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Sammanfattning
Fram till 1800-talets början var papperstillverkningen ett rent hantverk. Pappersmaskinens utveck-
ling är lika imponerande i storlek som fascinerande när det gäller tekniken. Tillverkningen har hela 
tiden utvecklats för att produktionen ska ge ett bättre papper till ett lägre pris, och detta på så kort 
tillverkningstid som möjligt. Flerskiktstekniken har funnits sedan 1830 och från början var det en tek-
nik som tillämpades inom papp- och kartongindustrin. Numera är det även den vanligaste metoden för 
tillverkning av tissue och ett bruk i Österrike använder den metoden för finpapper.

Flerskiktsformningen kan kategoriseras som antingen en separat formningsmetod eller en samform-
ningsmetod. Vid separat formning använder man flera inloppslådor och ibland också flera virapartier. 
Vid samformning separeras skikten redan i inloppslådan. Denna metod har många fördelar gentemot 
separat formning, bland annat förbättrad ekonomi, kvalitet, vedutbyte och körbarhet vid pappersma-
skinen.  

Många försök har gjorts med samformning och fiberskiktning, då man placerat en fiber som har högre 
bulk i papperets mittskikt och en slätare fiber i ytskikten. Resultaten har visat att man på så sätt 
antingen kan tillverka ett papper med högre böjstyvhet och slätare yta, eller ett papper med bibehållna 
egenskaper som har en lägre ytvikt.

Samformningen kan även användas inom fyllmedelsskiktning som går ut på att man fördelar fyllme-
del i de skikt där de gör nytta. På detta sätt förbättrar man både papperets egenskaper och minskar 
kostnaderna. Samformning används också för fraktionerad massa, som innebär att vår- och sommar-
vedsfibrer skiljs åt och placeras i olika skikt. Fraktionsskiktningen har visat sig ge liknande resultat 
som fiberskiktningen.
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Summary

 Until the beginning of the 1900:th century the paper making process was handicraft. The paper machi-
nes that have been developed since then are as impressing in size as fascinating when it comes to the 
technique. The process has always been improved to give a better paper for lower costs, with as short 
manufacture time as possible. Stratified forming has been a reality since 1830. From the beginning it 
was applied to board and  paperboard. Now it is also the most common method for making tissue and 
one paper mill in Austria use it for fine paper.

Stratified forming can be categorized as separate forming or simultaneous forming. Separate forming 
means using several headboxes and sometimes even several wires. Simultaneous forming means using 
only one stratified headbox. This method has many advantages over separate forming, inter alia impro-
ved economy, quality, wood exchange and  higher runability of the paper machine.

Several experiments have been done with simultaneous forming of different fibres by placing a fibre 
with high bulk in the middle layer and a smooth fibre on the surface layers. The results has shown that 
by using this method both the bending stiffness and surface properties are improved, or a lower gram-
mage paper is obtained with maintaining quality. 

Simultaneous forming can also be used to stratify fillers in layers where they are most efficient. In that 
way both paper quality and economy is improved. Simultaneous forming is also used for fractionated 
pulp. Fractionation means separating springwood fibre from summerwood fibre, and placing them in 
separate layers. Research results of fractionated pulp show about the same result as simultaneous 
forming of different fibres.
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Inledning
I tvåhundra år har man tillverkat papper med någon form av pappersma-
skin. Under de åren som gått har maskinen utvecklats från att ha varit 
en relativt kort mekanisk process till den högteknologiska giganten den 
är idag. Även papperet har förändrats och fått helt andra användnings-
områden än det hade innan pappersmaskinen gjorde sitt intåg. Idag har 
vi silkeslena papper för vackra konsttryck och tjocka, styva kartonger för 
emballage. Vi använder papper för att snyta oss, för att få den senaste 
informationen om dagsläget ute i världen eller bara för att kunna sätta 
oss ner och rita en teckning. Papper är inte ”bara papper”, det är ett av 
de mest användbara material vi har. Alla papperssorter tillverkas på 
olika sätt, i en process som är en kemisk och teknisk, och beundransvärd, 
konstruktion av människan. Både processen och papperet fortsätter att 
utvecklas och ett av de stora forskningsområdena inom papper är idag 
flerskiktat papper. 

Idag är de vanligaste användningsområdena för papper i flera skikt 
kartong och tissue (mjukpapper så som hygien- och hushållspapper).  
Kartongen är uppbyggd av flera lager för att man ska kunna ge skikten 
olika egenskaper. Ytskiktet har ofta en tryckanpassad yta, medan de 
andra skikten står för bland annat bulk och styvhet. Kartong tillverkas 
med separat formningsteknik vilket innebär en pappersmaskin med flera 
inloppslådor. 

Tissue är ett tunt papper med låg ytvikt. De egenskaper som papperet ska 
ha; styrka, absorption, mjukhet och bulk, är svåra att uppnå med bara en 
fibersort. Inte heller att blanda två olika fibersorter homogent i papperet 
ger de egenskaper som slutanvändaren kräver. Flerskiktstekniken gör 
det möjligt att få ett papper som är lent och starkt på ytan men ändå är 
tillräckligt poröst och absorberande i mitten. Tissue tillverkas med sam-
formningstekniken som innebär att de olika skikten läggs på varandra 
med en flerskiktad inloppslåda. 

Än så länge tillverkar man inte flerskiktat finpapper i någon större 
utsträckning, eftersom detta papper kräver hög renhet och hög formation 
i de olika skikten. De metoder vi har idag för att åstadkomma detta är 
inte tillräckligt effektiva för industriproduktion. Teoretiska studier och 
laboratorieförsök med pilotmaskiner har dock visat att fördelarna med 
flerskiktat papper är tillräckligt många för att forskning och utveckling 
inom detta område ska fortsätta. 
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Syfte
Detta examensarbete på C-nivå är en förstudie inför nästa examens-
arbete på D-nivå. Båda studierna handlar om flerskiktat papper och den 
senare mer specifikt om fraktionerat finpapper framställt med metoden 
AQ-vanes. Syftet med denna rapport är att redovisa utvecklingsläget för 
flerskiktstekniken och på så sätt få goda kunskaper inför kommande exa-
mensarbete på D-nivå.

Mål
Det primära målet är att göra en sammanställning av den historia, 
teknik och forskning som finns kring flerskiktat papper. Det sekundära 
målet, men inte mindre viktiga, är att rapporten ska ge en god och lätt-
läst överblick.

Metod
Detta examensarbete är endast en teoretisk studie av forskning och fram-
ställning av flerskiktat papper. Allt som presenteras i rapporten är infor-
mation från rapporter och avhandlingar kring detta område, eftersökning 
på Internet samt återgivning av muntlig och skriftlig information. 

Avgränsningar
Förutom att redovisa väsentliga processer inom flerskiktningstekniken 
är vissa avsnitt inriktade mot samformning. Resultat av teori och praktik 
kring flerskiktat papper, då flera inloppslådor och virapartier används,  
kommer ej att beskrivas närmare i rapporten. Under avsnittet om den 
forskning som finns kring samformat papper kommer ej papper med 
ytvikter över 100 gram/m2 att redovisas.

Läsanvisningar
Den första delen av rapporten innefattar teori bakom flerskiktat pap-
per. Här redovisas historia, tillverkningssätt och för- och nackdelar med 
denna typ av papperstillverkning. 

Den andra delen som omfattar empirin kan ses som en fördjupning. Där 
redovisas en del av den forskning som fram till idag har bedrivits kring 
flerskiktat papper. 
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Ordlista

AQ-vanes - En ny typ av flerskiktad inloppslåda som håller fibermixerna 
åtskiljda med ett vattenskikt.

Bendtsen - En mätinstrument för att kontrollera ytråheten i ett papper. 
Mäter luftflödet mellan papperet och instrumentets referensyta med 
enheten ml/min.

Blad - Mellanvägg i en flerskiktad inloppslåda som separerar fibermix-
erna åt. Kan vara flexibla eller fasta och dessutom av luft eller vatten.

Bulk - Uttryck för hur luftigt pappersstrukturen är.
CTMP - Pappersmassa framställd genom värme och malning med viss 

tillsats av kemikalier. (Chemical Thermo Mechanical Pulp).
Fibermix - Blandning av vatten, fibrer och tillsatser som papperet tillver-

kas av.
Fibersuspension - Se ”fibermix”.
Finpapper - Ett papper med högst 10 % mekanisk massa som används 

för tryck och utskrift.
Fourdrinier - (eng.) Planvira.
Fraktionerad massa - Pappersmassa där vår- och sommarvedsfibrer 

skiljts åt.
Gap Former - En typ av viraparti där inloppslådan är placerad mellan 

två cylindrar och sprutar in fibermixen i gapet mellan dessa två. 
Hydrocyklon - En typ av virvelrenare som används för att rena massan 

eller vid fraktionering för att skilja fibertyper åt.
Inloppslåda - Låda lika bred som virapartiet med längsgående mun-

stycke där fibermixen sprutas ut på viran.
Linerboard - (eng.) Täckpapp som används som ytskikt för papp eller 

kartong.
Linjetryck - Det tryck med vilket till exempel cylindrarna på kalandern 

pressar mot papperet.
LWC - Förbättrat tidningspapper som är bestruket. (Light Weight 

Coated).
Mellanväggar - Se ”blad”.
Mäld - Se ”fibermix”.
Neutrallim - Tillsats i fibermixen för att göra papperet mer vattenmot-

ståndskraftigt. De vanligaste tillsatserna är AKD (alkylketendimier) 
och ASA (alkylbärnstenssyraanhydrid).

.
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Opacitet - Ogenomskinlighet. Ju lägre opacitet desto mer genomskinligt 
är papperet.

PPS - En mätinstrument för att kontrollera ytråheten i ett papper. Mäter 
luftflödet mellan papperet och instrumentets referensyta med enheten 
mm.

Prüfbau - En tryckmetod som används i laboratorieskala och ska efter-
likna offset.

Retention - Fyllmedlets och finmaterialets förmåga att fästa vid fibrerna. 
För låg retention innebär att fyllmedel och finmaterial försvinner ut 
genom viran.

Samformning - Flerskiktat papper som tillverkats med en inloppslåda
SC - Ett förbättrat journalpapper som kalandrerats så att det blivit slätt 

och blankt.
Separat formning - Flerskiktat papper som tillverkats med hjälp av flera 

inloppslådor.
Skiktadhesion - Papperets förmåga att inte dela sig i z-led.
TMP - Pappersmassa framställd genom raffinering och värme. (Thermal 

Mechanical Pulp).
Utskott - Det papper som till exempel ej klarar brukets kvalitetskrav och 

därför bryts ner till massa och går tillbaka i produktionen innan det har 
lämnat pappersbruket. Ej att förväxla med reklamation. 

Vanes - (eng.) Se ”blad”.
Vira - En ändlös finmaskig nätduk av polymerer där fibermixen avvatt-

nas. Kan vara rundvira (cylindrisk) eller planvira (utdragen).
Ytråhet - Papperets jämnhet/släthet på ytan. Ett tryckpapper kräver lägre 

ytråhet än ett säckpapper. Mäts med Bendtsen eller PPS.
Z-led - Motsvarar riktningen i papperets tjockleksriktning.
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Teoretisk studie
Innehåll

Kapitel 1 handlar om flerskiktsteknikens utveckling från de första försö-
ken på 1800-talet och fram till vår tid. Kapitel 2 beskriver vad flerskiktat 
papper är, tillverkningmetoder och olika tillämpningsområden. I kapitel 3 
får läsaren information om konstruktionen av olika inloppslådor, och kapi-
tel 4 tar upp för- och nackdelar med flerskiktat papper. 

Den ovane läsaren kan med fördel läsa Appendix A Pappersmaskinen för 
att bli insatt i teminologin och processen kring papperstillverkning.
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Kapitel 1

Flerskiktsteknikens utveckling
Fram till 1803 var allt papper ett rent hantverk. Den första maskinen 
som byggdes togs fram av Louis Robert, Bryan Donkin och bröderna 
Fourdrinier. Den typ av vira som är plan kallas ”fourdrinier” på engelska 
och namnet kommer från dem som var med och utvecklade den första 
planviramaskinen. Virapartiet på den första pappersmaskinen var 1,5 
meter brett och pappersmaskinen hade en kapacitet på 272 kg per dygn. 
Idag, drygt 200 år senare, har den snabbaste pappersmaskinen för obe-
struket papper en kapacitet på 1.819 ton per dygn och en pappersbana 
som är 10 meter bred. [32]

1.1 Utvecklingen under 1800-talet
1808 utvecklade John Dickinson från Storbritannien den cylindriska 
rundviran. Denna togs fram med syfte att tillverka enkelskiktat papp och 
bestod av en sugande cylinder och innefattande inloppslåda. I och med 
denna teknik var han långt före sin tid. Drygt 20 år senare byggdes denna 
enkelskiktande pappersmaskin om till en dubbelskiktande maskin (fig. 7). 
Denna använde två inloppslådor och två rundviror där de båda pappers-
skikten formades. Där virorna möttes fördes skikten samman och däref-
ter fördes papperet vidare till en filt där de båda skikten sammanfogades 
ordentligt under våtpressning. [4]

Pappersbanans bredd

Antal ton per dygn

1

5 (m)

1808

2000

PM 1803 vs PM 2000

Fig. 6 Pappersmaskinens 
kapacitet nu och för 200 
år sedan. 

Sugande 
cylinder

Innefattande
inloppslåda

Filt
     Samman-
pressning

År 1808 År 1830

Den första pappersmaskinen för dubbelskiktning

Fig. 7 En rundvira med sugande cylindrar byggdes redan 1808. Ur den 
utvecklades den första flerskiktande pappersmaskinen.   
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1863 tog J. Jones från USA fram den första pappersmaskinen med mul-
tipla cylindrar som använde minst sju rundvirapartier. I patentet står 
det att läsa att hans maskin hade integrerade vakuumsugar, att jämföras 
med Dickinsons sugande cylinder redan 58 år tidigare.  Istället för att 
använda en gemensam filt vid presspartiet, som var fallet med Dickinsons 
pappersmaskin, hade denna separerade filtar. Detta för att det skulle 
vara möjligt att producera sju eller fler pappersbanor på samma maskin. 
Denna pappersmaskin användes för att tillverka papp. [4] 

1875 tillverkade Ibbotson en pappersmaskin med två planviror för till-
verkning av dubbelskiktade ark (fig. 8). Denna maskin hade två stora sepa-
rata torkcylindrar i slutänden av virapartiet. Dessa var monterade på 
mobila bärringar vilket gjorde att de kunde föras mot varandra och på så 
sätt ge ett dubbelskiktat ark. Efter detta tillverkade Ibbotson en pappers-
maskin för treskiktat papper (fig. 9). Förutom de två planvirorna fanns 
en rundviracylinder. Papperet från planvirorna bildade ytskikten och det 
från rundviran utgjorde mittskiktet. [4]

Inloppslåda
Inloppslåda

Rörliga torkviror

Tvåskiktat papper med planvira och torkviror 1875

Fig. 8 En kombination av planvira och rundvira, där rundvirorna som 
var monterade på rörliga bärringar fördes ihop.   

Inloppslåda Inloppslåda

Innefattande
inlopplåda

Den första kombinationsmaskinen

Fig. 9 Efter 1875 utvecklades den första kombinerade pappersmaskinen. 
Den hade två planviror och en innefattande inloppslåda.   
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1884 producerades en tvåskiktsmaskin av Escher Wyss som bestod av 
två planvirasektioner (fig. 10). Denna modell av pappersmaskin används 
idag vid tillverkning av papp och testliner. [4]

Detta var de första 80 åren med stor uppfinningsrikedom och nytän-
kande. Därefter infann sig en period på femtio år när man fortsatte att 
utveckla de ovanstående teknikerna. Bland annat i Europa utvecklade 
man en pappersmaskin med fem olika planvirasektioner som förenades 
innan torkpartiet. I USA byggde man en pappersmaskin med multipla 
sugande rundviror där alla hade var sin inloppslåda. Med denna maskin 
tillverkade man papp och flerskiktat papper med varierande tjocklek. [4] 

1.2 Utvecklingen under 1900-talet

Viraparti
Runt 1930 tog nyskapandet fart igen. I USA tog man fram en nytt koncept 
då man började tillverka flerskiktat papp med en planvirasektion och två 
inloppslådor. Ur denna utvecklades Inverform, som blev den första pap-
persmaskinen att använda dubbelvira (fig. 11). Inverformen användes för 
tillverkning av flerskiktad kartong. Den togs fram 1954 av Beloit. [4] 

Inloppslådor

Första pappersmaskinen med dubbla planviror 1884

Fig. 10 Detta var grunden till många av de pappersmaskiner som tillver-
kar papp och testliner idag.   

Dubbelvira-
avvattning

Den första dubbelviran 1954

Fig. 11 Den första dubbelviran, Inverform, var för kartongtillverkning 
med flera skikt.
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Under 1900-talet kom flera varianter på samma tema. De olika pappers-
maskinstillverkarna hade sina vinklingar och kombinationer av de olika 
metoderna. Här nedan en sammanfattning av olika typer av pappers-
maskiner och var någonstans man använder de olika varianterna. Ofta 
används de engelska namnen även i Sverige. [4, 20]

Olika typer av pappersmaskiner som används idag

Cylinder Machine
Vanlig i hela världen.

Fourdrinier med Rotary Top Formers
Finns i U.K, USA och Kanada.

Fourdrinier med Top Former
Förekommer i USA och Europa.

Breast Roll med Inverformenheter
Vanligast i USA.

Kombinerad pappersmaskin
Finns över hela Europa.

Multi Wire
Finns i Europa, vanlig i Finland.

Super Ultra Former
Vanlig i Japan, USA och Kanada.

Fig. 12 Pappersmaskiner för flerskiktning världen över.
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Kapitel 2

Flerskiktat papper

2.1 Fiberskiktning
Det vanligaste sättet att framställa flerskiktat papper är att använda 
olika fibrer i separata skikt i papperets z-led (fig. 13). Detta brukar ibland 
kallas för fiberskiktning. Förutom att fibern kan komma från olika trä-
slag och framställningen av fibern kan vara kemisk, mekanisk eller en 
kombination av de båda, kan skikten även innehålla returfibrer. Fibrer 
som framställt på kemisk väg har andra egenskaper än de fibrer som 
bearbetats mekaniskt. En kemiskt framställd fiber är längre och ljusare. 
Den mekaniskt framställda fibern är spretigare och ger mer bulk. Vilken 
typ av fiber som används beror på vilka egenskaper man vill att papperet 
och de olika lagren ska ha. [13, 19] 

Z-led

Ett flerskiktat papper

Fig. 13 Skikten består av flera skikt i papperets z-led (i papperets tjock-
lek). Antalet skikt kan vara två och uppåt.

Teori för böjstyvt papper

Fig. 14 Långa slanka fibrer i ytskikten och bulkiga luftiga fibrer i mitt-
skiktet ger ett papper som har hög böjstyvhet.



Mariell Mattison
Grafisk Teknologi
Examensarbete, 10p, 2005

Högskolan Dalarna
Flerskiktat papper 

En sammanställning av historia, teknik och forskningsresultat

17

2.2 Tillverkningsmetoder
De olika skikten förs samman till ett lager i pappersmaskinen. Detta sker 
på olika sätt beroende på vilken typ av papper som ska tillverkas. Några 
metoder innebär att papperet blir flerskiktat efter virapartiet och avvatt-
ningen, och andra metoder ger ett flerskiktat papper med hjälp av en vira 
och flera inloppslådor (fig. 12). Det nyaste sättet att tillverka flerskiktat 
papper är med en flerskiktande inloppslåda. 

I grunden ligger följande fyra olika processer, där tillverkningen sker 
antingen med endast en metod eller som en kombination av de olika 
metoderna [13]: 

A) Flerskiktande pappersmaskin 
Denna metod används för liner och kartong, där man kombinerar upp till 
sju olika skikt ovanpå varandra. Varje lager har sin egen inloppslåda. 
De olika pappersbanorna kan ha sin egen planvira (fourdrinier) och förs 
samman precis innan presspartiet. En annan metod är att ett lager med 
fibermix sprutas ut på ett redan format skikt.

Fördelarna med den här metoden är att en hög skiktrenhet uppnås sam-
tidigt som skiktadhesionen är relativt stark eftersom skikten pressas 
samman innan torkningen. Nackdelarna är att metoden är dyr eftersom 
varje lager kräver en egen inloppslåda och ibland även eget viraparti. En 
annan nackdel är hastighetsbegränsningarna som en planvira har och 
den tvåsidighet som papper får av denna.

B) Flerskiktning av torkat papper 
Detta innebär att man med bestrykning eller laminering ger papperet 
helt olika skikt. Detta sker till exempel av Tetrapak och vid tillverkning 
av mycket styv kartong. Fördelen med en lamineringsprocess är att den 
är mycket kontrollerbar, men den är ekonomiskt sett bara försvarbar för 
speciella typer av styv kartong. 

C) Flerskiktning vid avvattningsprocessen 
Denna process används för att ge papperet olika egenskaper i z-led efter-
som fyllmedel och finmaterial lägger sig i olika skikt.  

Den största fördelen är en låg kapitalkostnad. Nackdelarna är begräns-
ningen av vad man kan uppnå med denna metod och att skiktningen kan 
ge papperet oönskade egenskaper.

D) Flerskiktad inloppslåda -samformning 
Som det hörs på namnet är de olika skikten separerade i inloppslådan och 
dessa förs samman alldeles innan avvattningen. Fördelarna är en mycket 
lägre kostnad eftersom endast en inloppslåda och ett viraparti krävs.  
Största nackdelen är att det är svårt att uppnå skiktrenhet. 
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2.3 Processdefinition
För att särskilja den metod som innebär att endast en inloppslåda 
används, använder man ordet ”simultaneous forming”, samformning, för 
just denna typ av framställning. ”Separate forming”, separatformning, 
bör användas när det gäller flerskiktat papper med hjälp av flera inlopps-
lådor (fig. 15). [4, 20]  

2.4 Alternativa användningsområden

3.4.1 Fyllmedels- eller tillsatsskiktning
Istället för att använda olika sorters fibrer i de olika lagren kan man 
använda skiktningstekniken till att lägga in tillsatser eller fyllmedel, 
där de gör mest nytta. Ett fyllmedel i mittskiktet gör ingen nytta om 
fyllmedlets uppgift är att göra en slät yta med hög glans för att förbättra 
papperets tryckbarhetsegenskaper. Denna skiktning förändrar inte pap-
perets egenskaper på samma sätt som fraktionsskiktning och fiberskikt-
ning. Läs mer om detta under kapitel 6. [13, 21]

3.4.2 Fraktionsskiktning
De fibrer i trädet som växer till under våren har en annan struktur, 
längd och densitet än de fibrer som växer senare under sommaren. 
Vårvedsfibern har ett större hålrum och tunnare väggar än sommarveds-
fibern. [1p, 25] Detta kan man utnyttja för att få ett papper med andra 
egenskaper än det papper som är uppbyggt av båda fiberkvaliteterna i 
ett homogent ark. Vid fraktioneringen urskiljer man dessa två fiberkva-
liteter åt med en sil eller en hydrocyklon. Vårvedsfibern ger en slätare 
yta på papperet eftersom de tunna väggarna gör det möjligt för fibern att 
kollapsa och bli tunt och slätt. Denna kollaps sker då papperet torkar och 
ännu mer då papperet kalandreras.  Sommarvedsfibern med de tjockare 
väggarna kollapsar inte helt och ger därför mer bulk. [9, 13]

Separat formning
(separate forming)

Samformning
(simultaneous forming)

Olika definitioner av flerskiktat papper

Fig. 15 Flera inloppslådor ger ett separat format papper. Flerskiktad inloppslåda ger ett samformat papper. 
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Kort om fibrer

Fibrerna hos en gran eller tall kallas TRAKEIDER
och de är ungefär 3 - 3,5 mm långa.

Fibrerna hos ett lövträd kallas för LIBRIFORMCELLER 
och är ungefär 0,8 - 1,5 mm långa.

De fibrer som växer på våren 
är både bredare och har en större lumen 
än de fibrer som växer på sommaren.

Vårvedsfiber Sommarvedsfiber

Fibern är uppbyggd av flera olika lager.
Längst in är fibern ihålig.
Detta hålrum kallas LUMEN.

När dom kollapsar vid pappersfram-
ställningen sker detta på helt olika sätt. 
Detta utnyttjas vid fraktionsskiktningen.

Lumen

Proportionell jämförelse
mellan trakeid (lila) och 
libriformcell (grön).

Fig. 16 Vid fraktionsskiktning utnyttjar man det faktum att vår- och sommarvedsfibern skiljer sig åt och 
uppför sig helt olika vid pappersframställningen. 
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Kapitel 3

Flerskiktade inloppslådor

3.1 Olika tekniker
På 1970-talet började man forska kring flerskiktade inloppslådor och 
Beloit var även först ut med den typen av koncept med inloppslådan 
Converflo 1971 och Strata Flo 1975. [4] 

Ett flertal olika pappermaskinstillverkare och forskningsinstitut har 
efter det tagit fram en inloppslåda med någon form av flerskiktsfunk-
tion. Många av dem har inte klarat de krav som ställts på renhet mellan 
skikten. Det största problemet sker där de olika fibermixstrålarna går 
ihop vid munstycket i inloppslådan. När strålarna möts uppstår turbu-
lens som gör att fiberskikten blandas med varandra. [19] För att förhindra 
detta har man provat många olika tekniker. Väggarna som skiljer fiber-
mixerna åt har förändrats både vad det gäller tjocklek och längd. 

På KMV (Karlstad Mekaniska Verkstad, tillhör numera Metso) forskade 
man tidigare kring möjligheten att låta en luftström vara skiljevägg mel-
lan mixerna. Denna metod kallas för Airwedge Technology. [3]  Läs mer 
om denna inloppslåda under 4.3.

En helt ny teknologi för flerskiktade inloppslådor presenterades 2004. Det 
var en metod som STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitutet i 
Stockholm) har tagit fram. Deras inloppslåda har vattenstrålar som hål-
ler de olika fibermixerna åtskilda. I slutet av denna sammanfattning om 
flerskiktade inloppslådor redovisas den nya tekniken med AQ-vanes. [19]

Mellanväggar
Inloppslådans mynning

Tre skikt med fibrer på väg mot viran

Turbulens vid inloppslådan

Fig. 17 När fibermixerna möts uppstår turbulens som kan ge orena skikt.
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3.2 Mellanväggar av blad

Strata Flo av Beloit
Denna inloppslåda som utvecklades ur Converflo, hade flexibla folier i mun-
stycket som kunde varieras både vad det gällde längd och antal (fig. 18).  
Flexibiliteten gjorde att turbulensen minskade där de olika fibermixerna 
sammanstrålade. [20] 

Strata Flo har använts vid linerboardtillverkning av Obbola utanför 
Umeå, och då med wellpappretur i mittskiktet och sulfatmassa i ytskik-
tet. Wellpappretur är något ljusare än sulfatmassa vilket ledde till pro-
blem med stråkning i ytskiktet eftersom renheten mellan skikten ej var 
tillräckligt hög och ytskiktet inte tillräckligt täckande. [20] 

Tester gjordes av Beloit med en blandning av barrvedsfibrer i mittskiktet 
och lövvedsfibrer i ytskikten och ett ark med en ytvikt på 34 gram/m2 
Detta visade att ytskiktet innehöll upp till 15 % barrvedsfibrer och den 
totala andelen barrvedsfibrer i mittskiktet uppgick till 70 %. Andra tester 
har visat att den här typen av inloppslåda kräver ett ytskikt på 25-40 
gram/m2 för att vara täckande. [5]  

Strata Flo tillverkades fram till 1990-talet och den används idag för till-
verkning av tissue. [33] 

Header Inlets Tubebank 8 kanaler totalt 
4/2/4

Strata Flo

Fig. 18 StrataFlo från Beloit med åtta kanaler och två flexibla väggar 
(markerade röda) som separerar de olika fibermixerna. 
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Step Flow M från Sulzer Escher Wyss
Denna inloppslåda hade fasta mellanväggar för att man skulle kunna 
köra med olika strålhastigheter (fig. 19). Med denna konstruktion kunde 
man även ställa de olika läppöppningarna oberoende av varandra. De 
fasta mellanväggarna kunde förlängas med flexibla folier, jämför Strata 
Flo, för att få bättre renhet i skikten. [20]

Voith
Till skillnad från övriga flerskiktade inloppslådor där mellanväggarna 
följde med så nära formningsnypet som möjligt tog Voith fram en med 
mellanväggar som slutade före halva munstycket (fig. 20). Till ytskikten 
fördes tjockmassan och till mittskiktet matades endast bakvatten. Voith 
såg då på 80-talet heller ingen framtid för flerskiktat tryckpapper efter-
som de menade att det inte går att göra heltäckande ytterskikt. [20]

Idag har Sulzer Escher Wyss och Voith slagits samman till Sulzer Voith. 
De tillverkar en flerskiktad inloppslåda som heter Step Diffusor och den 
används inom tissuetillverkningen. [33]

Step Flow M

Fig. 19 Step Flow M från Escher Wyss. Pilarna visar var man ställer in 
läppöppningarna. Mellanväggarna markerade med rött.

Voith

Fig. 20 Voiths inloppslåda med blad som slutar före läppöppningen.
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Metso
Deras flerskiktade inloppslåda för två eller tre skikt har mellanväggar 
av glasfibrer. Detta material har en längre hållbarhet. Inloppslådan som 
heter Sym Flo används idag för tillverkning av tissue. [36]

Stora Enso
Stora Kopparberg, numera Stora Enso hade en flerskiktad inloppslåda, 
Formator, som var ett hydrauliskt slutet arkformningssystem. Detta är  
dock inte i produktion idag. [27]

3.3 Airwedge technology från KMW

Till skillnad från Strata Flo hade KMWs inloppslåda fasta mellanväg-
gar i munstycket. För att förhindra turbulens mellan fibermixstrålarna 
hade man även luftstrålar mellan skikten (fig. 21). På det här sättet 
menade man att den hastighetsskillnad som strålarna hade vid utloppet 
utjämnades och minskade därav turbulensen. De stela väggarna inne-
bar även att man kunde ha olika hastigheter på mixflödena, vilket var 
en fördel med den typen av vira som papperet tillverkades på. [20]

De tester som gjordes med denna inloppslåda visade att ytskikten inne-
höll över 95 % barrvedsfibrer och mittskiktet mer än 95 % lövvedsfibrer. 
Arket som testades hade en ytvikt på 65.5 gram/m2 och var dubbelav-
vattnat på en periformer. Denna typ av flerskiktsforming visade alltså på 
bättre resultat än Strata Flo.[20] 

KMW köptes upp av Valmet på 80-talet och bytte senare namn till Metso 
som numera tillverkar den flerskiktade inloppslådan Sym Flo. [28]

Inloppslådan     Lufttillförsel i mellanväggarna

Inloppslådan från KMW

Fig. 21 KMW:s inloppslåda med lufttillförsel mellan de olika skikten.
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3.4 AQ-vanes 
För ungefär ett år sedan (2004) redovisade STFI sin patenterade inlopp-
slåda för flerskiktsformning som de kallar för Aq-vanes. Istället för fasta 
eller flexibla mellanväggar har denna en tunn stråle med vatten som 
åtskiljer de olika fibermixflödena (fig. 22). 

Med den här metoden kommer turbulensen att uppstå mellan fibermix-
flödet och vattenstrålen. De olika fibermixerna hålls då bättre åtskilda än 
med de metoder som använder mellanväggar. Denna teknik används inte 
inom industrin idag utan är fortfarande på forskningsstadiet. [19]

Mellanväggar

AQ-vanes

AQ-vanes från STFI

Fig. 22 Turbulens uppstår alltid. Med AQ-vanes uppstår den mellan vat-
tenstrålen och fibermixen. På så sätt hålls de olika skikten separerade 
från varandra.
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Tester har gjorts på pilotmaskinen FEX där man jämfört Aq-vanes med 
konventionell flerskiktsformning. Resultatet visar att Aq-vanes ger en 
högre skiktrenhet än de inloppslådor där fibermixen hålls åtskild med 
mellanväggar. [19]

3.5 Samformning inom industrin
1977 använde man för första gången en pappersmaskin med fler-
skiktad inloppslåda avsedd för liner. Detta skedde på SCA Obbola i 
Umeå och inloppslådan var av typen Converflo (fig. 18) från Beloit. 
Pappersmaskinen hade även den bredaste papperbanan i världen just då 
(10 meter) och avvattnades genom en dubbelvira.  [13]

Munkedal från Sverige var 1987 det första pappersbruket att starta upp 
tillverkningen av finpapper med en flerskiktad inloppslåda. Inloppslådan 
var från KMV (fig. 21) och hade så kallad air-wedge-technology och pap-
peret hade mekanisk massa i mittskiktet och kemisk massa i ytskikten. 
[16] I början hade de vissa problem med att papperet gulnade. [38] Detta 
berodde på att den mekanisk massan i mittskiktet lyste igenom de tunna 
ytskikten och de övergick då till fibermixer med samma ljushet i alla 
skikt. I mittskiktet placerades också utskottet. Produktionen fortsatte 
under tio år. [37] 

1997 startade Neusiedler en pappersmaskin med flerskiktad inloppslåda 
från Voith Sulzer (fig. 20). De använde från början CTMP i mittskiktet 
men har övergått till returpapper i mittskiktet. Detta är den enda finpap-
perstillverkning med flerskiktsteknik som används idag. [13]

För tillverkning av tissue är samformningstekniken den vanligaste till-
verkningsmetoden och därför redovisas inte olika pappersbruk närmare 
här.

Arkets tjocklek

AQ-vanes

Blad

Perfekt renhet

Fiber-
fördelning
och 
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Fig. 22b Konventionella blad i 
jämförelse med AQ-vanes.
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Kapitel 4

Varför flerskiktat papper

4.1 Fördelar
Papperstillverkare har länge varit intresserade av tekniken med flerskik-
tat papper, eftersom denna teknik inte bara innebär förbättrade pappers-
egenskaper utan även leder till förbättrad ekonomi och ökar papperets 
körbarhet i pappersmaskinen. [6, 11, 21, 29] Möjliga förbättringar av olika 
papperskvaliteter redovisas i fig. 23)

Pappersegenskaper
En viktig mekanisk egenskap som förbättras med flerskiktat papper 
är böjstyvheten. Detta sker när man i ytskiktet har en fiber som ger 
hög dragstyvhet (till exempel långa kemiskt framställda fibrer) och i 
mittskiktet en fiber med hög bulk (till exempel spretiga mekaniskt fram-
ställda fibrer) som samtidigt ger ökad opacitet. [6, 7, 11, 15, 21] Detta kan 
man utnyttja i till exempel kopieringspapper med en ytvikt på omkring 80 
gram/m2, där viktiga parametrar är just böjstyvhet och opacitet. Samma 
optiska egenskaper och böjstyvhet kan uppnås med ett flerkiktat ark men 
med lägre ytvikt än motsvarande homogena ark. [7, 11, 24] Ett papper med 
ytvikten 80 gram/m2 kan sänkas till 67 gram/m2 utan att böjstyvheten 
försämras. [26]

  

Möjligheter för flerskiktad inloppslåda

Fig. 23 En flerskiktad inloppslåda innebär många nya möjligheter för flertalet papperskvaliteter.
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Vedutbyte
Genom att använda mer fibrer som är mekaniskt framställda kan man 
använda mer av den ursprungliga veden. På samma sätt sparar man skog 
och höjer vedutbytet genom att använda returfibrer i mittskiktet på fler-
skiktade ark. [11, 13] Används CTMP för 50 % av papperet kan man spara 
4 av 10 träd jämfört med papper med 100 % kemisk massa. [26]

Energi
Energi finns att bespara inom många områden när det gäller flerskiktat 
papper. Ett exempel är framställningen av papper med TMP-massa. För 
TMP använder man oftast en metod som går ut på att massan mals två 
gånger för att ge papperet rätt egenskaper (fig. 24). Vid flerskiktning kan 
man använda TMP-massan från första raffineringen till mittskiktet och 
bara raffinera 50 % en andra gång. Om allt papper skulle tillverkas på detta 
sätt idag skulle en årlig nationell besparing bli omkring 1,5 TWh. [19]

Konventionell 2-stegs TMP

~2500 kWh/ton

~2000 kWh/ton

50%

50%

Samformning och 2-stegs TMP

Flis

Raffinering 1 Raffinering 1

Raffinering 1

Raffinering 2
Flis

Energiåtgång vid TMP

Fig. 24 Besparingar finns att hämta vid TMP-processen om man använder samformning.
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Ekonomi
Lägre energiförbrukning vid en 2-stegs TMP innebär en förbättrad eko-
nomi. [19] Förutom detta kan man spara pengar på att använda en sämre 
och billigare fiber i mittskiktet. [11, 15, 19, 21] När ytvikten reduceras utan 
att man försämrar böjstyvheten leder detta till lägre kostnader när det 
gäller transportkostnader. 

Ett papper som har högre böjstyvhet leder till färre stopp i till exempel 
kopiatorer och det ger kostnadsbesparing även för användaren. [8, 28]

4.2 Samformning vs Separat formning
Fördelarna när det gäller flerskiktat papper med samformingsmetoden är 
många. Med den typ av pappersmaskin som man använder vid denna tek-
nik ”Roll and Blade Gap Former” (fig. 25) går det att köra med högre has-
tighet än motsvarande planviraformning som man använder för flerskiktat 
papper vid separatforming. Skiktadhesionen är bättre med samformnings-
tekniken eftersom papperets styrka i z-led ökar. Vid separatformning 
använder man ofta stärkelsesprayning för att öka skiktadhesionen.[8, 21] 

Viraretentionen är högre när man tillverkar papper med samformnings-
tekniken än då man använder flera inloppslådor. [13] Samformningen 
innebär alltså även en enklare maskinkonstruktion som tar mindre plats, 
eftersom en inloppslåda och ett viraparti är kompaktare än flera inlopp-
slådor med flera virapartier. [18]

Inloppslåda

Deflektorblad
-pulserande eller 
konstant tryck

Roll and Blade Gap Former

Fig. 25 Denna typ av formningsparti är vanlig för snabbgående tryckpap-
persmaskiner. "Gap" kommer ifrån att mälden sprutas in i gapet mellan 
cylindrarna. "Roll" är cylindrarna och "Blade" är deflektorbladen. 
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4.3 Nackdelar

Skiktrenhet
Det är mycket svårt att undvika att skikten blandas när de lämnar inlopp-
slådan. Anledningen till att de blandas beror sannolikt på turbulensen i 
inloppslådan och den virvelström som uppstår när de olika skikten möts 
där mellanväggarna slutar (fig. 17). De virvelströmmarna uppstår oavsett 
vilken typ av blad som används. Detta ger ett papper med ojämnhet i z-
led. Turbulensen i inloppslådan är nödvändig för att det inte ska bildas 
fiberflockar. Mekanisk massa kräver dock en lägre grad av turbulens i 
inloppslådan än den kemiska massan.[13] 

Flammighet
Flammighet är också ett problem för flerskiktade ark. Detta beror på att 
mittskiktets fiberflockning kan spegla igenom ytskikten vilket gör pap-
peret flammigt. Denna typ av orenhet kan förekomma även då papperet 
har hög skiktrenhet i z-led. [13]

Om ytskiktet inte är tillräckligt täckande förlorar man för mycket för att 
vinna något på flerskiktstekniken. Ett ytskikt som täcker över 90 % är 
dock tillräckligt bra. [15] Skiktet på ytan bör vara minst 20 gram/m2 för 
att täcka över fibrerna i mittskiktet tillräckligt väl. [8]

Ytvikt
Under 60 gram/m2 är det svårt att vinna fördelar med flerskiktstekniken 
när det gäller kvalitetsförbättringar i papperet. Ytskikten bör vara minst 
20 gram/m2 och mittskiktet omkring 30-40 gram/m2 för att man ska 
vinna tillräckligt många fördelar med flerskiktstekniken. För finpapper 
på 40 gram/m2 finns det inte tilläckligt med utrymme för ett mittenskikt, 
förutsatt att rena skikt är en nödvändighet. [7, 8]  

Vithet
Flerskiktsmetoden innebär att man med mekanisk massa eller CTMP i 
mittskiktet kan få ett papper med högre böjstyvhet. Dessa massor gulnar 
dock snabbare än ren kemisk massa, och är skiktrenheten inte tillräcklig, 
eller ytskiktet för tunnt kommer det skiktade papperet att gulna snab-
bare än motsvarande papper gjort av ren kemisk massa. [8]
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Empiriska försök av samformat papper

Denna del av rapporten syftar till att redovisa en del av forskningen 
kring samformat flerskiktspapper. Ingående resultat hänvisas till res-
pektive rapport. 

Innehåll
De första undersökningar i kapitel 5 och 6 visar på möjligheterna med 
flerskiktade ark där de olika skikten har varierande fiberkvaliteter. I 
kapitel 7 redovisas en undersökning med SC-papper och möjligheterna 
med tillsatsskiktning och speciellt för fyllmedel. Försök som gjorts med 
fraktionerade massor redovisas i kapitel 8.
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Kapitel 5

Tissue
Redan på 80-talet var samformning den vanligaste tillverkningsmetoden 
för tissue. Förklaringen till detta är att hygienpapper är en produkt som 
vänder sig till slutkunden och deras krav. Allt annat papper uppfyller 
krav för andra processer och är redan använda när de når slutkunden. 
Kunder bryr sig inte mycket om de trycktekniska kraven på veckomaga-
sinet eller hur kartongen med fiskpinnar är uppbyggd för att klara av att 
vikas utan att spricka och samtidigt ha en tryckvänlig yta. Hygienpapper 
är uppbyggt för att uppfylla slutanvändarens krav och därför har också 
en avancerad teknologi spridit sig snabbt bland tissuetillverkarna. [14]

Detta tunna papper som kan ha en ytvikt på 20 gram/m2 tillverkas med 
en flerskiktad inloppslåda. Redan i slutet av 70-talet var man igång med 
laboratorieförsök och industriella pilotförsök för detta papper och idag är 
det bara några få tissuetillverkare som inte anammat den metoden. [2] Ett 
flerskiktat tissuepapper förbättrar körbarhet i pappersmaskinen, minskar 
kostnaden för massa och torktid och ökar kvaliteten på produkten. [14]

Ett problem för just tissue är att det måste vara starkt, mjukt, absorbe-
rande och bulkigt samtidigt och det finns inte en fibersort som har alla 
de egenskaperna. För att få upp bulken i papperet kan man använda till 
exempel CTMP, men den är mer ytrå och har inte lika hög ljushet som 
kemiskt framställd massa. Dessutom ger fibrerna problem  på ytan av 
Yankeecylindern då de innehåller så kallade stickies (extraktivämnen, 
till exempel harts) som fastnar på cylinderytan. Samformningen löser 
dessa problem då CTMP läggs i mittskiktet, eller om det är tvåskikt så 
ligger den i ytskiktet, bort från yankeecylindern. [14] 
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5.1 Tissue 15 gram

5.1.1 Undersökning
Ingemar Andersson har undersökt ett papper i två skikt med 2/3-delar 
kemisk massa av löv och 1/3-del CTMP av barr. Lövvedsfibrerna bestod 
av björk eller eucalyptus och var placerade i ytterskiken. Papperets ytvikt 
var 15 gram/m2 och pappersmaskinen hade en Periformer med enkelsidig 
avvattning och flerskiktad inloppslåda med fasta blad. Referenspapperet 
var en homogen blandning av samma fiberandelar.[2]

5.1.2 Resultat
Renheten i papperet var över 90 % i ytskikten och mittskiktet var en 
jämn mix av de båda fiberkvaliteterna. Ljusheten i papperet försämras 
med inblandningen av CTMP och endast en liten förbättring kunde fås 
med samformningstekniken. Problemen med beläggningar på yankee-
cylinders yta gör att man med en mixad fiberblandning endast kan 
använda omkring 20 % CTMP. Med samformning har Andersson sett att 
inblandningen av CTMP kan uppgå till 50 %. Dragindex ökade i de sam-
formade papperna jämfört med referenspapperet. Mest ökade den för det 
flerskiktade arket där eukalyptus fanns i ytterskiktet. [2]

Energiförbrukningen vid torkningen minskade för det flerskiktade pap-
peret. Detta trodde Andersson berodde på att den täta fiberstrukturen 
(från lövvedsfibrer) låg mot yankeecylindern, samtidigt som den öppna 
strukturen (från CTMP) var vänd mot värmefläkten. Papperets drag-
styrka beror på hur hårt papperet pressas före torkningen och press-
ningen har ett maxvärde innan styrkan i papperet försvagas. Detta 
värde var likvärdigt för det flerskiktade papperet och referenspapperet, 
men det flerskiktade papperet hade över 50 % högre dragstyrka vid detta 
maxvärde än referenspapperet.[2]

Tissue
15 gram/m2 

67 % löv  33 % barr
+ Förbättrad dragindex, 50 %
+ Mer CTMP utan problem vid yankeecylindern
+ Minskad energiförbrukning vid torkningen 

Sammandrag av resultaten för flerskiktad Tissue

Fig. 26 Resultaten av jämförelse mellan flerskiktad Tissue och homogent 
papper med lika inblandning av löv- och barrvedsfibrer.
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Kapitel 6

SC-papper
SC-papper är i grunden ett journalpapper som superkalandrerats för 
att få en jämn tryckyta. Det innehåller omkring 65 % mekanisk massa 
och 15 % kemisk massa och till skillnad från journalpapper över 10 % 
fyllmedel. SC-papper är inte bestruket. [1q] Detta papper har konkurrens 
från två håll, från ena hållet av förbättrat tidningspapper och från andra 
hållet av LWC som är bestruket. För att behålla sin konkurrenskraftig-
het krävs ständiga förbättringar av papperets egenskaper. Tidigare har 
man koncentrerat sig på utvecklingen av pappersmaskinen och främst då 
formningen för att förbättra SC-papperets egenskaper. Sedmera har man 
gått över till att försöka förbättra råmaterial och fyllmedel.[12] 

Från början tillverkades papperet med en Fourdrinier, som avvattnade 
papperet ensidigt, vilken gav ett ojämnt resultat i papperets båda ytskikt. 
Halten av fyllmedel i bottenskiktet var mycket lägre än i toppskiktet. 
Under 80-talet använde man en Hybridformer med dubbelvira vilken 
gjorde att papperet avvattnades från två håll. Detta ledde till att pap-
peret hade högst koncentration av fyllmedel i mittskiktet. Under 90-talet 
började man använda en Roll and Blade Gap Former (se Fig. 23) som från 
början var tänkt att användas för tillverkning av tidningspapper. Denna 
metod ger en jämn fördelning av fyllmedlet i papperets z-led, speciellt när 
det gäller slipmassa. För TMP-massa koncentreras fyllmedlet i ytskikten 
vilket också eftersträvas för SC-papper. Man eftersträvar en så kallad U-
formsprofil för fyllmedelshalten i papperet (se Fig. 27). [12]

Papperets tjocklek (%)

Mängd fyllmedel (%)

50 % 50 %

50 %

BottenToppen

U-formsprofil av fyllmedel 
i SC-papper

SC-papper med TMP och fyllmedel

Fig. 27 Fyllmedel i SC-papper bör finnas i ytskikten, inte i mittskiktet.
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Skillnaden i fördelningen av fyllmedlet mellan slipmassa och TMP beror på 
att slipmassan är mer finfördelad och därför klarar av att hålla kvar fina 
partiklar bättre än TMP. [27]  Trots den utveckling som skett är teknologin 
begränsad när det kommer till kontroll av fyllmedel och finmaterial i pap-
peret z-led. Det går inte att förbättra kontrollen av dessa utan att ändra 
på andra viktiga egenskaper i papperet. [12]

6.1 Fyllmedelsskiktning

6.1.1 Undersökning
Valmet tillsammans med UPM-Kymmene har utvecklat en teknik som 
går ut på att använda en flerskiktad inloppslåda för att placera tillsatser 
och fyllmedel i olika skikt. Genom att använda samma fibermix i alla 
skikt och endast fördela finmaterial och fyllmedel påverkas inte andra 
viktiga egenskaper i papperet eller framställningsprocessen. Försöken 
gjordes på pilotmaskinen SpeedFormer, en Roll and Blade Gap Former, i 
Rautpohja,  Jyväskylä i Finland. Inloppslådan var en flerskiktad Valmet 
Sym Flo D (dilution). Massan var av typen slipstensmassa för SC-papper, 
vilken liknade den massa som användes i Rauma PM 2 för djuptrycks-
papper. Tillsatserna bestod av retentionsmedel och fyllmedel. Några av 
proverna gjordes med TMP-massa för SC-papper. Referenspapperet var 
ett enkelskiktat ark med motsvarande massa och tillsatser. [12]

6.1.2 Resultat
När tillsatserna lades i ytskikten höjdes mängden fyllmedel till 50 %, till 
skillnad från referenspapperets 32 %. Testerna gjordes med elektronmi-
kroskop och de olika skikten delades upp med dubbelhäftande tejp. Dessa 
papper hade även en visuell skillnad i ytstrukturen. [12] 

Även trycktekniska aspekter testades och papperet trycktes med en färg 
och med fyra färger. Det flerskiktade arket gav en ökad glans på 10 % och 
mindre punktförstoring jämfört med referenspapperet. [12] 

SC-papper
Slipstensmassa
+ Fyllmedelshalten i ytskiktet 
      höjdes från 32 % till 50 %
+ 10 % mer glans
+ Mindre punktförstoring 

Sammanfattning av resultaten med fyllmedelsflerskiktat SC-papper

Fig. 28 Det fyllmedelsskiktade SC-papperet VS homogent referenspapper. 
Slipmassa användes lika i alla skikt för båda proverna.
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Kapitel 7

Finpapper
Finpapper kallas de papper som är mer åldersbeständiga och har högre 
ljushet. Det finns en uppdelning av trähaltigt papper och träfritt papper. 
Det träfria papperet innehåller högst 10 % mekanisk massa, medan det 
trähaltiga papperet har högre andel mekanisk massa. Finpapper inne-
håller mellan 10 % och 30 % fyllmedel. [1q, 7]

Finpapper kan vara bestruket eller obestruket. Det finns ingen vedertagen 
standard för vad finpapper är, de olika pappersbruken har egna definitio-
ner på detta papper. [34] Det vanligaste är dock att man med finpapper 
menar ett papper gjort på blekt kemisk massa som används för tryck eller 
utskrift med skrivare och kopiatorer, främst i kontorssammanhang. [2, 7] 
Ytvikten på ett finpapper är omkring 80 gram/m2. [35]

Finpapper tillverkas främst av kemisk massa eftersom den mekaniska 
massan innehåller mycket lignin vilket gör att papperet gulnar med 
tiden. Den kemiska massan är starkare, men ger inte lika hög bulk, böj-
styvhet och opacitet som den mekaniska massan. [1r] En kombination av 
de båda fibersorterna borde teoretiskt ge ett styvt papper med en slät yta 
om man koncentrerar den kemiska massan i ytskikten och mekaniska 
massan i mittskiktet. 
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7.1 CTMP av barr och björksulfat

7.1.1 Undersökning
Terland och Mähler har i en omfattande undersökning tittat på inbland-
ningen av CTMP i ett papper med en ytvikt på 80 gram/m2. Papperet togs 
fram på STFI:s pilotmaskin FEX. Inloppslådan var flerskiktad med fasta 
blad. De försök som redovisas här omfattade fyra olika ark Ett ark med 
ren CTMP av gran och ett med ren björksulfat. Ett homogent referensark 
med 50 % björksulfat och 50 % CTMP. Det flerskiktade arket bestod av 50 
% björksulfat i ytskikten och 50 % CTMP i mittskiktet. Alla ark kalandre-
rades med olika linjetryck. De tittade på mekaniska och optiska egenska-
per men även tryckbarhetsegenskaper och flammighetsbedömning.[22]

7.1.2 Resultat

Mekaniska egenskaper
Böjstyvheten var högst för arket med ren CTMP, näst högst värde fick det 
skiktade arket och referensarket hade tredje högsta böjstyvheten.  Detta 
gällde för samtliga kalandreringsnivåer. Det flerskiktade arket hade 
högre böjstyvhet vid det högsta linjetrycket än papperet med ren björk 
när detta var helt okalandrerat. Totalt sett har det skiktade arket 10 % 
högre böjstyvhet än referenspapperet. [39] Det flerskiktade arket hade 
lägre ytråhet än referensarket. För rivindex och sprängindex för det fler-
skiktade arket och referenspapperet såg de ingen specifik skillnad. [22]

Delamineringsstrykan, arkets z-seghet, var 1/3 lägre för det flerskiktade 
arket än för referenspapperet. Skillnad i densitet fanns ej före kalandre-
ringen. Efter kalandreringen har det skiktade arket en lägre densitet. 
Detta förklarar de med den skillnad i ytjämnhet som arken har innan 
kalandreringen. Alla ark kalandrerades mot en ytråhet på 250 ml/min 
Bendtsen. Dimensionsstabilitet testades och det flerskiktade arket betedde 
sig ungefär som referenspapperet, skillnaden var endast marginell. [22]

100 %
CTMP

100 %
Björk

Referens-
ark

50 % 
CTMP

50 % 
Björk

25 % 
Björk

50 % 
CTMP

25 % 
Björk

Olika pappers-
kvaliteter vid 
försöket

Fig. 29 
Fördelningen av 
CTMP och Björk.

Böjstyvhet

Ytråhet

Delaminering

Rivindex, sprängindex, dimensionsstabilitet skiljde sig åt endast marginellt.

Björk 

CTMP

Referens

Skiktat

Klassning av mekaniska egenskaper

Fig. 30 Klassning av mekaniska egenskaper. Sjunkande rangordning 
från vänster till höger. 
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Optiska egenskaper
Ljusheten låg på 82-85 % för samtliga ark och sjönk omkring 5 % vid 
CTMP-inblandning. Det flerskiktade arket är 0,5 % enheter ljusare än 
referenspapperet.

Ljusabsorptionen och ljusspridningen var lägre för det skiktade arket 
än för referenspapperet. Ljushetsstabiliteten var bättre för det skiktade 
arket än för referenspapperet. Detta berodde på att ytskiktet sprider 
ljuset bättre innan det når ner till mittskiktet med CTMP som sprider 
reflekterat ljus från mittskiktet. [22] 

Tryckegenskaper
Provtryckningen skedde med en Prüfbau som efterliknar offset utan 
fuktvatten. Färgöverföringen var lägst för björksulfat och högst för 
CTMP. Referenspapperet och det skiktade arket fick samma värden. 
Genomtrycket var något lägre för det skiktade arket än för referensarket, 
även om skillnaden inte var betydande. Papperet med ren björksulfat 
hade 50 % högre genomtryck än det flerskiktade arket. Genomtrycket 
för övriga ark visade också att inblandning med CTMP minskar genom-
trycket. Ytstyrkan och fiberresningsindex var högre för det flerskiktade 
arket än för referenspapperet. [22]

För att förutsäga eventuell flammighet gjordes ett så kallat Corda-test, 
där papperet infärgas och överskotten avlägsnas efter viss tid, i detta 
fall 30 sekunder. Mängden färg som penetrerar in i papperet beror på 
papperets porstruktur. Om denna är ojämn kommer också färgen vid 
tryck också att absorberas ojämnt vilket leder till flammighet. Resultatet 
visade att infärgningen är jämnast för papperet med ren björksulfat och 
sämst för ren CTMP. Infärgningen för det flerskiktade arket och referens-
papperet var lika. [22] Av den frekvensanalys som gjordes av infärgnings-
mönstret framkom att det inte fanns någon tendens till att det skiktade 
arket skulle ge högre flammighet än referenspapperet, tvärtom har det 
lägre flammighetsvärden. [39]

Ljusabsorption

Ljusspridning

Ljushets-
stabilitet

Ljusheten var bäst för Björk och sjönk ungefär 5 % med inblandning av CTMP.

Referens

Skiktat

Klassning av optiska egenskaper

Fig. 31 Klassning av optiska egenskaper. Sjunkande rangordning från 
vänster till höger.
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Björk 

CTMP

Referens

Skiktat

Genomtryck

Cordatest
frekvensanalys
(flammighet)

Färgbehov

Ytstyrka

Klassning av tryckegenskaper

Fig. 32 Klassning av tryckegenskaper. Sjunkande rangordning från vän-
ster till höger.

Finpapper CTMP och Björk
80 gram/m2

+ Böjstyvheten ökade  - Lägre delamineringsmotstånd
+ Slätare yta   - Lägre ljusspridning
+ Högre ljusstabilitet   - Högre ljusabsorption
+ Lägre färgbehov 
+ Mindre flammigt
+ Mindre genomtryck 
+ Högre ytstyrka  

Sammanfattning av resultaten med flerskiktat Finpapper

Fig. 33 Det flerskiktade finpapperet VS homogent referenspapper.  50 % 
björk och 50 % CTMP
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7.2 CTMP av asp och björk+tall

7.2.1 Undersökning
Ulla Häggblom-Ahnger har utvärderat ett flerskiktat finpapper på 
80 gram/m2 då det gäller formation och böjstyvhet. Fiberflockar i mitt-
skiktet försämrar papperets formation och ett försök gick ut på att se om 
det gick att förbättra denna om de olika skiktens massa hade skilda kon-
sistenser. De papper hon utvärderade var ett homogent referenspapper 
med kemisk massa av 70 % björk och 30 % tall. De skiktade arken hade 
15 % lägre koncentration än referenspapperet i mittskiktet. Utöver detta 
gjordes ett flerskiktat ark med CTMP av asp i mittskiktet och samma 
massa som referenspapperet i ytskiktet. [7]

7.2.2 Resultat
Försöket gjordes på STFI:s pilotmaskin FEX med en flerskiktad inlopps-
låda med fasta blad och en ”roll and blad gap former”. Fyllmedel, reten-
tionsmedel och neutrallim fördelades jämnt i alla ark. Resultatet visade 
att formationen blev bättre med den lägre konsistens i mittskiktet men 
böjstyvheten försämrades, vilket förklarades med att papperet fick en 
lägre ytvikt. Formationen, som mättes med ß-strålning, förbättrades med 
30 % för arket med CTMP i mittskiktet. Böjstyvheten förbättrades med 
10 % för det flerskiktade arket. [7]

Finpapper Kemisk massa och CTMP
80 gram/m2

+ B-formationen förbättrades
+ Böjstyvheten ökade

Sammanfattning av resultaten med flerskiktat Finpapper

Fig. 35 Det flerskiktade finpapperet  med kemisk massa av Björk och Tall 
i ytskiktet VS homogent referensark med kemisk massa av 70 % Björk 
och 30 % Tall.      

Referensark 

70 % Kemisk
Björk

30 % Kemisk
Tall

25 % Kemisk
Björk/Tall

50 % 
CTMP (asp)

25 % Kemisk
Björk/Tall

25 % Kemisk
Björk/Tall

50 % 
CTMP (asp)

25 % Kemisk
Björk/Tall

Lägre koncentration
i mittskiktet

Olika pappers-
kvaliteter vid 
försöket

Fig. 34 
Fördelningen av 
CTMP och Björk.
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Kapitel 8

Fraktionerad massa
Ett intressant område inom flerskiktstekniken är fraktionerad massa. 
Fraktionering innebär att man skiljer ut vår- och sommarvedsfibrer från 
råvaran och placerar dessa i olika skikt. (Se fig. 15) Fraktioneringen kan 
göras med hjälp av sil och hydrocyklon. Hydrocyklonen är dock en bättre 
metod när det gäller fraktionering, eftersom den ger en bättre separation 
mellan vår- och sommarvedsfibrer. [17, 30] De tunna, flexibla vårveds-
fibrerna kallas finfraktion och sommarvedsfibrerna för grovfraktion. [25]

8.1 Sulfatmassa av barrvedsfibrer 80 gram

8.1.1 Undersökning
Häggblom-Ahnger har undersökt möjligheterna med fraktionerad sulfat-
massa av barrvedsfibrer. Papperet var ett flerskiktat kopieringspapper 
med en ytvikt på 80 gram/m2 med fördelningen 20 – 40 – 20 g i de olika 
skikten. Papperet togs fram på STFI och fibrerna fraktionerades med en 
”narrow slotted basket screen”. Efter fraktioneringen maldes finfraktio-
nen för att ge en hög dragstyrka medan grovfraktionen inte maldes alls 
för att ge så hög bulk som möjligt. Pappersmaskinen där papperet fram-
ställdes (STFI:s pilotmaskin FEX) hade en treskiktad inloppslåda med 
mellanväggar av blad. Formningen skedde med en Gapformer där endast 
formningsvalsen (rundvirapartiet) användes. [9]

Som referenspapper tillverkades ett homogent enkelskiktat papper med 
70 % lövvedsfibrer och 30 % sulfatmassa av barr. Alla papperskvaliteter 
kalandrerades med en mjukkalander med två olika tryck (15 och 30 bar). 
Inblandningen av finfraktion i ytskikten var 10, 20 och 30 %, övrig massa 
var ofraktionerad björk. I mittskiktet fanns 100 % grovfraktion eller 100 
% finfraktion av barrsulfatmassan. [9]

8.1.2 Resultat
Resultaten visade att en ökad mängd finfraktion i ytskikten gav ökad böj-
styvhet. Finfraktion i ytskikten ger också en slätare yta. Det betyder att 
kalandreringen kan minskas, vilket leder till ökad bulk och böjstyvhet. 
Delamineringsstyrkan ökade om finfraktionen lades i mittskiktet. Även 
om delaminering inte är ett stort problem för finpapper på 80 gram/m2 
kan denna kunskap användas inom tillverkningen av papper med högre 
ytvikt avsedd för offset. [9]
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8.2 TMP 60 gram

8.2.1 Undersökning
Tubek-Lindblom och Salmén har tittat på fraktionerad termomekanisk 
massa (TMP). Papperets ytvikt var 60 gram/m2 och fördelningen var 
16,5 – 20 – 16,5 g per skikt och grovfraktionen placerad i mittskiktet. I 
detta fall användes en hydrocyklon (Noss – en tvåstegsprocess) för att 
åtskilja vårveds- och sommarvedsfibrer. Papperet togs fram på STFI:s 
pilotmaskin FEX med ”roll and blade gapformer” och flerskiktad inlopps-
låda med mellanväggar av blad. Som referenspapper gjordes ett flerskiktat 
papper och ett homogent papper i ett skikt med ofraktionerad TMP. [23]

8.2.2 Resultat
Ytråheten mättes med PPS och den var likvärdig för båda referenspap-
perna. Det fraktionerade papperet hade lägre ytråhet än det homogena 
papperet. [23]

Böjstyvheten var högst för det fraktionerade papperet och lägst för refe-
renspapperet med flera skikt. [23] 

Ytstyrkan var högst för det fraktionerade papperet, men varken drag- 
eller rivstyrkan påverkades av fraktionering i denna undersökning. [23]

 

Fraktionerat papper
Sulfatmassa av barr 80 gram/m2

TMP 60 gram/m2 
+ Slätare yta (båda massorna)
+ Böjstyvheten ökade (båda massorna
+ Ytstyrkan ökade (bara undersökt för TMP)

Sammanfattning av resultaten med fraktionsskiktning

Fig. 36 Gemensamt resultat för fraktionerad TMP och fraktionerad 
Kemisk massa av barr.     
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Kapitel 9

Slutsats

Fördelarna med flerskiktat finpapper är många, vilket även många labo-
ratorieförsök visat. Förbättringar kan ske på två sätt när det gäller fiber-
skiktning för finpapper. Antingen kan man få ett papper med lägre ytvikt 
och bibehållen kvalitet, eller ett papper med högre böjstyvhet och opacitet 
men med samma ytvikt. En ytterligare fördel är den förbättrade ekono-
min som uppnås med samformningstekniken. Detta uppnås till exempel 
genom att man använder en billigare fiber i mittskiktet. Framställning 
av tvåstegs-TMP där massa från första steget kan användas i mittskik-
tet ger en ökad energibesparing. [8, 11, 13, 15, 19, 21] Transportkostnaderna 
minskar om man har ett papper med lägre ytvikt.

Samformningstekniken är även tillämpningsbar inom andra områden 
än fiberskiktning. Fraktionerade massor, där man separerar vår- och 
sommarvedsfibrer, är en relativt ny teknik som har visat sig ge liknande 
fördelar som flerskiktning med mekanisk massa eller CTMP i mittskik-
tet. [9, 22] Med den här tekniken slipper man problem med till exempel 
olika vithet som uppstår när man blandar olika fibersorter i de olika 
skikten. Försök med finfraktion i ytskikten har visat sig ge en slätare yta 
och högre böjstyvhet för finpapper. Den här tekniken skulle även kunna 
appliceras på LWC där tryckningen med rulloffset kräver ett papper med 
hög delamineringsstyrka eftersom försök där finfraktionen placerats i 
mittskiktet gett högre delamineringsstyrka. 

Ytterligare ett sätt att använda samformningstekniken är fyllmedels-
skiktning. Då använder man samma fiber i alla skikt men fyllmedel och 
tillsatser i de skikt där de gör bäst nytta. Denna metod går även att till-
lämpa på papper med mycket låg ytvikt eftersom den inte kräver en viss 
ytvikt av de olika lagren och inte heller absolut skiktrenhet.[7] 

SC-papper kräver höga mängder med fyllmedel i papperets ytskikt. 
Samtidigt kan höga mängder fyllmedel försämra papperets mekaniska 
egenskaper. Idag tillverkar man SC-papper med en teknik som ger mest 
fyllmedel i ytskikten (U-formation av fyllmedel i z-led) och flerskiktsform-
ning kan förbättra denna fördelning ytterligare. [12]
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Kapitel 10

Diskussion
För tillverkning av finpapper med samformingsteknik finns även nack-
delar. Det främsta argumentet är att turbulensen och virvelströmmarna 
ger dålig formation vilket ger ett flammigt tryck. [7, 13] Det som talar för 
flerskiktstekniken i detta fall är att detta går att undvika om ytskikten har 
tillräcklig täckning och om rätt metod används vid formningen. [7, 8, 19]

En fiber från barr är 25-35 µm bred och då den kollapsat omkring 10 µm. [1p] 
Detta innebär att ett papper med en ytvikt på 80 gram/m2 som har en  
tjocklek på omkring 100 µm, högst kan ha 10 fibrer i z-led om fibrerna har 
kollapsat och packas ihop. Fibrerna packas dock inte ihop i papperet, utan 
viss mellanrum finns, vilket betyder att ett papper på 80 gram/m2 har 
ungefär 8 stycken fibrer i z-led. Eller som ”lathund” kan man tänka 1 fiber 
per 10 gram/m2 i z-led (fig. 37). [28] Om en fiberkvalitet i ett ytskikt ska 
uppnå tillräcklig täckningsgrad kan man fråga sig hur många fibrer som 
behövs för att fullständigt täcka det undre skiktet. 

Men ytskikten består sällan av enbart hela fibrer. Partiklar som fyllme-
del och finmaterial hjälper också till att täcka det undre skiktet. [8, 27]

Helt klart är att det finns många förespråkare för tillverkning med fler-
skiktade inloppslådor, men även de som ställer sig frågande. Som ingen-
jörsstudent är det mycket svårt att få en helt säker uppfattning. Nu ser 
jag fram emot mitt nästa exjobb på 20p där jag själv får vara med och 
se resultatet av detta fascinerande skiktade finpapperet. Då kan jag dra  
säkrare slutsatser baserade på både teori och praktik!

Mikroskopisk bild av fibrer i ett ark

Fig. 37 I ett papper med en ytvikt på 50-60 gram/m2 kan man räkna till 5-6 hela fiber i z-
led. Detta papper är bestruket och ska endast ses som en illustruerande förklaring.    
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APPENDIX

Pappersmaskinen 
Tillverkningen av papper sker genom flera olika sektioner i pappersma-
skinen. (fig. 2), I början av processen finns en vattnig mix med upp till 
99 % vatten och i slutänden färdigt papper upprullat på tambourer (pap-
persrullar). Den vanligaste indelningen av pappersmaskinen är våtpar-
tiet och torrpartiet. I den våta änden ingår inloppslåda, vira och press. 
Den torra änden består av tork, kalander och upprullningen av papperet 
på tambourer.

A.1 Fibermix/mäld
Mixen består till 99 % av vatten och därutöver av fibrer, fyllmedel och 
olika tillsatser. Tillsatserna kan delas in i två grupper. Den ena gruppen 
är processkemikalier. Dessa tillsätts för att fyllmedel och finmaterial ska 
bindas till fibrerna,ge papperet högre retention, och fördelas jämt i pap-
perets z-led (motsvarar papperets tjocklek, se även fig. 13). Den andra 
gruppen är funktionskemikalier och de tillsätts för att ge papperet vissa 
specifika egenskaper. Dessa kemikalier kan till exempel göra papperet 
starkare, ändra papperets nyans eller göra papperet vattenavvisande 
(hydrofobt). Stärkelse är en tillsats som kan användas både för att ge 
papperet högre styrka och för att öka retentionen. [1a] 

De vanligaste fyllmedlen är lera (kaolin) och krita (kalciumkarbonat). 
Med hjälp av fyllmedel kan man ge papperet bättre optiska egenskaper, 
så som ljushet, opacitet och glans. Krita ger ett mer åldersbeständigt pap-
per. Fyllmedel är billigare än fiberråvara vilket minskar tillverknings-
kostnaden. Dessutom är fyllmedel en lättare och effektivare ljusspridare 
än fibrer och på så sätt minskas även ytvikten på papperet. [1b]

VATTEN & FIBRER TILLSATSER
process och funktion

FYLLMEDEL
krita & lera

+ +

Fibermix/Mäld

Fig. 1 Fibermixen består av 99 % vatten. Övriga ämnen är fibrer, tillsat-
ser och fyllmedel.
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A.2 Våtpartiet
När mixen är färdigblandad och utspädd till rätt koncentration sprutas 
den ut på viran genom inloppslådan. (fig. 2a) Inloppslådans funktion är 
att fördela mälden jämt över viran. 

Viran
En vira är en ändlös duk som har till uppgift att släppa igenom vattnet 
så att fibersuspensionen blir formad till ett vått ark. (fig. 2b) Viraduken 
gjordes tidigare av bronstrådar, men dessa hade för lågt nötningsmot-
stånd när hastigheten på pappersmaskinerna ökade. Numera består den 
av syntetiska plasttrådar. På viran avgörs hur fibrerna ska orientera 
sig i papperet. Detta kallas för fiberriktningsanisotropi. Eftersom det 
är en rörelse i detta parti kommer de flesta fibrer att lägga sig längs 
rörelseriktningen. Det går att påverka anisotropin till en viss del genom 
att införa en hastighetsskillnad mellan mixens hastighet ur från inlopp-
slådan och hastigheten på viran. På detta sätt kan man dock endast öka 
fiberorienteringen. [1c] 

De tidiga virapartierna avvattnade mixen endast med hjälp av tyngd-
kraften. Detta fungerade vid den tidens relativt låga hastigheter. För att 
kunna köra i högre hastigheter började man skaka viran horisontellt för 
att få bättre avvattningsegenskaper. Viran ligger på roterande stödvalsar, 
så kallade registervalsar. När hastigheten ökade skapades ett undertryck 
som drog ner viran lokalt varvid viran skakades ytterligare. Detta för-
bättrade fiberns orientering. När maskinhastigheten ökade ytterligare 
blev dessa skakningar för kraftiga och man införde en foilslist under 
viran. Denna skapar ett undertryck samt turbulens i mixen och ökar 
därmed avvattningen.  Foilslisten kan monteras på en vakuumlåda för 
att öka avvattningen mellan listerna. I slutat av viran sugs papperet upp 
med vakuum på en guskvals (fig. 2 c) och överförs till presspartiet. [1d] 
Papperet innehåller då ungefär 80% vatten. 

A) Inloppslåda

B) Viraparti

D) Pressparti

E) Torkparti

F) Kalander

G) Tambour

C) 
Guskvals

99 % 80 % 60 % 5-10 %
(Andel vatten)

Principskiss av pappersmaskin med planvira

Fig. 2 Pappersmaskinens uppdelning och olika moment.
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Pressning
Nästa steg är presspartiet (fig 2 d). Tidigare bestod pressarna av två icke-
sugande cylindrar, den övre i granit och den undre med en filt av naturma-
terial så som ull eller vadd. Vattnet pressades ut genom mangling. Senare 
tillförde man värme för att ytterligare öka vattenurpressningen. Värmen 
gör att vattnets viskositet minskar och därmed även friktionsmotståndet 
vid utströmningen genom filten. En höjning med 10 grader gör papperet 
1 % torrare och möjliggör en hastighetsökning på 30%. Idag består den 
släta pressytan av syntetisk granit eller keramiska material. [31] 

Papperet pressas genom tre till fyra pressnyp. Dessa består antingen av 
en slät yta och en filtklädd yta, eller av två filtklädda ytor. En tvåsidig 
pressning fyrdubblar avvattningskapaciteten och ger ett mer liksidigt 
papper. Papperet får bättre tryckbarhet och högre böjstyvhet när det 
pressas mellan två filtar. [1e] Den pressimpuls som papperet utsätts för 
vid pressnypet är avgörande för hur mycket vatten som avgår från pappe-
ret. Om impulsen sker under för högt tryck kan dock banan gå av. Filtens 
livslängd minskar också avsevärt om trycket är för högt. En lösning på 
detta är det förlängda trycknypet med en typ av skopress. Filten går då 
på ett band på undersidan av den övre pressvalsen.[1f] Detta band följer 
valsens rundning och pressnypet blir då 7-10 gånger längre. [26] När pap-
peret passerat presspartiet innehåller det ungefär 60 % vatten. 

PappersbanaFilt

BandSkopress

Förlängt trycknyp med skopress och band

Fig. 3 En typ av skopress för effektivare pressimpuls, som dessutom är 
skonsammare för filten.
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A.3 Torkpartiet

Torkning
Papperet blir allt svårare att avvattna ju längre fram i processen det 
befinner sig. Vid torkpartiet kan två tredjedelar av energibehovet för-
brukas av den totala energiförbrukningen vid papperstillverkningen. 
Papperets förmåga att torka beror på värme, tryck mot cylindern och hur 
torr den omgivande luften är. Vid torr luft och normal rumstemperatur 
så torkar papper även om det sker mycket långsamt. För att hålla omgi-
vande luft tillräckligt torr sker torkpartiet under en torkkåpa. [1g]

Den vanligaste metoden att torka papper är att leda den över flera varma 
cylindrar. Cylindrarna kan vara växelvis på papperets olika sidor eller 
bara på den ena sidan. Vid ensidig uppvärmning av papperet torkar 
papperet mest på den yta som ligger mot cylindern och minst i mitten av 
papperet. Detta beror på den så kallade heat-pipe effekten. (fig. 4) Den 
ånga som frigörs vid den varma ytan transporteras in i papperet. Där 
kondenseras den av det omgivande vattnet och kapillärkrafterna drar ner 
kondensatet till den varma ytan igen. Denna effekt ger mer energiöverfö-
ring än den värmeledning som kommer från cylindern. [1h] 

Arktjocklek (%)

500 100

Värme-
tillförsel

Mängd
färgämne

Heat-pipe effekten vid torkningen 

Fig. 4 Pigment som blivit kvar när färgat vattnet förångats, vilket visar 
att förångningen skett främst på den sida där värmen tillförts. 
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Torkprocessen förbättras vid god kontakt mellan papper och cylinder. 
God kontakt uppnås när pappersytan är blöt och slät (har låg ytråhet). 
Denna kan höjas ytterligare genom att man placerar papperet mellan en 
torkvira och cylindern och mekaniskt pressar papperet mot den varma 
ytan. Torkviran bestod tidigare av ylle men idag tillverkas den av syn-
tetmaterial som ej tar upp vatten. En annan typ av torkvira finns med 
slalomviraföring. Denna metod innebär att en torkvira följer papperet 
genom hela torkprocessen. På detta sätt undviker man att papperet kan 
börja fladdra mellan cylindrarna och genom det minskar man även risken 
för banbrott. [1i] 

Säckpapper, som bör vara så segt som möjligt, torkas med varmluft från 
en fläkttork. Papperet löper då i en bana fritt över blåslådor varpå pap-
peret kan torka och dra ihop sig. På detta sätt blir papperet mer elastiskt 
och starkare. [1j] 

Yankeecylindrar är en torkmetod främst för tissue. I denna torkmetod 
använder man en mycket stor cylinder kombinerat med hetluft som skick-
as med hög hastighet mot pappersbanan. I kapitel 5 finns mer information 
om problem och lösningar för användningen av denna cylinder.  [1k]  

Infraröd torkning är en metod där strålningsenergi skickas genom pap-
persbanan och ger en jämn torkning i papperets z-led. Med denna metod 
kan man ställa in strålningen så att endast ena sidan av papperet torkas. 
IR-torkning är en dyr metod, både i inköp och drift, och lämpar sig därför 
bäst för finpapperstillverkningen. När papperet lämnar torkpartiet inne-
håller det 5 - 10 % vatten. [1l] 

YANKEECYLINDERN
4-6 m i diameter

Yankeecylinder

Fig. 5 Yankeecylindern används för torkning av tissue.
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Kalandrering
Ofta sitter det en kalander innan upprullningen (fig. 2 f). I kalandern 
får papperet en jämnare yta med mer glans, men försämrad böjstyvhet 
på grund av att papperet komprimeras något. Kalandern är uppbyggd 
av olika valsar, hårda, mjuka eller valsar med borst. Maskinkalandern 
använder flera stålvalsar där papperet manglas med ett succesivt ökande 
tryck för varje valspar. [1m]

I superkalandern är varannan vals hård och varannan täckt av ett mju-
kare material så som bomull eller papper. Borstkalandern utan trycknyp 
används till kartong. Denna metod påverkar inte papperets styvhet. 
En mjukkalander består av ett fåtal valspar, varav en är av stål och en 
med polymerbeläggning. Den hårda stålvalsen är uppvärmd till omkring 
200 grader vilket mjukar upp papperet. Före kalandreringen kan pap-
peret fuktas med ånga för att göra det ännu mjukare. Vid denna typ av 
behandling kommer papperet att få en jämnare densitet istället för att få 
en jämn tjocklek som är fallet med maskinkalandern. [1n] 

Glanskalandern används för högbestrukna papper. Valsarna består av 
polerade valsar som är uppvärmda till 100 – 150 grader, samt gummi-
klädda valsar. Trycknypet är anpassat för att påverka bestrykningen 
och påverkar inte papperets tjocklek i samma utsträckning som andra 
kalandrar. [1o]

När papperet är klart rullas det upp på tambourer som sedan kan skäras 
ner till ark av olika storlekar. 
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