
Pappersindustri 

På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och 
hög temperatur är som störst har keramiken 
mycket bättre egenskaper än hård metal eller 
härdad metal samt har keramiken mycket längre 
livslängd. 
Det är ett av de kommersiellt mest använda 
keramiska materialen, med stor mekanisk styrka 
och slitstyrka, samtidigt är det relativt billigt. 

REFERENSER 

GL&V  Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, 
Voith papper Tyskland, Voith papper 
Norge, IBS Österrike, Corbelini  Italien  

PAPPERS INDUSTRI

Tillverkning efter kunds behov  
för avvattningselement i moderna pappersmaskiner tillverkar vi keramiska element av högsta 
kvalitet.
Keramiska element för pappers 
industri är tillverkade för att klara de 
tuffaste kraven, samt på alla ställen 
där slitage, kemisk påverkan och hög 
temperatur är som störst.

På grund av unika egenskaper hos 
keramiken Al2O3:
• Hög mekanisk hållfasthet  även 

vid höga temperaturer.
• Utmärkt kemisk beständighet 

(hög resistens mot påverkan av 
syror, saltlösningar, baser osv.).

• Mycket hög hårdhet (nästan som 
safir) och slitagebeständighet 
vilket ger en längre livslängd 
samt kostnadsbesparing.

• God temperaturväxelbeständighet – max arbetstemperatur över 1750 0C.
• Mycket bra ytjämnhet och formbeständighet.
• Mycket bra el isolering även vid höga temperaturer
 har keramiken stor tillämpning i industri.
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Keramiska koner för papper industri

Koniska separatorer (centriclineurs - hydrocicloning) 
använder man för cellulosa massa rensning och separation 
av allt smuts vilket kan påverka pappers kvaliteten. Grund 
separation princip är att cellulosa massa har cirkulation 
rörelse genom separator. Skillnaden mellan ingång och 
utgångs tryck är mycket viktig under separation. Vi 
tillverkar keramiska koniska separatorer (se bilderna) med 
hög hårdhet (nästan som safir) och slitagebeständghet 
vilket ger mycket längre livslängd och samt 
kostnadsbesparning.

Alla kunder som har på första gången testat våra keramiska elementer och konstruktion 
lösningar blir våra kunder för alltid.  

Keramisk avvattning (dewatning) elementer för pappers 
tillverkning maskiner

I samarbete med cellulosa och papper fabrikerna har vi 
konstruerat och tillverkat olika keramiska belägg (beslag) för 
pappers maskiner såsom:

1. keramiska belägg som sitter under sikten: keramiskhäll for 
formning, keramisk bärare, keramiskribban för avvattning, 
blöta sug elementer, raka sug elementer.
2. keramiska belägg under rörs sug elementer
3. belägg för rörs och koners filtrar
4. Pumpars ring och cylindriska packningar 
Al2O3 keramiska elementer med hög resistans mot slitning 
och kemikaliens påverkan har under många år en jämt ytan 
och konstant vas kant. Med keramiska belägg har vi 
regelbunden avvattnig och regelbundet pappers blad 
formning utan rendering på pappers yta. Samtidigt friktion är mindre (µ=0,05) och maskinen 
använder mindre energi, arbetsliv tid är längre och hastighet kan bli högre. Keramiska 
elementer tillverkas med hög precision ±0,02mm. Beroende av pappers kvalitet keramiska 
elementer levereras med olika arbetsyta kvalitet. Ytan skrovlighet efter fina slipning 
bearbetning är Ra=0,8µm och efter polering är  
Ra=0,1µ - 0,2µm.. Kvalitet är beroende av material strukturen (tätare material bättre kvalitet) 
också. Med Al2O3 keramiska elementer minskas underhöll kostnaderna och nödvändiga 
stockningar i produktion samt ökar maskinernas kapacitet och produktion, förbättras pappers 
kvalitet.
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Keramiska elementer är tillverkade för att klara de tuffa miljöerna i massa och 
pappersindustrin.

• den har lång driftstid
• Mycket hög hårdhet (nästan som safir) och slitagebeständighet vilket ger en längre 

livslängd samt kostnadsbesparing.
• den tål höga temperaturer 
• den har en mycket god avvattningsförmåga 
• den är lätt att hålla ren

FORMING BOARD

Den zon är utsatt till hård belastning. Kraven för slitage resistens och 
yta kvalitet är extremt högt. Tack vore keramiska elementer och 
keramiska bälegg med hög yta kvalitet och slitage resistens våra 
detaljer håller sin geometri i flera år. Det är mycket viktigt  for reglage 
och maskinens rät funktion.  
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DEFLEKTORS

Detaljer i keramiskt material är konstruerade för att 
säkerställa en jämn och oförändrad yta, samt ge en 
effektiv vatten flöde riktning redan från avvattningens 
början till fortsatt avvattning av själva deflektor.

DEWATERING FOILS

Vid anpassande uppställning och en geometriskt noggrann definierad arbetsyta kan 
avvattningselementer frambringa avvattningsdiagram så pass nära det teoretiska kravet. Den 
höga bruk resistensen av TEOX keramska elementer försäkrar de angivna parametrarnas 

hållbarhet även för ytterligare några år, vilket 
självklart rättfärdigar dess användning. En nedsatt 
friktionskoefficient, utökad hållbarhet, möjligheter 
till högre operationsfart, onödiga justeringar och 
minimerade underhållskrav är de direkta faktorer 
som talar för produktionsbesparning.

WET SUCTION BOXES

En lämplig och anpassad design av de våta insugningsboxarna är 
av stor vikt för en bra och kontrollerad avvattning.  Design (med ca 
50% av den öppna area som inkluderar keramiska uppradade 
belägg)  stödjer och ger det bästa resultatet.  
Oförändrad friktionsfri keramiska yta försäkrar hög produktions 
ekonomi.
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FLAT SUCTION BOXAR

Mekaniska egenskaper av det keramisk belägget, geometri av 
effekt på produktiviteten, arbetsytas livstids och pappers kvalitet.
Dessutom kan vi också säga att en design med hålsarbetsytor och 
ordning av boxarna i maskinen har avgörande högkvalitativa 
keramiska belägg är tekniskt oförändrad. 

FELT CLEANING SUCTION BOXES

Keramiska belägg på den tubbliknande insugningsboxer med 
friktionsfri yta som fungerar kraftfullt under många år utan 
några brist eller fel. 
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