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Kort referat 

Arbetet handlar om att ta reda på om det går att byta ut natriumhydroxid mot 

natriumkarbonat som alkalikälla på CTMP-linjen, och gjordes på uppdrag av Stora Enso 

Skoghalls bruk. De områdena som studerades var impregnering och blekning av CTMP 

(kemitermomekanisk pappersmassa) samt hantering av natriumkarbonatlösning.  

Natriumkarbonatens löslighet vid olika temperaturer verifierades, blekning av CTMP med de 

natriumkarbonat och natriumhydroxid utfördes, titrering av natriumhydroxid och 

natriumkarbonat mot natriumbisulfitlösning och en enklare laborationsimpregnering 

gjordes. Även aspekten av utrustning, kostnader och eventuell utfällning av kalciumkarbonat 

studerades.  

Resultaten visar att det krävs mer natriumkarbonat för att ersätta natriumhydroxiden än vad 

man trott och att det totalt sett blir dyrare. Det finns dock en möjlighet att andra delar av 

bruket kan utföra bytet av alkali och gå med större vinst än vad CTMP-linjen går med förlust. 

Försöken visade även på temperaturökning vid tillredning av natriumkarbonatlösningen, 

utfällning av kristallsoda och behov av att den befintliga utrustningen kompletteras utifrån 

rekommendationer från kemikalieleverantören. Tidigare studier visade på eventuella 

försämringar av papperskvaliteten när natriumkarbonat används vid blekning av CTMP.  

Trots att natriumkarbonat är ett billigare alternativ till natriumhydroxid, och att det 

teoretiskt sett skulle fungera bra som en utbrytare, är det mycket som man behöver ta hänsyn 

till vad gäller natriumkarbonat och det krävs eftertanke för att saker ska görs på rätt sätt. 

Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att det inte ser ut som en bra ide att utföra bytet. 

  



 
 

Abstract 

The objective of this project was to see if it was possible to replace sodium hydroxide with 

sodium carbonate as an alkali source on the CTMP line, and it was done on behalf of the 

Stora Enso Skoghall Mill. The areas that were studied were the impregnation and bleaching 

of CTMP and also the handling of sodium carbonate solution. 

The solubility of sodium carbonate at various temperatures was confirmed and bleaching of 

CTMP with sodium hydroxide and sodium carbonate, titration of the sodium hydroxide and 

sodium carbonate against sodium bisulfite solution and a simpler laboratory impregnation 

was performed. Aspects of equipment, costs and the possibility of precipitation of calcium 

carbonate were also studied.  

The results indicate that more sodium carbonate is needed than one thought for the 

substitution to be possible, and that it also becomes more expensive. There is a possibility 

that other parts of the mill can perform the replacement of alkali and go with greater profit 

than the CTMP line goes with loss. Experiments also showed an increase in temperature 

when preparing the sodium carbonate solution, precipitation of natron and the need for the 

existing equipment to be supplemented on the basis of recommendations from the chemical 

supplier. Previous studies showed possible deterioration of the paper quality when bleaching 

CTMP with sodium carbonate.  

Although sodium carbonate is a cheaper alternative to sodium hydroxide, and that it would 

theoretically work well as a substitute, it is much that one has to take into consideration in 

terms of using sodium carbonate and it is necessary to think things through before usage, so 

that things can be done properly. Based on the results, it is shown that the swap of alkali will 

be suboptimal.  

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Stora Enso Skoghalls bruk är ett integrerat kartongbruk och en av världens största tillverkare 

av livsmedelskartong. På bruket produceras bland annat CTMP, där en viktig 

processkemikalie är natriumhydroxid, vars syfte är att fungera som en alkali. På grund av 

ökande priser och ökat användande av natriumhydroxid på Skoghalls bruk, letar man efter 

ett alternativ till natriumhydroxid. Målet med examensarbetet var att ta reda på om 

natriumkarbonat kan fungera som en alternativ alkalikälla till natriumhydroxid vid 

impregnering och blekning av CTMP på Stora Enso Skoghalls bruk. 

 

De områden som studeras i arbetet är hantering av natriumkarbonatlösningen samt 

användandet av natriumkarbonat och natriumhydroxid vid impregnering och blekning av 

CTMP. Viktiga faktorer som betraktades för användandet av natriumkarbonat är hur 

natriumkarbonatens löslighet beror på temperatur, hur utrustningen behöver kompletteras, 

lämpligt pH vid impregnering av CTMP samt hur pH som ett styrmedel påverkas, vad 

ljusheten och restperoxiden blir för blekt CTMP, om det finns risk för utfällning av 

kalciumkarbonat och kemikaliekostnader.   

 

Lösligheten för natriumkarbonat i bruksvatten (mekaniskt renat vatten) vid olika 

temperaturer testades genom att blanda natriumkarbonat och bruksvatten. Lösligheten 

bekräftas utifrån tabellerade värden samt temperaturen för när utfällning börjar ske 

uppskattas. 

 

Uttagen oblekt CTMP från bruket laborationsblektes med natriumhydroxid och 

natriumkarbonat. Blekförhållanden valdes för att efterlikna blekprocessen på bruket. 

Mängden natriumkarbonat valdes utifrån det teoretiska viktförhållandet mellan 

natriumkarbonat och natriumhydroxid på 1,32. Ytterligare blekförsöks gjordes med 

natriumkarbonat för att få en ljushet som överensstämde med ljusheten för natriumhydroxid. 

Restperoxid och slut pH mättes på blekfiltratet och % ISO-ljushet mättes på arkade papper. 

Titrerkurvor togs fram genom titrering av natriumhydroxidlösning och 

natriumkarbonatlösning mot utspädd natriumbisulfitlösning. Sänkning av pH efter att 

impregeringsvätskan blandas med flisen testades med hjälp av tillblandning i termosar under 

en tidsperiod.  Resultaten från arbete leder till att man kan dra följande slutsatser:  

För att komma upp i samma ljushet vid blekning av CTMP med natriumkarbonat, som man 

får med natriumhydroxid, krävs både en ökning av mängden alkali och av mängden 

väteperoxid, samt en total kostnadsökning för blekkemikalierna. Utbytet kan dessutom 

potentiellt ge sämre fysikaliska egenskaper hos pappret. För att nå ett lämpligt pH på 

impregneringslösningen krävs också en mycket större mängd alkali, och även här blir 

kostnaderna större. Att byta ut natriumhydroxid mot natriumkarbonat vid impregnering och 

blekning av CTMP skulle resultera i högre kemikalikostnader. Det finns dock en möjlighet att 

man kan byta alkali vid produktion av natriumbikarbonat och där gå med större vinst än vad 

CTMP-linjen går med förlust. Om man byter natriumhydroxid på de tre delarna av bruket 

kan man alltså total sett gå med vinst.  

  



 
 

Trots att natriumkarbonat är ett billigare alternativ till natriumhydroxid, och att det 

teoretiskt sett skulle fungera bra som en utbrytare, är det mycket som man behöver ta hänsyn 

till vad gäller natriumkarbonat och det krävs eftertanke för att saker ska göras på rätt sätt. 

Koncentration och temperatur för förvaring av natriumkarbonat, samt komplettering av 

befintlig utrusning bör göras, så att de motsvarar kemikalieleverantörens rekommendationer. 

När natriumkarbonat och vatten blandas sker en värmeutveckling och när utfällning sker är 

det kristallsoda som faller ut. 

Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att det inte ser ut som att natriumhydroxid borde 

ersättas med natriumkarbonat som alkali vid impregnering och blekning av CTMP på 

Skoghalls bruk. 

 

  



 
 

Förord 

Det här examensarbetet görs på uppdrag av Stora Enso Skoghalls bruk. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är en kandidatexamen för programmet 

Civilingenjör kemiteknik på Karlstads Universitet.  

Jag vill tacka min handledare från Stora Enso, Klas Norborg, för att du gav mig chansen att 

utföra, och anförtrodde mig med, denna uppgift. Det har varit en mycket lärorik process och 

med din vägledning har jag fått fram ett resultat och en rapport som jag kan känna mig stolt 

över. 

Jag vill också framföra ett tack till Ulf Germgård, Birgitta Gustafsson, Margareta Sandström, 

Olle Netzell och Hivzija Agovic för hjälp med diverse uppgifter och problem under 

laborationsmomenten. 

Ett stor tack vill jag dessutom ge till Ulf Germgård och Magnus Lestelius för hjälp med 

rapportskrivningen.  

  



 
 

Akronymer och kemikaliebeteckningar 

 

Förkortningar 

CTMP  kemitermomekanisk pappersmassa  

TMP  termomekanisk pappersmassa  

ptm  per ton torr massa 

TOC  total mängd oorganiskt kol 

TIC  total mängd organiskt kol  

 

Kemikalier 

DTPA  dietylentriaminpentaättiksyra  

EDTA  etylendiamintetraättiksyra 

HCO3
-  vätekarbonatjon 

H2O2  väteperoxid  

HO2
-  hydroperoxidjon 

Na2CO3  natriumkarbonat, kaustik soda 

Na2CO3 • H2O natriumkarbonat monohydrat 

Na2CO3 • 10H2O natriumkarbonat dekahydrat, kristallsoda 

NaOH  natriumhydroxid  

NaHSO3  natriumbisulfit, natriumvätesulfit 

Na2SO3  natriumsulfit 
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1. Introduktion 

 

Stora Enso Skoghalls bruk är ett integrerat kartongbruk och en av världens största tillverkare av 

livsmedelskartong. Denna kategori av kartong används till vätskekartonger som exempelvis mjölk, juice 

och andra flytande produkter, men även kartong till torra livsmedel och frusen mat. Den största delen 

av den massa som används vid kartongtillverkningen produceras direkt i fabriken, vilket inkluderar 

sulfatmassa och CTMP. Vid tillverkning av CTMP används bland annat kemikalier såsom 

natriumbisulfit, väteperoxid och natriumhydroxid. 

 

Användningen av natriumhydroxid på Skoghalls bruk har ökat de senaste åren samtidigt som 

kostnaden har ökat, och ser ut att fortsätta öka inom den närmaste framtiden. Dessutom startas en ny 

anläggning på bruket under våren (2019) där natriumhydroxid används för att producera 

natriumbikarbonat, vilket ökar förbrukningen ännu mer. Examensarbetet handlar därför om att försöka 

hitta ett mer ekonomiskt alternativ till natriumhydroxid. Mer specifikt;  

Att ta reda på om natriumkarbonat kan fungera som en alternativ alkalikälla till 

natriumhydroxid vid impregnering och blekning av CTMP på Stora Enso Skoghalls bruk. 

 

Examensarbetets innehåll är endast en del av ett större projekt på Skoghalls bruk där man letar efter 

alternativ till natriumhydroxid i olika delar av bruket. Anledningen till att natriumkarbonat ses som det 

bästa alternativet är just för att den tros kunna användas vid produktion av CTMP, i den nya 

anläggningen som reducerar natriumbikarbonat samt på andra platser på bruket, men också för att 

kostnaden är knappt hälften så stora som för natriumhydroxid. Natriumkarbonat är ett billigare 

alternativ och en relativt ofarlig kemikalie. 

 

Under projektets gång kommer följande områden att studeras: hantering av natriumkarbonatlösningen, 

användandet av natriumkarbonat vid impregnering av CTMP och användandet av natriumkarbonat vid 

blekning av CTMP. Viktiga faktorer att betrakta för användandet av natriumkarbonat är hur 

natriumkarbonatens löslighet beror på temperatur, hur utrustningen behöver kompletteras, lämpligt 

pH vid impregnering av CTMP samt hur pH som ett styrmedel påverkas, vad ljusheten och 

restperoxiden blir för blekt CTMP och om risk för utfällning av kalciumkarbonat finns.   

Förhoppningen är att natriumkarbonatlösningen kan tillredas, förvaras och användas i befintlig 

utrustning på bruket, utan att för mycket måste bytas ut eller kompletteras. Man hoppas även att det 

inte ska finns någon risk för utfällning av kalciumkarbonat, trots den ökade mängden karbonat i 

processen. Man vill kunna ha en koncentration på den förvarade natriumkarbonatlösningen som 

stämmer överens med det teoretiskt beräknade viktförhållandet mellan natriumkarbonat och 

natriumhydroxid, så att man kan växla mellan natriumkarbonatlösning och natriumhydroxidlösning 

utan att ändra hastigheten på kemikalieflödena. Vad gäller impregneringen vill man kunna nå pH 9,3 

även med natriumkarbonat, utan att den ytterligare mängden som krävs blir för stor eller att 

styrningsmekanismen påverkas i större utsträckning. Vid blekningen är önskemålet att kunna uppnå 

samma ljushet med natriumkarbonat som med natriumhydroxid, samtidigt som den totala 

kemikaliekostnaden går ner jämfört med idag.  

För att kunna ta reda på om ovanstående önskemål och förhoppning faktiskt fungerar kommer 

laborationsblekning, titreringar, laborationsimpregnering, löslighetsförsök och teoretiska studier att 

utföras. Resultaten från laborationsförsöken kan sedan konverteras till värden för fullskalig produktion 

på Skoghalls bruk, och först då kan slutsatser för produktionsförhållanden dras. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 CTMP 

I dagens samhälle ökar efterfrågan av produkter gjorda av skogsråvara. En stor fördel med tillverkning 

av mekanisk massa, till skillnad från kemisk massa, är att i princip alla delar av veden kommer att vara 

en del av det slutliga pappret. Nackdelen att dock att det är en mycket energikrävande process. För 

tidningspapper har TMP etablerat sig som den mest accepterade massatekniken. Genom att tillsätta 

kemikalier under produktionen av mekanisk massa får man CTMP, vilket är bättre lämpad för andra 

områden såsom livsmedelskartonger, hushålls- och toalettpapper samt skriv- och tryckpapper. CTMP är 

en växande del av pappersindustrin [7]. 

Vid separation av fibrerna i TMP slits fibrerna mekaniskt från varandra, vilket kräver mycket energi. 

För CTMP separeras fibrerna också mekaniskt, men flisen har innan separationen förbehandlats med 

kemikalier vilket göra att fibrerna är lättare att separeras från varandra, vilket i sin tur gör att det krävs 

mindre energi för det mekaniska arbetet. Denna förbehandling gör att CTMP har högre styrka och 

något högre ljushet än TMP [7]. 

 

2.2 Sulfitimpregnering 

Vid produktion av CTMP impregneras flisen med en vattenlösning, vanligtvis innehållande 

natriumsulfit, som ett förbehandlingssteg. Huvudsyftet med impregneringen är sulfonering av kemiska 

grupper i flisen, vilket gör att fibrerna kan separeras skonsammare. Detta innebär att en mer selektiv 

frigöring av fibrerna möjliggörs jämfört med TMP. Tack vare detta skadas inte fibrerna lika mycket vid 

separationen, vilket gör att de inte bryts av och därmed behåller sin längd. Detta är en av faktorerna 

som ger CTMP dess egenskaper [2]. 

Utöver skonsammare separation av fibrerna finns även andra fördelar med impregneringen. Det 

alkaliska förhållandet bidrar till en effektiv eliminering av hartskomponenter och andra extraktivämnen 

[2]. Tack vare att flisen impregneras med kemikalier blir mängden spet oftast mindre för CTMP jämfört 

med TMP [3]. Dessutom uppnås en viss ljusnande effekt av massan på grund av den reducerande 

egenskapen hos sulfit/bisulfit-systemet [2]. Hur sulfit beter sig i en vattenlösning visas i ekvation (1) 

och (2). 

𝐻𝑆𝑂3 (𝑎𝑞)
− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑆𝑂3 (𝑎𝑞)

2− + 𝐻3𝑂+  (1) 

𝐻2𝑆𝑂3 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝑆𝑂3 (𝑎𝑞)
− + 𝐻3𝑂+  (2) 

pKa värdet för ekvation (1) är 6,97 och för ekvation (2) 1,81 [8]. 

Behandling av trä med sulfit vid 130 grader vid ett neutralt eller ett något alkaliskt pH resulterar i en 

mycket snabb rektion. De milda reaktionsförhållandena under impregnering av CTMP gör dock att 

endast de mest reaktiva delarna i fibrerna sulfoneras. Den mest framträdande av dessa är 

koniferaldehydgruppen. I Figur 1 visas impregneringsreaktionen av koniferaldehyd [2]. 
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Figur 1: Sulfoneringsreaktionen av en koniferaldehydgrupp med natriumsulfit [2].  

Koniferaldehydgrupper finns särskilt rikligt i väggmaterialet på fibern. Sulfoneringsreaktionen bidrar 

därför till en ökad hydrofilisering och uppsvällning av denna del av fiberväggen. Det är detta som 

främjar fiber-fiber-separationen [2]. 

 

2.3 Väteperoxidblekning 

Målet med blekning av mekanisk massa är att öka dess ljushet, samtidigt som man vill bevara så mycket 

av fibrernas ursprungkomponenter som möjligt. Till skillnad från blekning av kemisk massa, där 

ligninet tas bort, är väteperoxidblekning av mekanisk massa en ligninbevarande blekning. Detta 

resulterar i att alla träkomponenter behålls i fibrerna - även ligninet, med undantag för mindre förluster 

av olika vattenlösliga substanser. Några av dessa vattenlösliga substanser uppvisar sura egenskaper. 

Tack vare detta kan utbytet för blekt mekanisk massa därför bli så högt som 95-98% [2].  

 

Det som händer under blekreaktionen är att kromofora grupper, dvs. färgade grupper, omvandlas till 

ofärgade grupper. Fibrerna innehåller många olika komponenter som tillsammans ger massan dess 

färg, men av dessa är ligninet den komponent som bidrar absolut mest till färgen. Med hjälp av en 

alkalisk kemikalie kan väteperoxiden övergå till sin aktiva form; den nukleofila hydroperoxidjonen, 

enligt ekvation (3) [2]. 

𝐻2𝑂2 + 𝑂𝐻− ↔ 𝐻𝑂2
− + 𝐻2𝑂  (3) 

Det är denna anjon som är den huvudsakliga blekkomponenten. Anjonen attackerar och reagerar med 

de kromofora grupperna, vilket leder till att grupperna övergår till en form som inte längre uppvisar 

färg. Exempel på en kromofor grupp i ligninet som är väldigt reaktiv är återigen koniferaldehyd. I Figur 

2 visas blekreaktionen av koniferaldehydgruppen [2]. 
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Figur 2: Oxidationen av koniferaldehyd med hydroperoxidjon [2]. 

 

För att blekningen skall blir bra krävs att blekförhållandena noggrant väljs ut. En för stor mängd tillsatt 

alkali resulterar i en reaktion som gör massan mörkare, samt ökar hastigheten för sönderfall av 

väteperoxid till vatten och syrgas. Samtidigt gör en för liten mängd alkali att stora delar av 

väteperoxiden förblir i sin oladdade form, att blekreaktionen går väldigt långsamt och stora delar av 

kemikalierna går till spillo [2]. 

 

Vid en låg väteperoxidsats får man en hög ljushetsökning per satsat kg väteperoxid, men inte en så hög 

slutlig ljushet. När högre satser används, av både väteperoxid och alkali, ändras stökiometrin. Under 

sådana förhållanden kan högre slutlig ljushet nås, men det förbrukas mycket mer väteperoxid per 

ökning av 1 % ISO, ju högre ljushet man vill uppnå [2]. 

 

Normalt har blekvätskan ett utgångs-pH på runt 11 och ett slut pH på 8,0–9,5. Ju högre ljushet man vill 

uppnå, desto mer alkali krävs, vilket ger ett högre pH, både före och efter blekprocessen. Det finns alltid 

ett samband mellan slutlig ljushet, satsat mängd alkali och den kvarvarande mängden väteperoxid – 

restperoxiden. Vanlig restperoxid är 25-40 % för mediumkonsistensblekning och 15-30 % för 

högkonsistensblekning, d.v.s. den optimala mängden restperoxid beror på vad masskoncentration är 

under blekförloppet [6].   

 

Väteperoxid sönderfaller lätt till vatten och syrgas i närvaro av metaller. För att minska metallhalten 

används ett komplexbildande medel såsom EDTA eller DTPA. Användandet av någon av dessa leder till 

att största delen av de övergångsmetaller som finns i massan från början kan tvättas bort [2]. 

 

2.4 Processen på Skoghalls bruk 

På Skoghalls bruk används barrved för produktion av pappersmassa, där 25 % av flisen som används 

kommer från sågverk och 75 % är egenhuggen flis. Vattnet som används i processerna är mekanisk 

renat vatten, vänervatten renat direkt på bruket. För att rengöra utrustningen i processen finns 

planerade stopp där natriumhydroxid används i så kallad lutkörning. 
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2.4.1 Impregneringsprocessen 

I Figur 3 visas en schematisk bild över impregneringsprocessen av CTMP på Skoghalls bruk. Processen 

pågår enligt följande. Flisen kommer först till en flisficka, som följs av ett basningskärl där basning med 

ånga sker. Detta resulterar i att luften i flisen drivs ut och ånga tar dess plats, vilket i sin tur ger en flis 

med en torrhalt på ca 40 % och en temperatur på ca 100°C. Mekaniska pluggskruvar trycker sedan in 

flisen till nästa steg; impregnatorn. När den varma flisen från basningskärlet kommer i kontakt med 

den kalla impregneringsvätskan i impregnatorn kondenserar ångan i flisen vilket skapar ett undertryck. 

Undertrycket gör att impregneringsvätskan sugs in i flisen. Efter att flisen befunnit sig i impregnatorn i 

5 minuter förs flisen vidare till en retentionsbinge (utjämningskärl) där diffusion av 

impregneringsvätskan sker, så att kemikalierna blir jämnt fördelat i flisen. Flisen går sedan vidare till 

en förvärmare, för att till sist nå raffinören. I raffinören är temperaturen 170°C och det är först här 

impregneringsreaktionen verkligen börjar ske. Raffinören är en mekanisk malmaskin för defibrering, 

d.v.s. separation av fibrerna i flisen. Tack vare att impregneringsreaktionen är så pass snabb hinner 

fibrerna bli mjukare innan de separeras.   

 
Figur 3: Impregnering och raffinering av CTMP på Skoghalls bruk. 

Tre mindre rör, ett för vatten, ett för ~18 w% -natriumhydroxidlösning och ett för ~37 w% - 

natriumbisulfitlösning går ihop och blandas i ett större rör innan vätskan går vidare in i impregnatorn. 

Flödena vecka 11 (2019) var enligt följande: 

• 286 l vatten/min 

• 17 l natriumbisulfitlösning/min 

• 15 l natriumhydroxidlösning/min 

Detta ger ett totalflöde på 318 l/min.  

För ett ton massa används ungefär 8 kg natriumhydroxid, 19,5 kg natriumbisulfit och 750 l vatten. 

Detta ger ungefärliga koncentrationer på 10,7 g NaOH/l och 26,0 g NaHSO3 i impregneringslösningen 

och ett förhållande för natriumhydroxid/natriumbisulfit på 0,41. 

Natriumhydroxidlösningen har någorlunda stabil koncentration, men koncentrationen för 

natriumbisulfitlösningen kan variera så mycket som mellan 30 w% och 40 w%. För att få så jämn 

impregnering som möjligt vill man försöka hålla ett så konstant förhållande mellan mängden 

natriumhydroxid och natriumbisulfit som möjligt. Eftersom koncentrationerna inte är konstanta räcker 

det inte med en kontrollerad flödesmätning, utan man använder också pH som en styrvariabel.   
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I systemet natriumhydroxid och natriumbisulfit finns en ekvivalenspunkt i närheten av pH 9,3. Detta 

innebär att en liten förändring av koncentrationerna kommer orsaka en stor förändring av pH. Ökar 

koncentrationen av natriumbisulfit kommer pH sjunka ner mot 8 och om koncentrationen av 

natriumbisulfit minskar ökar pH mot 11. Eftersom man strävar efter att hålla sig på pH 9,3 på Skoghalls 

bruk kan man använda pH som styrvariabel för att hålla kvoten natriumhydroxid/natriumbisulfit så 

konstant som möjligt. För att ta reda på pH- värdet görs uttag av impregneringsvätskan innan den går 

in i impregnatorn, och uttaget tas med till labb där pH-mäts. En fabrikserfarenhet på Skoghalls bruk är 

att ett pH under 8 efter impregnering bör undvikas, eftersom detta kan ge ökad spethalt i CTMP-

massan. 

 

2.4.2 Blekprocessen 

Efter impregneringen utförs ett antal tvättsteg av massan. 18 w% -natriumhydroxidlösning och 40 w% -

EDTA-lösning blandas med spädvatten och pumpas till blekmixern. Där tillsätts 49 w% -

väteperoxidlösning separat, för att undvika korrosion, och pappersmassan. Transportskruvar för sedan 

massan vidare till blektornet där själva blekningen utförs. När blekprocessen är klar förs den blekta 

massan vidare via transportskruvar i botten på blektornet. I Figur 4 visas en schematisk bild över 

bleksprocessen av CTMP på Skoghalls bruk. 

 

Figur 4: Blekprocessen av CTMP på Skoghalls bruk. 

CTMP bleks på Skoghalls bruk med en masskoncentration på 25 % i 80°C. De övriga parametrarna 

varierar något beroende på ljusheten på den oblekta massan. Under perioden januari-februari 2019 var 

medelvärdet för den oblekta masa 55 % ISO. De övriga betingelserna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Medelvärde för blekbetingelser under perioden januari-februari 2019.  
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Att restperoxiden var 5,8 kg/ton innebar att den förbrukade mängden väteperoxid var ca 13,1 kg/ton, 

vilket ger ett förhållande på NaOH/förbrukad H2O2 på 0,94. Ökningen i ljushet var 12,7 % ISO-enheter 

och den relativa ljusökningen med avseende på utgångsljusheten var 23 %. Förhållandet mellan satsad 

mängd väteperoxid och satsad mängd alkali är 1,54. 

Medelvärdet för flödena till blekmixern under perioden november 2018 till mars 2019 var  

• 13,6 l natriumhydroxidlösning/min 

• 7,8 l väteperoxidlösning/min 

Förra året (2018) producerades 255 000 ton CTMP, varav 20 000 ton blektes. 

 

2.4.3 Förbrukning av natriumhydroxid 

En av de största förbrukarna av natriumhydroxid på Skoghalls bruk är CTMP-linjen, som motsvarar ca 

22,5 % av den totala förbrukningen år 2018. Utav dessa går ca 2,2 % av den totala förbrukningen till 

blekning av CTMP och ca 20,3 % går till impregnering av CTMP. I och med att den nya anläggningen, 

som tillverkar natriumbikarbonat, startas upp kommer den totala förbrukningen av natriumhydroxid 

att öka med ca 26-28 % år 2019 jämfört med 2018, och denna anläggning kommer att vara den största 

förbrukaren av natriumhydroxid på hela bruket på ca 33 %, baserat på total förbrukning år 2018. I 

Figur 5 visas det procentuella utfallet 2018 och prognosen 2019 baserat på den totala förbrukningen år 

2018.  

 

Figur 5: Procentuell förbrukning av 18 % -natriumhydroxid för utfallet 2018 och prognosen  

Det finns en möjlighet att det fungerar bra att byta ut natriumkarbonat mot natriumhydroxid i den nya 

anläggningen som producerar natriumbikarbonat, och då enligt det teoretiska förhållandet på 1,32, se 

Figur 6. 
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2.5 Natriumkarbonatlösning 

Solvay är ett kemikalieförteg som producerar natriumkarbonat och är en möjlig kemikalieleverantör för 

Stora Enso Skoghalls Bruk. I deras dokument om hur natriumkarbonat på bästa sätt tillreds, förvaras 

och hanteras finns bland annat följande information [4].  

Natriumkarbonatlösning kan finnas i tre olika tillstånd: mättad, omättad eller som en blandning av 

natriumkarbonatlösning och oupplöst natriumkarbonat dekahydrat, även kallat kristallsoda. När väl 

löst natriumkarbonat faller ut sker detta som kristallsoda [4]. 

Innan den torra natriumkarbonaten blandas med vatten är det viktigt att kemikalien förväts, då 

otillräckligt fuktad natriumkarbonat kommer att skapa klumpar som kan vara svåra att lösa, vilket 

kommer försämra driften. Så innan lösningen kan beredas måste natriumkarbonaten gå igenom en 

vätningsanordning, vilket konverterar natriumkarbonaten till dess monohydrtaform [4].  

 

När natriumkarbonatlösningen skall beredas bör mängden natriumkarbonat och mängden vatten väljas 

utifrån hur stor den mättade lösligheten är vid olika temperaturer, för att inte riskera utfällning av 

kristallsoda. Det är svårt att uppskatta hastigheten som kemikalien löser sig med, men för att skynda på 

upplösningsprocessen, och för att få en homogen lösning, bör det finnas en omrörare på botten av 

mixertanken. Vatten som används för upplösning måste dessutom förvärmas till, som minst, 

mättnadstemperaturen för en given koncentration. Dessa värden finns presenterade i Tabell 2 [4]. 

Tabell 2: Värden ur Solvays tabell som beskriver vilka koncentrationer som är möjliga för natriumkarbonat 

löst i vatten vid olika temperaturer [4]. 

°C g Na2CO3 dissolved by 100 g water g Na2CO3 contained by 100 g solution (w%) 

0 7,0 6,5 

10 17,5 11,1 

20 21,5 17,7 

30 38,8 28,0 

40 48,5 32,7 

60 46,4 31,7 

80 45,8 31,4 

100 45,5 31,3 

En omättad natriumkarbonatlösning bör inte förvaras vid en högre koncentration än 30 %, och 

temperaturen i bör ligga på 2 grader över mättnadtemperaturer, detta för att förekomst av kristallsoda 

är oacceptabelt i de flesta processer. För bästa lagring bör lagringstanken vara cylindrisk med ett platt 

botten och omrörning. Alla tankar och rör som involverar lagring och transportering av 

natriumkarbonat bör övervägas att isoleras för att undvika risk för kristallisering [4]. 

 

Matarvattnet bör mjukgöras, eller på annat sätt behandlas, för att minska risken för utfällning av 

kalcium- eller magnesiumkarbonat, som är svårlösliga salter, vilket både skapar behov av 

återkommande rengöring av utrustning och större eller mindre problem i processer [4]. Lösligheten för 

kalciumkarbonat minskar, och risken för utfällning av kalciumkarbonat ökar, när: pH ökar, 

temperaturen ökar, totala salthalten minskar och när koncentrationerna av vätekarbonatjoner ökar [9]. 

Se Bilaga 7 för diagram som dessa antaganden är grundade från.  
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Natriumkarbonat är ett salt som ger måttligt alkaliska lösningar i vatten.  Hur den beter sig i en 

omättad vattenlösning beskrivs i ekvationerna (4) – (6) nedan.  

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (𝑠) + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎 (𝑎𝑞)
+ + 𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)

2−   (4) 

𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)
2− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)

− + 𝑂𝐻−  (5) 

𝐻𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)
− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−  (6) 

pKa värdet för ekvation (5) är 10,33 och för ekvation (6) 6,35 [1]. 

 

2,6 Teoretiskt viktförhållande 

Det teoretiska viktförhållandet mellan natriumhydroxid och natriumkarbonat, är ungefär 1,32. Detta 

innebär, teoretiskt sett, att 1,32 kg natriumkarbonat borde kunna ersätta 1,00 kg natriumhydroxid i 

olika kemiska reaktioner. Förhållandet grundas på reaktionerna i Figur 6: 

 
Figur 6: Kemiska reaktioner med natriumhydroxid respektive natriumkarbonat. 

 

2.7 Tidigare studier 

A.W. Rudie m.fl. utförde experiment år 1993 där en del av natriumhydroxiden byttes ut mot 

natriumkarbonat vid väteperoxidblekning av CTMP. Resultaten publicerades i artikeln An evaluation of 

Sodium Carbonate as a Replacement for Sodium Hydroxide in Hydrogen Peroxide Bleaching of CTMP. 

Experimenten gjordes för att den dåtida ökningen av priset, och oro över den fortsatta tillgängligheten 

av natriumhydroxid, ledde till förnyat intresse för alternativ alkalikälla för peroxidblekning. Utbyte av 

50 % och 80 % natriumhydroxid mot natriumkarbonat testades. Deras resultat av uppnådd ljushet, 

erhållen eftergulning och massaegenskaper presenteras nedan [5]. 

Att använda natriumkarbonat som en del av alkalikällan gör att känsligheten i blekprocessen blir 

mindre, d.v.s. den slutliga ljusheten beror inte lika kraftigt på hur stor alkalisatsen är. Det ger i sin tur 

en bättre kontroll över den slutliga ljusheten [5].  
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Det går att byta ut upp till 80 % av natriumhydroxiden mot natriumkarbonat, men med en förlust i 

ljushet. Blekning med 100 % natriumhydroxid ger maximal ljushet. Det är dock inte helt klart varför 

detta är fallet. En förklaring skulle enligt dem kunna vara att en svag bas med buffrande förmåga ändrar 

pH profilen under blekförloppet för väteperoxidblekning [5].  

Att bleka med en blandning av natriumhydroxid och natriumkarbonat gör att tillbakagång av ljusheten 

över tid blir mindre, d.v.s. papperet håller sig ljust under en längre tidsperiod. Vad gäller förändring av 

de fysikaliska egenskaperna på arken är det viktigaste resultatet att blandningen av alkali ger ett 

minskat dragindex på 5-15%. Förluster i rivindex och sprängindex ligger under 7 % när 80 % av 

natriumhydroxiden byts ut mot natriumkarbonat [5]. 
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3. Experimentellt 
 

3.1 Kemikalier 

Kemikalierna som använts under experimenten är följande: 

18 w% -natriumhydroxidlösning, uttagen från Skoghalls bruk 

49,2 w% -väteperoxidlösning, uttagen från Skoghalls bruk 

40 w% -EDTA-lösning, uttagen från Skoghalls bruk 

36,9 w% -natriumbisulfitlösning, uttagen från Skoghalls bruk 

17 w% -natriumkarbonatlösning, tillblandad  

15 w% -natriumkarbonatlösning, tillblandad 

Kristallsoda, analytisk kvalitet 

 

Natriumkarbonaten som använts för att bereda natriumkarbonatlösningarna är teknisk 

natriumkarbonat från Nitor, målarsoda, leverantörens artikelnummer 240084. För att tillreda 

natriumkarbonatlösningarna användes bruksvatten.   

 

3.2 Löslighet 

Flera prover om 30 g vardera tillreddes med olika mängdförhållande vatten och natriumkarbonat. 

Natriumkarbonaten och mekaniskt renat vatten taget från Skoghalls bruk vägdes upp separat så att 

koncentrationen skulle motsvara de angiva värdena från Solvays tabell, se Tabell 2. Vattnet hälldes i ett 

50 ml centrifugrör och ställdes på magnetomrörare för omrörning. Sedan hälldes all uppmätt 

natriumkarbonat i på en gång. När all natriumkarbonat löst sig sattes rören i vattenbad tills de nått den 

motsvarande temperaturen i Tabell 2. Efter det fick de fortsätta stå i vattenbad tills utfällning startade, 

temperaturen antecknades. 

 

3.3 Impregnering 

 

3.3.1 Titrering 

5300 µl natriumbisulfitlösning mättes upp och lösningen späddes sedan med 100 ml vatten. Med 

titratorn 18 % -natriumhydroxidlösning utfördes 7 titreringar med hjälp av en Metrohm 808 Titrando 

uppsättning. Titreringen som gav medelkurvan valdes ut. 

Samma sak upprepades med tiratorn 15 % -natriumkarbonatlösning, med undantaget att 

natriumbisulfiten endast späddes med 50 ml vatten. 

Val av utspädning grundades på värden för flödena till impregneringslösningen i bruket.  

 

  



12 
 

 

3.3.2 Laborationsimpregnering 

Utifrån flödena till impregneringslösningen i bruket tillreddes impregneringslöningar, som sedan pH 

justerades till önskat pH. En impregneringslösning gjordes med natriumhydroxid och pH 9,3, och tre 

gjordes med natriumkarbonat och pH 9,3, 8,6 och 8,0. Impregneringsvätskorna hälldes sedan i 

föruppvärmda termosar som togs med till bruket där flis togs ut efter basningskärlet och termosarna 

fylldes. Efter det fick termosarna ligga i värmeskåp inställt på 60 grader i ca 30 min. En liten del av 

impregneringsvätskorna togs ut och ställdes i vattenbad för nedkylning till rumstemperatur, 

termosarna sattes in i värmeskåpet igen. Efter ytterligare 30 min i värmeskåpet togs ännu en liten del av 

impregneringsvätskorna ut, och ställdes i vattenbadet. När proverna nått rumstemperatur mättes deras 

pH.  

 

3.4 Laborationsblekning 

Torrhalten på den oblekta massa uttaget från Skoghalls bruk bestämdes utifrån International standard 

ISO 638; Pulps - Determination of dry matter content. Tre prover fick stå i torkskåp inställt på 105°C i 

18 timmar. Torrhalten som användes för vidare beräkningar, 31,7 % var medelvärdet av torrhalten för 

de tre proverna.  

För att bestämma styrkan på väteperoxidlösningen från bruket användes metoden i dokumentet 

Väteperoxidstyrka, vikts-%, i samlösning, SCA Graphic paper, vilket gav ett resultat på 49,2 ± 0,1 % 

taget som ett medelvärde av tre titreringar. Se Bilaga 6 för SCA Graphic Paper metoden. 

Alla blekpaket innehöll en fuktig mängd massa som motsvarar 20 g torrtänkt massa samt en mängd 

EDTA som motsvarar 0,2 kg ptm. Mängden väteperoxid, natriumkarbonat och natriumhydroxid 

presenteras i Tabell 3. För att se de exakta mängderna som användes (i µl och g) se Bilaga 1. 

Tabell 3: Förhållande mellan kemikalier som användes vid laborationsblekning av CTMP. 

 Provnamn H2O2 (kg ptm) Alkali (kg ptm) 
 1 30 10 

 2 30 15 

NaOH 3 30 20 

 4 30 25 

 5 30 30 

 6 30 19,5 

 7 30 26 

 8 30 32,5 

 9 30 50 

Na2CO3 10 30 70 

 11 40 1,95 

 12 40 26 

 13 40 32,5 

 14 40 50 

 

Vätskorna blandades och späddes med en mängd vatten så att den totala masskoncentrationen i 

paketen skulle bli 10 %. Massan och blekvätskan hälldes ihop ca 5 minuter innan de lades i blekbadet. 

Under de 5 minutrarna knådades paketen. 
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Massorna blektes sedan i 80°C i 2 h och 30 min, med knådning av massan efter 1 respektive 2 h. Efteråt 

avlägsnades blekvätskan, med hjälp av en büschnertratt, och massa tvättades med 1 l kranvatten. 

Restperoxihalten bestämdes på blekfiltratet utifrån metoden i dokumentet Bestämning av restperoxid i 

filtrat från massa, SCA Graphic Paper. Se Bilaga 6 för SCA Graphic Paper metoden. På blekfiltratet 

bestämdes dessutom slut pH. 

För att kunna mäta ljusheten så arkades den tvättade massan utifrån International Standard ISO 3688; 

Pulps – Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO 

brightness), med undantag att ingen pH justering gjordes av massan innan arkningen. Arkningen 

utfördes med en büschnertratt med innerdiametern 17 cm.   

Två ark för varje prov gjordes, och arken fick torka i klimatrum, 23 grader och luftfuktighet på 50 %. 

Ljusheten mättes på enkelvikta ark med Minolta spektrofotometer (m-3630), och medelvärdet av 

mätningarna för varje prov togs fram.  
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4. Resultat 

 

4.1 Hantering av natriumkarbonatlösning 
 

4.1.1 Löslighet 

Lösligheten för några av de givna temperaturerna i Solvays tabell har bekräftats fungerar för 

bruksvattnet. Dessa, och uppskattade värden för när utfällning för koncentrationerna började ske, 

presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4: De koncentrationer, vid givna temperaturer, ur Solvays tabell som bekräftats fungera för 

bruksvatten, utan att utfällning sker, samt den temperaturen som angivna koncentrationer av 

natriumkarbonat i bruksvatten tros börja orsaka utfällning. 

 Temperatur °C 

g Na2CO3 contained by 100 g solution (w%) Tabellvärden Experimentella värden 
6,5 0 0 

11,1 10 10 

17,7 20 19 

28,0 30 28 

32,7 40 32 

 

Värden från Tabell 4 plottas i grafen som presenteras i Figur 7.  

 
Figur 7: Kurva för hur mättad natriumkarbonatlösningar beror på temperaturen för tabellerade värden och 

experimentella värden. Den streckade grå linjen motsvarar en koncentration på 23,7%. 

Den maximala koncentrationen för en given temperatur för bruksvattnet ligger strax över den maximala 

koncentrationen för tabellerade värden.  
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Utifrån det teoretiska viktförhållandet mellan natriumkarbonat och natriumhydroxid skulle en 18 w% -

natriumhydroxidlösning motsvara en 23,7 w% -natriumkarbonatlösning. För denna koncentration 

skulle det krävas en temperatur på över 24,5°C utifrån den experimentella kurvan, och över 25,5°C 

utifrån kurvan för de tabellerade värdena, för att inte utfällning skall ske.  

För att nå en koncentration på 26,6 %, vilket motsvarar ett förhållande mellan natriumkarbonat och 

natriumhydroxid på 1,48, krävs en temperatur på över 27°C utifrån experimentell kurva, och över 

28,5°C från kurvan med de tabellerade värdena.  

När natriumkarbonaten och bruksvattnet hälldes ihop skedde en värmeutveckling. Att hälla i 15 g 

natriumkarbonat i 30 g vatten gav en temperaturökning från 19°C till ca 42°C grader. När lösningen 

kyldes ner under temperaturen för mättad lösning kristalliserade sig kristallsodan som små 

genomskinliga flak. 

När kristallsoda från kemikalieburk testades att lösas i bruksvatten sjönk temperaturen på lösningen.  

För att lösa natriumkarbonaten när en stor mängd hälldes i på en gång krävdes bra omrörning, om 

omrörningen stoppade innan allt löst sig sjönk natriumkarbonaten till botten och bildade en hård propp 

som blev svår att lösa. Även utfälld kristallsoda upplevdes svår att lösa igen. Det krävdes något högre 

temperatur för att lösa den utfällda kristallsodan än den temperaturen som krävdes för att fälla ut den.  

 

4.1.2 Utrustning 

På Skoghalls Bruk finns en silo (förvaringstank) som kan användas för att förvara natriumkarbonat i 

pulverform, samt en mixertank för att blanda ihop pulvret med vatten. Dessa användes tidigare för att 

förvara och bereda lösning av natriumbikarbonat, men står numera tomma. Beredning av lösning i 

denna mixertank görs genom att vatten tas in i mixern och sedan tillsätts kemikalien man vill tillreda 

lösning av. Blandning i mixertanken görs med pumpar, som också skickar iväg strömmen genom rören. 

Hela händelseförloppet tar 15-20 min. 

Vattnet som går in i mixertanken skulle troligtvis vara kylvatten (vatten som värmts upp genom att kyla 

andra processer på bruket) som idag styrs till 27 grader. Möjligheten finns att öka temperaturen på 

detta vatten till 30 grader. Vid störning eller stopp av processerna som värmer upp vattnet kommer 

temperaturen på vattnet som används till lösningen att vara betydligt lägre.  

Ingen av de befintliga förvaringstankarna på bruket kommer att finnas till förfogande, så en ny 

förvaringstank måste införskaffas. Lagringstiden i förvaringstankar är upp till 10h. Vid stopp kan det bli 

över 1 dygn.  

Uppskattat går minst 10 m av den ledning som för natriumhydroxidlösningen från förvaringstanken till 

CTMP-linjen utomhus, med rör som inte är isolerade. 
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4.1.3 Kalciumkarbonatutfällning 

Vattnet på bruket är endast mekaniskt renat vatten. Vattnet tas från Vänern och renas på bruket. 

Sulfatlabb analyserade ett prov med bruksvatten och resultatet presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5: Resultat från analys av bruksvattnet på Sulfatlabb. 

TOC 6,4 mg/l 
TIC 4,3 mg/l 
Kalcium 6,7 mg/l 

Mängden kol i vattnet ger en uppskattning av hur mycket partiklar och ämnen som finns i det 

mekaniskt renade bruksvattnet.  

Detta motsvarar en koncentration av kalcium på 0,167*10-3 mol/l, vilket mer eller mindre kommer vara 

konstant i processen. För de viktiga parametrarna, som varierar i de olika delarna i processen, 

presenteras uppskattade möjliga värden i Tabell 6. 

Tabell 6: Möjliga betingelser i de olika delarna i processen med användandet av natriumkarbonatlösning. 

 Temperatur °C Na2CO3 (w%) pH 

Förvaring 

>21 17 >12 

>27,5 23,7 >12 

>30,5 26,6 >12 

Raffinör 

170 ~3,5 9,3 

170 ~2,7 ~8,8 

170 ~2,4 ~8,4 

Blektorn 80 ~7,3 10,7–8,1 

Viktprocenten för natriumkarbonaten är mängd natriumkarbonat per mängd vätska, och inte per 

mängd vätska och flis/massa.  
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4.2 Impregnering 
 

4.2.1 Titrering 

I det här arbetet syftar alkali till natriumkarbonat och natriumhydroxid.  

Resultatet från titreringen med natriumkarbonat och natriumhydroxid mot natriumbisulfit har 

normaliserat till kg alkali som krävs per kg natriumbisulfit. Grafen för dessa värden visas i Figur 8. Den 

streckade linjen motsvarar ett pH på 9,3. 

 
Figur 8: Titrerkurvor för hur pH beror på förhållandet kg alkali/kg natriumbisulfit, för natriumhydroxid 

respektive natriumkarbonat. Den streckade linjen är vid pH 9,3.   

För värden diagrammet är baserat på, se Bilaga 4. I grafen kan man se att en natriumbisulfitlösning är 

något sur. 

En skillnad på 0,002 kg NaOH/kg NaHSO3 bidrar med en pH förändring från 8,5 till 11,2 vid den 

brantaste delen på titrerkurvan för natriumhydroxid. En skillnad på 0,04 kg Na2CO3/kg NaHSO3 bidrar 

med en pH förändring från 8,0 till 8,3 vid den brantaste delen på titrerkurvan för natriumkarbonat. 

För en skillnad på 0,001 kg alkali/kg NaHSO3 vid de brantaste delarna på titrerkurvorna blir skillnaden 

i pH ca 2,35 enheter för natriumhydroxid och 0,015 enheter för natriumkarbonat.  

Intressanta punkter i titrerkurvan visas i Tabell 9. 

Tabell 9: Intressanta punkter i titrerkurvorna, samt förhållandet mellan mängden natriumkarbonat och 

mängden natriumhydroxid som krävs för att nå dessa punkter. 

pH kg NaOH/kg NaHSO3 kg Na2CO3/kg NaHSO3 kg Na2CO3/kg NaOH 

7,0 0,228 0,609 2,67 

8,0 0,336 0,942 2,80 

8,6 0,343 1,034 3,01 

9,3 0,344 1,327 3,86 
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Förhållandet mellan mängden natriumkarbonat som krävs för att nå pH 8 och mängden 

natriumhydroxid som krävs för at nå pH 9,3, blir 2,74. Förhållandet mellan mängden natriumkarbonat 

som krävs för att nå pH 8,6 och mängden natriumhydroxid som krävs för at nå pH 9,3 blir 3,01. 

För att nå pH 8,0 med natriumkarbonat krävs 174 % större mängd alkali jämfört med den mängd 

natriumhydroxid som krävs för att nå pH 9,3.  

Vid ett pH på 9,3 var den totala titrandvolymen 110 ml för titrering med natriumhydroxidlösning och 

100 ml för titrering med natriumkarbonatlösning.  

 

4.2.1 Laborationsimpregnering 

Sänkningen av pH med tid efter att flisen hällts i de fyra impregneringslösningarna presenteras i Tabell 

10. 

Tabell 10: Hur pH i impregneringsvätskan förändras med tiden under inverkan av flisen och värme.  
 0 min 30-35 min 55-60 min 

NaOH 9,3 8,8 8,8 

 9,3 9,4 9,4 

Na2CO3 8,6 8,8 8,8 

 8,0 8,4 8,4 

 

pH värdet för natriumhydroxid sjönk från 9,3 till ca 8,8. Ett utgångs pH på 9,3 och 8,6 för 

natriumkarbonatlösningen hade mer eller mindre oförändrat pH värde, medan ett utgångs pH 8,0 

ökade till ca 8,4. 
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4.3 Laborationsblekning 

De inledande testerna innan blekningen påbörjades fick följande resultat; torrhalt på pappersmassan 

blev 31,7% och viktprocenten på väteperoxiden blev 49,2 %. 

Beskrivning av symbolerna i diagrammen som följer: 

 NaOH  blekning med 30 kg H2O2 ptm 

 Na2CO3 (30kg/ton) blekning med 30 kg H2O2 ptm 

 Na2CO3 (40kg/ton) blekning med 40 kg H2O2 ptm 

 Referensprov oblekt referensprov 

 

Ljushetsvärden vid olika alkalisatser, av natriumhydroxid eller natriumkarbonat, för de tre 

blekomgångarna, samt ljusheten för ett oblekt referensprov, visas plottade i Figur 9. 

 
Figur 9: Ljusheten vid olika alkalimängd av natriumhydroxid respektive natriumkarbonat. 

Oblekt referensprov, på 0 kg alkali ptm, gav en ljushet på 60,0 % ISO. För rådata som värdena för % 

ISO ljusheten är baserade på, se Bilaga 2. För tabellerade mätvärden för de tre blekförsöken, se Bilaga 

3. 
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Utifrån mätvärden i diagrammen har en trendlinjer i form av en andragradskurvor anpassats för de tre 

blekomgångarna. Ekvationerna för trendlinjerna är enligt följande:  

y = −0,0391x2 + 1,2148x + 62,518  (7) 

y = −0,0054x2 + 0,2383x + 68,035  (8) 

𝑦 = −0,0058𝑥2 + 0,2661𝑥 + 68,756  (9) 

Där ekvation (7) är för natriumhydroxid, ekvation (8) är för natriumkarbonat med 30 kg väteperoxid 

ptm och ekvation (9) är för natriumkarbonat med 40 kg väteperoxid ptm. 

Ur ekvationerna kan man få fram den ungefärliga högsta ljusheten som går att få med 30 eller 40 kg 

väteperoxid ptm, samt vid vilken mängd alkali detta sker. Resultaten presenteras i Tabell 7. Här 

presenteras dessutom värden för kvoten kg alkali/kg NaOH, kvoten kg alkali/kg H2O2 samt ökningen i 

ljushet, både i % ISO enheter och relativt ljusheten på det oblekta referensprovet. 

Tabell 7: Värden för maximal ljushet och relevanta förhållanden och ljushetsökningar. 

 % ISO kg alkali ptm 
Förhållande  
alkali/NaOH 

Förhållande  
alkali/H2O2 

Ljushetsökning  
% ISO 

Ljushetsökning 
relativt, % 

NaOH  71,95 15,53 1,00 0,52 11,93 19,9 

Na2CO3 70,66 22,06 1,42 0,55 10,64 17,7 

Na2CO3 71,81 22,94 1,48 0,57 11,79 19,6 

 

Vid en väteperoxidsats på 30 kg ptm gav natriumkarbonat 1,29 % ISO-enheter lägre ljushet än 

natriumhydroxid, vilket motsvarar en skillnad i den relativa ljushetsökningen på 2,2 %. När satsen 

ökades till 40 kg väteperoxid ptm gav natriumkarbonat 0,14 % ISO-enheter lägre ljushet än 

natriumhydroxid, vilket motsvarar en skillnad på den relativa ljushetsökningen på 0,3 %. 

Förhållandet mellan satsad mängd väteperoxid och satsad mängd natriumhydroxid är 1,94. 

Förhållandet mellan satsad mängd väteperoxid och satsad mängd natriumkarbonat, för att nå ljusheten 

71,8 % ISO, är 1,74.  
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Hur restperoxiden beror på alkalihalten presenteras i grafen i Figur 10. 

 
Figur 10: Hur restperoxiden beror på alkalisatsen vid 30 eller 40 kg satsad väteperoxid/ton torr massa. 

För den maximala ljusheten, se Tabell 7, för blekföröket med natriumhydroxid ser restperoxiden ut att 

ligga mellan 40-50% och för natriumkarbonat runt 35-45%. 

Figur 11 visar hur ljusheten beror på den förbrukade mängden väteperoxid. 

 
Figur 11: Hur ljusheten beror på förbrukad mängd väteperoxid. 
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Utifrån Figur 10 och Figur 11 uppskattas den ungefärliga restperoxiden och förbrukade mängden 

väteperoxid för den maximala ljusheten för de tre blekförsöken. Dessa värden visas i Tabell 8. 

 

Tabell 8: Uppskattad restperoxid och förbrukad mängd väteperoxid för maximal ljushet, samt förhållandet 

mellan alkali ptm och förbrukad väteperoxid. 

 % ISO kg alkali ptm Restperoxid % kg förbrukad H2O2 ptm Förhållande alkali/H2O2 

NaOH  71,95 15,53 44,5 16 0,94 

Na2CO3 70,66 22,06 42 18 1,23 

Na2CO3 71,81 22,94 49 21  1,09 

Dessa värden är tagna från kurvor vars kurvanpassning inte är helt pålitlig. Men utifrån de troliga 

värdena blir restperoxiden större för natriumkarbonat med 40 kg väteperoxid ptm än för 

natriumhydroxid med 30 kg väteperoxid ptm. Sett till den satsade mängden väteperoxid, skulle 

natriumkarbonat ge ~ 40-50 % högre halt kvarvarande väteperoxid i blekvätskan jämfört med 

natirumhydroxid. 

 

Figur 12 visar sambandet mellan alkalisats och slutligt pH. 

 
Figur 12: Samband mellan slutligt pH och alkalisats för de tre blekförsöken.  

Slutligt pH för ett alkalisalts på 22,94 ptm skulle vara ungefär 8,1.  
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4.4 Relativa kostnader 

För att kunna titta på skillnader i kostnaden för olika kemikaliesammansättningar vid blekning och 
impregnering av CTMP, samt även vid produktion av natriumbikarbonat, används de relativa 
kostnaderna i Tabell 11. Anledningen till detta är att kemikaliepriserna inte är konstanta.  

Tabell 11: Relativa kostnader för några av de kemikalierna som används på Skoghalls bruk, 

Kemikalie Relativ kostnad 
Väteperoxid 100/kg H2O2 
Natriumhydroxid 140/kg NaOH 
Natriumkarbonat 70/kg Na2CO3 
Komplexbildare 300/kg EDTA 

   

4.4.1 Blekning 

Utifrån de mängder (ptm) som krävs att nå angiven ljushet för blekning (se Tabell 7) med 

natriumkarbonat, respektive natriumhydroxid, och relativa kostnaderna kan kostnadsförändringen för 

blekkemikalierna beräknas. 

 

För att nå en ljushet på ~72,0 % ISO med natriumhydroxid: 

15,5 ∗ 140 + 30 ∗ 100 + 0,2 ∗ 300 = 5230 

För att nå en ljushet på ~71,8 % ISO med natriumkarbonat: 

22,9 ∗ 70 + 40 ∗ 100 + 0,2 ∗ 300 = 5663 

Kostnaden för blekkemikalierna när natriumkarbonat används istället för natriumhydroxid (ptm) blir:  
5663

5230
= 1,083  8,3 % högre 

 

4.4.2 Impregnering 

Utifrån mängde (ptm) för impregnering med natriumkarbonat vid olika pH-värden, respektive 

natriumhydroxid vid pH 9,3, och de relativa kostnaderna beräknas kostnadsförändringen för alkali till 

impregneringslösningen. 

För att komma upp i pH 9,3 på impregneringslösningen med natriumhydroxid, vilket motsvara ungefär 

det som används i bruket idag: 

NaOH 19,5 ∗ 0,344 ∗ 140 = 939,12 

För att komma upp i ett pH på 8,0 på impregneringslösningen med natriumkarbonat blir kostnaden: 

Na2CO3 19,5 ∗ 0,942 ∗ 70 = 1 285,83 

Relativt 
1285,83

939,12
= 1,369 37 % högre 

För att komma upp i ett pH på 8,6 på impregneringslösningen med natriumkarbonat blir kostnaden: 

Na2CO3 19,5 ∗ 1,034 ∗ 70 = 1 411,41 

Relativt 
1411,41

939,12
= 1,503  50 % högre 
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För att komma upp i ett pH på 8,0 på impregneringslösningen med natriumkarbonat blir kostnaden: 

Na2CO3 19,5 ∗ 1,327 ∗ 70 = 1 811,36 

Relativt 
1811,36

939,12
= 1,929  93 % högre 

 

4.4.3 Kostnad utifrån trolig förbrukning år 2019 

Utifrån förhållandet för trolig förbrukning av natriumhydroxid år 2019 för blekning av CTMP, 

impregnering av CTMP och för produktion av natriumbikarbonat på 2,2:20,3:33, utifrån de relativa 

kostnaderna och resultatet i 4.2.1 och 4.3 fås skillnaden i kostnad mellan att använda natriumhydroxid 

och natriumkarbonat. För blekning ingår även kostnadsförändringen för väteperoxid, och för 

impregneringen avses att man går från pH 9,3 med natriumhydroxid till pH 8,0 med natriumkarbonat.  

Att ersätta natriumhydroxid med natriumkarbonat i impregnering och blekning av CTMP skulle ge en 

kostnad för alkali och väteperoxid på CTMP-linjen på: 

NaOH 20,3 ∗ 140 + 2,2 ∗ (140 +
30

15,5
∗ 100) = 3576 

Na2CO3 20,3 ∗ 2,74 ∗ 70 + 2,2 ∗ 1,48 ∗ (70 +
40

22,9
) = 4690 

Relativt 
4690

3575
= 1,311  31 % högre 

Att ersätta natriumhydroxid med natriumkarbonat vid produktion av natriumbikarbonat skulle ge en 

kostnad för alkali för produktion av natriumbikarbonat på: 

NaOH 33 ∗ 140 = 4620 

Na2CO3 33 ∗ 1,32 ∗ 70 = 3049 

Relativt 
3049

4620
= 0,660  34 % lägre 

 

Att ersätta natriumhydroxid med natriumkarbonat på alla de tre områdena skulle ge en total kostnad 

på: 

NaOH 3576 + 4620 = 8196 

Na2CO3 4690 + 3049 = 7739 

Relativt 
7739

8196
= 0,944  5,6 % lägre 
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5. Diskussion  

Vid samma väteperoxidsats förlorade man ca 1,3 % ISO-enheter vid laborationsblekningen av 

natriumkarbonat jämfört med natriumhydroxid. Genom att höja väteperoxidsatsen från 30 till 40 

kg/ton torr massa ökade den relativa ljusheten för natriumkarbonat från 17,7 % till 19,6 % ISO, för att 

hamna på ungefär samma ljushet som med natriumhydroxid, se Tabell 7. Detta krävde 1,48 gånger 

större mängd alkali, vilket är lite mer än det teoretiskt beräknade viktförhållandet på 1,32. Utifrån dessa 

satser blev ljusheten som sagt inte helt lika för natriumkarbonat och natriumhydroxid, men för vidare 

diskussioner antas det att ljusheten blev samma.  

Restperoxiden blev högre för blekning med natriumkarbonat (40 kg ptm väteperoxid) jämfört med 

natriumhydroxid, se Tabell 8. Det krävdes alltså mer satsat alkali och mer satsad väteperoxid för att 

komma upp i samma ljushet. Dessutom användes väteperoxiden på ett mindre effektivt sätt för 

natriumkarbonat, d.v.s. kemikalieförlusterna blev större. 

Blekning på Skoghalls bruk är en högkonsistensblekning medan laborationsblekningen är en medium-

lågkonsistensblekning. De experimentella värdena för restperoxiden för det maximala ljushetsvärdet på 

~72 % ISO, se Tabell 8 överensstämmer med restperoxidvärdena för mediumkonsistensblekning från 

Akzo Nobel [6]. Att bleka med en högre masskoncentration leder till att det krävs en mindre mängd 

kemikalier, då kemikalierna blir mer koncentrerade i den vätskemängd som finns. Detta gör att man 

inte kan applicera värden från blekningsförsöken direkt på den storskaliga processen på bruket. I stället 

får man använda sig av förhållanden. 

Att bleka med en blandning av natriumkarbonat och natriumhydroxid verkar enligt rapporten av A. W. 

Rudie ge något sämre dragindex, rivindex och sprängindex, jämfört med att bleka med 100 % 

natriumhydroxid [5]. Frågan är om det är blandningen av kemikalierna som gör att indexen försämras, 

eller om det är natriumkarbonaten i sig som är faktorn. Detta är något som borde tas reda på. Något 

annat som bör testas är hur mycket försämringen skulle påverka livsmedelskartongens kvalitet överlag. 

Om det är natriumkarbonaten i sig som försämrar de fysikaliska egenskaperna kan det vara en bra ide 

att bleka med en blandning av natriumkarbonat och natriumhydroxid. Blandningen skulle i så fall bidra 

till en mindre försämring jämfört med att bleka med ren natriumkarbonat.  

Tyvärr går det inte särskilt bra att lagra en koncentrerad lösning bestående av både natriumkarbonat 

och natriumhydroxid. Detta beror på att den höga halten natriumjoner från natriumhydroxiden 

förskjuter jämvikten för löst natriumkarbonat mot den olösta sidan, vilket skulle göra att kristallsoda 

fälls ut. Det fungerar speciellt inte vid de höga koncentrationerna och de låga temperaturerna som 

lösningarna generellt lagras vid på Skoghalls bruk. Väl i blekmixern så späds lösningarna, och i 

blektornet är temperaturen högre än vid lagringen, vilket gör det möjligt at använda en blandning 

under blekningen. Det man skulle behöva göra då är att införa ett till rör som går in i blekmixern, så att 

natriumhydroxid- och natriumkarbonatlösningarna har var sitt rör.  

Fördelen med natriumkarbonatens buffringsförmåga är att man får en mer kontrollerad ljushet. I Figur 

8 kan man se att kurvorna för natriumkarbonat inte har en lika brant lutning vid sitt maximum som 

kurvan för natriumhydroxid har. Detta innebär att man kan få snarlik ljushet med natriumkarbonat 

trots att alkalisatsen varierar något. Detta styrks i rapporten av A.W. Rudie [5]. Utöver förändring av 

blekkemikaliekoncentrationer ändras dessutom ljusheten på de oblekta fibrerna som massan görs av. 

Det är den största anledningen till att ljusheten varierar på den blekta massan mellan blekomgångar. 

Frågan är om denna extra kontroll över den slutliga ljusheten kontra alkalisatsen är värd den eventuella 

försämringen av papperskvaliteten.  
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Att bleka med natriumkarbonat skulle ge en lägre alkalikostnad, men en högre väteperoxidkostnad. Den 

totala kostnaden för blekkemikalierna skulle bli ca 8,3 % dyrare med natriumkarbonat jämfört med 

natriumhydroxid. Denna extra kostnad ska tekniskt sett vara ytterligare lite större, med tanke på att det 

fortfarande saknades en liten ljushetsökning för natriumkarbonaten att komma upp i samma ljushet 

som för natriumhydroxid. Så, det blir inte mer ekonomiskt att byta all natriumhydroxid mot 

natriumkarbonat för att nå samma ljushet. 

Med tanke på hur liten del av förbrukningen av alkali som faktiskt går till blekning av CTMP, se Figur 5, 

och med tanke på de ökade kostnaderna och de eventuella försämrade papperskvaliteterna, känns det 

inte är värt att byta ut all natriumhydroxid till natriumkarbonat. Alternativet att bleka med en 

blandning av natriumhydroxid och natriumkarbonat ör inte uteslutet. Frågan är bara hur förhållandet 

mellan natriumhydroxid, natriumkarbonat och mängden väteperoxid skulle se ut för att nå en viss 

ljushet, samt vad kostnaderna för det skulle bli. Kanske finns det en chans att blekning med en 

blandning av natriumkarbonat och natriumhydroxid skulle vara ekonomiskt gynnsamt.  

 

Natriumsulfit är en bas, medan natriumbisulfit kan fungera som både en syra och en bas. I en 

vattenlösning med utgångs pH på runt 7 agerade bisulfiten som en syra. Natriumhydroxiden tillsätts i 

bruket för att återfå det alkaliska förhållandet.  

Först och främst skall det sägas att mängden vätska inte var riktigt lika för titrerkurvorna för 

natriumhydroxid och natriumkarbonat. Den större vätskemängden för natriumhydroxid gjorde att den 

experimentella impregneringslösningen med natriumhydroxid blev något utspädd jämfört med den för 

natriumkarbonat. Detta gav en lägre koncentration av vätejoner och därmed ett för högt pH. Från pH 

9,3 och uppåt var den totala volymen för titreringarna mest lika. Detta innebär att mängdförhållandet 

som krävs för att nå pH-värden upp till 9,3 skulle varit aningen lägre. Resultatvärdena är därför inte 

helt korrekta, men följande diskussion antar dock det. 

Natriumkarbonat har ingen ekvivalenspunkt i närheten av pH 9,3. Med tanke på att natriumkarbonat 

har en stor buffrande förmåga finns knappt någon tydlig ekvivalenspunkt överhuvudtaget. Att 

natriumkarbonat har en buffrande förmåga kan styrkas med att inte ens Titrandon kunde känna av var 

ekvivalenspunkten låg. När man tittar på titrerkurvan, se Figur 13, kan man dock se antydan till en 

ekvivalenspunkt vid pH strax över 8.  

Att använda pH som styrvariabel fungera inte lika bra för natriumkarbonat som för natriumhydroxid. 

Det beror på att pH för en natriumkarbonatlösning får en väldigt lite förändring om koncentrationen 

skulle ändras. För en skillnad på 0,001 kg alkali/kg NaHSO3 vid de brantaste delarna på titrerkurvorna 

blir skillnaden i pH ca 2,35 enheter för natriumhydroxid och 0,015 enheter för natriumkarbonat. Detta 

visar på hur mycket sämre natriumkarbonat är för pH styrning av förhållandet alkali/natriumbisulfit.  

Det skulle dock fortfarande kunna fungera att använda pH som styrvariabel. Men för att det skulle 

fungera på ett bra sätt skulle troligtvis en pH-meter behöva installeras i processen vilket skulle göra det 

lättare att märka av en väldigt lite förändring av pH. Mer specifikt skulle pH-metern behöva installeras i 

röret för impregneringslösningen, d.v.s. innan vätskan kommer till impregnatorn och blandas med 

flisen. För att ta reda på pH vid impregneringen idag tar man ut prover av impregneringslösningen och 

analyserar dem på laboratorier. En installerad pH-meter skulle innebära att man har koll på kvoten 

alkali/natriumbisulfit vid alla tillfällen, istället för endast vid specifika tidpunkter.  
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En nackdel med att installera en pH-meter i processen är att temperaturen då måste hållas konstant. 

Detta eftersom pH är temperaturberoende och pH-metern kommer att vara kalibrerad för en specifik 

temperatur. För att hålla konstant temperatur på flödet in i impregnatorn krävs att de ingående 

lösningarna också håller konstant temperatur. Temperaturkontroll skulle alltså inte bara behövas för 

natriumkarbonatlösningen utan även för natriumbisulfitlösningen och bruksvattnet. 

 

Att man har pH 9,3 på impregneringsvätska på Skoghalls bruk innebär egentligen pH 9,3 på vätskan 

innan den blandas med flisen. När flisen väl infunnit jämvikt med impregneringslösningen så sjunker 

pH. Om man antar att resultatet från laborationsimpregneringen stämmer någorlunda överens med 

sänkning av pH i bruket, ligger det verkliga pH för impregneringsreaktionen i bruket någonstans runt 

8,8. Om man vill behålla samma pH vid själva impregneringsreaktionen skulle det räcka med att ha ett 

pH på runt 8,6 i impregneringslösningen med natriumkarbonat för att nå samma pH när jämvikten 

infunnits. Dessa antaganden är bortsett från att temperaturen i processen är betydligt högre än 

rumstemperatur, vilket skulle ge ett annat verkligt pH-värde. Så detta ger egentligen bara ett 

förhållande, för att ta reda på hur mycket alkali som krävs för att få samma pH. Det skall också sägas att 

de pH-värden som fåtts fram med laborationsimpregneringen inte egentligen kan sägas motsvarar en 

specifik punkt i impregneringsprocessen, utan snarare vid det tillfället där jämvikt mellan 

impregneringsvätskan och flisen nått jämvikt.  

Det finns inget specifikt pH som gör att impregneringen blir optimal, men man vill gärna ligga på ett 

pH på över 8 på Skoghalls bruk. Därmed är det viktigare att man kan använda pH som en styrvariabel, 

än att försöka uppnå ett högt pH-värde. Det som passar bäst för natriumkarbonat, vad gäller syrningen, 

är pH 8. Utifrån labborationsimpregneringen gav detta ett pH på 8,4 efter att jämvikten ställt in sig. 

Detta innebär att man kan använda pH som styrning av impregneringsvätskan innan den blandas med 

flisen, samtidigt som man får ett pH-värde som ligger en bit över 8 när själva impregneringsreaktionen 

sker. Sedan skulle det inte heller vara hela världen ifall det visar sig efter att jämvikt infunnits att pH 

inte blir så högt som 8,4 utan kanske stannar runt 8, då miljön fortfarande är alkalisk. Det viktigaste är 

att pH inte sjunker under 8. 

Att byta från en impregneringslösning på pH 9,3 med natriumhydroxid till pH 8 med natriumkarbonat 

skulle kräva ca 170 % större mängd alkali. Dessutom blir alkalikostnaden för att nå pH 8 med 

natriumkarbonat bli 37 % högre än att nå pH 9,3 med natriumhydroxid. Detta kan jämföras med att nå 

pH 8,6 på 50 %, eller pH 9,3 på 93 %, högre alkalikostnad. Oavsett vilket pH man vill uppnå kommer 

kostnaden för impregnering med natriumkarbonat att vara dyrare än impregnering med 

natriumhydroxid. 

Att pH på impregneringslösningen för laborationsimpregneringen av natriumkarbonat ökade efter att 

jämvikt uppstått med flisen är lite underligt. Det som gör att pH ändras när flisen blandas i är dels att 

flisen innehåller sura vätskor, dels att fukthalten på flisen ligger på 40 %. Både de sura vätskorna och 

den tillkomna vätskemängden från fukten i flisen borde bidra till att pH sjunker. Detta stämmer för 

natriumhydroxid, men som sagt inte för natriumkarbonat.  

Den troliga anledningen till att pH ökade är att natriumkarbonat, till skillnad från natriumhydroxid, är 

en tvåvärd bas [1]. Eftersom natriumbisulfit är tvåvärd [9] skapas ett väldigt komplext jämviktssystem. 

Att jämviktsreaktionerna förskjuts på olika sätt skulle kunna leda till att pH höjs. Detta är ett framtida 

försök som bör göras, så att man får förståelse för hur systemet av denna syra och denna bas fungerar. 
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Totalt sett skulle bytet av alkali för blekning och impregnering av CTMP bidra till en kostnadsökning på 

ca 31 %, sett till kostnaden för alkali och väteperoxid. Det är alltså inte ekonomiskt lönsamt att utföra 

bytet. Med tanke på att det finns en stor möjligt att det går att byta ut natriumhydroxid mot 

natriumkarbonat vid produktion av natriumbikarbonat, skulle man totalt sett kunna få en liten vinst. 

Om an utgår från att man kan följa det teoretiska viktförhållandet vid byte av alkali vid produktion av 

natriumbikarbonat skulle den totala vinsten för de tre delarna av bruket kunna ligga på ca 5,5 %, sett till 

kostnaden för alkali och väteperoxid. Detta är dock en väldigt liten besparing. Vinsten hade varit 

betydligt större om bytet av alkali endast gjordes för produktion av natriumbikarbonat. 

Att försöka nå ett pH på 8,6 eller 9,3 på impregneringslösningen med natriumkarbonat skulle göra att 

behålla samma kostnad eller bidra med en ökning, även om alkalibytet görs för produktion av 

natirumbikarbonat. Det finns alltså troligtvis inget sätt att få det att bli ekonomiskt gynnsamt, och dessa 

pH-värden blir därför helt uteslutet. Om man fokuserar på kostnaden, och man ändå kan tänka sig att 

ligga på ett lägre pH vid impregneringen, hade man istället lika gärna kunnat minska mängden 

natriumhydroxid. Detta skulle reducera mängden alkali som krävs istället för att öka den, och därmed 

även reducera kostnaderna något. 

 

Anledningen till att lösligheten ville bekräftas var för att bruksvattnet är mekaniskt renat, vilket innebär 

att det fortfarande finns partiklar och ämnen kvar i vattnet. Dessa partiklar och ämnen kan påverka 

lösligheten hos natriumkarbonaten. Värdena i Solvays tabell [4], se Tabell 2, är tagna från andra 

tabellverk, vilket troligtvis är från experiment utförda med renare vattnet än bruksvattnet. 

När natriumkarbonaten och vattnet blandades blev det en temperaturökning. Detta gjorde att i princip 

alla prover var tvungna att kylas i vattenbad till den temperaturen som ville studeras. Temperaturen 

mättes därför kontinuerligt. På grund av att temperaturen på termometern var lägre än temperaturen 

på lösningen började kristallisation ske på termometern varje gång temperaturen mättes. Detta gjorde 

att koncentrationen av natriumkarbonat sjönk något för varje mätning, vilket är en faktor till att de 

experimentella proverna klarade lägre temperaturer än vad tabellvärdena visade. De experimentella 

temperaturerna borde därför inte ses som ett riktmärke. En annan anledning till detta är att kristallsoda 

faller ut som små genomskinliga kristaller. Det var därför svårt att avgöra om det var utfällning man såg 

eller bara smuts i vattnet.  

När väl kristallsoda fallit ut upplevdes det att det krävdes högre temperatur än mättnadstemperaturen 

för att lösa upp den utfällda kristallsodan. Det är troligtvis därför Solvay rekommenderar att man ligger 

2 grader över löslighetstemperaturen [2]. 

De gånger som temperaturen mättes hälldes det i 15 g natriumkarbonat i 30 g vatten, vilket skulle 

motsvara en 50 w% lösning om allt löst sig, vilket inte är möjligt, se Tabell 2. I och med att vattnet blev 

kallare när fast kristallsoda löstes, tyder det på att bildandet av kristallsoda är exotermt. Frågan är då 

om temperaturutvecklingen endast kommer från att natriumkarbonaten löser sig, eller också från att 

kristallsoda bildas. För att reda ut detta, och därmed kunna förutbestämma hur stor 

temperaturutvecklingen skulle bli i mixertanken behöver ytterligare försök göras. Det känns viktigt att 

veta vad temperaturökningen blir utifrån önskad koncentration, så att man vet hur mycket isolering av 

rör och eventuell uppvärmning som krävs vid förvaring och i processen. Om värmeutvecklingen blir 

stor, skulle det kunna innebära att komplettering av befintlig utrusning inte behöver göras i samma 

utsträckning.  
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Det man kan säga angående temperaturökningen är dock att den mängd som krävs för önskad 

koncentration kommer att bidra till en lägre temperaturökning än 19 till 42°C, då en mindre mängd 

natriumkarbonat per mängd vatten kommer att lösa sig.  

För fortsatt arbete skulle man vilja göra en löslighetskurva med bruksvattnet för att med säkerhet veta 

vilka temperaturer som krävs för att nå vissa lösligheter. Detta ryms dock inte inom ramen för detta 

arbete. Att Solvays tabell är gjord från värden tagna från andra tabellverk [2], och att deinte själva utfört 

experiment angående löslighetens temperaturberoende, kan tyda på att det är svårare än vad man kan 

tro att testa lösligheten. Anledningen till det är troligtvis på grund av de två fenomenen 

temperaturökning och utfällning av kristallsoda. 

 

Man vill ha en sådan koncentration på natriumkarbonatlösningen att samma kemikalieflöden kan 

behållas för som för 18 % natriumhydroxidlösning. Det går att ha en sådan koncentration så att flödet 

blir samma utifrån det teoretiska viktförhållandet, och utifrån förhållandet som behövs för att uppnå 

samma ljushet vid blekning. Detta motsvarar en koncentration på 23,7 % i en temperatur på över 

25,5°C respektive en koncentration på 26,6 % och en temperatur på över 28,5°C. Med tanke på att 

Solvay rekommenderar att man förvarar lösningen i 2°C över utfällningstemperaturen [2], men inte i en 

högre koncentration än 30 %, gör detta att förvaring av en 26,6 % natriumkarbonat skulle fungera, men 

kräva en förvaringstemperatur på strax över 30°. Det innebär också att man skulle behövs höja 

temperaturen på kylvattnet från 27°C till, som sagt, helst över 30°C, vilket verkar vara möjligt. 

För att behålla samma flöde för natriumkarbonatlösningen som för natriumhydroxidlösningen till 

impregnatorn, skulle det krävas en koncentration på 50 %, 54 % eller 69 % beroende på vilket pH man 

vill ha på impregneringslösningen. Ingen av dessa koncentrationer är fysiskt möjliga, oavsett 

temperatur.  

Väteperoxiden som tillsätts i blekmixern är redan koncentrerad (~49 %). Detta kräver att 

väteperoxidflödet ökas med 33 %. Om man utgår från en koncentration på 26,6 % på 

natriumkarbonatlösningen och att man vill nå ett pH på 8 i impregneringslösningen, måste flödet till 

impregneringen ökas med 84,5 %. Flödet måste ökas ytterligare om man vill uppnå pH 8,6 eller pH 9,3. 

På grund av den ökade hastigheten kommer flödena blir mer turbulenta samt att vissa ledningar kan bli 

flaskhalsar. Detta bör undersökas noggrannare, då detta kan leda till att man inte kan öka flödena i den 

utsträckning som krävs för att tillföra tillräckligt stor mängd kemikalier. För att nå önskat 

kemikalieflöde kan man eventuellt behöva införskaffa nya rör.  

Trots den högre koncentrationen på 26,6 % på natriumkarbonatlösningen krävs det totalt sett en större 

mängd lösning för att ersätta 18 % natriumhydroxidlösningen. Den befintliga mixertanken har varit 

tillräcklig för att förse brukets behov av natriumbikarbonatlösning. Frågan är om mixertanken klarar av 

att hålla samma hastighet av tillredning av natriumkarbonat, som hastigheten för förbrukningen av 

den. Med tanke på att, förhoppningsvis, även den nya anläggningen kommer att använda 

natriumkarbonat vid produktion av natriumbikarbonat, ställs stora krav på tillredningshastigheten av 

natriumkarbonatlösningen.  

Utifrån Solvays rekommendationer [2] och resultaten från experimenten är det mer komplicerat än 

man kan tro att ha att göra med natriumkarbonatlösning. Därför vore det väldigt bra om man 

installerar utrustning för förvätning, isolerar rör (speciellt de som går utomhus), och att 

förvaringstanken som måste införskaffas uppfyller alla de krav som behövs - inklusive uppvärmning och 

omrörning.  
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Vid planerade stopp krävs natriumhydroxid för lutkörning. Det innebära att man skulle behöva 

installera ventiler så att man kan växla mellan att köra natriumkarbonat och natriumhydroxid. Alla 

eventuella nya rör som införskaffas bör dessutom kunna hantera den beräknade ökningen av 

natriumkarbonatflödena ovan.  

 

Trots den låga kalciumkoncentrationen finns det en risk för utfällning av kalciumkarbonat på grund av 

de extrema förhållandena som exempelvis över pH 12 i förvaringen och temperaturer på 170 grader i 

raffinören. Diagrammen i Bilaga 7 [8], visar endast lösligheten för kalcium för pH upp till 8,4 och 

temperaturer upp till 40 °C. På grund av detta, och eftersom det är så många faktorer som spelar in, är 

det svårt att med säkerhet bekräfta risken endast utifrån teoretiska spekulationer. För att med säkerhet 

garantera att det inte finns risk för utfällning av kalciumkarbonat skulle man behöva göra 

experimentella försök vid de betingelser som kommer finnas i de olika delarna i processen. Både 

blekning och impregnering har betydligt högre temperatur, lägre pH och en lägre koncentration än den 

koncentrerade natriumkarbonatlösningen. Om det finns risk för utfällning av natriumkarbonat borde 

risken vara störst i förvaringstanken. Även där är utfällning av kristallsoda som störst, med undantag 

för oisolerade rör och rör utomhus. 

 

Innan fabriksförsök övervägs bör vidare experiment utföras och ytterligare information införskaffas. 

Detta inkluderar experiment för att ta reda på: hur mycket de fysikaliska egenskaperna på massan 

förändras av blekning med natriumkarbonat, hur systemen natriumkarbonat-natriumbisulfit fungerar, 

hur stor temperaturökningen blir när vatten och natriumkarbonat blandas, om det finns risk för 

kalciumkarbonat, vilken och hur mycket utrustning som bör införskaffas samt hur man på bruket skall 

hantera eventuell utfällning av kristallsoda och kalciumkarbonat, mm. När väl fabriksförsöken skall 

göras behöver en tillfällig förvaringstank användas, då det inte finns någon ledig på bruket som kan 

användas. 
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6. Slutsats 
 

• För att komma upp i samma ljushet vid blekning med natriumkarbonat som med 

natriumhydroxid krävs en ökning av mängden alkali på 48 w% och en ökning av mängden 

väteperoxid på 33 w%.  

• Detta skulle innebära en total kostnadsökning för blekkemikalierna (alkali, väteperoxid och 

EDTA) på ca 8,3 % för blekning med natriumkarbonat jämfört med att bleka med 

natriumhydroxid.  

 

Kemikaliebytet kan potentiellt ge sämre fysikaliska massaegenskaper, men ger däremot en 

större kontroll över den slutliga ljusheten. En möjlighet skulle kunna vara att bleka med en 

blandning av natriumkarbonat och natriumhydroxid, då natriumkabronaten i sig eventuellt 

kan vara anledningen till försämringen.  

 

• För impregnering med natriumkarbonat är det lämpligast att använda en impregneringsvätska 

innehållande 0,94 kg Na2CO3/kg NaHSO3, vilket innebär att ca 170 % mer alkali krävs än vad 

som används idag.  

• Kostnaden för alkali till impregneringen av CTMP skulle öka med ca 37 % för natriumkarbonat 

vid pH 8 jämfört med kostnaden för natriumhydroxid vid pH 9,3. 

 

Denna mängd natriumkarbonat ger ett pH på 8,0 på impregneringsvätskan innan den går in i 

impregnatorn, vilket är det pH för natriumkarbonat som är bäst lämpad för pH-styrning av 

förhållandet alkali/natriumbisulfit. På grund av natriumkarbonatens buffrande förmåga blir 

förändringen i pH väldigt liten när koncentrationen på natriumbisulfiten ändras, jämfört med 

natriumhydroxid. För att kunna detektera små skillnader i pH skulle man behöva installera en 

pH-meter i inflödet till impregnatorn. pH ökar något efter att jämvikt infallit med flisen, vilket 

gör att man kommer ha ett alkaliskt pH även vid själva impregneringsreaktionen.  

 

• Det är totalt sett inte ekonomiska försvarbart att göra bytet av alkali för blekning och 

impregnering av CTMP. 

 

Utbytet av alkali för impregnering och blekning av CTMP skulle tillsammans innebära en 

kostnadsökning på 31 % sett till kostnad för alkali och väteperoxid. Om bytet från 

natriumhydroxid till natriumkarbonat är möjligt för produktionen av natriumbikarbonat, 

skulle den totala kostnaden för de tre delarna av bruket (för alkali och väteperoxid) eventuellt 

kunna minskas med 5,5 %.  

 

• Befintlig utrusning bör kompletteras så att de motsvarar kemikalileverantörens 

rekommendationer. 

 

Natriumkarbonatlösningen kan förvars i en koncentration på ca 26,6 %, och en temperatur på 

strax över 30°C. Denna koncentration skulle göra att man kan behålla samma alkaliflöde till 

blekningen för natriumkarbonatlösning som vid blekning av natriumhydroxid, men man 

måste öka flödet till impregneringen. 30°C ställer stora krav på utrusningen, men en lägre 

koncentration skulle dock öka kemikalieflödena ytterligare, vilket rören potentiellt inte kan 

hantera. När natriumkarbonat och vatten blandas sker en värmeutveckling och när utfällning 

sker är det kristallsoda som faller ut. Vill man kunna köra lutkörning som rengöringssteg av 

utrustningen behöver nya rör och ventiler införskaffas.  
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Eventuellt finns det risk för utfällning av kalciumkarbonat, men det är svårt att säga med 

säkerhet att risken inte finns, då det är många faktorer som spelar in. Risken för utfällning av 

kalciumkarbonat är troligtvis störst i förvaringstanken. Det finns många vidare försök som 

bör göras, och information som bör införskaffas, innan några fabriksförsök görs eller några 

beslut fattas. Trots att natriumkarbonat är det billigaste och mest ofarliga alternativet till 

natriumhydroxid, och att det teoretiskt sett skulle fungera bra som en utbrytare, är det mycket 

som man behöver ta hänsyn till vad gäller natriumkarbonat, många saker som inte fungerar 

riktigt som man trott, och det krävs eftertanke för att saker ska görs på rätt sätt. 

 

• Utifrån dessa slutsatser ser det inte ut som att natriumhydroxid borde ersättas med 

natriumkarbonat som alkalikälla vid impregnering och blekning av CTMP på Skoghalls bruk.  
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Bilaga 1 – Dosering av kemikalier labb-blekning 
 

20 g torr massa motsvarar 63,2 g fuktig massa med en torrhalt på 31,65%. Till varje paket tillsattes 63,2 

g fuktig massa, 10 µl samt kemikalier enligt följande tabell: 

 

 Paket H2O2 (µl) Alkali (µl) Vatten (g) 
 1 1023 928 135,3 

 2 1023 1392 134,8 

NaOH 3 1023 1856 134,4 

 4 1023 2320 133,9 

 5 1023 2785 133,5 

 6 1023 1950 134,3 

 7 1023 2600 133,7 

 8 1023 3250 133,0 

 9 1023 5000 131,3 

Na2CO3 10 1023 7000 130,0 

 11 1365 1950 134,1 

 12 1365 2600 133,4 

 13 1365 3250 132,8 

 14 1365 5000 131,1 

 

Kemikalierna som använts var: 

18 % natriumhydroxidlösning 

49,2 % väteperoxidlösning 

40 % EDTA-lösning 

17 % natriumkarbonatlösning 
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Bilaga 2 – % ISO-ljushet för blekprover 
 

Oblekt referensprov 

 

Pappersark 1 

+ UV 59,14 59,94 59,87 59,79 60,01 
- UV 59,25 60,02 59,99 59,91 60,12 
Medelvärde 59,195 59,98 59,93 59,85 60,065 

Medelvärde för första arket blir 59,804. 

 

Pappersark 2 

+ UV 59,18 59,64 61,40 61,14 59,58 
- UV 59,29 59,75 61,53 61,25 59,69 
Medelvärde 59,235 59,69 61,465 61,195 59,635 

Medelvärde för andra arket blir 60,244. 

 

Medelvärdet för referensprovet blir således 60,024≈60,02. 

 

 

10 kg NaOH ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 10 kg NaOH ptm. 

+ UV 70,01 69,63 71,06 71,51 70,28 
- UV 70,17 69,76 71,19 71,63 70,40 
Medelvärde 70,09 69,695 71,125 71,57 70,34 

Medelvärde för första arket blir 70,564. 

 

Pappersark 2, ljushet för 10 kg NaOH ptm. 

+ UV 70,93 71,52 71,45 70,51 71,58 
- UV 71,06 71,65 71,57 70,65 71,71 
Medelvärde 70,995 71,585 71,51 70,58 71,645 

Medelvärde för andra arket blir 71,263. 

 

Medelvärdet för ljushet för 10 kg NaOH ptm blir således 70,9135≈70,91. 
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15 kg NaOH ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 15 kg NaOH ptm. 

+ UV 72,19 72,15 71,18 71,68 71,43 
- UV 72,34 72,27 71,33 71,82 71,55 
Medelvärde 72,265 72,21 71,255 71,75 71,49 

Medelvärde för första arket blir 71,794. 

 

Pappersark 2, ljushet för 15 kg NaOH ptm. 

+ UV 71,57 71,73 71,51 71,43 71,73 
- UV 71,71 71,88 71,65 71,58 71,87 
Medelvärde 71,64 71,805 71,58 71,505 71,8 

Medelvärde för andra arket blir 71,666. 

 

Medelvärdet för ljushet för 15 kg NaOH ptm blir således 71,73. 

 

 

20 kg NaOH ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 20 kg NaOH ptm. 

+ UV 69,88 70,92 70,95 70,85 70,96 
- UV 69,99 71,04 71,06 70,97 71,08 
Medelvärde 69,935 70,98 71,005 70,91 71,02 

Medelvärde för första arket blir 70,77. 

 

Pappersark 2, ljushet för 20 kg NaOH ptm. 

+ UV 71,06 70,67 70,78 71,15 70,69 
- UV 71,17 70,83 70,94 71,29 70,83 
Medelvärde 71,115 70,75 70,86 71,22 70,76 

Medelvärde för andra arket blir 70,941. 

 

Medelvärdet för ljushet för 20 kg NaOH ptm blir således 70,8555≈70,86. 
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25 kg NaOH ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 25 kg NaOH ptm. 

+ UV 69,40 69,08 69,00 69,25 69,19 
- UV 69,55 69,20 69,14 69,39 69,32 
Medelvärde 69,475 69,14 69,07 69,32 69,255 

Medelvärde för första arket blir 69,252. 

 

Pappersark 2, ljushet för 25 kg NaOH ptm. 

+ UV 69,09 68,70 69,11 68,67 68,56 
- UV 69,21 68,81 69,22 68,82 68,68 
Medelvärde 69,15 68,755 69,165 68,745 68,62 

Medelvärde för andra arket blir 68,877. 

 

Medelvärdet för ljushet för 25 kg NaOH ptm blir således 69,0645≈69,06. 

 

 

30 kg NaOH ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 30 kg NaOH ptm. 

+ UV 62,67 62,69 63,26 63,76 62,80 
- UV 62,77 62,80 63,38 63,88 62,88 
Medelvärde 62,72 62,745 63,32 63,82 62,84 

Medelvärde för första arket blir 63,189. 

 

Pappersark 2, ljushet för 30 kg NaOH ptm. 

+ UV 62,96 63,58 63,98 64,15 64,17 
- UV 63,06 63,69 64,09 64,25 64,26 
Medelvärde 63,01 63,635 64,035 64,20 64,215 

Medelvärde för andra arket blir 63,819. 

 

Medelvärdet för ljushet för 30 kg NaOH ptm blir således 63,504≈63,50. 
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19,5 kg Na2CO3 ptm, 30 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 19,5  kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 70,77 70,61 70,31 70,58 70,88 
- UV 70,93 70,76 70,47 70,75 71,06 
Medelvärde 70,85 70,685 70,39 70,665 70,97 

Medelvärde för första arket blir 70,712. 

 

Pappersark 2, ljushet för 19,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 69,80 70,38 70,71 70,66 70,24 
- UV 69,96 70,54 70,90 70,84 70,40 
Medelvärde 69,88 70,46 70,805 70,75 70,32 

Medelvärde för andra arket blir 70,443. 

 

Medelvärdet för ljushet för 19,5 kg Na2CO3 ptm blir således 70,5775≈70,58. 

 

 

26 kg Na2CO3 ptm, 30 kg H2O2 ptm 

 

Tabell A: Pappersark 1, ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 70,71 70,29 70,51 70,52 71,08 
- UV 70,88 70,44 70,65 70,68 71,25 
Medelvärde 70,795 70,365 70,58 70,60 71,165 

Medelvärde för första arket blir 70,701. 

 

Tabell B: Pappersark 2, ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 70,69 70,84 70,79 70,39 71,21 
- UV 70,84 71,01 70,95 70,54 71,34 
Medelvärde 70,765 70,925 70,87 70,465 71,275 

Medelvärde för andra arket blir 70,86. 

 

Medelvärdet för ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm blir således 70,7805≈70,78. 
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32,5 kg Na2CO3 ptm, 30 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 69,75 70,47 70,43 70,06 70,58 
- UV 69,89 70,63 70,59 70,23 79,74 
Medelvärde 69,82 70,55 70,51 70,145 70,66 

Medelvärde för första arket blir 70,337. 

 

Pappersark 2, ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 69,53 69,64 69,62 69,36 69,83 
- UV 69,70 69,78 69,79 69,52 69,98 
Medelvärde 69,615 69,71 69,705 69,44 69,905 

Medelvärde för andra arket blir 69,675. 

 

Medelvärdet för ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm blir således 70,007≈70,01. 

 

 

50 kg Na2CO3 ptm, 30 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 66,28 65,84 66,00 66,58 66,20 
- UV 66,52 65,97 66,14 66,72 66,32 
Medelvärde 66,40 65,905 66,07 66,65 66,26 

Medelvärde för första arket blir 66,257. 

 

Tabell B: Pappersark 2, ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 66,78 66,80 66,92 66,55 67,10 
- UV 66,91 66,95 67,08 66,72 67,24 
Medelvärde 66,845 66,875 67,00 66,635 67,17 

Medelvärde för andra arket blir 66,905. 

 

Medelvärdet för ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm blir således 66,581≈66,58. 
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70 kg Na2CO3 ptm, 30 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 70 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 61,75 61,69 61,51 61.51 61,99 
- UV 61,87 61,82 61,64 61,63 62,10 
Medelvärde 61,81 61,755 61,575 61,57 62,045 

Medelvärde för första arket blir 61,751. 

 

Tabell B: Pappersark 2, ljushet för 70 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 62,30 61,63 61,28 62,22 61,57 
- UV 62,43 61,76 61,42 62,32 61,68 
Medelvärde 62,365 61,695 61,35 62,27 61,625 

Medelvärde för andra arket blir 61,861. 

 

Medelvärdet för ljushet för 70 kg Na2CO3 ptm blir således 61,806≈61,81. 

  

 

19,5 kg Na2CO3 ptm, 40 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 19,5  kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 71,55 70,94 72,34 71,47 71,79 
- UV 71,70 71,12 72,51 71,63 71,93 
Medelvärde 71,625 71,03 72,425 71,55 71,86 

Medelvärde för första arket blir 71,698. 

 

Pappersark 2, ljushet för 19,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 71,69 71,43 71,73 71,56 72,69 
- UV 71,86 71,58 71,91 71,70 72,86 
Medelvärde 71,775 71,505 71,82 71,635 72,775 

Medelvärde för andra arket blir 71,902. 

 

Medelvärdet för ljushet för 19,5 kg Na2CO3 ptm blir således 71,8. 
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26 kg Na2CO3 ptm, 40 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 71,34 71,19 72,07 71,11 71,47 
- UV 71,51 71,34 72,23 71,23 71,62 
Medelvärde 71,425 71,265 72,15 71,17 71,545 

Medelvärde för första arket blir 71,5092. 

 

Pappersark 2, ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 71,95 71,23 71,29 72,30 71,20 
- UV 72,11 71,39 71,45 72,46 71,37 
Medelvärde 72,03 71,31 71,37 72,38 71,28 

Medelvärde för andra arket blir 71,674. 

 

Medelvärdet för ljushet för 26 kg Na2CO3 ptm blir således 71,5916≈71,59. 

 

 

32,5 kg Na2CO3 ptm, 40 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 70,87 71,34 71,10 70,73 71,00 
- UV 71,06 71,52 71,29 70,90 71,16 
Medelvärde 71,965 71,43 71,195 70,815 71,08 

Medelvärde för första arket blir 71,297. 

 

Pappersark 2, ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 70,92 71,69 71,24 71,34 71,68 
- UV 71,09 71,89 71,41 71,52 71,83 
Medelvärde 71,005 71,79 71,325 71,43 71,755 

Medelvärde för andra arket blir 71,461. 

 

Medelvärdet för ljushet för 32,5 kg Na2CO3 ptm blir således 71,379≈71,38. 
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50 kg Na2CO3 ptm, 40 kg H2O2 ptm 

 

Pappersark 1, ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 67,38 68,18 67,19 67,26 67,39 
- UV 67,55 68,33 67,36 67,43 67,56 
Medelvärde 67,465 68,255 67,275 67,345 67,475 

Medelvärde för första arket blir 67,563. 

 

Pappersark 2, ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm. 

+ UV 66,96 68,02 67,81 67,28 67,05 
- UV 67,13 68,18 67,98 67,44 67,20 
Medelvärde 67,045 68,10 67,895 67,36 67,125 

Medelvärde för andra arket blir 67,505. 

 

Medelvärdet för ljushet för 50 kg Na2CO3 ptm blir således 67,534≈67,53. 
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Bilaga 3 – Tabellerade mätvärden för blekförsöken 
 

 

Mätvärden för försök med 30 kg väteperoxid ptm för natriumhydroxid. 

kg NaOH ptm % ISO Restperoxid % Förbrukad kg H2O2 ptm Slut pH 

10 70,91 57,9 11,4 7,5 

15 71,73 46,1 16,2 7,8 

20 70,86 24,2 22,8 8,4 

25 69,06 6,1 28,2 8,9 

30 63,50 0,5 29,9 9,5 

 

 

Mätvärden för försök med 30 kg väteperoxid ptm för natriumkarbonat. 

kg Na2CO3 ptm % ISO Restperoxid % Förbrukad kg H2O2 ptm Slut pH 

19,5 70,58 47,2 15,9 7,9 

26 70,78 35,2 19,5 8,0 

32,5 70,01 20,9 23,8 8,1 

50 66,58 5,6 28,3 8,8 

70 61,81 1,5 29,6 9,0 

 

 

Mätvärden för försök med 40 kg väteperoxid ptm för natriumkarbonat. 

kg Na2CO3 ptm % ISO Restperoxid % Förbrukad kg H2O2 ptm Slut pH 

19,5 71,80 55,7 17,8 7,9 

26 71,59 40,2 24,0 8,1 

32,5 71,38 30,6 27,8 8,2 

50 67,53 5,2 38,0 8,6 
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Bilaga 4 – Titrering mot natriumbisulfitlösning 
 

Rådata från Titrandouppsättningen, där 18 % natriumhydroxid titreras mot en lösning som 

ursprungligen bestod av 5,3 ml av 36,98% natriumbisulfitlösning (vilket motsvarar 5,3 g 

natriumbisulfit) och 100 ml tillsatt vatten. 

 

Vid pH 9,3 är alltså den totala volymen 109,5 ml.  
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Rådata från Titrandouppsättningen, där 15 % natriumkarbonat titreras mot en lösning som 

ursprungligen bestod av 5,3 ml av 36,98% natriumbisulfitlösning (vilket motsvarar 5,3 g 

natriumbisulfit) och 75 ml tillsatt vatten. 
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Vid pH 9,3 är alltså den totala volymen 100,1 ml.  
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Bilaga 5 – Densitet för använda kemikalier 
 
 
För att kunna konvertera mellan volym och vikt under arbetets gånga användes följande värden för 

densiteten. 

 

 

För att ta reda på densiteten för ta reda på densiteten för väteperoxiden användes AkzoNobels 

produktmanual för väteperoxid, temperaturen antogs vara 20°C. Värdet tags fram med hjälp av 

interpolering. 

https://eka.nouryon.com/siteassets/Brochure-Product-Information-Manual-hydrogen-peroxide-

December-2015.pdf 

 

Väteperoxid  1191,6 g/l  49,2 % 

 

 

 

För att ta reda på densiteten för ta reda på densiteten för natriumhydroxiden användes hemsidan 

handymath, vid 20°C. 

http://www.handymath.com/cgi-bin/naohtble3.cgi?submit=Entry 

 

Natriumhydroxid  1197,1 g/l,  18 % 

 

 

 

För att ta reda på densiteten för ta reda på densiteten för natriumkarbonat användes hemsidan 

engineeringtoolbox, vid 20°C. Värdena togs fram med hjälp av extrapolering.  

https://www.engineeringtoolbox.com/density-aqueous-solution-inorganic-sodium-salt-concentration-

d_1957.html 

 

Natriumkarbonat  1176,6 g/l  17 % 

Natriumkarbonat  1153,8 g/l  15 % 

Natriumkarbonat 1227,7 g/l  26,6 % 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Det var svårt att hitta densiteten för en EDTA i vattenlösning, så värdet på densiteten approximerades. 

 

EDTA   1000 g/l  40 % 

 

 

 

 

Densiteten för natriumbisulfitlösningen togs fram av anställd på Sulfatlabb. 

 

Natriumbisulfit  1327 g/l  36,9 % 
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Bilaga 6 – SCA Graphic Paper metoder 
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Bilaga 7 – Diagram för löslighet av kalciumkarbonat 

Diagrammen är tagna från Wikipedias artikel Calcium Carbonate. 

 

 

 

Wikipedia Contributors (2019-05-08). Calcium Carbonate. Tillgängligt: 

ttps://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcium_carbonate&oldid=896174127 [2019-05-18] 

 


