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Stora Enso Skoghall köper system för 
processanalys av massakvalitet 
 
Skoghall har sedan starten av utvecklingen av det som då gick under arbetsnamnet 
Preventor, varit en partner till Acosense och nu väljer man alltså att ta nästa steg 
och köper en fortsatt licens till det system som togs fram under utvecklingen. 
 
Att se bortom vätskors egenskaper och analysera hela processavsnittets påverkan 
på våra akustiska signaler, började som ett Vinnova-finansierat projekt under namnet 
Preventor. Att just använda Acosense hårdvara för att analysera hela processavsnitt, 
inte bara utvalda egenskaper hos i processen ingående vätskor, har under senaste 
året blivit en större och större del av Acosense erbjudande till kund. 
 
Att kunna se vilken massakvalitet som produceras vid varje givet tillfälle, det vill säga 
veta när bytet av massakvalitet är fullbordat, innebär att man dels kan korta ner tiden 
mellan produktbyten, eftersom man vet när man har rätt kvalitet i rören, och dels att 
man kan titta på variationer för varje kvalitet i sig och minska dessa. 
 
Då Acosense hårdvara monteras på utsidan av processrören är det en lösning som 
snabbt kan appliceras på redan existerande processer – och under full drift. 
 
”Att optimera processen i samband med produktbyten har potential att spara både 
tid och resurser. Genom att snabbt indikera när rätt produkt produceras kan man 
maximera utbytet av råvara och processutrustning”, säger Karl Nilsson, VD på 
Acosense. 
 
För ytterligare information
Karl Nilsson, VD 
Acosense AB 
Telefon: 031-763 26 12 
E-post: karl.nilsson@acosense.com 
 
Kort om Stora Enso Skoghall 
Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong med  
855 000 ton per år. De utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar 
för bland annat juice, mjölk och vin samt CKB, som är kartong till förpackningar för 
torra livsmedel. Bruket är ett integrerat kartongbruk där en stor del av massan som 
används vid framställningen av kartongen tillverkas på plats. Skoghall har två 
massafabriker, en för sulfat/kemisk massa och en för CTMP/mekanisk massa, som 
båda baseras på barrved och som sammanlagt producerar 645 000 ton per år. 
www.storaenso.com 
 
Kort om Acosense 
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina 
processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna 
hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, 
och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. 
Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk 
spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där 
förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i 
processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt 
med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av 
processoptimering - utan ingrepp i processen. 
www.acosense.com. 


