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Sammanfattning	
 
Pappersmassa för kartongtillverkning tillverkas av träflis som består av cellulosa, 
hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Lignin fungerar som kitt i veden och dess 
grundenhet är fenylpropan. Den kemiska pappersmassafabriken består av två olika 
processlinjer där den ena är fiberlinjen och den andra är kemikalieåtervinningen. I 
fiberlinjen går träflisen från sin ursprungliga form genom kokaren där den blir till 
pappersmassa. När kokkemikalierna reagerar med ligninet i träflisen går färgen från 
sin ljusa färg till en brun färg och det är därför som pappersmassan behöver blekas. 
En anledning att pappersmassan blir ljus är att ligninet som avlägsnas innehåller 
kromofora grupper som absorberar synligt ljus. Gemensamt för all ligninborttagande 
blekning är att ligninet ska oxideras och brytas ned till vattenlöslig form för att kunna 
tvättas bort.  
 
Olika pappersmassor kan vara olika svåra att bleka och det brukas talas om 
blekbarhet. Pappersmassans blekbarhet kan definieras som ”mängden klordioxid 
som krävs för att nå ett bestämt kappatal”. De ämnen som påverkar blekbarheten är 
lignin, hexenuronsyror och extraktivämnen där en större mängd av dessa betyder mer 
blekkemikalier. Bortförandet av de ämnen som påverkar blekbarheten sker genom 
diffusion från fibern och ut i omgivande tvättvätska som sedan tvättas bort.  
 
Skoghalls bruk genomförde under 2014 en ombyggnad som bland annat innebar att 
ett gammalt tvättfilter byttes mot ett nytt och att ordningen på syrgasreaktorerna 
ändrades. Efter den här ombyggnaden har deras pappersmassa blivit svårare att bleka 
och det går åt en större mängd blekkemikalier. Den ändrade ordningen på 
syrgasreaktorerna har gjort att tvättvätskan idag innehåller mer utlösta substanser än 
vad den gjorde före ombyggnaden, vilket kan ses på konduktiviteten och halten TOC 
(totalt organiskt kol). För att försöka öka blekbarheten igen ska inledande laborativa 
experiment utföras med efterföljande fabriksförsök. Både de laborativa 
experimenten och fabriksförsöken går ut på att undersöka om en renare spädvätska, 
med och utan ett högre pH, kan förbättra blekbarheten.  
 
Ett mål med laborationsförsöken är att verifiera att inget negativt kommer hända vid 
fabriksförsöken med de kvalitetsmått (kappatal och ljushet) som pappersmassan har. 
Ytterligare mål är att kontrollera hur konduktiviteten, halten utfällt lignin på 
fiberytan, halten löst lignin i spädvätskan, kappatalet, hexenuronsyrorna, ljusheten 
och hartserna förändras och påverkas av utförda ändringar. Dessutom ska det 
undersökas om det går att finna ett samband mellan ljushet och harts. 
 
Ett mål med fabriksförsöken är att minska mängden klordioxid per kappatal med       
2 kg/ton pappersmassa som bleks. Dessutom är målen att undersöka hur kappatalen, 
ljusheten, halten utfällt lignin på fiberytan, halten löst lignin i spädvätskan, 
konduktiviteten och pH påverkas i de olika provpunkterna. Slutligen ska samband 
mellan ljushet och utfällt lignin, utfällt lignin och konduktivitet, utfällt lignin och 
löst lignin, utfällt lignin och pH samt slutligen ljushet och pH undersökas.  
 
Efter utförda laborationsförsök kunde det konstateras att det inte kommer påverka 
samtidig kartongproduktion, gällande pappersmassans kvalitetsmått (kappatal och 



ljushet), att utföra fabriksförsök. Pappersmassans ljushet går upp med en renare 
spädvätska och är högre samt stabilare med ett högre pH. Hartserna och 
hexenuronsyrorna visar ett visst pH-beroende. En renare spädvätska med högre pH 
gör att konduktivitet och ligninhalter får lägre värden. Detta tyder på att blekbarheten 
kan förbättras. 
 
Med ett renare system som i fabriksförsök 2a (48 h) går det att nå målet att sänka 
klordioxidförbrukningen med 2 kg/ton. Dessutom visar ett renare system på lägre 
halt utfällt lignin, mindre löst lignin i spädvätskan samt lägre konduktiviteter. 
 
Slutsatser som kunde dras efter utförda fabriksförsök var att spädvätskans renhet och 
pH har betydelse för sulfatmassans blekbarhet. En renare spädvätska ger lägre 
konduktivitet och lägre halt löst lignin som i sin tur bidrar till mindre mängd utfällt 
lignin på fiberytan. Ett högre pH än i dagsläget ger även det mindre mängd utfällt 
lignin på fiberytan och ger pappersmassan en högre ljushet. Dessa faktorer ger 
tillsammans en sulfatmassa med bättre förutsättningar för minskad 
blekkemikalieförbrukning.  
 
 
 
 
 
  



Abstract	
 
Paperboard is made of pulp which in turn is made of wood chips. The elements of 
wood chips are cellulose, hemicellulose, lignin and extractives. Lignin acts as 
cement in the wood chips and its basic unit is phenylpropan. There are two process 
lines in the pulp mill: fiber line and chemical recovery. When the wood chips have 
been cooked, they turn into pulp. When the cooking chemicals react with the lignin 
the pulp becomes brown, and therefore the pulp need to be bleached. One reason the 
pulp becomes light is that the lignin removed contains chromophore groups that 
absorb visible light. Common to all lignin removal bleaching is that the lignin should 
be oxidized and broken down into water-soluble form to be able to be washed away 
from the pulp. 
 
It is not always easy to bleach. A pulp bleachability can be defines as “the amount 
of chlorine dioxide required to reach a certain kappa number”. Influential substances 
to the pulp bleachability are lignin, hexenuronic acids and extractives where a greater 
amount of these substances contributes to a greater amount of bleaching chemicals. 
The removal of these substances occurs through diffusion, from the fiber to the 
surrounding washing liquid.  
 
The Skoghall mill did a reconstruction in 2014. In this reconstruction, an old washing 
filter was changed and the location of the oxygen reactors was changed. After this, 
it becomes difficult to bleach the pulp and there is a need for more bleaching 
chemicals. Due to the changed location of the oxygen reactors there is now more 
solutes in the washing liquid. It is shown by the increased content of TOC (total 
organic carbon) and conductivity. To improve the bleachability, initial laboratory 
experiments should be done with following plant tests. Both laboratory experiments 
and plant tests are investigating the influence of pH and purity in the dilution fluid  
 
One goal with the laboratory experiments is to verify that nothing will affect the 
quality measurements (kappa number and brightness) negatively. Additional goals: 
check the conductivity, precipitated lignin on the fiber surface, dissolved lignin in 
the dilution fluid, kappa number, hexenuronic acids, brightness and resins. In 
addition, it will be investigated whether a connection can be found between 
brightness and resin.  
 
One goal with the plant tests is to reduce the amount of chlorine dioxide per kappa 
number with 2 kg/ton bleached pulp. Additional goals: investigate how the kappa 
number, brightness, precipitated lignin on the fiber surface, dissolved lignin in the 
dilution fluid, conductivity and pH is affected. Finally, it will be investigated whether 
a connection can be found between the different parameters.  
 
The laboratory tests found that the quality measurements will not be negatively 
affected. The brightness is getting a higher value with a purer dilution fluid and it is 
getting more stable with a higher pH. The resins and the hexenuronic acids shows a 
minor pH dependency. A purer dilution fluid with higher pH gives the conductivity 
and dissolved lignin lower values. This indicates that bleachability can be improved. 
 



Plant test 2a (48 h), which meant a cleaner system, managed to reduce the chlorine 
dioxide consumption with 2 kg/ton. This test also showed a lower amount of 
dissolved lignin, precipitated lignin and lower conductivity.  
 
Conclusions from the plant test were that the pH and purity of the dilution fluid do 
have influence on kraft pulp bleachability. A purer dilution fluid makes the 
conductivity and dissolved lignin lower which in turn makes less precipitated lignin. 
Less precipitated lignin makes the brightness higher. These factors together provide 
a kraft pulp with better conditions for reduced chemical consumption. 
 
 
 
 	



Förord	
 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 
seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
 
Stora Enso Skoghalls bruk har varit oerhört välkomnande och hjälpsamma vilket har 
bidragit till ett lärorikt och spännande examensarbete för min del. Jag skulle vilja 
rikta ett stort tack till min handledare på Stora Enso, Klas Norborg, dels för att han 
gav mig chansen till att utföra detta examensarbete men framför allt för all kunskap 
han givit mig och alla svar på mina frågor. Några som även de förtjänar 
uppmärksamhet och tack är personalen på Skiftlabb och Sulfatlabb. Utan dem skulle 
jag inte kunnat utföra mina analyser då de lärt mig många av metoderna. Ett särskilt 
tack ska Marie Alexandersson på Sulfatlabb ha eftersom hon självmant utsåg sig till 
min mentor vid labb då hon insåg hur förvirrad jag var den första veckan. Ett sista 
välriktat tack ska operatörerna för blekeriet ha, då de villigt hjälpte till att köra 
blekeriet enligt mina önskemål så att fabriksförsöken kunde genomföras. 
 
Trots allt stöd jag fick av personalen på Skoghalls bruk skulle jag inte ha kunnat 
skriva den här rapporten utan hjälp från min handledare på Karlstads Universitet. 
Därför förtjänar även Jonas Berghel ett stort tack för att ha lyckats hjälpa mig att 
reda ut en från början ganska rörig rapport. 
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Inledning		
 
Exempel på produkter som kräver en ljus, i dagligt tal vit, pappersmassa är 
skrivpapper, fotopapper och produkter som ska ha rätt egenskaper för att trycka på. 
Andra produkter kräver inte ljusheten men bleks ändå av andra skäl. Dessa skäl kan 
vara att det anses att vissa produkter ska ha en viss färg, exempelvis förväntas det att 
toalettpapper ska vara ljust. Fotopapper har ofta en ljushet på upp till 94 % ISO (ett 
mått på pappersmassans ljushet) och som jämförelse kan det sägas att en 
pappersmassa med ljushet 88 % ISO räknas som fullständigt blekt (Germgård u.å). 
Skoghalls kemiska pappersmassa bleks bland annat för att den ska fungera som 
ytterlager i framför allt vätskekartong och då också vara enkel trycka på.  
 
 
Sulfatpappersmassaprocessen	
 
Kring år 1880 började sulfatpappersmassa användas i Tyskland och under 1950- och 
60-talen börjar den bli allt mer konkurrenskraftig gentemot sulfitpappersmassan. 
Sulfatprocessen har fått sitt namn från den kemikalie som förr ersatte förlusterna av 
svavel och natrium; natriumsulfat. Till skillnad från sulfatprocessen använder sig 
sulfitprocessen av magnesium som bas (Ek u.å a).  
 
Processen från träd i skogen till färdig kartongprodukt är ingen okomplicerad väg att 
gå och hur den ser ut beror på vilken typ av pappersmassa som ska tillverkas. I det 
här arbetet handlar det om kemisk sulfatpappersmassa. Den kemiska 
pappersmassafabriken består av två olika processlinjer som har var sin huvuduppgift. 
Fiberlinjen är den ena processlinjen och dess uppgift är att göra träflis till 
pappersmassa. Den andra processlinjen är kemikalieåtervinningen som återvinner de 
kemikalier som används i fiberlinjen (Ek u.å c). 
 
Tvättlutarna, som är en blandning av vatten och lut som används vid tvätt av 
pappersmassan, indunstas för att koncentreras och bränns sedan i sodapannan. 
Indunstning är dock en energikrävande process och därför är det önskvärt att få så 
lite tvättlut som möjligt till indunstningen. Kalket som används i fabrikerna bränns i 
mesaugnen (mesa=kalciumkarbonat) och allt går runt i en kalkcykel som skapar nya 
kokkemikalier. Kokkemikalierna består av vitlut och svartlut där svartlut är vitlut 
som redan är brukad en gång. Vitlut består bland annat av natriumhydroxid och 
natriumsulfid (Ek u.å b).  
 
När trädstammen har transporterats till pappersbruket ska den avbarkas, flisas, 
impregneras och kokas innan den har formen av pappersmassa. Bark, grenar och 
toppar från träden som inte går att använda till pappersmassa används istället till 
bränsle i brukens biopannor. Flisen impregneras före kokningen med kokkemikalien 
vitlut för att kemikalierna ska kunna tränga in i flisen. Under kokningen friläggs 
träfibrerna och den så kallade delignifieringen startar. Det är när den kokade flisen 
blåses ut från kokarens botten under högt tryck som flisen blir till pappersmassa. I 
kokaren är det ungefär 50 % av inkommande vedämnen som blir till pappersmassa 
och resterande del blir bränsle i sodapannan. Efter kokningen går all pappersmassa 
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till en gemensam tvätt. Sedan går en del av den direkt till oblekt kartongproduktion 
medan resterande del går till blekning innan den slutligen kommer till 
kartongmaskinen.  
 
När pappersmassan når blekeriet är det vanligt att blekningen startar med 
syrgasblekning som även kallas delignifikationssteg eftersom det är en fortsättning 
på kokningens delignifiering. Fördel med syrgas är att det är ett miljövänligare sätt 
att bleka förutsatt att tvättvätskans filtrat indunstas (Hartler 1990) men nackdelen är 
att syrgasen inte är selektiv. Syrgasen angriper inte bara ligninet utan även 
kolhydraterna och cellulosan. Efter syrgassteget kommer klordioxidsteget, 
komplexbildarsteget och slutligen peroxidsteget. Komplexbildarsteget är till för att 
binda störande metalljoner som finns i pappersmassa. Framför allt mangan, koppar 
och järn påverkar peroxidsteget och leder till försämrad blekeffektivitet om de inte 
tas bort (Germgård u.å). Sedan 1992 går det även att bleka med ozon (Ek u.å d). 
Figur 1 visar hur en processbild över fiberlinjen, från kokaren till det sista 
peroxidsteget, kan se ut. Exemplet är från Stora Enso Skoghalls bruk. 
 

 
Figur 1. Fiberlinjens processbild på Stora Enso Skoghalls bruk från kokaren till avslutande peroxidsteg. Efter 
peroxidsteget finns en press och lagertorn. Bilden är tagen från det interna programmet WinMOPS, med 
tillstånd från Stora Enso.  

Pappersmassa framställs av träflis som består av cellulosa, hemicellulosa, lignin och 
extraktivämnen. Hur fördelningen ser ut beror på vilket trädslag det är men gran och 
tall har ungefär 42 % cellulosa, 28 % hemicellulosa, 27 % lignin och resterande del 
extraktivämnen. Lignin fungerar som kitt i veden och grundenheten är fenylpropan. 
Förutom fenylpropan består lignin även till stor del av kol. I barrved är största delen 
av ligninet koncentrerat till fiberväggen (Hartler 1990). Figur 2 visar fördelningen 
av vedens innehåll. Exempel på extraktivämnen är hartssyror, fettsyror, steroler och 
terpener.  
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Figur 2. Fördelningen av innehåll i barrved. 

När träflisen har genomgått kokning har färgen förändrats från den ursprungliga ljusa 
färgen till en brun färg. Den bruna färgen uppkommer när ligninet i flisen reagerar 
med kokluten (Mjöberg 1989). Eftersom vissa pappersprodukter kräver en ljus och 
ren pappersmassa för att den färdiga produkten ska ha rätt egenskaper för tryck och 
hygien kan pappersmassan blekas. Majoriteten av all pappersmassa som produceras 
bleks (Germgård u.å) och av Skoghalls pappersmassa är det drygt 60 % som går till 
blekning. Blekning av pappersmassa gör att den får lägre andel smuts, ved- och 
extraktivämnen och ett kvalitetsmått för den blekta pappersmassan är dess ljushet. 
Pappersmassans ljushet mäts i % ISO och definieras som ”the reflectance measured 
at 457 nm of an infinite pile of pulp sheets” (Germgård u.å). En anledning att 
pappersmassan blir ljus är att ligninet som avlägsnas består av kromofora grupper 
som absorberar synligt ljus (Hartler 1990). Gemensamt för all ligninborttagande 
blekning är att ligninet ska oxideras och brytas ned till vattenlöslig form för att kunna 
tvättas bort (Borg 1987). 
 
 
Blekning	och	tvättning	av	sulfatpappersmassa	
 
När pappersmassa ska blekas sker det i någon typ av reaktor. På väg in i reaktorn 
blandas pappersmassan med blekkemikalien i en mixer och sedan går blandningen 
antingen up-flow eller down-flow, trycksatt eller inte trycksatt (Gullichsen & 
Fogelholm 1999). I reaktorerna är det olika långa uppehållstider för att reaktionen 
mellan kemikalie och pappersmassa ska hinna fullbordas. Kemikalierna som 
används har olika beteckningar som sedan kan kombineras för att visa vilken typ av 
sekvens som används för blekningen. Tabell I visar de olika blekkemikalierna och 
deras beteckningar, fritt efter (Germgård u.å).  
 
Genom att använda ett inledande syrgassteg kan kappatalet (ett mått på ligninhalt i 
träfibern, se vidare avsnitt ”Lignin”) minskas till hälften, från cirka 30 till cirka 12, 
och det ger som följd att efterföljande klordioxidsteg kan minska sin 
klordioxidförbrukning. Ur miljösynpunkt är detta bra eftersom utsläpp från 
klorhaltiga bleksteg bland annat har visat sig inverka på fiskars arvsanlag (Borg 
1987). Klordioxidsteget sänker kappatalet från cirka 12 till cirka 4.  

27%

28%

42%

3%

FÖRDELNING	I	BARRVED	

Lignin Hemicellulosa Cellulosa Extraktivämnen	
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När pappersmassan sedan genomgår slutblekning i form av peroxidsteget är 
kappatalet nere på cirka 2. Från kokaren till färdig blekning har kappatalet nu 
reducerats med drygt 90 %. 
 
Förutom reaktorerna finns det tvättar och/eller pressar mellan de olika stegen vars 
uppgift är att få bort utlöst vedsubstans (lignin) och andra föroreningar (Hartler 
1990), tillvarata kemikalier, minska halten förorenade utsläpp från fabrik och att rena 
pappersmassan från kokvätska (Forsman-Andtbacka 1986). I tvättpressarna tillsätts 
tvättluten/tvättvätskan och många tvättar är av typen motströmstvätt. Motströmstvätt 
innebär att pappersmassan går i en riktning och tvättvätskan går i motströms riktning. 
Hur mycket tvättvätska som ska tillsättas i tvättpressen bestäms av tvättfaktorn. 
Tvättfaktorn kan beskrivas som den extra mängd vatten som behöver tillsättas i 
pressarna för att få motströmstvätt. Om tvättfaktorn har ett värde på 1,5 skulle det 
innebära att för varje ton 90 %-ig pappersmassa behöver det tillsättas 1,5 m3 vatten. 
När pappersmassan går ut från pressdelen har den en lägre torrhalt än vad den ska ha 
i efterföljande bleksteg och då tillsätts spädvätska för att uppnå rätt proportioner av 
pappersmassa och vätska.  
 
Tabell I. Olika kemikalierna som kan användas vid blekning och deras beteckningar. Fritt efter Germgård 
u.å. 

Bleksteg Beteckning 
Syrabehandling A 
Klor C 
Klordioxid D 
Alkalisk extraktion E 
Hypoklorit H 
Syrgas O 
Väteperoxid P 
Kelatbildare (komplexbildare) Q 
Perättiksyra T 
Behandling med vatten W 
Enzymsteg X 
Ditionite Y 
Ozon Z 

 
I Strömbergs (1996) artikel ges en bakgrund till tvätt av pappersmassa och vad som 
påverkar. Där beskriver Strömberg (1996) faktorer som är viktiga för tvätt av 
pappersmassa och också vilka faktorer som är avgörande för en effektiv diffusion i 
tvättvätskan. En av faktorerna är koncentrationsskillnader av smuts och andra 
substanser mellan insidan och utsidan på fibern; ju större koncentrationsskillnad 
desto snabbare sker diffusionen. Förutom koncentrationsskillnader är också en högre 
temperatur och ett högre pH faktorer som ökar hastigheten på diffusionen. Att 
temperaturen påverkar diffusionen av lignin beskriver även Eriksson och Grén (u.å) 
i deras artikel. Ytterligare en grund till varför tvätt är viktigt finns att läsa i Bofengs 
(1998) artikel där det framgår att en effektiv tvätt förbättrar bortförandet av harts. 
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Olika massor kan vara olika svåra att bleka och det brukar talas om blekbarhet. 
Pappersmassans blekbarhet kan definieras som ”mängden klordioxid som krävs för 
att nå ett bestämt kappatal”. Faktorer som påverkar pappersmassans blekbarhet är: 
 

Ø Lignin - i fibern, utfällt på ytan eller löst i vätskan runt omkring  
Ø Hexenuronsyror 
Ø Extraktivämnen – harts 
 

 
Lignin	
 
Ligninhalten i träfibern anges ofta som kappatal. Allmänt kan det sägas att ju högre 
kappatal pappersmassan har, desto större mängd blekkemikalier går det åt. Förutom 
lignin i träfibrerna kan det som redan är nedbrutet fällas ut på fibrerna. Mängden 
utfällt lignin beror på olika faktorer som exempelvis pH och COD (Rådeström et al. 
1994) och det är därför viktigt att hålla pH på en tillräckligt hög nivå för att undvika 
utfällning (Wäne & Pikkarainen 2009). COD står för chemical oxygen demand och 
är ett mått på hur mycket syre som förbrukas vid kemisk nedbrytning av organiskt 
material. Utfällning av lignin kan ske både i kokaren och i syrgassteget och resulterar 
i ökad kemikaliemängd (Wäne & Pikkarainen 2009).  
 
I träfibern kan ligninet sitta olika djupt och därmed vara olika svårt att diffundera ut. 
Eriksson och Gren (u.å) skriver i sin artikel att en trolig förklaring är att de yttre 
lagren i fibern har en mer öppen struktur än vad de inre lagren har, och därför sker 
diffusionen lättare därifrån. Deras andra förklaring är att koncentrationen av lignin 
är högre i utkanten av fibern och att det av den anledningen är lättare att få bort 
ligninet (Eriksson & Grén u.å). Delignifiering följer inget linjärt samband utan ju 
mer lignin som finns kvar, desto lättare är det att få bort. Följden av detta blir att ju 
längre ned i kappatal pappersmassan tar sig ju svårare blir den att bleka.  
 
Lignin som diffunderat ut från träfibern och som sedan inte lyckats tvättats bort 
orsakar även det en ökning av blekkemikalier i efterföljande steg (Kassberg 1999). 
Nedbrutet lignin som finns kvar i tvättvätskan kan inte mätas med hjälp av 
kappatalsbestämning eller som utfällt lignin. Däremot kan det mätas genom att mäta 
tvättvätskans absorbansförmåga.  
 
Ytterligare en faktor som kan spela in på diffusionen av lignin är hur uppsvälld fibern 
är. En uppsvälld fiber har större storlek på porerna i fiberväggen och kan därför bidra 
till en högre diffusionshastighet (Li & MacLeod 1993). Fiberns förmåga att svälla 
beror på den kemiska omgivningen som fibern befinner sig i och påverkande faktorer 
är bland annat pH. Med ett högre pH ökar graden av sönderdelning av sura grupper 
i cellväggarna och en följd av det blir elektrostatiskt frånstötande mellan dessa 
grupper och därmed sväller fibern (Lindström & Carlsson 1981). Figur 3 visar hur 
ligninet kan vara fördelat mellan fiber och omgivande vätska. 
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Figur 3. Lignin kan antingen sitta inuti fibern, på ytan i form av utfällt lignin eller vara löst i omgivande 
vätska. 

Lignin kan antingen lakas eller diffunderas ut från fibern och skillnaden uttrycken 
emellan kan ibland upplevas hårfin. Uttrycken blandas flitigt i litteraturen och Li och 
MacLeod (1993) skriver i sin artikel att alkalisk lakning kontrolleras av diffusion. I 
det här arbetet kommer uttrycket diffusion användas. 
 
 
Hexenuronsyror	
 
Hexenuronsyrorna uppkommer från hemicellulosan xylan vid kokningen av 
sulfatpappersmassan. Dubbelbindningen som finns i hexenuronsyrorna reagerar med 
sura blekkemikalier som klordioxid, ozon och perättiksyra och det går då åt en del 
av kemikalierna för att bryta ned hexenuronsyrorna istället för lignin. Det är 
hexenuronsyrorna som är det falska kappatalet. Detta innebär att när kappatalet 
bestäms är en viss del av det hexenuronsyror och en viss del är lignin (Elsander 
1998). När kappatalet bestäms används kaliumpermanganat som reagerar med 
dubbelbindningar mellan kolatomer. Dessa bindningar återfinns, förutom hos lignin, 
även hos hexenuronsyrorna och det är därför som dessa ger bidrag till kappatalet. 
Studier har visat att 10 𝜇mol av hexenuronsyror motsvarar 0,84–0,86 kappaenheter 
(Li & Gellerstedt 1997). Vetskapen att det inte bara är lignin som visas med 
kappatalet har lett till att kappatalet idag beskrivs bättre som “en estimering av 
mängden strukturer som kan oxideras i pappersmassan” (Germgård u.å). 
 
 
Extraktivämnen	–	harts	
 
Harts är ett organiskt material som har låg löslighet i vatten (NE). Harts kan, precis 
som andra fettsyror, ge uppkomst av lukt- och smakproblem men förutom detta leder 
även hartsföreningar i pappersmassan till en högre förbrukning av blekkemikalier 
och påverkar blekbarheten negativt. I barrträd är största delen av hartset lokaliserat 
till hartskanalerna och fiberns celler (Bofeng 1998). Extraktivämnen kan, precis som 
lignin, fällas ut på fibrerna och det kan ske när tvättvätska återanvänds i slutna 
system och därmed fått en ackumulerad mängd extraktivämnen. Dai et al. (2006) har 
i sin studie visat att utfällda extraktivämnen påverkar pappersmassans ljushet och 
därmed blekbarheten. De visar också att mängden utfällda extraktivämnen beror på 
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hur mycket alkali som används i tvättvätskan då mindre alkali ger ett lägre pH och 
då mer utfällda extraktivämnen på fiberytan (Dai et al. 2006). Hartser är lösliga i 
aceton och mängden hartser i pappersmassan kan efter en extraktion med aceton 
beräknas i % acetonlösliga ämnen. 
 
Skoghalls	bruk		
 
På Skoghalls bruk bleks pappersmassan med två syrgassteg (OP och O2), ett 
klordioxidsteg (D), ett steg med komplexbildare (Q) och slutligen ett peroxidsteg 
(PO). Före det första syrgassteget finns en tvättpress och efter sista syrgassteget finns 
en tryckdiffusör och en dubbeldiffusör. Före klordioxidsteget, mellan klordioxid- 
och komplexbildarsteget samt mellan komplexbildarsteget och peroxidsteget finns 
en avvattningspress. 
 
Under 2014 gjordes en ombyggnad av fiberlinjen på Skoghalls bruk, pulp mill 
improvement (PMI). Ombyggnaden innebar bland annat att ett gammalt tvättfilter 
byttes mot ett nytt och att ordningen på syrgasreaktorerna ändrades. Efter den här 
ombyggnaden har pappersmassan blivit svårare att bleka och det går åt en större 
mängd blekkemikalier för att nå samma kappatal och ljushet som före ombyggnaden. 
I figur 4 går det att studera klordioxidförbrukningen för två likvärdiga perioder, en 
före ombyggnaden och en efter. Nollvärden och vissa utstickare har plockats bort ur 
data då de inte anses relevanta för helheten. De förändringar som är kända efter 
ombyggnaden är: 
 

Ø Ökad maxproduktion i kokaren sileriet 
Ø Minskad tvätt av pappersmassan i kokarens Hi-heat-zon 
Ø Lägre temperatur i tvättlinjen på grund av att det inte längre används ånga 
Ø Ändrad processordning som innebär att det inte längre är en press mellan 

syrgasreaktorerna 
Ø Lägre pH i syrgasblekningen 

 

 
Figur 4. Skillnaden i mängden klordioxid som satsats i D-steget (klordioxidsteget) mellan två likvärdiga 
perioder, en i april 2014 (innan PMI) och en i april 2016 (efter PMI). Vissa utstickande värden har plockats 
bort då de inte ansågs relevanta för helheten. 
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Målet med klordioxidblekningen är att nå kappatal 12 efter klordioxidsteget. För att 
nå detta kappatal behövdes det före ombyggnaden användas mindre mängd 
kemikalier än efter ombyggnaden. Medelförbrukningen av klordioxid för de två 
perioderna i figur 4 har gått upp med cirka 6 kg/ton pappersmassa som bleks. Vid 
fast kappatal på 12 före klordioxidsteget är ökningen inte lika stor men är ändå cirka 
4 kg/ton högre än före ombyggnaden. Att kappatalet före klordioxidsteget är av 
betydelse beror på att det är mot detta kappatal som klordioxidsatsen styrs. 
 
Den ändrade ordningen på syrgasreaktorerna har gjort att tvättvätskan idag 
innehåller mer utlösta substanser in i andra syrgasreaktorn än vad den gjorde innan 
2014. Att tvättvätskan är skitigare kan bland annat ses på konduktiviteten och TOC-
halten (totalt organiskt kol) där ökat värde på de båda parametrarna innebär skitigare 
system. En spädvätska och tvättvätska med högt värde på konduktiviteten innebär 
att den inte har lika stor förmåga att fortsätta lösa ut fler substanser från träfibrerna. 
Dagens vätskeföring innebär att tvättvätskan förs i strikt motström från 
dubbeldiffusören till tryckdiffusören, från tryckdiffusören till tvättvätska i pressen 
före syrgassteget och som spädvätska i efterföljande spädskruv, se figur 5. Det här 
gör att tvättvätskan redan har gått igenom systemet en gång och nu är oxiderad. Att 
tvätta pappersmassan med en tvättvätska som har lika stor andel utlösta substanser 
som det som är i pappersmassan gör att koncentrationsskillnaderna blir små och 
diffusionen ineffektiv. En idé till förändrad vätskeföring uppkom genom att se hur 
Skoghalls mekaniska pappersmassa pressas och tvättas. Där förs inte vätskan till 
närmaste spädskruv utan ett steg längre bak för att undvika att tvättstegen kortsluts. 
Genom att ändra vätskeföringen med att lägga till en ledning med renare spädvätska 
kommer spädvätskan in i spädskruven efter syrgaspressen att bli renare och inte vara 
lika oxiderad. På det här sättet ökar koncentrationsskillnaderna och diffusionen 
förmodas bli mer effektiv och därmed också tvätten. Med en renare tvättvätska och 
spädvätska förväntas efterföljande klordioxidsteg bli effektivare på grund av att 
blekkemikalierna lättare kommer åt att bleka fibern. 
 

 
Figur 5. Dagens vätskeföring innebär strikt motströmstvätt där tvättvätskan förs bakåt i systemet och är redan 
oxiderad. Blå pilar illustrerar vätskans väg och grå pilar pappersmassans väg. 
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Wäne och Pikkarainen (2009) har i sin studie gett en rekommendation att Skoghall 
ska se över sin pappersmassas blekbarhet då de, tillsammans med ett annat bruk, har 
den lägsta blekbarheten av alla Stora Ensos bruk. Att förbättra blekbarheten minskar 
en av de största kostnaderna för bruket, nämligen kostnaden för blekkemikalierna 
(Wäne & Pikkarainen 2009). Många bruk har inte möjlighet att göra stora 
förändringar. Istället kan det vara en bättre lösning att se över och hitta bättre 
förhållanden inom den befintliga verksamheten för att kunna förbättra blekbarheten.  
 
 
Syfte	och	mål	
 
Syftet med examensarbetet är att förbättra blekprocessen genom att öka blekbarhet 
på pappersmassan. Genom en ökad blekbarhet går det åt mindre kemikalier för att 
nå samma mål gällande ljushet och kappatal men till en lägre kostnad och mindre 
påverkan på miljön.  
 
Ett mål med laborationsförsöken är att verifiera att inget dramatiskt kommer hända 
med de kvalitetsmått (kappatal och ljushet) som pappersmassan har. Detta eftersom 
fabriksförsöken kommer att pågå under samtidig produktion av kartong och då ska 
inte kvaliteten på pappersmassan försämras. Ytterligare mål är att kontrollera hur 
konduktiviteten, halten utfällt lignin på fiberytan, halten löst lignin i spädvätskan, 
kappatalet, hexenuronsyrorna, ljusheten och hartserna förändras och påverkas av 
utförda ändringar. Dessutom ska det undersökas om det går att finna ett samband 
mellan ljushet och harts. 
 
Ett mål med fabriksförsöken är att minska mängden klordioxid per kappatal med       
2 kg/ton pappersmassa som bleks. Dessutom är målen att undersöka hur kappatalen, 
ljusheten, halten utfällt lignin på fiberytan, halten löst lignin i spädvätskan, 
konduktiviteten och pH påverkas i de olika provpunkterna. Dessutom ska samband 
mellan ljushet och utfällt lignin, utfällt lignin och konduktivitet, utfällt lignin och 
löst lignin, utfällt lignin och pH samt slutligen ljushet och pH undersökas.  
 

 
Avgränsning	
 
I det här examensarbetet har en avgränsning gjorts till att innefatta 
sulfatpappersmassan från och med pressen före syrgassteget till och med 
klordioxidsteget. Hur träflisen förbereds och kokas samt hur pappersmassan blir till 
kartong är alltså inte med. Figur 6 visar fiberlinjen med aktuell avgränsning.  
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Figur 6. Fiberlinjen med aktuell avgränsning för detta examensarbete. Bilden är hämtad från det interna 
programmet WinMOPS med tillstånd från Stora Enso. 
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Metod	
 
I pappers- och pappersmassaindustrin utgår alla siffror från pappersmassa med 
torrhalt 90 %, eller som den brukar kallas 90 %-ig pappersmassa. För att beräkna 
hur mycket tvättvätska och spädvätska som behövs multipliceras värdet med 0,9. 
Nedan visas ett räkneexempel (1) -(3) för att visa hur mycket spädvätska som ska gå 
in i spädskruven: 
 

"##$%&'())(	+,
%&'())(	+,

= 𝐴                      (1) 
 

"##$%&'())(	/0	/	+1
%&'())(	/0	/	+1

= 𝐵                                                                       (2) 
 

𝐵 − 𝐴 ∗ 0,9 = 𝐶                                                                 (3) 
 
Där: 
THpappersmassa O2 = torrhalten på pappersmassan efter O2-pressen, vilket normalt 
ligger på 35 % 
THpappersmassa in i OP = torrhalten som önskas på pappersmassablandningen som ska gå 
in i första syrgasreaktorn, vilket normalt brukar vara 8–10 % 
C = mängden spädvätska som ska tillsättas i spädskruven för att nå önskad torrhalt 
på pappersmassablandningen [m3 spädvätska/ton90%-ig pappersmassa] 
 
 
Laborationsförsök	
 
Spädvätskan som i dagsläget används i fabriken och i laborationsförsöken kommer 
från en tank som har benämningen ”B003”, vilket den hädanefter också kommer att 
kallas i denna text. Pappersmassan har, efter O2-pressen, en torrhalt på cirka 30 % 
och späds med spädvätskan från B003 till en torrhalt på cirka 10 %.  
 
Tabell II visar vilka försök som ska genomföras. Där en blandning av B003 och rent 
vatten ska användas visar ett kvot-värde hur stor del av B003 som används och 
resterande del är rent fabriksvatten. Exempelvis innebär ”4/5” att 80 % är B003 och 
20 % är fabriksvatten. Faktorer som kommer att mätas under samtliga 
laborationsförsök är: 
 

Ø Konduktivitet 
Ø Ligninhalt – utfällt på fiberytan och löst i spädvätskan 
Ø Kappatal/falska kappatal 
Ø Ljushet  
Ø Harts 

 
Under laborationsförsöken kommer koncentrationsskillnad och pH att varieras på 
spädvätskan. pH kommer att justeras till 10 och 11 med hjälp av oxlut, som är 
oxiderad vitlut som tillverkats på fabriken. Oxluten tillsätts i fabriksprocessen till 
spädvätskan som sedan blandas med pappersmassa från O2-pressen. Genom att 
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använda oxlut istället för NaOH i laborationsförsöken går det att komma närmare 
den faktiska processen eftersom oxluten kan innehålla fler ämnen som NaOH inte 
innehåller. Oxluten hämtas från en bufferttank i fabriken och sedan bestäms styrkan 
i gNaOH/literoxlut med hjälp av titrering med saltsyra. Styrkan S beräknas från uttrycket 
(4). Styrkan bestäms för att veta ungefär hur stor mängd oxlut som behöver tillsättas 
pappersmassablandningen för att höja pH.  
 
 𝑆 = :;<=∗>?;<=∗?@∗>A(+;

:B/BC
                       (4) 

 
Där:  
S = styrkan på oxluten [gNaOH/literoxlut] 
VHCl = Volym saltsyra som går åt vid titrering [ml] 
MsHCl = Molstyrka på saltsyran 
sf = spädfaktor 
MNaOH = Molvikt på NaOH 
Vtitr = Spädd volym av oxlut som genomgår titrering 
 

Tabell II. 21 försök ska genomföras under laborationerna. Kvoterna i de olika blandningarna beskriver hur 
stor del som är B003. Resterande del är rent fabriksvatten från kran. 

pH 
 
 
Spädvätska 

Rådande Justerat Justerat 

B003 

≈ 7,5–9,5 10 11 

5/6 
4/5 
3/4 
2/3 
1/2 
Rent 

 
Genomförandet av laborationsförsöken kommer gå till som följer: 
 

Ø Pappersmassa hämtas ur provtagningshål i O2-pressen och spädvätska 
hämtas från provtagningskran i befintlig spädledning in till spädskruven 
(B003). ”Rent vatten” är det vatten som finns både i brandslangar i fabrik 
men även i vissa kranar på laboratoriet. 

All pappersmassa och all spädvätska till samtliga försök hämtas på 
samma gång och förvaras sedan i kyl respektive vattenbad på 70 °C för 
att undvika förändringar i sammansättningarna. Att alla försök görs på 
samma pappersmassa och spädvätska gör att det lättare går att 
utvärdera vilka förändringar som sker och varför. 

Ø Torrhalten på pappersmassan bestäms med hjälp av en IR-våg för att rätt 
proportioner av pappersmassa och vätska ska kunna blandas. 

Ø Temperatur, pH, konduktivitet och absorbans mäts på spädvätskor (B003 
samt de olika blandningarna) innan inblandning av pappersmassa.  



 13 

Ø Pappersmassa blandas med spädvätska enligt tabell II. Torrhalten ska vara 
cirka 10 %, viktigt att alla försöka görs med samma proportioner av 
pappersmassa och spädvätska.  

Pappersmassablandningen läggs i slutna kärl som är märkta med namn 
och vilken analys som ska utföras. 

Ø Blandningen får stå i värmeskåp 70 °C under 180 minuter för att ha möjlighet 
till diffusion och reaktioner.  

Ø Tester och analyser utförs i följande ordning: 
Dag 1: 

a) Temperatur och pH vid processtemperatur, det vill säga 
omedelbart efter uttagande från värmeskåp 

b) Konduktivitet och absorbans mäts vid 25 ºC 
c) Kappatal och ljushet samt förbereda falska kappatal 
d) Bestämning av mängd utfällt lignin 

Dag 2: 
e) Acetonextraktion för hartsbestämning 
f) Bestämning av falska kappatal 

 
Gällande konduktiviteten och halten löst lignin (som mäts med hjälp av absorbansen) 
finns en hypotes kallad ”negativ differens”. Den negativa differensen betyder att 
värdet på dessa två faktorer är högre efter tiden i värmeskåp jämfört med före. Om 
så är fallet innebär det att det har varit en effektiv diffusion och att spädvätskan har 
lyckats lösa ut substanser från träfibrerna.  
 
 
Fabriksförsök	
 
Inhämtning av pappersmassaprover görs från provuttag vid respektive position i 
fabriken. Ur provuttagen i valda positioner kommer en pappersmassablandning med 
en torrhalt på cirka 10 % som samlas upp i lämpligt kärl. Konsistensen är då 
grötformig och blandningen pressas för att erhålla pappersmassa för bestämning av 
utfällt lignin och filtrat för konduktivitets-, pH- och absorbansmätning. 
Pappersmassa till ljushetsarken och kappabestämning fås från en apparat med namn 
”KappaQ” där färdigtvättad pappersmassa erhålls.  
 
När ändringar skall göras i form av de olika fabriksförsöken är det med hjälp av 
operatörerna. De kan från manöverrummet styra satsen av oxlut, syrgas och så 
vidare. Det är även med hjälp av operatörerna som slangar med färskvatten kopplas 
in.  
 
Klordioxidförbrukningen styrs i blekeriet av det kappatal som pappersmassan har 
när det går in i D-steget. Sedan återkopplar systemet genom kontroll av kappatal på 
pappersmassan som går ut från D-steget. Förutom denna styrning kan även 
operatörerna ge ett bidrag. Skillnaden i kappatal in i D-steget och kappatalet ut från 
D-steget kallas för deltakappa. 
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Referensprov		
 
Innan en förändring görs i processen kommer vissa av de faktorer som mättes under 
laborationsförsöken att mätas i följande provpunkter, se figur 7, för att erhålla 
referensvärden inför fabriksförsök: 
 

Ø Före första syrgasreaktorn (pappersmassablandning – kappatal från kappaQ-
apparat, ljushet, ligninhalt, absorbans, konduktivitet, pH) 

Ø Efter första syrgasreaktorn (pappersmassablandning – kappatal från kappaQ-
apparat, ljushet, ligninhalt, absorbans, konduktivitet, pH) 

Ø Efter sista syrgasreaktorn (pappersmassablandning – kappatal från kappaQ-
apparat, ljushet, ligninhalt, absorbans, konduktivitet, pH) 

Ø Före klordioxidsteget (pappersmassablandning – kappatal från kappaQ-
apparat, ljushet, ligninhalt, absorbans, konduktivitet, pH) 

Ø B003 (enbart spädvätska – absorbans, konduktivitet, pH) 
 
 

 
Figur 7. Figuren illustrerar var provtagningspunkterna är lokaliserade och de är markerade med en stjärna. 

När referensproverna är uttagna kan första fabriksförsöket starta. Om försöken får 
avbrytas, för exempelvis stopp i blekeriet, återstartas försöket senare. Om ett stopp 
skulle vara mer än 10 timmar startas det upp med normala betingelser och övergår 
sedan till det försök som avbrutits. Figur 8 visar de olika alternativen för 
fabriksförsök. Efter avslutade fabriksförsök tas minst en omgång med referensprover 
ut.  
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Figur 8. Försök som ska utföras i fabrik; ta in rent vatten efter O2-pressen, med och utan kombination med 
rent vatten in i dubbeldiffusören, samt att tillsätta oxlut före andra syrgasreaktorn (O2). Gråa pilar illustrerar 
pappersmassans väg, blå pilar tvättvätska/spädvätskans väg och röda pilar visar var det ska ske förändringar.  

	
Fabriksförsök	1a:	Justering	av	pH		
 
Oxlut-satsen ska justeras tills pH når 10,8 ± 0,3, om oxluten inte skulle räcka kan 
NaOH användas. Oxlut-satsningen sker före andra syrgassteget (O2-steget) och 
förutom att satsa oxlut ska syrgasen till andra steget stängas av. Varför det ska göras 
på det här sättet är för att andra syrgasreaktorn ska fungera som ett diffusionstorn 
istället för en syrgasreaktor. Den första syrgasreaktorn (OP) klarar under normala 
betingelser att bleka till det kappatal som förväntas av syrgasblekning (12 ± 2). Om 
första syrgasreaktorn inte skulle klara att bleka till kappatal 14 kan det satsas 5 kg 
syrgas/ton pappersmassa i andra syrgasreaktorn. Försöket ska pågå under cirka 24 h. 
 
Li et al. (1996) rekommenderar att tillsätta NaOH i lagertornet innan 
syrgasblekningen för att kunna diffundera ut lignin före syrgassteget. Det är 
dessvärre inte möjligt i dagsläget men om fabriksförsöken visar på ett bra resultat 
vid högre pH är det inte uteslutet att det går att bygga till en ledning för detta i 
framtiden.  
 
 
Fabriksförsök	1b:	Justering	av	pH	samt	renare	tvättvätska	
 
pH-justering enligt försök 1a i kombination med rent varmvatten in i 
dubbeldiffusören. I dagsläget kommer tvättvätskan in i dubbeldiffusören från 
avvattningspressen före peroxidsteget (PO-steget) från en filtrattank med benämning 
B229. Fortsatt ingen syrgas in i andra syrgasreaktorn utan den ska fungera som 
diffusionstorn. Försöket ska pågå under cirka 24 h 
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Fabriksförsök	2a:	Renare	spädvätska	samt	renare	tvättvätska	
 
En lösning för att få till renare spädvätska efter O2-pressen är att ledningar med rent 
fabriksvatten kopplas på efter O2-pressen. Genom att spädning av pappersmassan 
sker redan här känner spädledningen in i spädskruven före första syrgasreaktorn av 
torrhalten och minskar sitt flöde. På det här sättet blir spädvätskan renare. Figur 9 
visar hur slangarna med rent vatten kopplas på efter O2-pressen. De påkopplade 
slangarna förväntas ge ett flöde på cirka 12–13 liter per sekund vilket motsvarar cirka 
1 m3/ton pappersmassa. I dagsläget är spädningen in i spädskruven cirka 5–6 m3/ton 
pappersmassa vilket gör att spädningen med rent vatten skulle motsvara 17–20 %. 
Tvätt med färskvatten i dubbeldiffusören fortskrider. Syrgasblekning i andra 
syrgasreaktorn med reglering i enlighet med hur det brukar köras. pH ska styras 
enligt normala betingelser, det vill säga ingen extra satsning av oxlut. Försöket ska 
pågå under cirka 48 h och två provomgångar kommer plockas ut; en efter 24 h och 
den andra efter 48 h.  
 

 
Figur 9. In i det så kallade ”stupet” efter O2-pressen kopplas fyra vattenslangar in för att uppnå ett renare 
flöde före syrgasstegen. 

	
Fabriksförsök	2b:	Renare	spädvätska	
 
Försöket är nästintill likadant som försök 2a förutom att det återgår till att vara PO-
filtrat in i DD istället för varmt färskvatten. pH i styrning i enlighet med normala 
betingelser, det vill säga 10 ± 0,3. 
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Klordioxidförbrukning	
 
Förbrukningen av klordioxid hämtas från det interna programmet WinMOPS som 
baserar sin data på resultat från in-line-mätare. För klordioxiden kommer data 
inhämtas från de 24 timmar som försöket har pågått och sedan hanteras det genom 
att beräkna medelvärden. 
 
Klordioxidförbrukningen kommer att redovisas genom ett medelvärde per fast 
kappatal, ett medelvärde per försök och ett medelvärde per deltakappa. 
 
 
Konduktivitet	
 
När pappersmassablandningen stått angiven tid i värmeskåp pressas den och 
spädvätskan samlas upp. Spädvätskan står i vattenbad till dess att den nått 25 °C och 
sedan mäts konduktiviteten med hjälp av en konduktivitetsmätare.  
 
Utrustning: 

ü Handpress 
ü Provrör 
ü Konduktivitetsmätare 

 
 
Ligninhalt	–	utfällt	på	fiberytan	och	löst	i	spädvätskan		
 
När pappersmassablandningen stått i värmeskåp ska spädvätskan pressas bort från 
pappersmassan och sedan filtreras genom en büchner-tratt för att få bort fibrer. När 
detta är gjort kan absorbansen mätas på den bortpressade och filtrerade spädvätskan 
med hjälp av en spektrofotometer vid 280 nm. I de fall där absorbansen överstiger 1 
måste vätskan spädas. Pappersmassan används till nedanstående metod för att 
bestämma mängden utfällt lignin på fiberytan. För att veta hur många gram 
pappersmassa som ska användas görs en kontroll av torrhalten. Figur 10 visar hur 
filtrat från de olika provpunkterna kan se ut. De första fyra proverna visar ett mörkare 
färgat filtrat och det sista visar ett ljusare filtrat. De mörkare filtraten innehåller större 
andel lut vilket kan ses på skummet som är högst upp i provrören.  
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Figur 10. Filtrat för absorbansbestämning för beräkning av halt löst lignin i spädvätskan. Skummet på ytan 
betyder att filtraten innehåller lut. 

Metoden för att bestämma mängden utfällt lignin på fiberytan är enligt Rådeström 
och Anderssons (1994) metod. Pappersmassan, cirka 1 g torrtänkt, tvättas först ren 
från kvarvarande spädvätska genom tvätt med 5 x 250 ml 80 °C destillerat vatten 
direkt i en büchner-tratt. Sedan lakas det utfällda ligninet ut från fibrerna med 100 
ml 80 °C alkali (NaOH-lösning). Pappersmassa och NaOH filtreras för att sedan 
genomgå ytterligare en tvätt med 50 ml 80 °C destillerat vatten direkt i büchner-
tratten. Filtratet från lakning och slutlig tvätt samlas upp och mäts och 
pappersmassakakan torkas och vägs. Hur många gram pappersmassa som ska 
användas för att motsvara 1 g torrtänkt pappersmassa beräknas genom (5):  
 
 𝑚 =	 "∗"##

%&
                                             (5) 

 
Där:  
m = pappersmassa att använda (g) 
TH = pappersmassans torrhalt (%) 
 
Slutligen bestäms halten lignin i laklösningen, det vill säga 100 ml NaOH + 50 ml 
destillerat vatten, spektrofotometriskt vid 280 nm. Principen med spektrofotometri 
bygger på lösningens förmåga att absorbera ljus. Olika ämnen absorberar ljus vid 
olika våglängder och absorbansen är proportionell mot koncentrationen av ämnet. 
Sedan kan mängden utfällt lignin beräknas med hjälp av uttrycket (6) (Rådeström & 
Andersson 1994). Li et al. (1996) har visat i deras studie att en lakning med 0,1 mol/l 
NaOH inte påverkar hemicellulosan nämnvärt men ändå klarar att förbättra 
pappersmassans blekbarhet och det är den styrkan på NaOH som används vid 
lakningen.  
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 𝑋 = F,GH∗:
II∗JK(K(∗L

                                            (6) 
 
Där:  
X= utfällt lignin (mg/g pappersmassa) 
A280= absorbansen vid 280 nm (multiplicerat med eventuell spädfaktor) 
V= volym filtrat efter alkalilakning (ml) 
mkaka= pappersmassakakans torra vikt (g) 
22= absorptiviteten för indulin AT (kommersiellt sulfatlignin) (l/(g*cm)) 
(Sulfatlignin ligger mellan 20–25 l/(g*cm)) 
l= kyvettlängd (cm) 
 
Uttrycket (6) kan även användas för att bestämma ligninhalten i spädvätskan med 
utgångspunkt i absorbansen. Skillnaden mot mängden utfällt lignin ligger i att det 
för spädvätskan inte finns någon massakaka och att ligninhalten bestäms i 
glignin/lvätska. 
 
Utrustning: 

ü Handpress 
ü Provrör 
ü UV-spektrofotometer 
ü 1 cm kvartskyvett 
ü Büchner-tratt 
ü Filtrerutrustning med 70 𝜇𝑚 filter. 

 
Figur 11 visar hur massaprover för bestämning av utfällt lignin kan se ut i de olika 
provpunkterna.  
 

 
Figur 11. Pappersmassaprover för analys av utfällt lignin.  

 
Kappa/	falska	kappa	
 
Kappatalet kan bestämmas på olika sätt. Under laborationsförsöken har kappatalet 
bestämts enligt nedanstående metod från Wäne och Pikkarainen (2009) och under 
fabriksförsöken har kappatalet bestämts med kappaQ-maskinen. KappaQ är en 
maskin som själv tvättar pappersmassan och sedan gör bestämningen.  
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Enligt Elsander (1998) innehåller klordioxidblekt pappersmassa inte några 
hexenuronsyror, kappatalet är alltså bara lignin. Men pappersmassan borde innehålla 
hexenuronsyror fram till klordioxidsteget och därför är de av intresse att studera. Det 
falska kappatalet, alltså kappatalet som hör till hexenuronsyrorna, kan bestämmas 
enligt en metod som Wäne och Pikkarainen (2009) beskriver.  
 

1. Pappersmassablandning genomgår behandling i värmeskåp 
2. Pappersmassablandningen tvättas tre gånger  
3. Kappatalet bestäms för en del av provet 

a) Pappersmassa hälls i arkformaren för defibrering och 
arkformning 

b) Arkets märks och lägg mellan ytterligare ett läskark för att 
sedan försiktigt manglas 

c) Arket läggs sedan i värmeskåp på 105 °C i 15 minuter 
d) Behållaren i kappamaten fylls med 400 ml destillerat vatten 
e) Luftfuktigheten kontrolleras och med hjälp av en tabell ges 

torrhalten 
f) Efter värmeskåpet ska arket luftas med en fläkt under cirka 10 

minuter 
g) Från en tabell avläses ungefär hur många gram av arket som 

ska användas och sedan rivs arket i bitar och läggs på en våg 
h) Vikt, torrhalt och stationsnummer fylls i för kappamaten 
i) Elektroden sätts i behållaren och det rivna arket läggs i 

behållaren 
j) Kappamaten startas och ett resultat erhålles efter cirka 30 

minuter 
4. För andra delen av provet: pappersmassan ska ha 10 % 

pappersmassakonsistens och pH-justeras till 3,5 med 2 mol/l H2SO4 
5. Provet sätts i en sluten behållare 
6. Provet sätts i värmeskåp 105 ˚C i 24 h 
7. Provet tvättas, centrifugeras och sönderdelas i arkformaren 
8. Torrhalten bestäms 
9. Kappatalet bestäms enligt ovan beskrivna metod, det här blir lignin-

kappatalet. 
10. Kappatalet för hexenuronsyror bestäms genom (7): 

 
𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎PQRF = 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎STUJVL − 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎LWXSWS                      (7) 

 
Utrustning: 

ü Arkformare 
ü Läskark 
ü Mangel 
ü Fläkt 
ü Tidtagare 
ü Våg 
ü Kappamat 
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Figur 12 visar kappamaten och tre olika prover i olika stadier av titrering. 
Kappamaten använder sig av titrering med olika vätskor för att bestämma kappatalet. 

 

 
Figur 12. Kappamaten som används vid laborationsförsöken kan köra tre prover samtidigt. De olika färgerna 
i behållarna beror på de olika stadierna som titreringen befinner sig vid.  

	
Ljushet	
 
Det går inte att bleka på labb men ett sätt att kontrollera blekbarheten är att bestämma 
ljusheten. Då görs ett ark av behandlad pappersmassa som sedan kontrolleras med 
avseende på ljusheten i % ISO. Pappersmassan till ljushetsarken har insamlats på två 
olika sätt: under laborationsförsöken har pappersmassablandningen som genomgått 
tid i värmeskåp tvättats manuellt tre gånger och sen fortsatt enligt punkt 1 nedan. 
Under fabriksförsöken har färdigtvättad pappersmassa hämtas i kappaQ-maskinen 
för att sedan fortsätta enligt punkt 1. 
 

1. Pappersmassan späds ut med destillerat vatten 
2. Burken med pappersmassa och destillerat vatten ställs under en omrörare och 

blandningen pH-justeras med H2SO4 för att nå pH 4,7–5,5. Om pH blir för 
lågt justeras det upp med NaOH 

3. Blandningen filtreras i en büchner-tratt. Blandningen ska hällas så jämnt det 
går i för att erhålla ett jämnt ark 

4. Kakan tas upp från tratten och läggs på mellan två filtrerpapper 
5. Detta läggs sedan mellan ytterligare ett filterpapper och manglas försiktigt 

för att ett ark ska bildas 
6. Arket läggs på fototork under 10 minuter 
7. Efter fototorken ska arket lufttorka under 2 minuter 
8. Sedan är arket färdigt för att läggas i ljushetsmaskinen, där det tas två 

mätningar per sida och sedan används medelvärdet för ljusheten 
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Utrustning: 
ü Omrörare 
ü Büchner-tratt 
ü Filterpapper 
ü Mangel 
ü Fototork 
ü Ljushetsmätare 

 
När pappersmassan plockas ut från behållarna i kappaQ ser den ut som figur 13 visar 
och figur 14 visar färdiga ljushetsark. Som figurerna visar är pappersmassan mörkast 
före första syrgassteget (Före OP) och blir sedan ljusare. Med blotta ögat kan det 
vara svårt att se en skillnad på de tre sista massorna.  
 

 
Figur 13. Pappersmassa uttagen från kappaQ vid de olika provpunkterna.  

 

 
Figur14. Ljushetsarken från de olika provpunkterna. 

 
Harts	–	acetonextraktion	
 
Acetonextraktion används för att bestämma den acetonlösliga substansen i 
pappersmassan. Principen bygger på extraktion av de lösliga substanserna i aceton i 
en Soxhletapparat. Pappersmassan tvättas och torkas (ej för varm temperatur då 
hartserna förstörs, 40 ºC över natten är lagom) efter tiden i värmeskåpet och sedan 
går extraktionen till som följer: 
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1. Torrhalten på pappersmassan bestäms genom att en liten mängd 
pappersmassa vägs in och får torkas i 105 °C under några timmar. Efter 
torkningen vägs de in på nytt och torrhalten bestäms. 

2. Extraktionskärlet förbereds med en liten tuss glasull i botten och sen 
pappersmassa (som är invägt) och fylls med aceton. Extraktionskärlet 
placeras över en rundkolv i Soxhletapparaten där det får stå och extrahera 
under cirka 4 timmar. 

3. Efter 4 timmar plockas extraktionskärlet ned och kvarvarande aceton i 
rundkolven hälls upp i en invägd aluminiumskål. Rundkolven sköljs ur med 
10+5 ml aceton som även det hälls i aluminiumskålen. Skålen får sedan 
dunsta i dragskåp över natten. 

4. På morgonen ställs formen in i värmeskåp 105 °C i 30 min och får sedan 
svalna innan den slutliga invägningen.  

5. Alla invägda skålar och prover antecknas i ett Excelark och beräkning av % 
acetonlösliga ämnen sker där med hjälp av inbyggd formel. 

 
Utrustning: 

ü Soxhletapparat 
ü Extraktionskärl 
ü Rundkolvar 
ü Glasull 
ü Aceton 
ü Aluminiumskålar 
ü Glasskålar 
 

Figur 15 visar hur det ser ut när pappersmassaproverna är förberedda och placerade 
i Soxlehtapparaten.  
 

 
Figur 15. Uppställda extraktionskärl i Soxhlet-apparater, fyllda med pappersmassa och aceton. I 
aluminiumformarna hälls rundkolvens innehåll efter avslutad extraktion. 
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Resultat	
 
Resultatdelen består av två delar där den ena består av resultat från 
laborationsförsöken och den andra består av fabriksförsökens resultat. När 
laborationsförsöken redovisas är det upplagt att de tre olika nivåerna på pH har 
samma färg i figurerna. Dessutom är det olika nyanser av samma färg som återger 
före respektive efter behandling. I fabriksförsökens resultat har de olika försöken 
samma färg genomgående i alla figurer.  
 
 
Laborationsförsök	
 
 
Konduktivitet	
 
Med en renare spädvätska sjunker konduktiviteten, se figur 16. Vid pH 7,5–9,5, när 
alltså ingen pH-justering är utförd, krävs en utspädning av hälften B003 och hälften 
rent vatten för att konduktiviteten ska visa ett högre värde efter behandling jämfört 
med före.  
 

 
Figur 16. Konduktivitetsförändring före och efter behandling vid ojusterat pH och olika koncentrationer på 
spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

När pH justerats till 10 blev resultatet nästintill detsamma som för rådande pH. Först 
vid en blandning av 2/3 visade konduktiviteten ett högre värde efter behandling i 
värmeskåp. Figur 17 visar förändringen i konduktivitet vid pH 10.  
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Figur 17. Konduktivitetsförändring före och efter behandling när pH justerats till 10 och olika 
koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

Vid pH-justering till 11 är det, precis som vid rådande pH, först vid hälften B003 
och hälften rent vatten som konduktiviteten är högre efter jämfört med före 
behandling, se figur 18. En skillnad som kan ses är att värdena överlag ligger lite 
högre än vid lägre pH. Dessutom är differensen mellan före och efter tydligare i det 
här fallet. 
 

 
Figur 18. Konduktivitetsförändring före och efter behandling när pH justerats till 11 och olika 
koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 
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Ligninhalt	–	utfällt	på	fiberytan	och	löst	i	spädvätskan		
 
Mängden utfällt lignin på fiberytan minskar med en ren spädvätska jämfört med 
B003 och framför allt med högre pH. Figur 19 visar en nedåtgående trend för pH 10 
och 11 samt att pH 11 har de lägsta värdena på mängden utfällt lignin. Vid ”rent”, 
det vill säga enbart fabriksvatten, ligger värdena på ungefär samma nivå men vid de 
olika spädningarna blir effekten av pH större.  
 

 
Figur 19. Utfällt lignin på fiberytan vid tre olika pH-nivåer och olika koncentrationer på spädvätskan. 
Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

I figur 20 syns att det krävs en spädning på 3/4 vid pH 7,5–9,5 för att löst lignin i 
spädvätskan ska visa ett högre värde efter behandling. 
 

 
Figur 20. Skillnad i löst lignin i spädvätskan före och efter behandling vid ojusterat pH och olika 
koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 
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Vid en pH-justering till pH 10 krävs en mindre spädning av B003 för att uppnå ett 
högre värde efter behandlingen, se figur 21. Redan vid 5/6 uppnås ett högre värde 
efter tiden i värmeskåp. 
 

 
Figur 21. Skillnad i löst lignin i spädvätskan före och efter behandling vid pH justerat till 10 och olika 
koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

När pH justerats till 11 är värdet på löst lignin i spädvätskan högre efter behandling 
jämfört med före redan vid enbart B003, med undantag för ett värde, se figur 22.  
 

 
Figur 22. Skillnad i löst lignin i spädvätskan före och efter behandling när pH blivit justerat till 11 och olika 
koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 
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Kappa/falska	kappa	
 
Kappatalen ligger på en relativt jämn nivå under samtliga försök med undantag för 
två värden, ett högre och ett lägre, se figur 23. Högre pH visar på en något lägre nivå 
av kappatalen jämfört med rådande pH.  
 

 
Figur 23. Kappatalens variation vid tre olika pH-nivåer och olika koncentrationer på spädvätskan. Kvoterna 
anger hur stor andel som är B003. 

Kappatalen som kopplar till hexenuronsyrorna, de falska kappatalen, visar ett visst 
pH-beroende då det, med undantag för ett värde, är lägre värden på dessa kappatal 
för de prover som hade ett högre pH.  Se figur 24 som visar hur kappatalen för 
hexenuronsyrorna varierar. Det går inte att se något som säger att spädvätskans 
renhet har någon betydelse.  
 

 
Figur 24. Kappatalen kopplade till hexenuronsyrorna varierar för olika pH och olika koncentrationer på 
spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 
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Ljushet		
 
En renare spädvätska ger ett högre värde på ljusheten, se figur 25. Förutom renare 
spädvätska bidrar även ett högre pH till en högre ljushet, vilket även det går att se i 
figur 25. Vid högre pH syns ingen tydlig uppåtgående trend men däremot stabilare 
värden på ljusheten. Förutom två värden har pH 11 den högsta ljusheten av samtliga 
prover.  
 

 
Figur 25. Variationer i pappersmassans ljushet vid tre olika pH-nivåer och olika koncentrationer på 
spädvätskan. Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

 
Harts	–	acetonextraktion	
 
De acetonlösliga ämnena, sammankallat för hartser, visar på lägst värden vid pH 11, 
se figur 26. En renare spädvätska verkar inte ha någon betydelse för hartserna, se 
figur 26.  
 

 
Figur 26. Variationer i mängd hartser vid tre olika pH-nivåer och olika koncentrationer på spädvätskan. 
Kvoterna anger hur stor andel som är B003. 

 

20

21

22

23

24

25

26

B003 5/6 4/5 3/4 2/3 1/2 Rent

Lj
us
he

t	[
%
	IS
O
]

Spädvätska

Ljushet

pH	7,5-9,5

pH	10

pH	11

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

B003 5/6 4/5 3/4 2/3 1/2 Rent

Ac
et
on

lö
sli
ga
	ä
m
ne

n	
[%

]

Spädvätska

Acetonlösliga	ämnen;	hartser	

pH	7,5-9,5

pH	10

pH	11



 30 

Samband	mellan	ljushet	och	harts	
 
Vid pH 7,5–9,5 ligger hartsvärdena stabilt men det går att se i figur 27 att det vid de 
lägre värdena på harts är det en högre ljushet. Vid pH 10 är ljusheten högre men 
värdena är utspridda vad gäller harts. pH 11 har de högsta värdena på ljusheten men 
de har en större variation i harts än vad pH 7,5–9,5 har, se figur 28. Dock är inget 
värde högre än för pH 7,5–9,5, utan värdena är antingen lägre eller lika höga.  
 

 
Figur 27. Samband mellan ljushet och harts vid tre olika pH-nivåer. 

 
Fabriksförsök	
 
Det finns några faktorer som bör nämnas eftersom de påverkar fabriksförsökens 
resultat. Dessa faktorer är: 
 

Ø Ständigt nya massor 
Då det alltid kommer ny flis med olika sammansättningar blir det även 
variationer på pappersmassans sammansättning 

Ø Variationer i kappatal på pappersmassan, beroende på innehåll i träflisen och 
kokprocessen, som kommer från kokaren in till OP-reaktorn 

När kappatalet är högre går det naturligt åt mer blekkemikalier för att 
kunna sänka kappatalet 

Ø Tvättfaktorerna på de olika tvättarna 
När tvättfaktorn i en tvätt förändras kommer konduktiviteten på 
tvättvätskan att förändras som en följd 

Ø Mellan försök 1a och 1b rengjordes O2-pressen 
Ett stopp i blekeriet på grund av att O2-pressen var tät. En rengjord 
press ger ett renare flöde 
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Figur 28 visar hur kappatalet före OP har varierat från referens 1 till och med referens 
3. Som synes varierar kappatalet under försöksperioden, allt från 24,5 till 36. 
Tidpunkt för de olika försöken är inritade och de ligger i följande ordning: referens 
1, 1a, 1b, 2a (24 h), 2a (48 h), 2b, referens 2 och referens 3. I verkligheten är det är 
längre tidsspann mellan referens 2 och referens 3 än vad figuren visar. 
 

 
Figur 28. Kappatalen från kokaren in till OP-steget varierar vid de olika försöken. Tidpunkt för de olika 
försöken är inritade i följande ordning: referens 1, 1a, 1b, 2a (24 h), 2a (48 h), 2b, referens 2 och referens 3. 
I verkligheten är det längre tidsspann mellan referens 2 och referens 3 än vad figuren visar. 

 
Klordioxidförbrukning	
 
För att kunna utvärdera hur mycket klordioxid som gått åt vid de olika försöken kan 
mängden klordioxid vid ett fast kappatal användas som kontrollparameter. I figur 29 
finns de värden med som ligger kring kappatal 12, och en linjärisering är inritad 
baserad på samtliga värden från hela försöken det vill säga 1 värde/timme under 24 
timmar. I tabell III visas mängderna klordioxid i siffror och där finns även 
medelförbrukningen av klordioxid med för hela försöken. 
 

 
Figur 29. Klordioxidförbrukning vid fast kappatal 12 för de olika försöken.  
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Från figur 29 har ett medelvärde för referens 2 och referens 3 beräknats och det är 
detta värde som visas som referens 2 i tabell III. Jämfört med både referens 1 och 2 
klarar försök 2a (48 h) det uppsatta målet med en minskning av 
klordioxidförbrukningen med 2 kg ClO2/ton pappersmassa, både vid fast kappatal 
12 och vid medelvärde för hela försöket.  
 
Tabell III. Klordioxidförbrukningen vid fast kappatal 12 och medeförbrukning per försök. Referens 2 är ett 

medelvärde av de två referensprover som togs ut efter avslutade försök. 

Klordioxid- 
förbrukning 

Vid	fast	kappatal:	12	
[kg/ton]	

Medelvärde	 per	
försök	[kg/ton]	

Referens	1	 30,2	 30,6	
1a	 28,5	 34,4	
1b	 32,7	 35,9	
2a	(24	h)	 29,1	 30,1	
2a	(48	h)	 26,8	 26,9	
2b	 29,9	 30,6	
Referens	2	 30,3	 30,9	

 
I figur 30 syns att försök 2a (48 h) är det försök med lägst klordioxidförbrukning per 
deltakappa. Sämst av alla försök 1b. 
 

 
Figur 30. Klordioxidsats per deltakappa för de olika försöken. Referens 2 är ett medelvärde av de två 
referensprover som togs ut efter avslutade försök. 
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Kappatal	
 
Figur 31 visar hur kappatalen från punkten efter OP till och med före D varierar. Där 
syns att försök 2a (24 h), 2b samt referens 1 och 2 ligger ungefär 1 enhet lägre före 
D än försök 1a, 1b, 2a (48 h) och referens 3. 
 

 
Figur 31. Kappatalen från provpunkt efter OP till och med före D för de olika försöken.  

 
Ljushet	
 
Med undantag för försök 1a visar alla försök samma mönster gällande ljushet, se 
figur 32. Försök 2b och referens 1 visar på den högsta ljusheten före D-steget. 
Jämfört med referens 2 och 3 ligger alla försök på en högre ljushet förutom i sista 
punkten. 
 

 
Figur 32. Pappersmassans ljushet för de olika provpunkterna och försöken. 
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Ligninhalt	–	utfällt	på	fiberytan	och	löst	i	spädvätskan		
 
Förutom försök 1a, och i en punkt 1b, ligger samtliga försök på en lägre halt utfällt 
lignin än referens 1 och 2, se figur 33. Halten lignin stiger från sista syrgassteget tills 
klordioxidsteget för samtliga försök men inte för referensproverna.  Referens 3 
startar på ett högre värde än övriga men sjunker sedan. 
 

 
Figur 33. Utfällt lignin för de olika provpunkterna och försöken. 

Kurvorna för löst lignin i spädvätskan följer samma mönster för alla försök men 
ligger på olika nivåer. De försök som innebar en renare spädvätska (2a och 2b) är de 
som visar på lägst ligninhalt, se figur 34.  Försök 1a ligger något högre än samtliga 
referenserna och försök 1b ligger något lägre.  
 

 
Figur 34. Halten löst lignin i gram per liter spädvätska för de olika försöken i de olika provpunkterna.  
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Konduktivitet	
 
Försök 2a och 2b visar på lägre konduktivitet än övriga försök och referenser 
förutom i punkten före OP, se figur 35. Dessa försök är de som hade spädning med 
rent vatten in i spädskruven. Försök 1a och 1b har högre värden än alla referenser 
förutom i provpunkten före OP. 
 

 
Figur 35. Konduktiviteten för de olika provpunkterna och försöken. 

 
pH	
 
I figur 36 visas pH-kurvorna för de olika försöken. Där syns det att försök 1a och 1b 
ligger ungefär 1 enhet högre än övriga försök och referenser. Referens 3 ligger cirka 
1 enhet lägre än övriga försök. Viktigt att poängtera angående pH är att det är olika 
pH som visas på in-line-mätarna och de som uppmätts vid provuttagning. Detta beror 
på att pH är temperaturberoende och in-line-mätarna visar provresultat som är kylda 
till 40 ºC. De pH som redovisas i denna resultatdel är samtliga pH uppmätta vid 
faktisk processtemperatur och är alltså inte kylda.  
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Figur 36. pH för de olika försöken. 

 
Samband	mellan	ljushet	och	utfällt	lignin	
 
För sambandet mellan ljushet och utfällt lignin redovisas varje provpunkt för sig och 
referensproverna skiljs från försöken genom att ha trianglar som markör istället för 
en cirkel. I figur 37 visas punkten före OP och där går det att se att ju mer utfällt 
lignin, desto lägre ljushet får pappersmassan.  
 

 
Figur 37. Samband mellan ljushet och utfällt lignin i provpunkten före OP. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 
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I figur 38 visas sambandet mellan ljushet och utfällt lignin i punkten efter OP och 
även här innebär det att mer utfällt lignin ger en lägre ljushet.  
 

 
Figur 38. Samband mellan ljushet och utfällt lignin i provpunkten efter OP. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 

Även efter O2 innebär en högre halt utfällt lignin en lägre ljushet för pappersmassan, 
se figur 39.  
 

 
Figur 39. Samband mellan ljushet och utfällt lignin i provpunkten efter O2. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 
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Samband	mellan	utfällt	lignin	och	konduktivitet	
 
För sambandet mellan utfällt lignin och konduktivitet redovisas varje provpunkt för 
sig och referensproverna skiljs från försöken genom att ha trianglar som markör 
istället för en cirkel. I figur 40 visas punkten före OP där det med undantag från en 
referenspunkt går att se att högre konduktivitet på vätskan ger mer utfällt lignin. 
Trendlinjen är en linjärisering av data med referens 3 undantaget. 
 

 
Figur 40. Samband mellan utfällt lignin och konduktivitet för provpunkten före OP. Linjäriseringen 
exkluderar referens 3. Trianglarna motsvarar referensproverna. 

Punkten efter OP visar även den att en högre konduktivitet innebär mer utfällt lignin, 
se figur 41. 
 

 
Figur 41. Samband mellan utfällt lignin och konduktivitet för provpunkten efter OP.  Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 
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Figur 42 visar punkten efter O2 där det precis som tidigare punkter visar att högre 
konduktivitet ger mer utfällt lignin.  
 

 
Figur 42. Samband mellan utfällt lignin och konduktivitet för provpunkten efter O2. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 

 
Samband	mellan	utfällt	lignin	och	löst	lignin	
 
För sambandet mellan utfällt lignin på fiberytan och löst lignin i spädvätskan 
redovisas varje provpunkt för sig och referensproverna skiljs från försöken genom 
att ha trianglar som markör istället för en cirkel. I punkten före OP innebär en högre 
halt löst lignin mer utfällt lignin, se figur 43.  
 

 
Figur 43. Samband mellan utfällt lignin på fiberytan och löst lignin i spädvätskan i provpunkten före OP. 
Trianglarna motsvarar referensproverna. 

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

30 35 40 45 50 55 60

Ut
fä
llt
	li
gn
in
	[m

g/
g]

Konduktivitet	[mS/cm]

Samband	mellan	utfällt	lignin	och	konduktivitet	efter	
O2

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8

4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Ut
fä
llt
	li
gn
in
	[m

g/
g]

Löst	lignin	[g/l]

Samband	mellan	utfällt	och	löst	lignin	före	OP



 40 

Även i punkterna efter OP och efter O2 går det att se att högre halt löst lignin leder 
till mer utfällt lignin, se figur 44 och 45. 
 

 
Figur 44. Samband mellan utfällt lignin på fiberytan och löst lignin i spädvätskan för provpunkten efter OP. 
Trianglarna motsvarar referensproverna. 

 

 
Figur 45. Samband mellan utfällt lignin på fiberytan och löst lignin i spädvätskan i provpunkten efter O2. 
Trianglarna motsvarar referensproverna. 
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Samband	mellan	utfällt	lignin	och	pH	
 
För sambandet mellan utfällt lignin och pH redovisas varje provpunkt för sig och 
referensproverna skiljs från försöken genom att ha trianglar som markör istället för 
en cirkel. I figur 46 syns det att i punkten före OP ger ett högre pH mindre utfällt 
lignin. 
 

 
Figur 46. Samband mellan utfällt lignin och pH för provpunkten före OP. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 

Sambandet mellan utfällt lignin och pH syns tydligare i punkterna efter OP och efter 
O2, se figur 47 och 48.  
 

 
Figur 47. Samband mellan utfällt lignin och pH i provpunkten efter OP. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 
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Figur 48. Samband mellan utfällt lignin och pH i provpunkten efter O2. Trianglarna motsvarar 
referensproverna. 

Sambandet mellan utfällt lignin och pH blir tvärtom om reaktorerna studeras istället 
för punkt för punkt, se figur 49 och 50 där sambandet visas för OP- och O2-reaktorn. 
I OP-reaktorn blir det aldrig någon utfällning av lignin, men ett högre pH-värde gör 
att det närmar sig en utfällning, se figur 49. Negativa värden motsvarar att lignin 
löses ut från fibern och positiva värden motsvarar lignin som fälls ut på fiberytan. 
 

 
Figur 49. Samband mellan utfällt lignin och pH i OP-reaktorn. Trianglarna motsvarar referensproverna. 

 
 
 
 
 
 

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

Ut
fä
llt
	li
gn
in
	[m

g/
g]

pH

Samband	mellan	utfällt	lignin	och	pH	efter	O2

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12

Ut
fä
llt
	li
gn
in
	[m

g/
g]

pH	före	OP

Samband	mellan	utfällt	lignin	och	pH	i	OP-reaktorn



 43 

 
I O2-reaktorn ger ett pH på över cirka 11 att det blir en utfällning, se figur 50.  
 

 
Figur 50. Samband mellan utfällt lignin och pH i O2-reaktorn. Trianglarna motsvarar referensproverna. 

 
Samband	mellan	ljushet	och	pH	
 
För sambandet mellan ljushet och pH redovisas varje provpunkt för sig och 
referensproverna skiljs från försöken genom att ha trianglar som markör istället för 
en cirkel. I punkten före OP finns inget tydligt linjärt samband på grund av några 
utstickande värden, men trenden går mot att högre pH ger en högre ljushet, se figur 
51.  

 
Figur 51. Samband mellan ljushet och pH i provpunkten före OP. Trianglarna motsvarar referensproverna. 

 

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6

Ut
fä
llt
	li
gn
in
	[m

g/
g]

pH	efter	OP	(=före	O2)

Samband	mellan	utfällt	lignin	och	pH	i	O2-reaktorn

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12

Lj
us
he

t	[
%
	IS
O
]

pH	

Samband	mellan	ljushet	och	pH	före	OP



 44 

I punkten efter OP syns ett linjärt samband mellan absorbans och utfällt lignin, se 
figur 52, där ett högre pH ger en högre ljushet på pappersmassan.  
 

 
Figur 52. Samband mellan ljushet och pH i provpunkten efter OP. Trianglarna motsvarar referensproverna. 

Efter O2 visar trenden att ett högre pH bidrar till högre ljushet på pappersmassan, se 
figur 53. 
 

 
Figur 53. Samband mellan ljushet och pH i provpunkten efter O2. Trianglarna motsvarar referensproverna. 
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Diskussion	
 
Huvudresultat	
 
Sulfatmassans blekbarhet kan anses förbättrad med hjälp av utförda fabriksförsök 
eftersom det går att se en reduktion av använd mängd klordioxid. Det går att se i 
figur 29 och tabell III där samtliga försök förutom 1b var bättre än referens 1 och 2 
men att endast försök 2a (48 h) var bättre än referens 2 sett till fast kappatal 12. Att 
försök 1b blev det sämsta försöket var inte förväntat från början men beror troligtvis 
på en kombination av olika faktorer, bland annat att systemet inte var i balans efter 
uppstart från rengöringen av O2-pressen. Det mest lyckade försöket, 2a (48 h) som 
innebar rent vatten i O2-pressen och rent vatten in i dubbeldiffusören, är det försöket 
som ligger bland de lägsta resultaten i mängd utfällt lignin på fiberytan (figur 33), 
löst lignin i spädvätskan (figur 34) och konduktivitet (figur 35). Det renare flödet har 
helt klart påverkat systemet och en effektiv diffusion har uppnåtts vilket stödjer 
Strömberg (1996) som påpekat att koncentrationsskillnaderna bör vara så stora som 
möjligt. Att värdet på löst lignin i spädvätskan var bland de lägsta och att det bidrar 
till lägre klordioxidförbrukning har också en förklaring i att tvätten mellan stegen 
varit effektiv vid detta försök för precis som Kassberg (1999) påstår måste lignin 
som diffunderat ut från fibern tvättas bort från pappersmassan för att inte bidra till 
ökad mängd blekkemikalier. När resultat finns att ett renare system ger en lägre 
klordioxidförbrukning kan planer påbörjas för hur det ska gå att implementera 
långsiktigt.  
 
Ju lägre deltakappa över klordioxidsteget, desto mindre klordioxid kommer det att 
gå åt. I figur 30 visas att försök 2a (48 h) har betydligt lägre deltakappa än de båda 
referenserna vilket innebär att det lyckats bleka mer redan före klordioxidsteget än 
tidigare. Det är också det försöket som har den lägsta klordioxidförbrukningen. 
Därför är försök med som visar lågt deltakappa att räkna som lyckade försök 
eftersom lägre deltakappa innebär både en lättare blekning fram till klordioxidsteget 
och ger lägre sats klordioxid. Detta resultat blir ännu en bekräftelse på att renare 
system ger en bättre diffusion och bättre blekning som i sin tur gör att det går åt 
mindre blekkemikalier.  
 
 
Laborationsresultat	
 
Resultaten från laborationsförsöken visar att inget dramatiskt kommer hända med 
pappersmassans kvalitetsmått kappatal och ljushet. I figur 23 och 25 visas att 
kappatalet respektive ljusheten inte försämras av renare spädvätska eller högre pH. 
Det är snarare att ett högre pH visar en liten sänkning av kappatalet vilket är positivt 
då ett lägre kappatal innebär att behovet av blekkemikalier minskar. Nivån på pH 
kan påverka hexenuronsyrorna, det falska kappatalet, till det bättre och det ger en 
grund till fabriksförsök med högre pH. Ljusheten vid ojusterat pH ökar ju renare 
spädvätskan blir och detta verifierar Strömbergs (1996) resultat att 
koncentrationsskillnaderna mellan smuts mellan pappersmassa och spädvätska ska 
vara så stora som möjligt för en effektiv diffusion. Tillsammans bekräftar dessa 
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resultat gällande kappatal och ljushet att de planerade försöken inte förväntas 
påverka processen negativt och att det ska vara riskfritt att utföra fabriksförsöken 
under pågående kartongproduktion. 
 
Laborationsförsöken visade att konduktiviteten och halten löst lignin i spädvätskan 
minskar med en renare spädvätska och att mängden utfällt lignin och ljusheten 
påverkas av renare spädvätska och ett förhöjt pH. Det som däremot var oväntat var 
att det krävdes en stor utspädning av B003 med rent vatten för att uppnå den negativa 
differensen (att värdet på konduktiviteten är högre efter behandling jämfört med 
före) för konduktiviteten i figur 16–18. Den negativa differensen är tänkt att illustrera 
en tillräcklig diffusion av smuts och lignin från fibern och ut i spädvätskan och 
laborationsförsöken skulle i så fall innebära att det inte går att få en tillräcklig 
diffusion förens vid hälften B003 och hälften rent vatten. Trots att differensen inte 
blev negativ förens vid en kraftig utspädning av B003 togs ändå beslutet att det var 
värt att i fabriksprocessen göra den spädningen som var möjlig eftersom värdena på 
konduktiviteten i övrigt tydligt sjönk med en renare spädvätska. Idén att differensen 
ska vara negativ är trots allt bara en spekulation medan Strömberg (1996) beskriver 
att diffusionen sker så länge det är en koncentrationsskillnad men att hastigheten 
ökar vid större differenser. Dessutom visade övriga analyser på bra resultat även vid 
mindre spädningar med rent vatten. Till exempel halten löst lignin i spädvätskan som 
i figur 20–22 hade en negativ differens i stort sett redan utan inspädning. Det är, som 
det ser ut i dagsläget, inte möjligt att få till en stor spädning i processen utan rimligt 
är omkring 20 % vilket motsvarar en spädning på 4/5–5/6.   
 
Vid spädningar mellan 4/5 och 1/2 visas i figur 19 att mängden utfällt lignin minskar 
med ett högre pH. Men att det vid enbart rent vatten inte verkar spela någon roll 
vilket pH spädvätskan har indikerar att mängden utfällt lignin vid rent vatten inte är 
pH-beroende. Vad det beror på skulle kunna vara de andra lösta ämnena som finns i 
de spädningar där B003 finns, att de i sin tur påverkar konduktivitet och andra 
faktorer som vidare kan påverkas av pH, och när de helt saknas blir tillsatsen av 
alkali obetydlig. Egentligen spelar inte det resultatet någon roll, åtminstone inte i det 
här fallet, eftersom det ändå inte är rimligt att tillsätta mycket rent vatten i 
spädskruven före OP-reaktorn. Därför är det, som nämndes i stycket ovan, de högre 
spädningarna som 4/5 som är av intresse då det är denna spädning som faktiskt är 
möjlig att uppnå i processen. Vid spädning 4/5 överensstämmer laborationsresultaten 
med Wäne & Pikkarainen (2009) som säger att ett högre pH minskar mängden utfällt 
lignin. Det här resultatet visar att det är av intresse att både späda in en del rent vatten 
och öka pH i processen för att uppnå en mindre halt utfällt lignin.  
 
Renheten på spädvätskan har en liten betydelse för hur hartshalterna påverkas. Det 
ser ut som att det skulle bli mer hartser vid renare spädvätska då det blir en topp för 
pH 10 i figur 26. Det är nog en tillfällighet och kan bero på att pappersmassan i det 
fallet blivit kontaminerad och därför visar ett högre värde. Hartser är trots allt delvis 
fettsyror och pappersmassaproverna ska hanteras med handskar för att inte riskera 
att föra över fetter från huden på händerna.  I det här fallet är den mest troliga 
förklaringen att det funnits med hartsklumpar i de prover som visar utstickande 
värden. Att pH 11 visar på mindre mängd hartser ger ett underlag för fabriksförsök 
med högre pH. Dessutom verifierar detta Dai et al. (2006) som menar att en högre 
sats alkali (=högre pH) ger mindre mängd hartser. Dai et al. påstår också i sin studie 
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att pappersmassans ljushet påverkas av hartser. I figur 27 är detta samband uppställt 
och det går att urskilja viss påverkan. Vid pH 10 och 11 skulle det kunna tänkas ett 
svagt lutande linjärt samband som innebär att större mängd hartser ger lägre ljushet 
och vid ojusterat pH en kraftigare lutning. Detta resultat kanske inte kan verifiera de 
studier som Dai et al. (2006) har utfört men de är heller inte dementerande.  Det finns 
med hjälp av dessa resultat en grund för att höja pH för att kunna minska halten 
hartser som får en högre ljushet som följd som i sin tur bör kunna minska mängden 
blekkemikalier.  
 
De flesta av analysmetoderna för laborationsförsöken har inget spridningsmått för 
hur säkra de är. Däremot utfördes utvalda dubbelprov för att utesluta att metoderna 
utförts ojämnt eller felaktigt. Optimalt vore om det hade gjorts flera försök, 3–5 
stycken, av ett prov med samma variabler för att kunna erhålla ett sådant 
spridningsmått för att på så sätt kunna undvika metodfel.  
 
 
Fabriksresultat	
 
Det går att se i figur 28 där kappatalet för OP visas att det varierar kraftigt under 
tiden för de olika referenserna och försöken. Kappatalet under försök 1a, 1b och 2a 
ligger på en lägre nivå än referenserna. Att 1a och 1b ligger på en lägre nivå har med 
största sannolikhet sin förklaring i att det vid de försöken var ett högre pH som även 
spred sig via tvättlinjen till lagertornet före blekeriet och tack vare detta kunde 
diffundera ut mer lignin redan innan pappersmassan kom in till syrgasblekningen. 
Att pH var högre under de här försöken visas i figur 36 där dessa pH ligger cirka en 
enhet högre än övriga försök i spädvätskan B003. Varför försök 2a har ett lågt 
kappatal före OP blir svårare att förklara med hjälp av pH eftersom detta pH ligger i 
nivå med övriga försök och referenserna. Här kan förklaringen istället ligga i den 
naturliga variationen i kappatal som är en följd av de olika sammansättningarna på 
inkommande träflis. Kappatalet före OP har betydelse för resultaten i och med att de 
försök med lägst kappatal in i blekeriet är de som även har lägst 
klordioxidförbrukning vid fast kappatal 12, undantaget 1b som av andra förklaringar 
inte ligger bra till.  
 
När försök 1a genomfördes var systemet skitigare än under övriga försök och detta 
har påverkat resultaten negativt. Systemet var skitigare på grund av att det blev allt 
mer förtätningar av pappersmassa i O2-pressen och operatörerna kunde se att den 
snart skulle behöva rengöras. Det blev ett stopp i blekeriet och pressen spolades ren. 
På grund av att försök 1a utfördes före denna rengöring kan det diskuteras huruvida 
resultaten från 1a skulle vara bättre om de också hade utförts efter pressens 
rengöring. Ett stöd för att systemet var skitigare vid försök 1a går att se i figur 34 
och figur 35 där både löst lignin i spädvätskan och konduktiviteten, som är mått på 
hur skitigt det är, ligger högst för försök 1a. På grund av detta kan det vara svårt att 
på ett rättvist sätt utvärdera vilken effekt som enbart förhöjt pH har på processen. 
 
När kappatalet i figur 31 studeras går det att se att försök 1a, 1b, 2a (48 h) och 
referens 3 ligger ungefär 1 enhet högre före D än övriga försök. Varför försök 2a (48 
h) ligger högre är svårt att förklara men eftersom detta försök har lågt deltakappa är 
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det inte nödvändigt att analysera vidare. Referens 3 har överlag högre kappatal 
genom hela processen på grund av högt inkommande kappatal och därför är det inte 
konstigt att det inte kommer ned längre. Det är heller inte märkvärdigt att 1a och 1b 
inte kommer lika långt ned i kappatal som de andra försöken eftersom det vid dessa 
försök inte användes någon syrgas för att bleka i den andra syrgasreaktorn. Istället 
fungerar detta resultat som ett kvitto på att den andra syrgasreaktorn kan fungera som 
ett diffusionstorn och lyckas komma ned tillräckligt lågt i kappatal utan 
syrgasblekning i två steg. Tack vare det här går det att minska mängden syrgas som 
används vilket blir en positiv effekt av försöken.  
 
Enligt både Dai et al. (2006) och laborationsförsöken skulle ett högre pH höja 
ljusheten på pappersmassan. Första punkten till andra punkten där försök 1a och 1b 
visar en högre ljushet, se figur 32. Sedan stannar dessa försöks ljushet av men det 
har sin logiska förklaring. Vid dessa försök användes, som nämnt i stycket ovan, 
bara den första syrgasreaktorn till att bleka medan den andra var tänkt att fungera 
som ett diffusionstorn där alkali (oxlut) skulle få en chans att diffundera ut bland 
annat lignin från fibrerna utan att riskera att förbrukas av syrgasen. Gällande 
ljusheten kan det därför vara svårare att se den andra syrgasreaktorns jobb som 
diffusionstorn som lyckat. Något som däremot blev lyckat är att öka renheten på 
spädvätskan och tvättvätskan. I punkten efter O2 har försöken med renare vätskor 
den högsta ljusheten av alla försök, se figur 32.  Efter O2 syns det att ljusheten 
stannar av och till och med går ned igen för några av försöken. En förklaring till 
varför ljusheten går ned är att det händer något i komponenterna efter O2 och före 
D. Däremellan finns nämligen både tryckdiffusören, dubbeldiffusören och ett 
lagertorn. Otillräcklig tvätt i någon av diffusörerna skulle kunna vara en trolig orsak. 
En sak som är viktig att poängtera är att det för försök 1b och 2a var rent vatten in i 
dubbeldiffusören vilket borde innebära en bättre tvätt. Men, när detta rena vatten 
kopplas på förloras en annan viktig egenskap i form av temperatur. Det PO-filtrat 
som normalt används till tvätt i dubbeldiffusören är cirka 20 ºC varmare än det rena 
vattnet. Det hade varit intressant att se vad som hade hänt om det hade varit både 
rent och varmt vatten som tvättade i dubbeldiffusören. Det går att se att försök 2a 
(24 h) och försök 2b hamnar på en något högre ljushet tillsammans med referens 1 
före D än övriga försök vilket indikerar att en renare spädvätska och en renare 
tvättvätska gör nytta. 
 
När mängden utfällt lignin på fiberytan studeras i figur 33 går det att se skillnader i 
kurvornas utseenden. Referens 1 börjar på ett högt värde på grund av ett skitigt 
system och tar sig sedan säkert nedåt. Försök 1a startar på ett lägre värde vilket kan 
förklaras av det förhöjda pH som påverkar mängden utfällt lignin. Att värdet sedan 
går uppåt igen beror på att det före rengöringen av O2-pressen inte gick att lösa ut 
mer lignin på grund av det skitiga och mättade systemet. Men det som egentligen är 
intressant är varför övriga försök ser ut som de gör. De börjar på lägre värden och 
ligger sedan stabilt på lägre värden genom processen fram till och med efter O2-
reaktorn. Där händer något drastiskt fram tills före D som ser ut att innebära en ökad 
mängd utfällt lignin på fibrerna igen vilket leder till att de slutar på en nivå inte långt 
från var de startade. En förklaring till varför utfällningen ökar är samma som för 
ljusheten, det vill säga att det att det händer något i komponenterna mellan efter O2 
och före D. Det går att se att försök 2a (24 h) och försök 2b hamnar på en något lägre 
nivå före D än övriga försök, precis som för ljusheten, vilket indikerar att en renare 
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spädvätska och en renare tvättvätska gör nytta även sett till mängden utfällt lignin. 
Varför referens 3 hamnar på den lägsta nivån av utfällt lignin finns ingen bra 
förklaring till. En annan förklaring till varför mängden utfällt lignin ökar före D är 
att pappersmassan här har blivit utspädd med filtrat som pressats ut från 
pappersmassan efter klordioxidsteget. Det här filtratet, som redan har gått igenom 
D-steget en gång, innehåller mycket lignin som har lösts ut. Med mycket löst lignin 
i kringliggande vätska blir det sämre förutsättningar. En tredje förklaring till varför 
mängden utfällt lignin på fiberytan ökar mellan efter O2 och före D kan vara att 
ligninet faktiskt har flyttats från insidan på fibern till utsidan men att det visar sig 
som utfällt lignin. Om så är fallet skulle det innebära att ligninet nu är mer tillgängligt 
för blekkemikalierna och att blekningen kommer bli effektivare. 
 
De försök som innebar ett renare system visar att mängden löst lignin i spädvätskan 
har lägre värden och därmed kan ta emot mer lignin från fibrerna. När kurvorna för 
löst lignin i spädvätskan studeras för de olika försöken syns en kraftig lutning mellan 
punkterna före OP och efter OP medan det mellan efter OP och efter O2 inte händer 
mycket, se figur 34. Om ett försök görs att jämföra laborationsförsöken med 
fabriksförsöken skulle det vara önskvärt att se ett högre värde på mängden löst lignin 
i spädvätskan i punkten efter OP jämfört med före OP samt ett högre värde i efter 
O2 jämfört med efter OP i figur 34. Om så vore fallet skulle det innebära en negativ 
differens och alltså en tillräcklig diffusion. Störst differens i mängden löst lignin 
mellan före OP och efter OP har försök 2a (48 h) och det är även det försök som 
visar bäst resultat i övriga analyser. Detta resultat stöttar hypotesen att en negativ 
differens ger den bästa diffusionen.  
 
Kurvorna för konduktiviteten ligger på en lägre nivå i de försök där det innebär ett 
renare system vilket indikerar att inspädningen av rent vatten efter O2-pressen blev 
lyckat, se figur 35. När kurvorna för konduktivitet studeras följer de för försök 2a 
och 2b ett väntat mönster. Att försök 1a ligger på en betydligt högre nivå än båda 
referensproverna kan förklaras av att det var problem med O2-pressen under detta 
försök. Den hade börjat gå lite trögt och systemet var skitigt.  Det händer inte särskilt 
mycket mellan punkterna före OP till efter OP samt för punkterna efter OP till efter 
O2 för något av försöken förutom referens 1 och försök 2b som har kraftigt 
nedåtgående trend mellan före OP och efter OP. Att det inte händer så mycket som 
förväntat kan diskuteras men att försök 2a och 2b ligger på en betydligt lägre nivå 
än övriga tros ändå kunna lägga en grund för bättre diffusion även om det inte går 
att se någon negativ differens mellan de olika syrgasreaktorerna.  
 
Eftersom Wäne & Pikkarainen (2009) skriver att utfällning av lignin sker antingen i 
kokaren eller under syrgasblekningen valdes det att studera sambandet utfällt lignin 
och andra faktorer i punkterna före OP, efter OP och efter O2. För sambandet mellan 
ljushet och utfällt lignin fanns innan försöken en tanke att mindre utfällt lignin skulle 
ge pappersmassan en högre ljushet. Så är också fallet om figur 37–39 studeras. 
Sambandet är inte tydligt eftersom det finns vissa utstickare, men det anses ändå så 
pass tydligt att det går att dra en slutsats att mindre utfällt lignin ger en högre ljushet. 
I provpunkten före OP är det de tre referensproverna som har högst mängd utfällt 
lignin och då också lägst ljushet och i de två andra provpunkterna har 
referensproverna, med undantag för ett försök, den högsta mängden utfällt lignin och 
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lägst ljushet vilket innebär att i stort sett alla försök kan anses lyckade sett till 
minskad ligninutfällning. 
 
Ett samband för utfällt lignin och konduktivitet visas i figur 40–42 där finns ett linjärt 
samband som innebär att högre konduktivitet ger mer utfällt lignin. Det gäller alla 
tre provpunkter och är inte något konstigt samband eftersom högre konduktivitet 
innebär en smutsigare vätska som har svårare att nå effektiv diffusion och också 
innehåller mer lignin som redan är i lösning. Mer lignin i lösning innebär att det finns 
mer lignin som kan riskera att fälla ut på fibrerna o omgivande förhållande inte är 
gynnsamma.  
 
Ett samband går att se för utfällt lignin på fiberytan och löst lignin i spädvätskan. 
Detta samband innebär även det att en smutsigare vätska, alltså högre halt löst lignin, 
ger mer utfällt lignin. De tre referenserna ligger bland de värden med högst halt löst 
lignin i spädvätskan, och därmed högst mängd utfällt lignin, vilket tillsammans med 
resultatet från sambandet med konduktivitet bekräftar hypotesen i inledningen. 
Hypotesen innebar att det har blivit skitigare i systemet efter ombyggnaden i 
fiberlinjen och att det på grund av detta har blivit svårare att bleka pappersmassan. 
När problemet är bekräftat går det att göra någonting åt det.  
 
Korrelationen mellan utfällt lignin och pH i figur 46–48 kan ses som linjära men 
med många utstickande värden. Det går det att se att ett högre pH ger mindre utfällt, 
precis som Wäne & Pikkarainen (2009) angav. Tack vare det här resultatet har både 
de laborativa försöken och fabriksförsöken verifierat litteraturen och förutom det 
även gett positiva resultat för processen.  
 
Som det nämndes i ett stycke ovan säger Wäne & Pikkarainen (2009) att utfällning 
av lignin sker antingen i kokaren eller i syrgasstegen. Värdet efter reaktorn 
förväntades vara högre än värdet före för att innebära att det blir utfällning och ett 
negativt värde skulle innebära motsatsen, att lignin istället löses ut från fibrerna. I 
figur 49 och 50 visas diagram för vad som händer med sambandet mellan 
ligninutfällning och pH i OP-reaktorn och i O2-reaktorn. Märkligt nog visar figur 49 
att det inte vid någon referens eller något försök alls blir någon utfällning i OP-
reaktorn, men att det vid högre pH närmar sig en risk för utfällning, helt tvärtemot 
vad som förväntades. En rimlig förklaring till det här kan vara att det vid låga pH 
inte händer mycket i reaktorn och att det då också blir en mindre risk för utfällning. 
En annan förklaring kan vara att det vid syrgasblekning bildas mer löst lignin och att 
reaktionen går åt det hållet istället för åt motsatt håll, som innebär utfällning. Detta 
verifieras om figur 34 studeras. Där går det att se att det före OP till efter OP 
(motsvarar OP-reaktorn) blir mer löst lignin i spädvätskan. Här kan det även vara 
lämpligt att koppla till figur 3 i inledningen som visar ligninets olika placeringar i 
fibern och omkringliggande vätska. Ena pilen visar att lignin kan lösas ut från fibern 
och hamna i vätskan medan en annan visar att lignin som finns löst i vätskan kan 
fällas ut på fiberytan. Det blir en slags summa av de olika pilarnas riktning som det 
bör tas hänsyn till. Om det finns mycket lignin i lösning finns det också mer lignin 
som kan riskera att fällas ut på fiberytan om förhållandena inte är gynnsamma. Det 
är en svår balans som visar att ligninutfällning helt klart beror av pH men även av 
kringliggande vätskas konduktivitet och absorbans. 
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Laborationsförsöken visade, föga förvånande, att det med rent vatten blir bäst 
resultat sett till diffusionen. Men att få in så mycket rent vatten i processen är 
omöjligt både processmässigt och miljömässigt. Det är i dagsläget rimligt att få in 
cirka 20 % rent vatten, och det är också så mycket som togs in under försöken med 
rent vatten efter O2-pressen. När flödet förändras jämfört med de normala 
betingelserna kommer det att bli vissa skillnader i driftens styrning. Tvättfaktorn för 
pappersmassan styrs av ett börvärde vid O2-pressen och när rent vatten tillsätts till 
spädskruven efter O2-pressen kommer det att ingå i tvättvätskan till B003 och 
regleras. Om det däremot önskas en normal tvätt efter syrgasblekningen måste 
tvättfaktorn på O2-pressen ökas. Följden av detta blir mer tvättvätska i ett av lut-
tornen. Det kan hanteras genom att minska tvättfaktorn för oblekt pappersmassa eller 
att öka flödet till fabrikens indunstning. Detta är dock inte hållbart i längden på grund 
av stora kostnader i energi, men det är fullt möjligt för ett försök. Indunstningen är 
en energikrävande process och det vore inte miljömässigt hållbart att konstant skicka 
stora flöden dit. En annan följd av det förändrade vätskeflödet är att när färskvatten 
används till tvätt i dubbeldiffusören innebär det att PO-filtratet går ut till den externa 
reningen. Detta är inte ett miljövänligt sätt att köra blekeriet och kan inte pågå under 
allt för lång tid, men för ett försök är det godkänt. Om resultaten hade visat goda 
resultat när det var rent vatten in i dubbeldiffusören istället för PO-filtrat hade det 
behövts andra lösningar för att inte släppa ut PO-filtratet i avloppet.  
 
Att försöka förbättra pappersmassans blekbarhet bidrar till både ekonomisk- och 
miljömässigt hållbar utveckling. För Stora Enso innebär en bättre blekbarhet en 
mindre kemikaliekostnad på grund av enklare blekning och detta leder till bättre 
förutsättningar för miljön. Dessutom ger en välfungerande bleksekvens skonsam 
blekning, låg utlösning av TOC och COD samt starka fibrer (som i sin tur ger kartong 
som är stark trots låg ytvikt). Med mindre blekkemikalier som klordioxid blir 
utsläppen mindre och djur och natur blir inte påverkade i samma utsträckning.  
	
 
Fortsatt	arbete	
 
Under laborationsförsöken varierades aldrig tiden i värmeskåpet utan den hölls 
konstant. Ett förslag till fortsatta laborativa studier skulle vara att byta variabel från 
att variera spädvätskan och pH till att istället variera tiden i värmeskåp och pH. På 
det här sättet går det att utreda hur alkalisk diffusion påverkas av tiden i värmeskåpet. 
Varför det är av intresse är för att det under vissa av fabriksförsöken går att se en 
förändring i kappatalet före OP som beror på förändrat pH under försöken.  
 
I fabriksprocessen skulle det vara av intresse att låta pH-försöken pågå under en 
längre tid än vad som gjordes i detta examensarbete. Även om tiden är tilltagen för 
att hinna fånga upp alla förändringar går det inte att bortse från att det är en långsam 
process och att det inte går att säga exakt hur den påverkas av en förändring. 
Eftersom det gick att se en förändring av kappatalet före OP under och efter pH-
försöken skulle det vara intressant att se hur övriga resultat skulle förändras av ett 
förlängt försök.  
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Slutsats	
 

• Spädvätskans renhet och pH har betydelse för sulfatmassans blekbarhet. En 
renare spädvätska ger lägre konduktivitet och lägre halt löst lignin som i sin 
tur bidrar till mindre mängd utfällt lignin på fiberytan.  
 

• Ett högre pH än i dagsläget ger även det mindre mängd utfällt lignin på 
fiberytan och ger pappersmassan en högre ljushet. Dessa faktorer ger 
tillsammans en sulfatmassa med bättre förutsättningar för minskad 
blekkemikalieförbrukning.  

 
• Ett renare system som i fabriksförsök 2a (48 h) visar att det går att nå målet 

att sänka klordioxidförbrukningen med 2 kg/ton. 
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