningar genomfördes vid totalt fyra olika tillfällen under ett spann på en vecka.
Resultaten från mätningarna visas i figur 15 och 16 nedan. Resultaten från de olika tillfällena
är sammanställda i ett diagram med medelvärden baserat på om tryckluften i returledningen
varit på eller avstängd. För samtliga mätvärden se appendix F.
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Figur 15. Tryckmätningar utförda på torkcylindrarna.
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Figur 16. Tryckmätningar utförda på vac-valsarna.
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5.1.3 Tryckluftens inverkan
Under dem två senaste åren har oljeåtgången per 1000 ton producerat varit lite mer än dubbelt
så stor som den var de två första åren, se figur 18. Under 2006 och 2007 försvann totalt 4496
liter olja och produktionen låg på totalt 728 000 ton. Detta motsvarar 6,2 liter/1000 ton
producerat papper. Under 2016 och 2017 försvann totalt 8847 liter olja och produktionen var
692 000 ton. Vilket innebär 12,8 liter/1000 ton producerat. För oljeåtgång per månad se
appendix G.

Oljeåtgång
14
12
10

Liter
8
Olja/1000ton
6
4
2
0
2006-2007

2016-2017

Figur 18. Sammanställning av oljeåtgång per 1000ton producerat.
I figur 17 nedan visas oljeåtgången i snitt per dag under intervallet 2006–2007 och 2016–2017.
Det röda sträcket motsvarar ungefärlig tidpunkt när tryckluften i returen infördes. I diagrammet
ser det ut som att tryckluftens införande medförde i mindre oljeläckage, viktigt att tänka på är
dock att nästkommande datum är 9 år senare.
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Figur 17. Sammanställning av oljeåtgång.
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5.1.4 Tryckmätning i torkkåpan
Det övre resultatet motsvarar mätningen i nivå med nollnivån medans de undre motsvarar
mätningen i nivå med golvplan. Se tabell 2.
Tabell 2. Resultaten från mätningen i torkkåpan.
Tillfälle
Övre [mBar] Undre [mBar]
2017-12-04
0
-0,1
2017-12-06
-0,1
0

5.1.5 Filterbyten
Under 2017 har filterbyten skett i snitt var 18:e dag, vilket motsvarar 1/5 av dess egentliga
livslängd. Sammanställningen kan ses i figur 19 nedan. Data redovisas i appendix G.

Filterbyten
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15
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Dagar (Mellan byte)

Medelvärde

Figur 19. Sammanställning av filterbyten under 2017.
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6 Generering och val av koncept
I detta kapitel redovisas de koncept som plockats fram baserat på den teori som beskrivs i kapitel
3. Koncepten är baserade på en förbättring av befintlig konstruktion då ett utbyte av hela
lagerhuset inte är aktuellt. Koncepten kommer sedan att utvärderas.

6.1 Konceptförslag
Nedan beskrivs de koncept som plockats fram.

6.1.1 Koncept 1 - Läpptätning
Tanken med tätningen är att den monteras i det inre locket och att läppen då tätar mot den
roterande axeln. Se figur 20. Placeringen kan jämföras med en drivaxel som går ut genom
växellådans sida på en bil. I detta fall är då växellådans sida det inre locket och drivaxeln är
valsens axel. För att göra plats för tätningen kommer avkastaren behöva elimineras,
stänkskyddet kommer dock att behållas. Det inre locket kommer behöva bearbetas för att få en
fin yta att täta emot. För att fungera måste även en separat avluftning monteras på varje lagerhus.
Med tanke på axelns varvtal som är ca 900 rpm bör tätningen hålla under en lång period. Detta
koncept skulle lösa både oljeläckaget samt fukt och smutsproblemet. Dock skulle hela
lagerhuset behöva demonteras för att få tätningen på plats, vilket är en relativt omfattande
arbetsinsats.

Figur 20. Visar läpptätningens placering.

6.1.2 Koncept 2 - Skruvtätning
Skruvtätningen bygger på att en skruvform bygger upp ett mottryck mot oljan för att undvika
läckage. Tanken är att avkastaren ska ersättas med en skruvformad avkastare för att bygga
mottrycket. Mottrycket räknas noga ut för att matcha det inre trycket. Problemet med detta
koncept är att skruven bygger mottrycket med hjälp av luften utifrån, vilket innehåller smuts
och fukt. Samtidigt är trycken både i lagerhusen och tryckkåpan väldigt varierande. Vilket
betyder att denna typ av tätning inte skulle fungera i detta fall. Därav elimineras koncept 2.
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6.1.3 Koncept 3 - Luftbarriärstätning
Tanken med denna tätning är att bygga en luftbarriär i lagerhusets labyrint. Luftbarriären
kommer förses av tryckluft och fungerar på så sätt att den trycker luft in i lagerhuset för att hålla
olja kvar inne medans den samtidigt trycker luft ut ur lagerhuset för att hålla smuts och fukt
kvar utanför. Se figur 21. För att montera tätningen kommer två hål, 180° från varandra, behöva
borras i lagerhusets inre lock. Dessa hål kommer matas med tryckluft och på så vis byggs
luftbarriären i labyrinten. Hur stort lufttrycket behöver vara är svårt att veta utan kommer testas
fram. Tätningen skulle kunna monteras på plats om man på ett säkert sätt kan undvika att
metallflisor hamnar inuti lagerhuset, om inte finns risk för lagerhaveri.

Figur 21. Skiss på en luftbarriärstätning.

6.1.4 Koncept 4 - Labyrinttätning med v-ring
Konceptet bygger på att en v-ring ska monteras inuti lagerhuset på axeln. För att detta ska vara
möjligt måste avkastaren som finns i dagsläget tas bort. V-ringens läpp kommer trycka mot det
inre lockets insida och på så vis täta åt båda håll. Se figur 22. För att v-ringen ska kunna täta
och få en ökad livslängd måste lagerhusets inre lock också bearbetas. Detta för att tätningens
läpp ska få en jämn anläggningsyta. Utöver detta kommer en separat avluftning för varje
lagerhus behöva monteras, detta för att inte skapa vacuum i lagerhuset. För att bearbeta
lagerhusets inre lock kommer hela lagerhuset behöva demonteras.
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Figur 22. Var en v-ring skulle monteras.

6.1.5 Koncept 5 - Filtrerad ventilering
Konceptet bygger på en separat filtrerad ventilering för varje lagerhus. Tanken är att luftflödet
genom den filtrerade ventileringen ska vara större än flödet som i dagsläget uppstår genom
lagerhusets labyrinttätning. Detta innebär att största delen av den luft lagerhuset behöver
kommer tas från den separata filtrerade ventileringen. Då ventileringen sitter på samma position
som lagerhuset kommer samma tryck råda inuti som utanför, vilket också minimerar flödet
genom labyrinten. Ventileringen skulle monteras i lagerhusets yttre lock vilket är en mindre
arbetsinsats.

6.2 Konceptval
Koncepten som genererades utvärderades med hjälp av en Pugh-matris. Matrisens syfte var att
jämföra de olika koncepten mot varandra och välja bort de koncept som var mindre lämpliga
med tanke på de kriterier som ställs. I vanliga fall brukar en grupp som har kunskap om faktorer
som påverkar valet välja ut dessa kriterier, vilket innebär att valet av koncept blir väldigt
objektivt. I detta fall har författaren stått för både koncept samt val av kriterier, vilket kan ha
påverkat konceptvalet.
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6.2.1 Pugh-matris och kriterier
De fyra koncept som var aktuella för utvärdering ställdes upp i en Pugh-matris. Koncepten
utvärderades sedan efter följande kriterier.
•
•
•
•
•
•
•

Kostnad – kostnaden för den nya produkter som måste köpas in.
Monteringsvänlighet – hur mycket arbete som krävs för att montera tätningen.
Bearbetning – hur mycket bearbetning som krävs på befintligt lagerhus för att tätningen
ska fungera.
Livslängd – hur länge tätningen fungerar innan den börjar läcka.
Tätningsförmåga – hur väl tätningen skyddar mot smuts och fukt samt oljeläckage.
Snedställning – klarar tätningen viss snedställning av axel?
Förskjutning – kan tätningen hantera viss axiell förskjutning?

Den befintliga tätningen användes inte som referens för kriterierna kostnad,
monteringsvänlighet och bearbetning då den inte ansågs vara ett lämpligt nollvärde, istället
skedde en mer allmän bedömning på dessa kriterier. Pugh-matrisen visas i figur 22 nedan.

Figur 23. Pughs konceptmatris.
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När Pughs konceptmatris genomförts valdes koncept 1 och 4 att elimineras. Detta då de ansågs
vara för många negativa aspekter med dessa koncept. Den största anledningen varför dessa inte
skulle funka ansågs vara det stora arbete som krävs för att montera tätningarna, vilket kommer
krävas igen den dag dem behöver bytas ut. Istället kommer koncept 3 och 5 vidareutvecklas,
detta då de enligt matrisen bara kommer förbättra dagens situation. Motiveringar för de val som
gjordes redovisas i appendix H.
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7 Diskussion
Målet med detta arbete var att generera koncept för att minska de oljeläckage som finns i torken.
För att uppfylla målet var en utredning tvungen att utföras för att närmare se vad läckagen beror
på. Då nivå i lagerhusen var en möjlig men mindre trolig orsak var en mätning tvungen att
utföras. Med dem små oljeflödena som tillförs skulle det mycket till innan oljan inte längre
hinner med att rinna undan. Resultatet av mätningen visade vid samtliga tillfällen 1 cm vilket
är vad som krävs för att oljan ska kunna rinna ner i returröret. Dock är denna mätning endast
utförd på två vac-valsar. För att få en bättre bild på problemet skulle fler mätningar behöva
genomföras och då även på torkcylindrar samt ledvalsar.
Då ett övertryck tillförs i uppsamlingsröret är chansen stor att detta tryck når lagerhusen och
även trycksätter dem. Då tidigare studier visade att väldigt små övertryck kan orsaka läckage
ansågs detta som en trolig orsak. Mätningarna genomfördes både med övertrycket på och
avstängt. Resultatet av mätningarna var dock av motsatt effekt än vad som hade förväntats. Man
kunde se att övertrycket hade viss inverkan på trycket, dock väldigt liten och till största del på
torkcylindrarna. Man kunde se hur övertrycket både sänkte och höjde trycket i lagerhusen, därav
var det med största sannolikhet något annat som påverkade mätningarna. De flesta torkcylindrar
påvisade undertryck istället för övertryck vilket också gällde de flesta vac-valsarna. Teoretiskt
sett bör ledvalsarna vara de som är mest utsatta för läckage. Detta beror på de olika trycken som
finns på olika höjd orsakade av utsugsfläktarna som ventilerar luften ut från torkkåpan. Ju högre
upp från nollnivån man kommer desto större blir undertrycket medans under nollnivån uppstår
ett övertryck. Undertrycket hjälper till att suga ut oljan från lagerhusen medans övertrycket
hjälper till att föra den fuktiga och smutsiga luften in i lagerhuset. Detta är baserat på teori och
de tryckmätningar som genomförts men bör ändå undersökas närmare. För att ytterligare styrka
denna teori gjordes en mätning av trycket på olika höjd i torkkåpan. Dock kändes mätningen
redan innan opålitlig då lösa slangar placerats på olika höjd och den turbulenta luften hade alla
möjligheter att påverka mätningen. Resultaten från mätningen går emot teorin med en väldigt
liten tryckskillnad. Därför skulle dessa mätningar behöva utföras med en annan mätmetod som
inte kan påverkas av den turbulenta luften.
Då inget övertryck byggs upp i lagerhusen stödjer detta teorin om att luften blåser ut genom
labyrinttätningens avrinning. Självklart skulle luften också kunna blåsa ut genom oljereturens
ventilation som är placerad på källarplan, men vid närmare undersökning finns varken något
sug eller tryck vid ventilationsfiltrena. Mycket tyder på att tryckluften kan vara en orsak till
oljeläckagen. Bland annat att oljeläckagen var mindre när maskinen startades och tryckluften
ännu inte installerats. Dock skulle detta även kunna bero på andra typer av läckage. Därav skulle
fler tester behöva genomföras, exempelvis ett längre test med tryckluften avstängd för att se hur
det påverkar oljeåtgång samt filterbyten idag. Detta test påbörjades men han inte slutföras då
det bör genomföras under ett par månader för att ge ett trovärdigt resultat.
I dagsläget kan ett filter användas 1/5 av tiden mot vad det bör klara av. Detta är ett tecken på
att alldeles för mycket smuts kommer i kontakt med oljan. Störst chans för dessa partiklar att
komma i kontakt med oljan är genom lagerhusens labyrinttätning.
Som avgränsning nämndes att fokus bara kommer ligga på en sida, dvs förarsidan. Risken finns
att läckagen är större på drivsidan då man har fler labyrintätningar på grund av att de drivande
motorerna och växellådorna måste nå valsarnas axlar. Men då samma typ av tätningar används
på båda sidor och orsaken till läckagen anses bero på samma sak gjordes valet att inte undersöka
drivsidan då tiden för arbetet inte ansågs räcka till.
Oavsett så vet man att läckage uppstår, och då åt båda håll. Dagens labyrinttätning kan inte
hantera dessa utan nån typ av förbättring var tvungen att genomföras. Då man helst inte ville
byta ut alla lagerhus då de handlar om ca 270 stycken önskades en alternativ lösning. Då teori
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om lagertätningar lästes på uppkom många idéer. Koncept utefter dessa idéer genererades med
tanke på vad som skulle kunna gå att montera på befintliga lagerhus. Koncepten utvärderades
med hjälp av Pughs elimineringsmatris. Två av dessa koncept visar stor potential för att kunna
uppfylla målet. Dock har syftet inte kunnat uppfyllts fullt ut.

8 Slutsats
Orsaken till vad oljeläckagen beror på är ännu inte fastställd. Dock har man kommit en lång bit
på vägen och en trolig orsak som närmare bör undersökas finns. Vad gäller det medvetna
övertryck man tillför i smörjoljesystemets uppsamlingsrör bör detta stängas av då mycket tyder
på att det gör mer skada än nytta. Trycket tros skapa en oljedimma, dock inte i själva lagerhuset
utan i lagerhusets labyrinttätning. Genom att vidta denna åtgärd samt jobba vidare med de två
koncept som plockats fram kommer detta problem kunna lösas.

9 Förslag till fortsatt arbete
För att komma vidare med detta problem rekommenderas att fler mätningar genomförs.
Tryckmätningar i torkens ledvalsar och i torkkåpan bör genomföras. Dessa mätningar bör stödja
den teori som tidigare nämnts. Oljeprover från returen på några vac-valsar samt ledvalsar bör
också genomföras för att jämföra hur mycket smuts och fukt som återfinns från respektive vals
typ. Detta ger en indikation på var den största delen fukt och smuts kommer i kontakt med oljan.
För att se hur de två framtagna koncepten fungerar rekommenderas att dessa testas i varsin
torkgrupp. Varför de bör testas i hel torkgrupp beror på att de kan vara svårt att se om någon
förändring sker om det bara testas på fåtal lagerhus. De två torkgrupper som testas bör vara dem
som uppvisar störst problem, dessa bör också i samband med detta rengöras grundligt för att
enklare se om åtgärderna har någon synlig inverkan på läckagen. Oljeprover bör tas både före
och efter för att se om någon förändring sker.
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Appendix F

Tryckmätningar

Datum
Valsnummer
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171204
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171206
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208

10
10
11
11
27
27
28
28
29
29
30
30
39
39
46
46
10
10
11
11
27
27
28
28
29
29
30
30
39
39
46
46
10
10
11
11
27
27
28
28
29
29

Tryckluft av/på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

Lagerhus
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC

Tryck [mbar]
0
0

-0,1
-0,2

0
-0,1
-0,1
0
-0,1
0
0
-0,1

-0,1
-0,3

0
-0,1
-0,1
0
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2

0
-0,3

0
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20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171208
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211
20171211

30
30
39
39
46
46
10
10
11
11
27
27
28
28
29
29
30
30
39
39
46
46

av
av
av
av
av
av
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på

Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC
Tork
VAC

0
0
-0,1
-0,2
0
-0,1
-0,2

0,1
-0,1

-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
0,1
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Appendix G
Påfyllning Olja

Medel
Totalt

Påfyllning Olja

Medel
Totalt

Oljeåtgång och filterbyten
Datum (0607)
Dagar Liter
2006-03-10
410
2006-06-18
100 469
2006-12-04
169 358
2007-01-24
51 500
2007-05-14
110 400
2007-06-25
42 949
2007-09-14
81 900
2007-10-24
40 510

84,7 562
593 4496
Datum (1617)
Dagar
2016-01-04
2016-03-30
86
2016-06-13
75
2016-10-06
115
2016-12-14
69
2017-03-06
82
2017-05-05
60
2017-06-29
55
2017-09-29
92
2017-11-10
42

Liter
500
610
1000
801
1060
800
660
1350
688
1378

75,1 884,7
676 8847
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Filterbyte Datum
2017-02-17
2017-02-20
2017-03-13
2017-03-20
2017-04-13
2017-04-26
2017-06-01
2017-06-15
2017-06-29
2017-08-03
2017-08-16
2017-08-31
2017-09-08
2017-10-06
2017-10-27
2017-11-08
2017-12-08
Medel

Dagar (Mellan
byte)
3
21
7
24
13
36
14
14
35
13
15
8
28
21
12
30
18,4

48

Appendix H

Pughmatris med motivering

Kriterium

Alternativ

Labyrinttätning
med avkastare

Läpptätning
Koncept 1

Labyrinttätning
Luftbarriärstätning med v-ring
Koncept 3
Koncept 4

Filtrerad
ventilering
Koncept 5

Kostnad

(0) Inköp av
läpptätning anses
vara en liten kostnad

(0) Inköp av
komponenter anses
vara en liten kostnad

(0) Inköp av v-ring
anses vara en
liten kostnad

(0) Inköp av
komponenter anses
vara en liten kostnad

Monteringsvänlighet

(-) krävs mycket jobb
för att få tätningen
på plats

(0) ingen större
arbetsinsats krävs om
det går att utföra på
plats

(-) krävs mycket jobb
för att få tätningen
på plats

(0) en mindre
arbetsinsats krävs

(-) berabetning av
inre
lock och avkastare
krävs

(+) endast två hål
behöver borras

(-) berabetning av
inre
lock samt eliminering
av avkastare

(+) ett hål i det yttre
locket krävs

(-) läpptätningen
kommer behöva
bytas ut

(0) kommer inte
behövas byta ut

(-) v-ringen kommer
behövas byta ut

(0) filtret kommer
sällan behövas bytas ut

(+) kommer effektivt
täta mot båda
läckage

(+) kommer täta mot
båda typerna av
läckage

(+) kommer effektivt
täta mot båda
läckage

0 (+) kommer bli bättre,
oklart hur mycket

(-) kan inte hantera
snedställning från
styrvalsarna

(0) ingen skillnad
mot innan

(0) ingen skillnad
mot innan, tätningen
har möjlighet att röra
sig

(0) ingen skillnad
mot innan

(0) ingen skillnad
mot innan

(0) ingen skillnad
mot innan

(0) ingen skillnad
mot innan

(0) ingen skillnad
mot innan

1
2
4
-3
4
NEJ

2
5
0
2
1
JA

1
3
3
-2
3
NEJ

1,5
5,5
0
1,5
2
JA

ALLMÄN

Bearbetning
Livslängd
Tätningsförmåga
Snedställning
Förskjutning

Totalt +
Totalt 0
Totalt Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling?

REFERENS
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