
Østerrikske Andritz er stad-
ig på offensiven og kunne
fortelle at prosjektaktiv-
iteten innen utstyr til

massefabrikker stadig er på et høyt
nivå.– Flere store prosjekter forventes
å bli besluttet i andre halvdel av 2008,
fastslo styremedlem Humbert Köfler.
– Vi er aktive med tilbud på prosjekt-
er i Uruguay, Australia, Brasil og
Kina.

Andritz var for øvrig hovedlever-
andør til den nye Botni-fabrikken i
Fray Bentos, Uruguay, som ble spesi-
elt presentert på pressekonferansen.

Ferske ordre til Andritz er blant
annet ny virkeshåndtering, inndamp-
ingsanlegg og sodahus, samt ombygg-
ing av to fiberlinjer til Mondi Syktyv-
kar i Komi Republic, Russland, Dette
vil bli fullført i 2010. Ordre for bio-
energianlegg har også økt, inklusive et
fra ENCE i Spania for et el-anlegg
ved Huelva-fabrikken og til Portucels
Setubal- og Cacia-fabrikker. Saigon
Bin Dinh Corp i Vietnam har bestilt
en PrimeLineCompact tissuemaskin,
inklusive en stål Yankee-sylinder.

Metso Paper – stadig større
Blant mange temaer som var fremme
på pressekonferansen til Metso Paper,
var det nyklige oppkjøpet av Ligno-
Boost AB, et svensk utviklingsselskap
som vil åpne for interessante mulig-
heter inne bioenergi for Metso. – Vi
ser stor verdier i å få en prosess med så
store fremtidsmuligheter, sa Lennart
Ohlsson, direktør for Metso Power.
LignoBoost er en teknologi som eks-
traherer lignin fra de brukte
kjemikaliene etter masseproduksjon
(svartluten), slik at den kan brukes
som biobrensel til erstatning for kull
og olje i fabrikkens kalkombrennings-
ovn eller for kraftproduksjon ved
fabrikken. Metso mener at Ligno-
Boost vil gi kundene muligheter til
økt kapasitet på en massefabrikk og
dermed gjøre fabrikkene til effektive
energileverandører.

ABB øker energi-
virkningsgraden
Bare 20% av tilgjengelig energi skap-
er økonomiske verdier i hele
verdikjeden for elektrisitet. Resten går
tapt i prosessen i form av forbrenning,
overføring og lav virkningsgrad hos
bruker. Det overrasker derfor ikke at
et globalt ledende selskap innen kraft-
overføring og -fordeling, ABB, mener
å kunne bidra til å oppnå energispar-
ing innen hvert ledd av energikjeden.

ABBs Optimax Boilermac, eksemp-
elvis, beregner automatisk opp-
startstrategien for en dampgenerator.
Den underliggende ide er å optimali-
sere brenselforbruk og tid under
kjelens oppstartingsprosess uten å
overskride maksimale termiske verdi-
er for kritiske systemkomponenter,
samtidig som man oppnår forbedr-
inger i energieffektivitet så vel som
lavere utslippsverdier.

ABB fremhevet også sine nye høy-
effektive motorer for en rekke for-
skjellige formål. – Med disse motor-
ene tar vi livssyklusverdiene til et nytt
nivå, sa Stellan Rosenquist, produkt-
sjef ved ABB Domestic Sales Motors
and Drives i Sverige.

Voith-sjefen: Viktig med
nettverk
Konsernsjef Hans-Peter Sollinger i
Voith Paper kunne, som relativt
nyslått SPCI-medlem, fastslå at – en
stor del av vår virksomhet er basert på
personlige relasjoner. Sollinger er
blant annet kjent som en stor tilheng-
er av personlige nettverk. Derfor
påpeker han den sterke rollen Svenska
Pappers- och Cellulosaingenjörs-
föreningen spiller i Norden, som han
mener er tyngdepunktet for masse- og
papirindustrien. – Dette gjorde å søke
nettverk og bli medlem av SPCI som
et naturlig valg, fremholder han.
Voith Papers eget nettverk i de nord-
iske land har ekspandert sterkt de sen-
ere år, etter som den tyske leverandør-
ens utstyr og teknologi har funnet vei-
en inn i de fleste av de nordiske
fabrikker. Slik var det ikke for 20 år
siden, ifølge Sollinger.

Sollinger kunne også fortelle at
regnskapsåret 2007–08 har vært meg-
et vellykket for Voith Paper. En velfylt
ordrebok styrker forventinger om høy
omsetning. Ordrene fordeler seg jevnt
innen områdene grafisk papir og
kartong/emballasje. Også bekled-
ningsvirksomheten har hatt et godt
år. Et bra antall ordre har kommet
ikke bare fra Kina, men også fra
Japan, Vietnam, India og UK.

Blant nyheten fra Voith er Boost-
Dryer, en ny dampoppvarmet sylind-
er som gir svært god varmeoverføring,
takket være en spesiell konstruksjon.
Papirbanen presses mot sylinderen av
et vannkjølt presshette. Dette for-
bedrer kontakten og øker tørkekapas-
iteten. Det oppnås tørkehastigheter
på tre til fire ganger en konvensjonell
tørkesylinder. I tillegg vil komprimer-
ingen av papiret gi høye styrkeverdier

og en glatt overflate for papir som
tørkes på denne måten.

Det er kanskje tvilsomt om det er
økonomi i å erstatte et eksisternde
tørkeparti med BoostDryer, men den
kan være aktuelt for å øke tørkekapas-
iteten ved ombygging og for nye
papirmaskiner.

Vacon-avtale med Voith
Vacon er av de relativt ferske lever-
andører til masse- og papirindustrien,
basert på en gruppe fra tidligere
Strömberg i Wasa i Finland. Firmaet
leverer vekselstrømsdrifter til papir-
maskiner og andre applikasjoner. På
SPCI signerte Vacon en global samar-
beidesavtale med Voith Paper Auto-
mation, en av syv divisjoner innen
Voith Paper, som leverer omfattende
automatiseringsløsninger for papirin-
dustrien. Voith Paper Automation har
dermed valgt Vacon som sin fore-
trukne leverandør over hele verden.

– Masse- og papirindustrien er et av
Vacons strategiske forretningsområd-
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det nye fyllstoffanlegget der kommer
i drift i slutten av året.

Kjemiselskapene kjøper
hverandre
Finske Kemira er storleverandør av
kjemikalier og hjelpestoffer til masse-
og papirindustrien, men høyt aktiv-
itetsnivå i Norge. På messen markeds-
førte man spesielt nyheter på bestryk-
ningssiden. Selskapet har for øvrig
overtatt Lanxess, papirkjemikalievirk-
somheten til tyske Bayer, som ble skilt
ut for få år siden.

Ny konsentrasjonsmåler 
fra BTG
BTG er en gammel traver blant lever-
andørene til masse- og papirinstru-
menter, men både regulatorer og
måleinstrumenter på programmet. På
messen viste man en ny versjon av
firmaets skjærkraftsbaserte konsentra-
sjonsmåler som med samme prinsipp-
et har vært på markedet siden 1960-
tallet (Källe). Nykommeren har fått
betegnelsen TwinTorque. Den hevdes
å være lettere, enklere å installere og
har fått ny elektronikk for konsentra-
sjonsområdet 1–16% massekon-
sentrasjon. Nykommeren er pat-

entsøkt. Forgjengerne finnes i praksis
på alle norske papirfabrikker.

Vann er viktig for 
Algas og verden
Algas er en annen av de norske lever-
andørene som finner nytte av å stille
ut på SPCI. Bedriften startet med
trommelfiltere for fibergjenvinning,
men disse er nå videreutviklet og
benyttes i forskjellige applikasjoner
for vannrensing, både utslippsvann og
prosessvann til fabrikkene. Dessuten

kan de benyttes i en rekke andre
vannrenseapplikasjoner og til fortykk-
ing. Algas ga uttrykk for stor tilfreds-
het med årets messe og besøk. – Alle
er opptatt av vann, ble det fremholdt.
– Vannet er nøkkelen! Algas har for
tiden tre aktuelle prosjekter i Norge.

Nytt utstyr for 
valsenipmåling
Sensor Products Inc. fra New Jersey i
USA introduserte en av nyhetene på
messen, Sigma-Nip®, et teknologisk
avansert nip-analysesystem som måler
valseprofiler og diagnostiserer opp-
retting med uovertruffen hastighet og
kostnadseffektivitet, ifølge materiellet
man fikk på messen. Sensorsystemet,
som registrerer nip-bredden, over-
flødiggjør tidkrevende og unøyaktig

verktøy, slik som karbonpapir og
relieffpregede folier. Når Sigma-
Nip® benyttes, vil lastproblemer,
skjevheter og andre avvik raskt
avdekket. Den er mer nøyaktig og
varig, og har en kraftigere program-
vare med brukergrensesnitt som over-
går alle forgjengere.

Sigma-Nip består av en serie
sensorelementer og Windows-basert
programvare. Sensorene tåler gjen-
tatte høye trykkbelastninger og
temperaturer, så vel som vanlig eks-
ponering for fett og løsningsmidler.
Når de plasseres mellom to valser som
er i kontakt med hverandre, fanger
sensorene umiddelbart opp data for
nippet og viser dette på en tilkoblet
lap-top. Justering av valsene kan gjør-
es i sanntid mens sensorene fortsatt er
i det lukkede nippet. Lettforståelige
statistiske data og grafiske fremstill-
inger som overføres trådløst eller via
en USB-port, oppdateres kontinuer-
lig ettersom teknikerne gjør sine for-
søk og justeringer.

Siden det kun tar få minutter for en
person å rekke over hele valseflaten, er
Sigma-Nip velegnet til vedlikehold, så
vel som oppretting og stenginger.
Som et verktøy for kvalitetskontroll
kan sensorene bidra til jevnt belastede

valser som har redusert risiko for
banebrudd og kostbar stopptid. Man
forbedrer banekontrollen og trykk-
valiteten ved å redusere ujevnt papirs-
trekk, noe som kan føre til at arket
vandrer, rynker seg eller banen kjører
seg fast. Ved rutinemessig kontroll av
valsenippet reduseres også slitasjen på
pressfiltene.

– Sigma-Nip har gått den lange vei-
en fra et konsept til å bli et pålitelig,
enkelt nipprofilmåleverktøy, ifølge
Mike Stolz i Metso Paper. – Det at
man blir i stand til å sikre og gjenn-
omgå fullstendige sanntidsdata fra
lukking til åpning av nippet er meget
praktisk, samtidig er muligheten til å
korrelere et nøyaktig nip med data for
valsenedbøyning en stor fordel.

Metso hadde en stand
utformet som en møte-
plass man stadig kunne
stikke innom.

Algas registrerte stor
interesse for sitt hoved-
medium, vann.

Sensor Products fra USA presenterte nytt utstyr for måling av valsenip, SigmaNip.

Humbert Köfler fastslo
at den nye cellulosefa-
brikken i Fray Bentos,
med en årskapasitet på 1
million tonn, skal være
et utstillingsvindu for
teknologien og vedlike-
holdsservicen til Andritz.

Pressekonferanser hos «de store»:

Høyt aktivitetsnivå for Andritz


