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Sammanfattning 
 

Neutralsulfitkokning av björk möjliggör ett högt utbyte av hemicellulosa, vilket bidrar positivt 

till flutingens egenskaper och minskar vedkostnaden. Neutralsulfitkoket ska avbrytas när 

delignifieringen nått tillräckligt långt för att veden ska kunna defibreras skonsamt med en 

rimlig energiinsats, men innan nedbrytningen av hemicellulosa hunnit accelerera. Syftet med 

detta examensarbete var att undersöka utbytets och malningens inverkan på NSSC-massans 

egenskaper. 

 

En laboratoriestudie genomfördes där massan kokades till olika utbyten och maldes vid olika 

insatser. Resultatet av den studien användes sedan för att ställa om kokaren och raffinörerna 

på lämpligt sätt vid fabriksförsöken. Massaprover togs ut efter det andra kvarnsteget och 

skickades för analys. De mest väsentliga egenskaperna för fluting testades genom CCT 

(Corrugated Crush Test), CMT (Concora Medium Test) och SCT (Short Span Compression 

test) men övriga konventionella egenskaper testades likväl. En avgörande egenskap för fluting 

är också dess krypstyvhet som undersöktes på laboratorie genom isokrona kryptester. För att 

få en djupare förståelse för NSSC-massans egenskaper samt kokningens och malningens 

inverkan på dessa utfördes även fiberkaraktärisering. 

 

Resultatet visar att styrkan på NSSC-massan kan påverkas genom att variera både utbytet och 

effekten i raffinörerna. För att åstadkomma en signifikant styrkeökning krävs ett lågt utbyte 

tillsammans med en hög effekt i raffinörerna. Kraftiga ändringar av dessa parametrar leder 

dessvärre till att papperets egenskaper förändras i den grad att körbarheten på maskin kan 

påverkas. Studien visar även att fluting som uppfyller dagens riktvärden kan framställas 

kostnadseffektivt genom ett högt utbyte i kokaren och en hög insats i raffinörerna. Samtidigt 

erhålls då en ljusare massa, vilket kan vara betydande i vissa fall. Krypmätningarna visar 

samtidigt att malningen i positiv bemärkelse påverkar krypstyvheten medan utbytets inverkan 

är mer svårtolkat. Ett allt för högt utbyte verkar dock vara negativt ur krypstyvhetssynpunkt.



 
 

  

Abstract 

 

Neutral sulphite cooking of birch enables a high yield of hemicelluloses. This contributes 

positively to the properties of the flute, reduces the amount of wood needed and hence the 

cost. The neutral sulphite cook is to be terminated when the delignification has gone 

sufficiently far so that the wood can be refined mercifully with a reasonable energy input, but 

before the delignification has gone so far that the degradation of hemicelluloses has started to 

accelerate. The objective with this thesis was to examine how yield and refining affects the 

properties of the NSSC pulp. 

 

A laboratory study was performed where the pulp was cooked to different yields and then 

beaten with different energy inputs. The results from this study were then used to determine 

how to set the boiler and the refiners appropriately in the paper mill trials. Pulp samples were 

collected after the second refiner and were then sent for analysis. The most important 

properties for flute were tested through CCT (Corrugated Crush Test), CMT (Concora 

Medium Test) and SCT (Short Span Compression test). More conventional properties were 

tested as well. Another important property for flute, the creep resistance, was tested in the 

laboratory through isochronous creep tests. To get a deeper understanding of the properties of 

NSSC-pulp, along with the effects of cooking and refining, fiber characterization was also 

performed. 

 

The results indicate that it is possible to affect the strength properties on the NSSC pulp by 

varying both the yield and the energy input in the refiners. To accomplish a large increase in 

strength, a relatively low yield is needed, along with increased refining. Large changes of 

those parameters may unfortunately lead to changes in paper properties in such a way that the 

runability on the paper machine is affected. The results also indicate that it is possible to 

manufacture flute in a more cost efficient way by lowering the H-factor in the boiler while 

increasing the degree of refining, still keeping the strength properties above the critical values.  

A pulp with a higher brightness is also acquired when running the mill this way, which can be 

important in some aspects. The creep studies indicate that increased refining has a positive 

effect on the creep resistance. It is harder to make conclusions about the impact of yield, but it 

seems as though all too high yields affects the creep resistance negatively.
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1.  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Wellpapp är världens mest använda förpackningsmaterial. Omkring 90 % av alla 

konsumtionsvaror har någon gång under transporten varit förpackade i wellådor. En stor del 

av marknaden utgörs av förpackning av frukt och grönsaker, vars värde i Europa uppgår till 

cirka 100 miljarder euro. De totala förlusterna är ca 10 %, där otillfredsställande paketering 

står för en fjärdedel. Förutom ekonomiska förluster bidrar denna bristfälliga paketering till 

negativa konsekvenser ur bland annat miljösynpunkt. Syftet med wellådor är att bära och 

skydda innehållet. Tillverkningsprocessen ska därför inriktas på att leverera ett tillräckligt 

starkt papper för att tillgodose de krav som finns. [1] 

 

Fluting används som korrugering i wellpapp. Dess syfte är att separera wellpappens ytterskikt 

från varandra och bidra med så kallad bulk. Egenskaper viktiga för flutingen är 

kompressionsstyrka och styvhet, för att lådorna ska klara de höga kompressionsbelastningar 

som uppstår vid stapling. Det är viktigt att wellådan klarar att bära belastningen så att det 

emballerade innehållet inte skadas eller tvingas bära last. En annan mycket viktig egenskap 

för fluting är krypresistens. Krypning är definierat som en tidsberoende deformation under en 

konstant belastning. Krypresistens är viktig då lådan ska klara att utsättas för 

kompressionskrafter under långa transporter med cykliskt klimat. 

 

För att uppfylla kraven som ställs på flutingpapperet krävs att en stor del av hemicellulosan 

bevaras. Ett högt utbyte krävs för att få bra lönsamhet då produkten är relativt billig, samtidigt 

som vedpriser är höga och kokkemikalier dyra. På Gruvöns bruk används därför 

neutralsulfitkokning, NSSC (Neutral Sulfite Semi Chemical), en halvkemisk kokprocess som 

utförs vid neutrala pH. Fluting tillverkas främst av lövved på grund av dess låga halt av lignin, 

som dessutom är mer lättutlösligt. Viss inblandning av barrvedskvist för armering 

förekommer också. 

 

Vid halvkemisk massaframställning behandlas vedråvaran först kemiskt, men bara till den 

grad att fibrerna kan separeras på mekanisk väg utan större fiberskador. Den skonsamma 

kokningen gör att i princip all cellulosa bevaras och även större delen av hemicellulosan. 

Halvkemisk massaframställning innebär en kompromiss av egenskaper från kemisk och 

mekanisk framställning som är fördelaktig för fluting. Betingelserna under kok och malning 

kan varieras för att påverka det slutliga papperets kvalitet.
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1.2 Billerud Gruvön 
 

Gruvöns bruk i Grums är det största av de fyra bruk som ingår i Billerud-koncernen med en 

ungefärlig produktion av 700 000 ton per år. Affärsidén är att erbjuda kunder 

förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar 

som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Bruket omfattar tre massalinjer, 

sex pappersmaskiner, en bestrykningsmaskin och två flingtorkar för torkning av avsalumassa. 

Gruvön tillverkar vitt säck- och kraftpapper, fluting och vit liner till wellpapp samt 

avsalumassa. 

 

Pappersbruket startade 1931 med affärsmannen Christian Storjohann i spetsen. Utvecklingen 

har sedan dess gått framåt för att bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Redan 1964 

installerades ett datorsystem för styrning och kontroll av PM4, vilket räknas som en viktig 

utveckling inom processindustrin. 1972 var Gruvön bland de första att satsa på blekning med 

syrgas, vilket minskade klorbehovet till hälften. Bruket slutade helt använda elementärt klor i 

tillverkningen 1991. Även på produktsidan är Gruvön kända för nytänkande. Bruket var först i 

världen med White Top Liner och är idag först med att introducera helvit liner för 

applikationer där utseende och ett bra tryckresultat är viktigt. Under 2007 invigdes Billerud 

Box Lab på Gruvön som är utrustat med bärkassetestare, skärbord och utrustning för 

krypmätningar i klimatkammare. Detta för att garantera bättre kvalitet på slutprodukt samt 

skapa möjligheter att arbeta närmare kund. 

 

1.3 Syfte 

 

Examensarbetet syftar till att genom laboratorieförsök beskriva hur kokutbyte och malning 

påverkar NSSC-massans styrke- och krypegenskaper. En processdataanalys ska genomföras 

utifrån laboratoriestudien och användas för att ställa om kokaren och raffinörerna på lämpligt 

sätt i fabrik. Utifrån resultaten från både laboratoriestudie och fabriksförsök ska 

rekommendationer för förbättrat körsätt i fabriken tas fram. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Beskrivning av befintlig process 

 

 

2.1.1 Renseri 

Fluting tillverkas till största delen av lövved. Detta på grund av att ligninhalten är relativt låg 

och ligninet är lättutlösligt i jämförelse med barrved. Samtidigt är delignifieringshastigheten 

för ett neutralsulfitkok låg. Viss inblandning av barrvedskvist för armering förekommer 

också. [2, 3]  

 

2.1.2 Impregnering 

Impregneringsförloppet är mycket viktigt för att få en jämn reaktion och en massa av bra 

kvalitet. På Gruvöns bruk inleds förloppet med basning i ett basningskärl vid atmosfäriskt 

tryck. Syftet är att evakuera luft och vätska från flisen så att kokvätskan kan tränga in på ett 

jämnt sätt. Efter basning utförs impregnering, där kokvätskan tränger in i flisen ordentligt före 

kokningen. Ojämn eller dålig impregnering kan leda till något av följande: 

 

 Flisen kokas inte ordentligt vilket leder till att defibreringsenergin måste ökas 

samtidigt som spethalten ökar. 

 Raffineringsenergin måste ökas för att erhålla en massa med samma styrka som den 

jämnt kokade massan. 

 Massan får lägre ljushet. Dels för att en mindre mängd lignin löses ut, men också för 

att brända kärnor uppkommer där inte kokvätskan trängt in. 

 

Vid neutralsulfitkokning saknas ofta impregneringskärl, så även vid Gruvöns bruk. Flisen 

komprimeras istället i en högtryckskik och får därefter expandera i kokvätskan. Förloppet kan 

liknas vid en tvättsvamp som kramas ihop och sedan får utvidga sig, och därigenom suga in 

vätskan. [2] 

 

2.1.3 Kokeri 

Avsikten med kokning vid framställning av halvkemisk neutralsulfitmassa är att försvaga 

bindningarna mellan vedens fibrer så att defibreringen kan genomföras på ett skonsamt sätt 

med en skälig energiinsats. Kokningen är även nödvändig för att ge fibrerna egenskaper 

lämpliga för flutingpapper. Målet är främst att lösa upp mittlamellen mellan fibrerna där 

större delen av ligninet är lokaliserat. [2] 
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På Gruvöns bruk kokas massan i en kontinuerlig Kamyr ång/vätskefaskokare till ett utbyte på 

cirka 80-82 %. Koket påbörjas i ångfas genom att flisnivån konstant hålls över 

kokvätskenivån i kokaren. Efter ångfasen kokas flisen i vätskefas varefter den passerar 

hettvättzonen i kokarens nedre del, där temperaturen sänks till cirka 90ºC. Kokkemikalierna är 

natriumsulfit, Na2SO3 samt natriumhydroxid, NaOH. Inledande pH för neutralsulfitkok ligger 

vid 8-13 medan rödluten (avluten) håller pH 6-7. Ett visst överskott av alkali används som 

buffert för att inte pH ska falla för lågt under koket. [2,3] 

 

I figur 1 nedan, kan utläsas att ungefär hälften av ligninet löses ut vid neutralsulfitkok till 75 

% utbyte. Cellulosan däremot är mycket motståndskraftig mot nedbrytning och löses inte alls 

ut vid kokning till normala utbyten; 75-85 %. Hemicellulosan är mindre motståndskraftig, 

cirka en tredjedel bryts ned vid kokning till 75 % utbyte. Det kan tyckas vara mycket, men 

faktum är att det är väldigt lite i jämförelse med andra kokprocesser. Hemicellulosan i 

kombination med lövvedens korta styva fibrer är avgörande för att ge flutingen den höga 

styvhet som är så viktig för wellpappens funktion [2]. I figur 2 nedan visas utlösningen av 

olika vedkomponenter som en funktion av koktiden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kokkemikalierna måste tillföras i sådan mängd att en viss rest av den aktiva kokkemikalien 

sulfit finns kvar oförbrukad efter koket för att förhindra att ligninet genomgår reaktioner som 

gör massan mörkare. Detta kan även ha negativ effekt på styrkeegenskaperna. [2] 

 

Vanligtvis ligger koktemperaturen vid neutralsulfitkokning i intervallet 160-180ºC, men 

enligt Rydholm [3] leder temperaturer högt över 170ºC till överdriven nedbrytning av 

kolhydratkedjor samt till ligninkondensation och därmed till undermåliga massor. Låg 

temperatur kräver lång uppehållstid och vice versa, för att få önskad H-faktor [2]. H-faktorn 

ger ett mått på delignifieringshastigheten, och är en funktion av koktid och temperatur. 

Begreppet H-faktor beskrivs närmare i avsnitt 2.4.1. 

 

Figur 1: Utlösning vid 

neutralsulfitkok. Stapelhöjden 

motsvarar vedens halt av de olika 

komponenterna, medan de streckade 

områdena avser den del som utlöses 

under koket (utbyte ca 75 %). [2] 

 

Figur 2: Utlösning av olika vedkomponenter 

vid neutralsulfitkok, som en funktion av 

koktid. [3] 
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2.1.4 Primärraffinering / Defibrering 

Efter koket friläggs fibrerna från varandra på mekanisk 

väg genom så kallad defibrering. I neutralsulfitprocessen 

sker separationen främst i mittlamellen och primärväggen 

vilket innebär att de frilagda fibrerna hålls intakta och 

styvheten bevaras, se figur 3. Den erforderliga 

fibreringsenergin är starkt beroende av utbytet. Högre 

utbyte medför att en högre defibreringsenergi måste 

tillföras. [2] Raffineringen utförs vid temperaturer så nära 

100ºC som möjligt för att minimera energiåtgången  i 

raffinörerna samt för att bevara massakvaliteten. [3] 

 

Ett jämnt kok och en adekvat defibrering är viktigt för att 

minimera mängden spet, samtidigt som ett ojämnt kok 

kan medföra att fibrerna trasas sönder vid defibrering 

istället för att friläggas skonsamt. Om flisen skadas ökar 

mängden fines i massan vilka i sin tur, om de 

förekommer i för stora mängder skapar problem med avvattning på pappersmaskinen [2]. 

Dålig avvattning på pappersmaskinen har negativa effekter på papperets mekaniska 

egenskaper, då det bland annat kan skapa ett tvåsidigt papper med sämre formation. En högre 

energiinsats krävs samtidigt för att torka papperet. 

 

2.1.5 Tvätt 

Utöver tvätten i kokaren tvättas massan i skruvpressar före sekundärraffineringen. Syftet med 

tvättning är: 

 Att rena massan från kokvätska med tanke på upparbetningen till färdig produkt. 

 Att tillvarata kokvätskans kemikalier för återanvändning. 

 Att tillvarata utlöst vedsubstans som bränsle eller till vidareförädling. 

 Att minska halten av förorenade fabriksutsläpp. [2] 

 

2.1.6 Sekundärraffinering / Malning 

Efter defibreringen mals massan i raffinörer till önskad malgrad varefter en viss mängd 

långfiber i form av rejektmassa, även kallad kvistmassa kan blandas in. Långfiber blandas in i 

mälden för att öka körbarheten på pappersmaskinen och öka initialvåtstyrkan hos papperet. 

[3] 

 

Malning ruggar upp fibrerna och underlättar därigenom uppkomsten av vätebindningar mellan 

dem, vilket är mycket viktigt för att få ett starkt papper. Samtidigt gör malningen fibrerna mer 

flexibla vilket också underlättar bindning. I fluting är dock fibrernas styvhet mycket viktig 

varför malningen blir en svår balansgång mellan bindning och bevarande av styvhet. [2] 

 

Gränsen mellan defibrering och malning är diffus då viss malning äger rum även i 

defibreringssteget och vice versa. [2] 

 

Figur 3: Tvärsnitt av en fiber. [4] 

Mittlamell (ML), Primärvägg (P), 

Sekundärvägg 1 (S1), Sekundärvägg 2 

(S2), Tertiärvägg (T), Lumen (W) 
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2.1.7 Pappersmaskin 

På pappersmaskinen fördelar inloppslådan mälden jämnt över virapartiet där avvattningen och 

således formningen av arket kan påbörjas. Koncentrationen på mälden är vanligtvis 0,1-1 % 

då den appliceras på pappersmaskinen. På viran sker avvattning främst genom gravitation, 

men det finns oftast även våta och torra suglådor som avlägsnar vattnet med hjälp av 

undertryck. Avvattningsmotståndet beror främst av fiberegenskaper och strukturen på det våta 

arket. Viss aktivitet på viran är önskvärd för att bryta flockar och därigenom uppnå en bra 

formation. Aktivitet kan exempelvis uppnås genom en hastighetsdifferens mellan inloppslåda 

och vira eller genom användning av foilslister. Torrhalten efter virapartiet ligger vanligtvis 

omkring 20 %. [5] 

 

Efter virapartiet passerar papperet presspartiet som vanligtvis består av ett antal pressnyp med 

syfte att öka torrhalten på papperet. Ett torrare papper in i torkpartiet innebär att en mindre 

mängd ånga behöver tillföras, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Torrhalten efter 

presspartiet ligger vanligtvis mellan 40 och 50 %. [6] PM6 har för närvarande 2 valspressar. 

 

Torkpartiet är det sista steget i avvattningen där torrhalten ökas ytterligare till 93-95 %. Den 

vanligaste torkmetoden är mångcylindertorkning där papperet alterneras i kontakt med den 

varma metallytan på cylindrarna samt den varma fuktiga luften mellan cylindrarna. Denna 

process repeteras 30 till 100 gånger tills en önskad torrhalt uppnås. [7] 

 

Kapaciteten för fluting på pappersmaskin 6 (PM 6) på Gruvöns bruk är ca 38 ton/h där 

ytvikten varierar mellan 110 och 200 g/m
2
. 

 

2.1.8 Konvertering 

På Gruvöns bruk tillverkas flutingpapper som sedan säljs till kund i form av rullar. Hos kund 

sker sedan konvertering genom korrugering och limning tillsammans med linerskikt, till 

wellpapp. 

 

De viktigaste faktorerna för god körbarhet i korrugeringssteget är hög dragstyrka och 

brottöjning samt låg friktionskoefficient mot en varm metallyta. Neutralsulfitkokade papper 

blir mycket töjbara vid uppvärmning vilket leder till god körbarhet vid korrugering. Vid just 

björkbaserad NSSC-kokning bibehålls även en del vaxer och fettsyror, vilket minskar 

friktionen mellan papper och korrugeringsvalsar och ytterligare ökar körbarheten. [8] 

Flutingen förvärms innan korrugering. Detta utförs då ligninet och hemicellulosan som 

bevaras vid neutralsulfitkok är termoplastiska polymerer som behöver mjukas upp för att 

underlätta korrugeringen. Korrugeringsvalsarna måste av samma anledning hålla 160-190ºC. 

[9] 

 

2.1.9 Kemikalieåtervinning 

Då utbytet vid NSSC-kokning är högt blir värmevärdet i rödluten lågt. Det oorganiska 

innehållet i avluten är högt medan det organiska är väldigt lågt varför det är en kostsam 

process att återvinna kemikalierna. Trots låg lönsamhet måste återvinning utföras för att klara 

utsläppskrav ur miljösynpunkt. Om möjlighet finns, som i Gruvöns fall, blandas rödluten in i 

samma system som svartluten från sulfatfabriken, vilket minskar kostnaden avsevärt. [2] 
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2.1.10 Flutingens egenskaper 

Böjstyvhet och kompressionsstyrka är två mycket viktiga egenskaper hos flutingpapperet, 

medan de två linerskikten, vanligen sulfatkokad barrmassa, bidrar med hög styrka. Tack vare 

att en stor del av hemicellulosan bevaras vid neutralsulfitkoket, i kombination med lövvedens 

korta, styva fibrer blir massan väl lämpad för just fluting. De korta fibrerna och det höga 

massautbytet gör dock att övriga styrkeegenskaper såsom rivstyrka och dragstyrka blir lägre 

jämfört med långfibriga kemiska massor. [2,3,8] 

 

Om det korrugerade flutingskiktet skulle kollapsa, förlorar wellådan nästan all sin styvhet och 

risken för skador på den emballerade produkten är stor. Därför är ett viktigt test för fluting 

CMT (Concora Medium Test) där motståndskraften mot belastning i z-led mäts. I och med 

korrugeringens orientering i wellådor är det styrka i tvärsriktning, CD, som är viktig, vilken 

testas genom CCT (Corrugated Crush Test). [2] SCT (Short Compression Test) är en annan 

egenskap som testas. Den kan relateras till kompressionsstyrkan hos en färdig wellåda genom 

McKee-formeln, se avsnitt 2.1.11. 

 

Även mer konventionella provningar utförs, såsom rivstyrka, dragstyrka etcetera, men dessa 

är inte lika specifika och avgörande för just fluting. 

 

Då NS-massa, som till stor del består av kortfiber av högt utbyte har en låg initialvåtstyrka, 

måste en viss mängd barrvedsmassa blandas in. Detta för att förbättra körbarheten hos den 

våta pappersbanan i pappersmaskinen. [2,3] 

 

Eftersom fluting i stort sett uteslutande används som mittskikt i wellpapp har ljusheten 

tidigare haft liten betydelse. På senare tid har dock krav kommit från kunder om ljusare 

fluting eftersom det kopplas samman med renheten på produkten. 

 

ISO-ljushet är ett mått på massans vithet. En ökning av ISO-ljusheten ska reflektera en 

minskning av mängden färgade substanser i massan. Den är dock inte enbart beroende av 

denna aspekt utan också strukturen på papperet. I optiska termer beror ISO-ljusheten på 

ljusabsorption, som bestäms av ljusabsorptionskoefficienten k, men också arkets förmåga att 

bryta ljus, som bestäms av ljusbrytningskoefficienten s. Processer som eliminerar substanser 

som absorberar ljus minskar k vilket ger en ökad ljushet. Exempel på detta kan vara kokning 

och blekning där lignin, som har en stor negativ inverkan på massans ljushet med sina 

kromofora grupper, avlägsnas. För att öka ljusheten kan även papperets ljusbrytningsförmåga 

ökas genom att exempelvis använda fyllmedel som är mycket små partiklar med ett stort antal 

ljusbrytande ytor. Malning och pressning är två exempel på processer som sänker ljusheten 

beroende på att de ljusbrytande ytorna blir färre till antalet. Sammanfattningsvis bör alltså 

ljusabsorptionskoefficienten sänkas och ljusbrytningskoefficienten ökas för att uppnå en 

ljusare massa. [10] 
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2.1.11 Wellpapp 

Korrugerad kartong, även kallad wellpapp 

finns i en mängd olika utföranden för olika 

ändamål (figur 4). Exempel på dessa är ensidig 

wellpapp, enkelwell, dubbelwell samt 

trippelwell. Ensidig wellpapp består av ett 

linerskikt och ett flutingskikt. Dess 

användningsområde är i första hand som 

skyddande material.  

Enkelwell som är en mycket vanlig variant av 

wellpapp består av två linerskikt varemellan 

ett korrugerat flutingskikt är limmat. 

Dubbelwell består av tre linerskikt och två flutingskikt, där ett av linerskikten bildar en 

mellanvägg. Trippelwell består av fyra linerskikt och tre korrugerade flutingskikt. [11] 

Linerskikten består vanligen av sulfatkokad barrmassa och dess syfte är att bidra med styrka, 

medan det korrugerade flutingskiktet ska separera linerskikten samt bidra med böjstyvhet. [2] 

 

Liner och flutingskikten i wellpappen kan bestå av olika råvaror av olika ytvikter. 

Flutingskiktet kan ha varierande korrugeringsprofil, vilket resulterar i olika mycket bulk, det 

vill säga separation av linerskikten. Vidare kan linern vara blekt eller oblekt vilket ger en nära 

oändlig mängd kombinationer av wellpapp. 

 

Vilken typ av well som som bör väljas beror helt på vilken styrka som krävs av produkten, 

den färdiga wellådan. [11] 

 

2.1.12 Wellådans styrka 

För wellådor är BCT (Box Compression Test) ett test på hur stor kompressionskraft en färdig 

låda klarar innan den kollapsar. BCS (Box Compression Strength) kan därmed sägas vara 

wellådans viktigaste egenskap då den ska klara belastning i och med stapling, utan att den 

emballerade produkten kommer till skada. McKee [12] presenterade ett samband med vilken 

kompressionsstyrkan för en wellåda teoretiskt kan bestämmas i och med den i sammanhanget 

mycket välkända McKee-formeln (ekvation 1): 

 

BCT = k 
.
 ECT

b
 
.
 (SB)

1-b
 
.
 Z

2b-1
 (Ekvation 1) 

 

Där BCT är kompressionsstyrkan, kraften som krävs innan wellådan kollapsar uttyckt i N, 

ECT (Edge Crush Test) är kraften som krävs innan en standardbit av kartongen stående på 

högkant kollapsar uttryckt i kN/m, SB är böjstyvheten uttryckt i Nm och Z är lådans omkrets 

uttryckt i m. 

 

Från ekvation 1 kan utläsas att ECT är mycket viktig för lådans styrka, följt av lådans omkrets 

och därefter böjstyvheten som därmed har minst betydelse av dessa parametrar.  [14] 

 

Sandström och Titus [13] rapporterar att ett typiskt värde för b är 0,75 och att k är en empirisk 

konstant som varierar med enheterna valda för de ingående parametrarna. Sandström och 

Titus anger vidare hur böjstyvheten kan beräknas för ett enskilt skikt respektive för 

flerskiktskartong, samt hur ECT kan bestämmas, se ekvation 2 och 3. 

 

Figur 4: Wellpapp i olika utföranden. (Bild: 

”Corrugated board B C E and F flute” med 

tillstånd från Londenp, Wikipedia commons, 

under creative commons-licens ”share alike”, 

2006) 
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För ett enskilt skikt kan böjstyvheten beräknas enligt följande: 

 

SB = (TSI 
.
 BW 

.
 C

2
) 

.
 (1000/12) (Ekvation 2) 

 

Där TSI är dragstyvhetsindex för det specifika skiktet uttryckt i Nm/g, BW är ytvikten i g/m
2
 

och C är arkets tjocklek uttryckt i m. 

 

Samma typ av samband kan användas för flerskiktskartong enligt: 

 

SB = k 
.
 TSL1,L2 

.
 C

2
 (Ekvation 3) 

 

Där TSL1,L2 är medelvärdet av dragstyvheten för de två linerskikten i N/m och k är en 

konstant. 

 

ECT beror på SCT (Shortspan Compression Test), vilket mäts kontinuerligt på papperet som 

produceras. Enligt Kirwan [15] kan ECT beräknas genom: 

 

ECT = 0,585 
.
 (SCTCD1 + SCTCD2) + 1,203 

.
 CCTCD (Ekvation 4) 

 

Där SCTCD1 och SCTCD2 är SCT för de två linerskikten i CD-riktning och CCT gäller för 

flutingen i CD-riktning. 

 

En densifierad liner ger hög kompressionsstyrka hos densamma, samtidigt som böjstyvheten 

tillgodoses i och med flutingens profil som bidrar med bulk till kartongen. Densiteten hos 

flutingpapperet får dock inte vara för hög eftersom styvheten hos flutingen då blir så låg att 

den inte klarar att hålla isär linerskikten. Samtidigt innebär en alltför hög densitet hos 

flutingen problem med vätning i korrugeringsmaskinen.[14]
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2.2 Fiberdimensionernas inverkan på papperets styrka 

 

Fiberdimensionerna som har stor inverkan på 

papperets egenskaper kan mätas med bland annat 

STFI fibermaster eller Lorentzen & Wettres 

fibertester. Här fås information om i stort sett alla 

fiberns geometriska egenskaper samtidigt som bilder 

på fibrer och fines kan erhållas. I figur 5 till höger 

visas ett exempel på en sådan bild från en suspension 

från ett fabriksark ur studien. Det som kan utläsas 

från dessa bilder är främst fibrernas utseende och 

andelen fines [17]. Enligt figuren verkar det aktuella 

arket innehålla mestadels raka fibrer men även en del 

med en viss krökning. Att fines finns närvarande kan 

också observeras. 

 

2.2.1 Fiberlängd 

Fiberlängden mäts i millimeter och varierar i stor utsträckning mellan olika fiberslag. För 

långfibriga trädslag som gran och tall är medelfiberlängden ca 2-3 mm medan kortfibriga 

trädslag som asp och björk har en medelfiberlängd på ca 1-1,5 mm. Fiberlängden är en 

oerhört viktig parameter när det gäller styrkan på det slutliga papperet. 

I processen påverkas fiberlängden främst av malningen där fibrerna klipps i mindre eller 

större utsträckning mellan segmenten beroende på vilken typ av kvarnar som används och hur 

de ställs in. Fiberklippning vid malning ses allmänt som en negativ effekt eftersom det 

försämrar styrkan i papperet då en kort fiber, på grund av sin längd, inte har samma möjlighet 

att skapa bindingar som en lång fiber. Tendensen att skapa flockar minskar dock med minskad 

fiberlängd, vilket leder till att formationen förbättras. [16] 

 

2.2.2 Fiberbredd 

Fiberbredden är liksom längden en viktig parameter och mäts i mikrometer. Eftersom fibern 

har spetsiga ändar är det önskvärt att mäta den genomsnittliga bredden för att få ett värde på 

hela fibern. Tunnare fibrer ger en bättre och jämnare formation i papperet. [17] 

 

2.2.3 Coarseness 

Coarseness som mäts i mg/m är ett mått på fibermassa per längdenhet och bestäms genom att 

dividera tvärsnittsarean med densiteten på cellväggen. Denna egenskap korrelerar oftast med 

fiberlängden där längre fibrer också tenderar att bli grövre. Hög coarseness är generellt en 

negativ fiberegenskap när det gäller styrkan på papperet, då slankare fibrer är mer flexibla och 

därför kan bindas bättre i nätverket. [16] 

 

2.2.4 Fiberdeformationer 

Lokala fiberdeformationer mäts som lokala riktningsförändringar längs fiberns centrumaxel. 

Fiberdeformationerna indelas i olika klasser enligt figur 6. Veck uppstår när fibern viks i olika 

vinklar mot fiberaxeln och ändrar riktning. Knä avser en plötslig riktningsförändring av 

fibern, dock utan att vikas till skillnad mot veck. Fiber som tillhör klassen tvist har vridits 

Figur 5: Bild av kraftigt utspädd 

fiberlösning från Lorentzen & Wettres 

fibertester. 
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eller tvinnats runt sin egen axel utan att ändra 

riktning. Kompression uppstår när fiberväggarna 

pressas ihop och kan förekomma i både längs- 

och tvärsriktningen. Mikrokompressioner 

definieras som riktningsändring av 

cellulosafibriller i fiberväggens S2-skikt. Veck 

och knä, som också kallas kinks, kan detekteras 

genom att mäta riktningsförändringen från 

fiberaxeln. Om denna vinkel är högre än 20º 

registreras detta som en deformation och anges 

ofta som kinks/fiber. [17] 

 

 

2.2.5 Formfaktor 

Ett enklare sätt att mäta fibrernas deformationsgrad är att bestämma formfaktorn. Formfaktorn 

definieras som kvoten mellan projicerad fiberlängd, diametern i den minsta cirkeln som kan 

omskrivas fibern, och sann fiberlängd. Formfaktorn kan därför sägas vara ett mått på graden 

av uträtning relativt en rak fiber. Formfaktorn inkluderar alla typer av fiberdeformationer men 

ger ingen information om vilken specifik deformation som avses. I regel är det önskvärt med 

raka fibrer och således ett högt formfaktorvärde. Deformerade fibrer har sämre förmåga att ta 

upp last än raka fibrer när papperet utsätt för drag- eller kompressionsbelastning eftersom en 

del fibrer förblir obelastade. [18] 

 

2.2.6 Fines 

Fines definieras som partiklar mindre än 0,2 mm. Det finns två typer av fines; primärfines och 

sekundärfines. Primärfines finns närvarande innan raffineringen och har dåliga 

bindningsegenskaper. Under malningen uppstår sekundärfines som i stor grad förbättrar 

styrkan på papperet. Båda typerna har dock negativ inverkan på avvattningen. På grund av att 

partikelstorleken är så liten har fines en mycket stor bindningsyta vilket leder till att 

bindningsstyrkan mellan fibrerna stiger då fines finns närvarande. [16, 17]

Figur 6: De vanligaste förekommande 

fiberdeformationerna [17] 
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2.3 Massa- och papperskaraktärisering på laboratorie och fabrik 
 

Att framställa papper på laboratorie är viktigt eftersom olika parametrar då kan jämföras utan 

att störa produktionen, samtidigt som studien kan utföras under mer kontrollerade former. 

Papperstillverkningen skiljer sig dock åt mellan laboratorie och fabrik, vilket innebär att 

resultat från laboratoriestudien ej kan appliceras direkt i processen. Det är därför viktigt att 

känna till vilka skillnader som råder mellan de olika förfarandena. 

 

2.3.1 Massakaraktärisering 

Generellt är massor framställda på laboratorie starkare än industriellt tillverkad massa. En av 

anledningarna till detta är homogeniteten i kokningen. Eftersom flisen är handplockad är det 

dels lättare att sålla ut överstor flis och kvist för att undvika spet i den kokta massan. Vid ett 

laboratoriekok kan också en mer kontrollerad impregnering utföras, vilket innebär att en 

jämnare genomträngning av kemikalier kan ske. [10] 

 

2.3.2 Papperskaraktärisering 

Annergren et al. [10] beskriver skillnaden mellan laboratorie och fabrik för forming, 

pressning och torkning. Gällande formning är skillnaden i fiberorientering i 

formningsprocessen på laboratorie respektive i fabrik viktig att ha i åtanke. En konventionell 

arkformer som används på laboratoriet ger ett isotropt papper vilket innebär att fibrerna 

orienterar sig slumpmässigt i arket. På pappersmaskinen tenderar istället fibrerna att lägga sig 

i maskinriktningen. Ett anisotropt papper erhålls, där egenskaperna ser annorlunda ut i 

maskinriktningen jämfört med tvärsriktningen. Förhållandet mellan fibrer i MD och CD kan 

varieras genom att ställa en hastighetsdifferens mellan stråle och vira på pappersmaskinen. 

 

Formationen på arken ser också en aning annorlunda ut på laboratoriet jämfört med på 

pappersmaskinen. Laboratorieark har i det nämaste ideal formation eftersom fibrerna 

distribueras jämnt i arkformern. På pappersmaskinen tenderar fibrerna att kroka i varandra 

och skapa flockar vilket försämrar formationen. Laboratorieark av långfiber uppvisar klart 

högre styrkevärden jämfört med ark av enbart kortfiber. Eftersom tendensen att skapa flockar 

ökar med längre fibrer kan inte lika stor skillnad observeras mellan fiberslagen på 

maskintillverkat papper. 

 

En tredje viktig skillnad i formningsprocessen är retentionen av finmaterial. Då systemet är 

slutet på pappersmaskinen återfinns den största delen av finmaterialet i papperet. På 

laboratoriet är däremot systemet öppet, vilket gör att en stor del av finmaterialet går förlorat. 

Finmaterial bidrar i stor del till papperets styrka men kan även ge körbarhetsproblem till följd 

av igentäppta viror. 

 

Pressningen skiljer sig också markant mellan laboratorie och fabrik. På laboratoriet sker 

avvattningen genom pressning där ett statiskt tryck appliceras i ett eller flera steg under en 

relativt lång tid. På pappersmaskinen består presspartiet av 2 till 3 pressnyp där papperet 

utsätts för ett mycket kortare impulsliknande tryck. På laboratoriet innebär ett högre 

presstryck en ökad densitet och därigenom ökade styrkevärden. På grund av den korta 

uppehållstiden i pressnypen i valspressarna på fabrik påverkas inte densiteten och 

stykeegenskaperna i samma grad som på laboratoriet. En skopress skulle dock vara vara mer 

styrkeutvecklande då pressningen blir skonsammare och pressnypet längre än för valspressar. 
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På laboratorie torkas papperet helt inspänt mellan plattor vilket förhindrar krympning. I det 

fria draget i torkpartiet kan dock helt fri krympning ske vilket innebär att laboratorieark inte 

kan användas för att bestämma papperets töjegenskaper. [10]
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2.4 Faktorer som påverkar det färdiga papperets kvalité 
 

2.4.1 H-faktor 

Delignifieringsprocessen är starkt beroende av temperaturen. Vid låga temperaturer är 

reaktionshastigheten låg, men ökar snabbt med ökad temperatur. Det har visats att 

delignifieringshastigheten fördubblas då temperaturen ökar med ca 10
○
C. Det går således inte 

att bedöma hur långt delignifieringen gått genom att bara titta på koktiden. Tiden och 

temperaturen för koket har därför kombinerats i ett gemensamt uttryck, H-faktorn, som är 

baserad på Arrhenius ekvation: 

 

 -
E

RTk Ae  (Ekvation 5) 

 

Hastighetskonstanten, k, integreras inom tidsintervallet i fråga och uttrycket för H-faktorn är 

format enligt följande: 

 

0

 -
t E

RT

t

H Ae dt   (Ekvation 6) 

 

För att förenkla beräkningarna antas att aktiveringsenergin, E, är konstant genom hela 

delignifieringsprocessen. Vidare har H-faktorn definierats så att 1 timme vid 100°C motsvarar 

H-faktor 1. Detta ger följande integral för bestämning av H-faktorn: 

 

0

16113
(43,2 )

t

T

t

H e dt


   (Ekvation 7) 

 

Figur 7 visar temperaturprofilen och reaktionshastigheten för ett kok med en 

temperaturrampning från 80ºC till koktemperatur 170ºC, följt av 2 timmars kokning.  

 

 
 

 

 

Med ökande H-faktor minskar utbytet samtidigt som styrkeegenskaperna förbättras upp till en 

viss nivå. Detta sker eftersom ligninet bryts ner och fibrerna tillåts skapa starkare bindningar. 

Om koket drivs för långt börjar dock nedbrytningen av cellulosa vilket ger ett svagare papper. 

För att skynda på den relativt långsamma ligninutlösningen vid neutralsulfitkoket används 

högre koktemperaturer än vid andra sulfitmetoder. Dessa ligger vanligtvis i intervallet 160-

Figur 7: Vänster: Temperaturprofil under ett kok med rampning och kokning vid 170ºC.  

Höger: Den relativa reaktionshastigheten där H-faktorn är ytan under grafen. [20] 
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180
○
C men kan höjas ytterligare för att förkorta koktiden. Det har dock visat sig att 

nedbrytningen av hemicellulosa därvid ökar samtidigt som koket blir svårkontrollerat. [2, 20] 

 

Rydholm [19] rapporterar att ett optimalt utbyte för flutingmassa ska ligga strax över 82 %, 

förslagsvis 83 %. Enligt Rydholm bör ej 85 % utbyte överskridas då massan genomgår 

djupgående förändringar. 

 

2.4.2 Malning och Malstrategi 

Malning syftar främst till att ge papperet styrka 

genom att göra fibrerna mer flexibla och redo för att 

skapa fiber-fiber bindningar. Hur fibrerna påverkas 

av malningen kan variera i hög utsträckning beroende 

på vilka förhållanden som råder. I figur 8 visas de 

olika effekterna av malningen på fibernivå. Generellt 

är både intern och extern defibrering positivt 

eftersom de ger papperet styrka. Vid extern 

defibrering ruggas fibrerna upp genom att 

primärväggen och sekundärväggen partiellt 

avlägsnas. Mikrofibrillerna reser sig vilket ökar 

kontaktytorna och därigenom bindningsstyrkan. 

Malningen bryter även ner den inre strukturen av 

fibern vid intern defibrering. När primärväggen 

avlägsnas tränger vatten in mellan fibrillerna och 

bryter vätebindningarna, vilket medför att fibern 

sväller. Intern defibrering mjukgör således fibern och 

gör den mer flexibel. Det medför att fibrerna kan 

forma sig väl efter varandra när de dras samman av 

ytspänningskrafterna. Bildning av fines anses negativt 

ur körbarhetssynpunkt eftersom virorna täpps igen 

vilket hämmar avvattningen. Som beskrevs i kapitel 

2.2.6 bidrar dock fines till ökade styrkeegenskaper. Fiberklippning och fiberdeformation ses 

också generellt som negativa effekter av malningen. Fiberklippning kan dock vara en fördel 

för överdrivet långa fiber då målet är att åstadkomma hög formation. De mest väsentliga 

positiva effekterna av malningen på det färdiga papperet är högre styrka, densitet och 

formation medan luftpermeansen och opaciteten sjunker till följd av det tätare papperet. [19] 

 

Vid framställning av halvkemisk massa ser malningen en aning annorlunda ut. Fibrerade 

halvkemiska fibrer omges av ett mer eller mindre homogent hölje av lignin från mittlamell 

och primärvägg. Eftersom ligninet är vattenavstötande måste detta yttre hölje brytas upp så att 

vattnet kan tränga in och göra fibrerna flexibla. Dels används primärraffinering av den kokta 

flisen för att uppnå en fortsatt fibrering. Dessutom finns kvarnar för styrkeutvecklande 

malning i den så kallade sekundärraffineringen. Detta steg innefattar även en viss uppslagning 

av massan, eftersom det genomförs efter tvättstegen. Processerna sker dock inte renodlat i de 

båda stegen. [2] 

 

Vilken malstrategi som används har stor inverkan på både energianvändningen och det 

färdiga papperets kvalitet. Oftast handlar det om en optimering av dessa parametrar som kan 

Figur 8: Schematisk bild på effekterna av  

malningen på fibern. [19] 

 

A. Fiberklippning 

B. Fiberdeformering 

C. Bildning av fines 

D. Extern defibrering 

E. Intern defibrering 

F. Upplösning av fiberväggen  
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göras mycket komplex eftersom den blir en kompromiss mellan styrkeegenskaper, ved- och 

kemikaliekostnader samt el- och ångkostnader. 

2.4.3 Krympning 

Mellan de kristallina cellulosafibrillerna finns en matris bestående av amorft material, främst 

hemicellulosa och lignin. Beroende på hur massan kokats och malts tar fibrerna upp olika 

mängder vatten som får dem att svälla. När de svällda fibrerna börjar torka försöker matrisen 

krympa. Eftersom de kristallina mikrofibrillerna ligger i längsriktningen av fibern förhindras 

krympning i den här riktningen. Fibern krymper därför nästan uteslutande i tvärsriktningen. 

Eftersom fibern i sitt våta, svällda tillstånd har en låg kompressionsstyrka kan en 

tvärskrympning orsaka en korresponderande längskrympning av varje korsande fiber i 

bindningspunkterna, så kallade mikrokompressioner. Dessa kompressioner vid 

bindningspunkterna kräver dock att bindningarna uppstår innan krympningen kan ta vid. 

 

Det ska dock nämnas att krympning endast sker vid fri, och inte inspänd torkning. Fri 

torkning innebär att det inte finns några externa krafter som förhindrar krympning. Det mest 

självklara praktiska fallet där fri torkning sker är i det fria draget i torkpartiet. Banan sträcks 

dock hela tiden i maskinriktningen och kan därför enbart krympa i tvärsriktning. Banan 

krymper också mer i kanterna än i mitten, vilket beror på att det i mitten av banan finns 

biaxiella krafter som motverkar krympning i tvärsriktningen. Vid kanterna finns dock inga 

sådana krafter och krympningen kan därför sägas ske helt fritt. När banan har kontakt med 

torkvirorna sker däremot torkningen helt instpänt och krympning kan därför ej ske. 

Krympning bidrar bland annat till körbarhetsproblem men också utebliven produktion 

eftersom bredden på pappersbanan minskar. [22] 
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2.5 Fysikalisk provning av fluting  

 

2.5.1 CCT 

CCT (Corrugated Crush Test) används för att bestämma flutingens maximala tvärsstyrka, 

vilket är en viktig parameter när det gäller staplingsbarheten för wellådor. CCT-provning 

utförs enligt SCAN-P 42:81. En provremsa skärs ut i standardformat och korrugeras under 

värme för att simulera det verkliga konverteringssteget. Provremsan konditioneras och 

placeras sedan i hållaren (figur 9). Hållaren placeras mellan blocken i kompressionstestaren. 

Hastigheten på cellen ställs till 10 mm/min och den maximala lasten registreras. [23] 

 

 

 

2.5.2 CMT 

CMT (Concora Medium Test) används för att bestämma den maximala kompressionsstyrkan i 

z-led. CMT-provning utförs enligt SCAN-P 32:71. Flutingens motstånd mot 

sammantryckning av wellen är en mycket viktig egenskap. Kraften appliceras därför 

vinkelrätt mot flutingen och pipornas resistens mot kompression kan uppmätas. En provremsa 

skärs ut i standardformat och korrugeras under värme precis som vid provning av CCT. 

Provremsan placeras i en hållare och en kam enligt figur 10 varefter en tejpbit fästs på 

ovansidan piporna. Kammen avlägsnas och den yttersta delen av piporna sitter nu fast med 

tejpen som en simulering av ett ensidigt wellpappark. Remsan konditioneras och placeras i 

kompressionstestaren med en hastighet av 10 mm/min varefter lasten kan registreras. [23] 

 

 

Figur 9: Vänster: Hållare avsedd för CCT. Mitten: Provet i Kompressionstestaren. [1] Höger: Kraftens 

riktning vid CCT-provning. [23] 

Figur 10: Vänster: Provremsan i hållaren och kammen. Mitten: Provet i kompressionstestaren. Höger: 

Kraftens riktning vid CMT-provning. [23] 
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2.5.3 SCT 

SCT (Shortspan Compression Test) används för att mäta kompressionsstyrkan utan influens 

av krökning som uppkommer då papper pressas ihop i planet. SCT-provning utförs enligt 

SCAN-P 46:83. Papperet fästs i klämmor med en inspänningslängd av 0,7 mm vilket 

förhindrar knäckning och ger således mer korrekta värden 

på papperets kompressionsstyrka. Klämmorna förs mot 

varandra tills ett brott uppstår och den maximala kraften 

kan registreras. I figur 11 ses principen för provningen. 

[23,24] 

 

 

2.5.4 Krypning och kryptest 

Krypning är definierat som en tidsberoende deformation under en konstant belastning. Papper 

är ett viskoelastiskt material vilket bland annat medför att materialets reaktion vid mekanisk 

belastning är tidsberoende. Om papperet utsätts för en konstant dragkraft kommer töjningen 

att öka med tiden, vilket beror på papperets viskoelastiska egenskaper. Krypning uppstår 

också om papperet belastas med en konstant kompressionskraft vilket uppstår vid exempelvis 

stapling av wellådor. Lådan som befinner sig i botten kan efter en tid komma att kollapsa trots 

att belastningen är långt under kompressionsstyrkan. Krypning är starkt beroende av miljö 

eller snarare miljöförändringar. Det har visats att papper kryper snabbare i cykliskt klimat än i 

konstant. Detta leder stora problem då transportkedjan är lång och papperet utsätts för en rad 

olika klimatförändringar såsom varierande fukthalt och temperatur. Att förstå krypbeteendet 

för papper blir därför viktigt. [1,25,26] 

 

Billeruds metod för bestämning av krypresistens bygger på CCT. CCT10-värdet är definierat 

som den CCT-belastning ett material kan utstå i 10 dagar, (240 timmar), i 20ºC och 90 % 

relativ fuktighet. Metoden är baserad på standardtestning av CCT (se 2.3.1) utökad med en 

kompressionstestare kapabel att hålla en 

konstant belastning. Provremsor skärs ut 

enligt standard och konditioneras tills 

det att en fuktjämvikt uppnåtts. 

Remsorna monteras sedan i en CCT-

rigg som placeras mellan blocken i en 

kompressionstestare. Den första 

belastningen väljs till ett värde som 

motsvarar 40 % av CCT-värdet. 

Belastningen sänks sedan gradvis tills 

den belastning remsan kan utstå i 10 

dagar hittas. I figur 12 ses ett exempel 

på responskurvor för 3 olika kvaliteter. 

[1] 

 

För en snabbare bestämning av krypstyvheten kan isokrona krypkurvor tas fram ur 

responskurvorna från föregående beskrivna metod. Isokrona krypkurvor är plottar med 

belastningen avsatt mot den totala deformationen vid en given tid. Deformationen bestäms vid 

olika konstanta laster och sammanställs i ett diagram. Typiska isokrona responskurvor för 

polymerer uppvisar ett linjärt förhållande vid låga laster men olinjärt för högre. Tiden där 

kurvor plottas utifrån kan varieras men en rimlig nivå ligger omkring 5-10 minuter. Isokrona 
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Figur 12: Exempel på responskurvor från kryptestning. [1] 

Figur 11: Principen för Shortspan 

Compression Test [23] 
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krypmätningar ger givetvis inte lika korrekta resultat som ett utförligt kryptest men ändå 

tillräckligt för att jämföra ett antal datapunkter. [26] 

 

För att erhålla krypstyvheten från last-töjningskurvorna måste den initiala lutningen 

bestämmas. För att felet ska bli så litet som möjligt jämfört med observerade data då 

interceptet och lutningen beräknas måste en kurvanpassning utföras. För att få fram en 

passande linje används minsta kvadratmetoden, vilket vanligtvis utförs med hjälp av 

datorprogram för mer invecklade funktioner. ”Principles of evaluation for the creep of 

paperboard in constant and cyclic humidity” av Panek et.al [27] beskriver last-töjningskurvan 

med följande funktion: 

 

232
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 (Ekvation 8) 

 

där 
w är lasten (ytviktsnormerad), 1a , 2a , 3a  och p materialparametrar,  töjningen vid 

tiden t  och referenstiden 1t , lika med 1 sekund. Ekvationen består av två hyperboliska 

tangentfunktioner för att beskriva formen och magnituden på kurvan samt en powerfunktion 

för att visa effekten av tiden på kurvans magnitud. För kompression kan termen 3a  sättas till 

noll och uttrycket förenklas enligt följande: 
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 (Ekvation 9) 

 

1a  och 2a  bestäms genom minsta kvadratmetoden för att få en anpassning som följer de 

observerade punkterna med ett så litet fel som möjligt. Den initiala lutningen definieras vid en 

viss tid som det isokrona krypstyvhetsindexet: [27] 
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 (Ekvation 10) 

2.5.5 Utbytesbestämning 

Det saknas för närvarande en bra metod för löpande analys av utbyte vid NS-kokning i fabrik. 

Dock finns en metod som Gustavsson et al. [28] har beskrivit och som kan användas för 

momentan kontroll av utbyte då flutingbruket har behov av en sådan som används idag.  

Metoden grundar sig på antagandet att vedens volym förblir oförändrad under kokningen. All 

utlöst substans kommer då att minska massan hos den bestämda volymen flis, vilket medför 

en densitetsminskning. En bestämd volym flis tas då ut före kok, och ett prov tas sedan efter 

kok, varefter densitetsskillnaden undersöks. Flisen tillåts tid att passera kokaren så att 

ingående och utgående prov tas på så liknande flis som möjligt. Till skillnad från vid 

laboratoriebestämning måste det andra provet i fabrik tas före defibreringen, då densamma 

bidrar till en betydande densitetsförändring.  

 

För att sedan få jämförbarhet mellan fabriks- och laboratoriemassor definieras utbytet som 

återstod efter kokning, standardiserad defibrering och tvätt.  
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För det utbytesområde som är intressant, 75 till 85 % gäller sambandet: 

 

y = 0,215 
.
 ρ – 6,0 (Ekvation 11) 

 

Där y är utbytet i procent och ρ är densiteten på provet uttryckt i kg/m
3
. 

 

Då andra vedslag än björk finns inblandade i flisprovet, såsom asp, måste en densitetsmätning 

på ingående flis göras, så att korrigering av utbyte efter kok kan göras. 
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3. Experimentell del 
 

3.1 Laboratoriestudie 

 

Flis och kokvätska hämtades från Gruvöns bruk. 

För att bestämma mängden inblandad asp 

utfördes mätningar på volymvikten av flisen, 

varefter den sållades under tre minuter. Resultatet 

från den mätningen kan ses i bilaga 1. För att 

avlägsna överstor flis användes ett såll med 

spalter med en bredd på 9 mm. Därefter användes 

ett såll med hål med en diameter på 8 mm för att 

avlägsna finmaterial (figur 13). Flisen torkades 

därefter i torkrum under en vecka. 

 

Kokvätskan analyserades på laboratoriet för att 

kunna beräkna nödvändig kemikaliesatsning. 

Resultatet från analysen kan ses i bilaga 2. För att nå fyra olika H-faktorer och således fyra 

olika utbytesnivåer varierades koktiden mellan 15, 45, 90 och 180 minuter, efter att 

koktemperaturen 160
○
C uppnåtts. Autoklavarna som användes under kokningen kan ses i 

figur 15. Rampningen upp till koktemperaturen sattes konstant till 150 minuter. De 

fullständiga kokningsprotokollen kan ses i bilaga 3. Efter kokningen tvättades flisen varefter 

den grovraffinerades i två steg (figur 14). Efter grovraffineringen bestämdes utbytet för de 

olika massorna, se bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Sållen som användes för att avlägsna 

finmaterial respektive överstor flis. 

Figur 14: Vänster: Autoklavarna som användes vid laboratoriekoket. Höger: 

Grovraffinören. 
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Massorna från de fyra koken slogs upp i enlighet med SCAN-C 

18:65 med 30 000 varv vardera vid 1,5 % koncentration i en 

våtdefibrör. En massa bearbetades per dag, under fyra dagar. 

Tillvägagångssättet för vardera massakoket var sådant att en viss 

volym av massan togs ut och placerades i en Büchnertratt. 

Vatten sögs av så att kakor med 10 % koncentration bildades. 

Massakakorna placerades i en PFI-kvarn (figur 15), där de 

sekundärraffinerades enligt SCAN-C 24:67 med 700, 1100 samt 

1500 malvarv. Även omald massa från respektive kok sparades 

för testning. 

 

Massorna späddes till 1,5 % koncentration och slogs upp vid 

10000 varv. De späddes sedan ytterligare till 0,2 % 

koncentration varefter avvattningsgraden mättes för vardera 

malpunkten, samt för den omalda massan enligt SCAN-C 19:65. För samtliga malpunkter 

tillverkades 20 ark i en arkformer enligt SCAN-C 26:99. Dessa pressades sedan i serier om 10 

ark vid 1200 kPa tryck under fem minuter med läskpapper emellan. Därefter byttes 

läskpapperen mellan arken ut och ytterligare en pressning utfördes. Arken placerades i 

klimatrum för konditionering och därefter skickades 13 ark till Stora Enso Research Center 

Karlstad, (RCK) för fysikalisk provning. Resterande ark sparades för framtida kryptest och 

dropptest på Gruvöns bruk. Dropptestet utfördes enligt TAPPI Standard T 432 om-87 för att 

bestämma vattenresistensen. De fysikaliska egenskaper som testades, samt standarderna för 

dessa kan ses i tabell 1. 

 

 

 
Egenskap Standard 

Ytvikt ISO 536-95 

Tjocklek ISO 534 88 

Densitet - 

Avvattningsgrad SCAN-C 19:65  

Luftpermeans SCAN 19:78 

Luftresistens ISO 5636-5 

Ljushet SCAN-P 3:75 

Vattenresistens TAPPI Standard T 432 om-87 

Dragegenskaper ISO 1924/2-94 

Rivstyrka ISO 1974-90 

SCT SCAN-P 46:83, ISO 9895-89 

CCT SCAN-P 42:81 

CMT SCAN-P 32:71, ISO 7263 

Krypresistens - 

Figur 15: Malning i PFI-

kvarn. 

Tabell 1: Standarder för de egenskaper som testades. 
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3.2 Fabriksförsök 

 

För att undersöka hur betingelserna under kokning och malning i fabrik påverkar NSSC-

massans egenskaper varierades H-faktorn samt malenergin i sekundärraffineringen. H-faktorn 

varierades i 3 nivåer som vidare i rapporten benämns som låg, mellan och hög under 140g/m
2
-

kampanjer. Den mellersta h-faktorn representerar dagens kokstrategi på Gruvöns bruk. De 

olika H-faktorerna uppnåddes genom att variera koktemperaturen medan koktiden hölls 

konstant. Att försöken gjordes uteslutande under 140 g/m
2
-kampanjer beror på att körbarheten 

vid den ytvikten är god samt att det är den största ytvikten produktionsmässigt, varför det är 

relativt lätt att planera in försök under dessa kampanjer. En specifik ytvikt valdes också för att 

få jämförbara resultat med laboratoriestudien, och för att minimera risken för så kallat brus, 

det vill säga andra parametrar som varierar och ger ett mer svårtolkat resultat. 

Produktionsnivån i kokeriet hölls konstant en tid före provkörningarna. Övriga parametrar 

hölls så konstanta som möjligt under försöken för att inte påverka resultatet.  

 

Vid varje kok varierades effekten i de båda kvarnstegen enligt följande; 30+30, 30+45, 

45+45, 45+60 samt 60+60 kWh/ton. Vid provkörning 3 testades även effekten 45+30 

kWh/ton för att undersöka betydelsen av malstrategi ytterligare i fråga om hur kvarnstegen 

inbördes inverkar på egenskaperna. Massaprover togs ut efter andra kvarnsteget då kvarnarna 

stabiliserat sig på önskad effekt och massan hunnit passera mellankaret. Proverna skickades 

till RCK för arkning och fysikalisk provning. Egenskaperna som testades var desamma som 

vid laboratoriestudien. Under varje provkörning utfördes även en volymvikts- och 

utbytesbestämning av massan på fabrik, se bilaga 5 och 6. Figur 16 visar en bild av 

pappersmaskin 6 på Gruvöns bruk samt det första raffinörsteget. 

 

 

 

3.2.1 Provkörning 1 – H-faktor mellan 

H-faktor mellan ska representera normalfallet i fabrik. Inför provkörning 1 säkerställdes H-

faktorn ett par dygn innan provkörningen. Produktionsnivån i kokeriet ställdes till 34 ton/h. 

 

Avvattningsmotståndet ökade till följd av den ökade malningen vilket tyder på att ett tätare 

papper erhölls. Det krävdes därför mer ånga för att torka papperet. Till följd av detta steg 

torkpartiutnyttjandet från 67 % upp till 99 % under provkörningen. Då torkpartiutnyttjandet 

stiger för högt torkas inte papperet ordentligt vilket i sin tur leder till för hög fukt i det färdiga 

Figur 16: Vänster: PM 6 på Gruvöns bruk. Höger: Första raffinörsteget (Skivkvarnar). 
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papperet. För att reducera det höga torkpartiutnyttjandet krävs en sänkt produktionshastighet 

för att åstadkomma en tillräcklig torkning. Detta gjordes när torkpartiutnyttjandet passerat 94 

%, då hastigheten sänktes från 34 till 31 ton/h. En viss fördröjning finns dock på maskinen 

från att en ändring utförs tills effekten av densamma syns. Det visade sig att 

produktionsminskningen i och med hastighetssänkningen genomfördes alltför sent och 

säkerhetsventilerna för torkpartiet löste ut. Till följd av att torkpartiet utnyttjades över dess 

kapacitet steg fukthalten i papperet efter tork drastiskt upp emot kassvärdet i slutet av 

försöket. Produktionshastigheten sänktes ytterligare för att säkerhetsventilerna skulle stängas 

och pappersmaskinen stabilisera sig. Efter att massauttagen slutförts återgick malningen till 

drygt 30+30 kWh/ton samtidigt som produktionshastigheten långsamt ökades. 

 

3.2.2 Provkörning 2 – H-faktor hög 

Inför provkörning 2 höjdes H-faktorn i god tid samtidigt som produktionen i kokaren ställdes 

till 32 ton/h. 

 

I och med erfarenheterna från första försöket sänktes hastigheten på pappersmaskinen i god 

tid för att säkerställa torkkapacitet genom hela provkörningen. Då malningen ökades 

observerades en kraftig ljushetsminskning på papperet. Ett extra ljushetsprov efter defibrör 

togs därför ut för att kontrollera om upphovet till minskningen var i kokaren eller på 

pappersmaskinen. Vid effekten 60+60 kWh/ton kördes maskinen med en produktion på drygt 

29 ton/h. Hastighetssänkningen i kombination med ökad malning krympte dock pappersbanan 

kraftigt. Gissningsvis skulle en produktion på 30-31 ton/h kunna uppnås vid dessa 

förhållanden med ett maximalt utnyttjande av torkpartiet. 

 

3.2.3 Provkörning 3 – H-faktor låg 

Den tredje provkörningen utfördes vid en lägre H-faktor än normalfallet. Produktionsnivån i 

kokeriet sattes till 32 ton/h före försöket. På pappersmaskinen ställdes hastigheten initialt till 

34 ton/h. För att undersöka vilken malstrategi som kan vara lämplig, samt för att utvärdera 

skiv- och konkvarnarnas effektivitet gjordes ett extra uttag vid kraftigare malning i kvarnsteg 

1 under den här provkörningen. Då malenergin ökades sänktes maskinhastigheten till 32 

ton/h. Då både värden och körbarhet såg lovande ut vid 60+60 kWh/ton ställdes maskinen på 

automatisk optimering med avseende på torkpartiutnyttjande. Det resulterade i att 

produktionsnivån gick upp till 35 ton/h innan 93 % torkpartiutnyttjande nåtts vilket är ett övre 

riktvärde för detsamma, då en viss marginal måste lämnas för eventuella variationer som 

skapar ett mer svårtorkat papper.
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3.3 Krypstudie 

 

För både laboratoriestudien och fabriksförsöket utfördes en krypstudie. Studien utfördes med 

isokrona kryptester. Remsor skars ut i standardformat för CCT-provning varefter de 

korrugerades och konditionerades vid 20ºC och 90 % relativ fuktighet. För samtliga punkter 

testades nio prover vid varierande laster. Den första lasten för laboratoriestudien valdes till 40 

% av CCT för att sedan stega ner 2,5 procentenheter från 30 %. Detta för att remsan vid 40 % 

antogs kollapsa innan tiden för provningen gått ut. Det var dock ytterst få remsor som 

kollapsades vid denna last i laboratoriestudien varför vi istället valde att direkt stega ner 2,5 

procentenheter från 40 % av CCT vid provning av arken från fabriksförsöket. Tiden för de 

isokrona kryptesterna valdes något godtyckligt till fem minuter för att möjliggöra testning av 

en stor serie prover på begränsad tid. Det visade sig senare att även Panek et al. [27] valde 

uppehållstiden till fem minuter i sina försök. Deformationen registrerades för vardera lasten. 

Krypstyvheten kunde sedan bestämmas genom att ta fram den initiala lutningen på kurvan. 

Det gjordes i enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.5.4. 

 

 

3.4 Fibermätningar 
 

För att avgöra fibrernas inverkan på papperets egenskaper utfördes fibermätningar med 

Lorentzen & Wettres fibertester utifrån ark från fabriksförsöken enligt standard ISO 16065-2. 

Mätutrustningen kan detektera fiberlängd, fiberbredd, formfaktor och antal kinks/fiber. Bilder 

på fibrernas utseende och fines kan även erhållas. 
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4. Resultat och diskussion 
 

4.1 Laboratoriestudie 

 

I följande avsnitt visas diagram över de mest väsentliga egenskaperna som testades i 

laboratoriestudien för respektive utbyte och varvtal i PFI-kvarn. De fullständiga resultaten 

från studien redovisas i bilaga 7. Under sommaren har massaprover uttagna vid normal drift 

skickats kontinuerligt, en gång per vecka till RCK för analys. Dels har en fabriksmald massa 

analyserats och dels en omald fabriksmassa som raffinerats med 1100 varv i PFI-kvarn på 

RCK. Medelvärdet från veckoanalyser mellan 23 juni och 16 september för den senare av 

dessa två massor, har använts som en referenspunkt i malkurvorna, se bilaga 8. Då 

utbytesbestämning på fabrik är osäker och inte utförs kontinuerligt går det inte att säga vilket 

specifikt utbyte referenspunkten motsvarar. För samtliga diagramförklaringar gäller att det 

första värdet motsvarar utbyte och det andra värdet H-faktor. 

 

 

 

Malningen bidrar till ett högre avvattningsmotstånd medan utbytets roll är svårare att utläsa, 

se figur 17. Gällande densiteten på arken syns dock en klar tendens att både minskat utbyte 

och ökad malning ger ett tätare ark. 
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Figur 17: Avvattningsmotstånd och densitet. 
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För samtliga styrkevärden undantaget CMT erhålls avvikande resultat för andra punkten vid 

det näst högsta utbytet. Laboratoriestudien indikerar att både minskat utbyte och ökad 

malning ger ökad styrka i papperet, se figur 18. En hög H-faktor tillsammans med kraftig 

malning tycks därför vara en bra strategi om faktorerna ekonomi och körbarhet på maskin 

utelämnas. I samtliga diagram syns en klar tendens av att styrkeegenskaperna för det högsta 

utbytet är klart lägre än för övriga utbyten. Det beror med stor sannolikhet på att massan på 

grund av den begränsade kokningen har fått karaktären av en mekanisk massa mer än en 

halvkemisk. 

 

Om kurvorna jämförs med den laboratoriemalda fabriksmassan ligger styrkeegenskaperna 

över referenspunkten för de tre lägsta utbytena. Detta trots att det näst högsta utbytet i 

laboratoriestudien är kokat till ett högre utbyte än det som de laboratoriemalda 

fabriksmassorna baseras på. Med stor sannolikhet har sållning samt basning och impregnering 

en avgörande betydelse i denna aspekt.
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Figur 18: Samtliga styrkeegenskaper från laboratoriestudien. 
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Som synes i figur 19 minskar ljusheten med 

ökad H-faktor och ökad malning. Att 

ljusheten minskar med ökad H-faktor beror 

främst på att ligninet under koket genomgår 

förändringar som i sin tur ger en mörkare 

massa. Dessa förändringar accentueras då 

temperaturen höjs eller uppehållstiden 

förlängs. Att ljusheten minskar med ökad 

malning beror på att ett mer densifierat 

papper med ett minskat antal ljusbrytande 

ytor erhålls. Det bör nämnas att ett 

laboratoriekok resulterar i massor med 

egenskaper ouppnåeliga i fabrik, då flisen har sållats och då basning och impregnering blir i 

det närmaste idealiska. Detta bidrar till en mindre, eller nästan obefintlig mängd brända 

kärnor under koket. 

 

 

Luftresistens är en viktig parameter för 

körbarheten på pappersmaskinen. 

Luftresistensen ökar med minskat utbyte 

och ökad malning, se figur 20. Minskat 

utbyte till följd av en högre H-faktor ger 

flexibla och mjuka fibrer och därmed ett 

tätare ark. Ökad malning ger en ökad 

finfraktion i papperet, vilket bidrar till att 

luften får svårare att passera. I 

förlängningen innebär det att 

produktionskostnaden ökar, dels för att mer 

specifik ånga måste tillföras i torkpartiet 

och dels för att produktionshastigheten kan behöva sänkas för att uppnå önskad torrhalt. En 

hög luftresistens är inte bara negativ ur körbarhetssynpunkt på pappersmaskinen, utan kan 

även påverka körbarheten i rullmaskinen samt vid konvertering.

Figur 19: Ljushet. 

Figur 20: Luftresistens. 
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Vattenresistensen ökar med ökad H-faktor 

samt ökad malning, se figur 21. Ökad H-

faktor ökar resistensen genom att fibern blir 

mer slank och följsam vilket ger ett tätare 

ark. Malning ger starkare bindningar samt 

en ökad mängd finpartiklar, som båda bidrar 

till förbättrad vattenresistens. För det högsta 

utbytet är arket troligen såpass öppet att 

vattnets förmåga att passera inte påverkas av 

ökad malning upp till 1500 varv. 

 

 

 

Figur 22 visar krypstyvhetsindex för 

laboratoriearken baserat på isokrona 

kryptester. Figuren indikerar att 

krypstyvheten ökar med ökad malning. 

Precis som för övriga egenskaper ligger 

krypstyvheten för det högsta utbytet 

betydligt lägre än för övriga utbyten. 

Kompletterande undersökningar krävs för 

att ytterligare klarlägga utbytets inverkan på 

krypstyvheten. Resultatet från krypstudien 

bör tolkas med försiktighet, då isokrona 

tester inte ger lika tillförlitliga resultat som 

fullständiga kryptester. Rådata från 

krypstudien återfinns i bilaga 9. 

 

Sammanfattningsvis indikerar laboratoriestudien att det finns potential att öka styrkan på 

NSSC-massan genom att variera utbyte och raffineringsenergi. Denna studie gav således en 

grund för att inleda ett fabriksförsök och därigenom gå in djupare i vilket körsätt som kan 

vara lämpligt i fabrik. Resultatet från fabriksförsöket diskuteras i följande avsnitt.

Figur 22: Krypstyvhetsindex för laboratorieark. 

Figur 21: Vattenresistensen uppmätt genom 

dropptest 
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4.2 Fabriksförsök 

 

Liksom för laboratoriestudien har samtliga egenskaper jämförts med en massa som veckovis 

skickats till RCK för analys. Den har plockats ut efter andra kvarnsteget precis som proverna. 

Medelvärdet för dessa massors styrka har plottats i respektive diagram. Det bör nämnas att 

detta värde redan ligger ca 5-10 % högre än riktvärde. Det innebär att potentialen för ökning i 

själva verket är större än vad som syns i diagrammen vid första anblicken. Tidsperioden för 

uttagen som används i den här studien är 23 juni till 29 september, se bilaga 9. Rådata från 

fabriksförsöket återfinns i bilaga 10. 

 

Trots försök att hålla samtliga parametrar utöver malning och H-faktor konstanta förekommer 

en hel del brus i fabrik som gör resultaten något mer svårtydda. Bruset kan exempelvis bero 

på vedråvara av varierande kvalitet eller kondition på maskinelement. Detta gör att resultaten 

från fabriksförsöken bör tolkas utifrån trender och tendenser och inte utifrån enskilda värden. 

 

I resultaten från fabriksförsöken är det liten skillnad i utbyte samt styrkeegenskaper mellan 

den mellersta och den höga H-faktorn. Orsaken till det är oklar men kan exempelvis bero på 

osäkerhet i utbytesbestämning i fabrik, eller att H-faktorberäkningen i kokaren blir felaktig för 

olika produktionsnivåer. Möjligtvis kokades massan vid den höga H-faktorn inte fullt så hårt 

som förväntat och att dess egenskaper därför ligger närmare den mellersta H-faktorn än 

önskat. En olycklig omständighet och möjlig felkälla är att produktionshastigheten i kokaren 

skiljde två ton/h mellan det första och de två andra koken. 

 

För samtliga diagramförklaringar gäller att det första värdet motsvarar utbytet och det andra 

värdet den nivå H-faktorn ställdes till. 
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Figur 23: Samtliga styrkevärden från fabriksförsöket. 
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Enligt figur 23 ökar strykeegenskaperna med ökad H-faktor och ökad malning. Gemensamt 

för samtliga styrkevärden är att det finns potential att höja dem med 5 till 15 % för de två 

högre H-faktorerna, beroende på vilken egenskap som avses. Begränsningen ligger i körbarhet 

på pappersmaskinen, rullmaskinen samt vid konvertering. Med befintligt system måste dock 

produktionshastigheten sänkas för att säkerställa tillräcklig torkkapacitet för det 

svåravvattnade papper ökad malning och H-faktor innebär. 

 

För den höga H-faktorn erhålls en nedkokt massa som tillsammans med kraftig malning ger 

ett mycket svårtorkat papper. Under den aktuella provkörningen ökade luftresistensen och 

avvattningsmotståndet till en nivå ohållbar ur körbarhetssynpunkt. Till följd av detta sänktes 

produktionshastigheten vilket medförde att pappersbanan krympte, främst på grund av att 

uppehållstiden i de fria dragen ökar. Då malningseffekten ökades krympte banan ytterligare. 

En kraftigare malning bidrar till att fukthalten i papperet ökar.  Mer fukt måste därmed drivas 

av i torkpartiet vilket ökar benägenheten för krympning. Denna effekt blir mer påtaglig vid en 

hög H-faktor. Vid effekten 60+60 kWh/ton krympte pappersbanan hela 12 cm, vilket är cirka 

2 % av den totala banbredden. Utöver den redan sänkta hastigheten förloras därmed 

ytterligare 2 % vilket innebär en betydande produktionsminskning över tid. Detta körsätt är 

samtidigt mycket oekonomiskt då vedutbytet blir lågt, kemikalieinsatsen hög och 

energiinsatsen i kokare och raffinörer måste höjas. 

 

Under provkörningen vid den höga H-faktorn kunde observeras att det verkar finnas en övre 

gräns där ökad malningsinsats medför kraftigt försämrade styrkevärden. Denna gräns verkar 

ligga någonstans mellan 45+60 och 60+60 kWh/ton. Detta fenomen kunde dock enbart 

observeras på maskinproducerat papper och inte på arken som tillverkades på laboratoriet av 

samma fabriksmassa. Att cockling kunde observeras på det maskinproducerade papperet vid 

höga malningsinsatser kan tyda på försämrad formation i fabrik och därmed ojämn torkning, 

snarare än på söndermalning av fibern, då styrkan på de laboratorietillverkade arken fortsatte 

öka. 

 

Att öka H-faktorn från den mellersta nivån, vilket motsvarar dagens börvärde, till den höga 

verkar utifrån resultaten inte heller ha särskilt stor inverkan på styrkeegenskaperna. 

 

För den låga H-faktorn, kan inte styrkevärdena höjas nämnvärt som synes i figur 24. Dock 

kan papper som klarar dagens riktvärden tillverkas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Dels ökas 

lönsamheten genom det ökade vedutbytet, men också med den minskade energiinsatsen och 

kemikalieåtgången i kokaren. Visserligen måste raffineringen ökas för att uppnå styrkor över 

riktvärdena jämfört med dagens strategi, men kostnaden för detta är liten i sammanhanget. 

 

En H-faktor omkring den mellersta nivån som även motsvarar dagens börvärde i kokaren, bör 

vara tillfredsställande för de mest väsentliga styrkeegenskaperna för NS-massa till fluting. 

Här finns även potential att öka styrkeegenskaperna genom ökad malning, utan att 

körbarheten påverkas i större utsträckning. Exempelvis skulle CCT kunna ökas med drygt 15 

%. Exakt vilken H-faktor som är lämplig beror på många faktorer, såsom vedråvara, 

kemikaliesammansättning etcetera. Beroende på vilken H-faktor och produktionstakt som 

önskas, finns ett malningsmaximum ur körbarhetssynpunkt. Över denna gräns krävs 

modifieringar av systemet som exempelvis underlättar avvattning eller torkning. 
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När det gäller styrkeegenskaperna dragstyvhet och dragstyrka verkar det finnas ett maximum 

vid en total raffinöreffekt av ca 105 kWh/ton som synes i figur 24. Då en högre effekt tillförs 

försämras dessa egenskaper. 
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När det gäller densiteten är det svårt att dra några slutsatser utifrån resultaten i 

fabriksförsöken, se figur 25. Det kan troligtvis, om än inte helt, förklaras med den höga 

spethalten och svårigheten som därmed uppkommer vid tjockleksmätning på arken. 
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Figur 25: Densitet. 

Figur 26: Luftresistens och avvattningsmotstånd. 

Figur 24: Dragindex samt dragstyvhetsindex. 
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Enligt figur 26 ökar luftresistens och avvattningsmotstånd med ökad effekt i raffinörerna och 

med minskat utbyte. Effekterna av detta syns också tydligt på pappersmaskinen där den 

specifika ångförbrukningen stiger drastiskt vid hög insats i raffinörerna och hög H-faktor. 

Dock skiljer det för lite i utbyte mellan den mellersta och höga H-faktorn i den här studien för 

att den inbördes ordningen ska bli tydlig mellan desamma. Dagens riktvärde för luftresistens 

är 90 s vilket sätter en maximal maleffekt till 45+45 kWh/ton enligt figur 26. Detta riktvärde 

skulle förmodligen kunna ökas upp till åtminstone 150 s utan att försämra körbarheten 

nämnvärt. Det skulle möjliggöra malning upp till 45+60 kWh/ton för den mellersta Hfaktorn, 

och därmed en drastisk styrkeökning (jämför med figur 23). 

  

Ljusheten stiger med ökat utbyte och 

minskad energiinsats i raffinörerna. Störst 

inverkan har utbytet medan malningen 

enligt figur 27 har mindre betydelse. Med en 

högre H-faktor ökar mängden brända kärnor 

vilket bidrar till en mörkare massa. Detta på 

grund av att impregneringen är ofullständig 

samtidigt som temperaturen i kokaren höjs. 

 

Under provkörningen visade sig malningen 

ha en mycket större effekt på ljusheten på 

det fabriksproducerade pappret än på det 

laboratoriearkade pappret. Malningens inverkan kunde tydligt observeras med blotta ögat vid 

hög H-faktor. Ljusheten efter defibrör var 40,4 % då provkörningen inleddes. Vid samma 

tidpunkt var ljusheten på maskin 35,4 % vid en malningseffekt på 30+30 kWh/ton. Då 

effekten i raffinörerna ökades, sjönk ljusheten successivt ända ner till 29 % vid 60+60 

kWh/ton. Ett extra ljushetsprov togs ut efter kokare och defibrör och den visade sig vara i det 

närmaste oförändrad, 40 %. Detta betyder att energiinsatsen i sekundärraffineringen stod för 

en påverkan med hela 6,4 % på ljusheten under försöket. Då malningseffekten åter sänktes 

steg ljusheten åter vilket ytterligare styrker resonemanget. 

 

Precis som i laboratoriestudien ökar 

vattenresistensen med minskat utbyte och 

ökad malning enligt figur 28. 

 

 

 

 

Figur 27: Ljushet. 

Figur 28: Vattenresistens från dropptest. 
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Enligt teorin bör krypstyvhetsindex korrelera med dragstyvhetsindex [25]. En svag trend för 

detta kan ses i figur 29. En utförligare krypstudie kunde vara intressant för att utreda 

sambandet ytterligare. Från fabriksförsöket framgår att ett lågt utbyte samt en ökad malning, 

upp till en viss gräns, är positivt ur krypstyvhetssynpunkt. Utifrån dessa resultat verkar 45+45 

till 45+60 kWh/ton vara en fördelaktig insats i raffinörerna för samtliga utbyten. Rådata från 

krypstudien återfinns i bilaga 11. 
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Då effekten av olika inbördes effekt i raffinörstegen undersöktes för den låga H-faktorn kunde 

det observeras att en högre insats i första raffinörsteget, det vill säga skivkvarnarna, var 

fördelaktigt för alla egenskaper, undantaget SCT, där resultaten var identiska, se figur 30. 

Dock är skillnaderna mycket små och resultaten mycket osäkra, då endast en enda jämförelse 

gjordes. Ordningsföljden på kvarnarnas betydelse är också en intressant faktor att ta i 

beaktning. Detta på grund av att fibern är bearbetad till olika grad då den matas in i respektive 

kvarnsteg.
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Figur 29: Krypstyvhetsindex samt dragstyvhetsindex. 

Figur 30: Effekten av olika insatser i raffinörstegen på CCT-index. 
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4.2.1 Fiberstudie 
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I figur 31 ses ett exempel på en fiberlängdsfördelning från fabriksförsöken. Fördelningen 

följer samma mönster för samtliga massor och värdena för dessa kan ses i bilaga 12. 

Vid en högre effekt i raffinörerna erhålls en ökad andel korta fibrer och finpartiklar som 

väntat, enligt figuren. 
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Medelfiberlängd och finesandel visas i figur 32. Fiberlängden minskar med ökad insats i 

raffinörerna, samtidigt som andelen finpartiklar ökar. Ökad effekt i raffinörerna betyder ett 

mindre avstånd mellan malskivorna vilket ökar klippningen och således även bildningen av 

finmaterial. Det kan även utläsas att ett ökat utbyte ger en ökad medelfiberlängd. 

Figur 32: Medelfiberlängd och andel finpartiklar. 

Figur 31: Ett exempel på fiberlängdsfördelning från ett av fabriksarken. 
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Enligt figur 33 ökar fiberbredden med ökad effekt i raffinörerna. Detta beror främst på att 

fibern ruggas upp och sväller mer på grund av ökat vattenupptag. 
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Enligt figur 34 minskar formfaktorn med ökad malning vilket innebär att fibern blir krokigare. 

Om malningens positiva effekt på bindningsstyrkan bortses, innebär ett mindre antal raka 

fibrer en lägre dragstyrka i papperet, eftersom ett mindre antal fibrer då delar på en pålagd 

last. Det ska dock nämnas att skillnaderna i formfaktorvärde för de olika massorna är relativt 

liten varför styrkevärdena möjligen inte påverkas nämnvärt av detta i denna studie. Att 

fibrerna deformeras mer med ökad malning kan även styrkas från mätningen av antalet 

kinks/fiber. Antalet kinks/fiber ökar också med ökad H-faktor vilket troligen beror på att en 

högre koktemperatur mjukgör fibern i större utsträckning, vilket bidrar till att den lättare kan 

deformeras vid nästkommande steg i processen. 

Figur 33: Medelfiberbredd. 

Figur 34: Formfaktorn och antalet kinks/fiber. 



 
 

 -37- 

 

 

 

Vid en högre effekt i det första kvarnsteget, det vill säga skivkvarnarna, är fiberklippningen 

större samtidigt som andelen finpartiklar ökar. Det pekar på att kvarnsteg två, konkvarnarna, 

är skonsammare mot fibern. Dock utvecklar de inte styrkeegenskaperna i samma utsträckning 

som första kvarnsteget. Skillnaderna är dock små och tillräckliga data saknas för att dra klara 

slutsatser då endast ett försök med varierande raffinering har genomförts i den här studien, 

figur 35.
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Figur 35: Fiberegenskaper för konstant totaleffekt, med varierande insats i malsteg 1 resp. 2. 
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4.3 Jämförelse laboratoriestudie/fabriksförsök 
 

För att möjliggöra framtida studier på laboratorie, dels för att slippa produktionsstörningar 

men också för att kunna utföra försök som inte är möjliga på fabrik, är en jämförelse mellan 

laboratoriestudie och fabriksförsök intressant. Som beskrevs i avsnitt 2.3 finns stora skillnader 

mellan papper framställt på laboratorie respektive i fabrik. Eftersom egenskaperna för de båda 

ej är direkt jämförbara, är det önskvärt att finna ett sätt att översätta laboratoriestudien till att 

bli direkt applicerbar i fabrik. 

 

 

 

När det gäller flutingens kanske viktigaste egenskap, CCT, visar det sig att egenskaperna från 

laboratorie och fabrik följer samma trend. Som synes i figur 36 blir dock CCT index betydligt 

högre på ark från fabriksmassa jämfört med ark från laboratoriemassorna. Det beror troligen 

på att malning i PFI-kvarn med 1500 varv endast verkar motsvara drygt 75 kWh/ton 

totaleffekt i raffinörerna på fabrik. Jämförs istället 1100 till 1500 varv med 30+30 till drygt 

30+45 kWh/ton i fabrik stämmer egenskaperna mycket bra överens. Detta betyder att det vore 

en god idé att i framtida studier välja 1100 varv som minimum på laboratoriet och välja ett 

högre maximum för att få en bättre jämförelse mellan laboratorie och fabrik. Samma 

resonemang gäller även för övriga styrkeegenskaper. 

 

 

  

Enligt figur 37 ökar densiteten på ark från laboratoriestudien med ökad malning och minskat 

utbyte. Densiteten från fabriksförsöken borde följa samma trend, men som kan observeras i 

figuren är så inte fallet. Den största anledningen till det tros vara den osäkra 

tjockleksmätningen som ligger till grund för densitetsbestämningen. Fabriksmassa är mycket 
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Figur 37: Jämförelse densitet. 

Figur 36: Jämförelse av CCT-index. 
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spetrik i jämförelse med laboratoriemassa vilket ger stora variationer i tjocklek och därmed 

osäkerhet i densitet. För att underlätta tjockleksbestämningen bör massan silas före arkning i 

framtida studier. 

 

H-faktorerna är inte alls jämförbara mellan laboratorie och fabrik på grund av att processerna 

skiljer sig såpass mycket åt. På laboratoriet beräknas H-faktorn inklusive rampning till önskad 

temperatur, medan den på fabrik beräknas enbart utifrån tid i kokzonen. Därför blir H-faktorn 

på laboratoriet avsevärt högre än på fabrik. 

 

 

 

På grund av sållning samt näst intill perfekt basning och impregnering på laboratoriet, uppnås 

betydligt högre ljusheter på laboratoriemassa jämfört med fabriksmassa enligt figur 38. 

 

Det vore önskvärt att relatera egenskaper från laboratoriestudie med de från fabriksförsök 

genom att utgå från en gemensam bas. Den mest självklara basen vore att avsätta respektive 

egenskap mot densiteten. Tyvärr var det inte möjligt i den här studien på grund av den mycket 

osäkra densitetsbestämningen för fabriksarken. Eftersom det finns ett klart samband mellan 

densitet och luftresistens avsattes istället egenskaperna mot luftresistens i den här studien, se 

nedan. 
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Figur 38: Jämförelse av ljusheter. 
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Då styrkeegenskaperna CCT och CMT avsätts mot luftresistens enligt figur 39 är trenderna 

desamma för laboratorie- respektive fabriksmassorna. Det syns tydligt att kraftig raffinering 

tillsammans med ett lågt utbyte resulterar i en stark massa, men samtidigt en mycket hög 

luftresistens. Även det omvända gäller. För egenskaperna CCT och CMT syns även att 

styrkorna vid en given luftresistens blir högre på fabriksark än på ark från laboratoriestudien. 

Detta trots att laboratorieflisen är både sållad och bättre basad och impregnerad än på fabrik. 

En slutsats som kan dras av det är att raffineringen på fabrik troligen är mer styrkeutvecklande 

än PFI-kvarnen på laboratoriet. 

 

Malning tycks ha stor betydelse upp till en viss punkt för egenskaperna i laboratoriestudien. 

Däröver ökar luftresistensen kraftigt för en relativt liten vinning i styrkeegenskaper. 

Samma trend kan observeras för den fabrikskokade massan, om än något mer diffust och mer 

beroende av utbytet. Brytpunkten ligger också något högre för den fabrikskokade massan, 

enligt samma figur. Det tyder ytterligare på att fabriksmalning ger en högre styrkeutveckling 

för en given luftresistens, jämfört med PFI-malning på laboratoriet. 
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Figur 39: CCT-index samt CMT för laboratorie respektive fabrik avsatta mot luftresistens. 
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När det gäller SCT-index som avsatts mot luftresistensen i figur 40 är trenden lite mer 

svårtolkad på grund av ett par avvikande testpunkter. Styrkan från fabrik verkar dock 

korrelera med laboratoriemassans för en given luftresistens. 
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Figur 40: SCT-index för laboratorie respektive fabrik avsatta mot luftresistens. 
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5. Slutsatser och framtida rekommendationer 
 

 Resultatet visar att styrkan på NSSC-massan kan ökas genom att variera både utbytet 

och effekten i raffinörerna. För att åstadkomma en signifikant styrkeökning krävs en 

hög H-faktor kombinerat med en hög effekt i raffinörerna. Detta körsätt kan dessvärre 

leda till att papperets egenskaper förändras i den grad att det påverkar körbarheten på 

maskin. 

 

 För att tillverka en starkare NS-massa bör H-faktorn ligga runt dagens börvärde, 

samtidigt som malningen ökas så mycket som möjligt, begränsat av körbarheten på 

maskinen. Enligt den här studien tycks en total effekt mellan 90 och 105 kWh/ton vara 

lämpligt för att höja styrkevärdena med 5-15 % beroende på vilken egenskap som 

avses. 

 

 För att tillverka en massa över riktvärdena på ett kostnadseffektivt sätt bör istället en 

låg H-faktor väljas för att få ett högre utbyte och istället öka styrkevärdena genom att 

öka insatsen i raffinörerna. En H-faktor lägre än dagens börvärde kan enligt vår studie 

med ökad malning ge ett papper med egenskaper över riktvärdena. Detta körsätt leder 

samtidigt till att en ljusare massa erhålls vilket kan vara betydande i vissa aspekter. 

Ökad malning påverkar inte körbarheten drastiskt för en så pass låg H-faktor. 

 

 Då 1100 varv i PFI-kvarn motsvarar drygt 30+30 kWh/ton i fabrik och 1500 malvarv 

enligt diagram verkar motsvara 30+45 kWh/ton betyder det att laboratorievärden 

mellan 1100 och 1500 varv enbart kan jämföras med fabriksvärden mellan 30+30 och 

30+45 kWh/ton. I framtida studier vore det bättre att välja 1100 varv som minimum på 

laboratorie och välja ett högre maximum för att få en bättre jämförelse mellan 

laboratorie och fabrik. 

 

 Den inbördes effektfördelningen mellan raffinörstegen vore intressant att följa upp 

med en större testserie. För en önskad totaleffekt kan då effekterna i respektive 

kvarnsteg varieras och resultaten undersökas med fiberstudie samt styrketester. 

 

 Gällande krypstudien vore det intressant att göra mer utförliga tester. Det vore då en 

god idé att utöver att variera last, även variera provtid för respektive last. Om tid 

finnes vore givetvis fullständiga kryptester att föredra. En utförligare krypstudie kunde 

även vara intressant för att utreda sambandet mellan krypstyvhet och 

dragstyvhetsindex bättre. Korrelerar dessa egenskaper väl skulle dragstyvhetsindex i 

framtiden kunna användas som en indikation för hur krypstyvheten beter sig. Dels för 

att metoden för dragstyvhetsmätning är mindre komplicerad och dels för att det är mer 

välkänt hur dragstyvheten kan förbättras. 

 

 På grund av spet är densiteten svårbestämd för fabriksmassa. I framtiden bör silning 

utföras innan formningen sker för att ge en jämnare yta på arket och därigenom 

underlätta tjockleksmätningen. 



 
 

 -43- 

6. Referenser 
 

1. Wikström, A., End-user focused creep, Gruvön, Grums, Billerud, 2009. 

 

2. Dahlgren, L., L. Olsson och O. Danielsson, Yrkesbok Y-204: Halvkemisk Massa: 

Neutralsufit-tillverkning, 2:a upplagan, Sveriges skogsindustriförbund, 1980. 

 

3. Rydholm, S., Pulping Processes, New York, Interscience Publishers, pp. 422-433, 1965. 

 

4. Klemm, D., B. Philipp, T. Heinze, U. Heinze och W. Wagenknecht, Comprehensive 

cellulose chemistry, Wiley-vch, Weinheim, Tyskland, 1998. 

 

5. Norman, B., The Ljungberg textbook: Bok 3, Paper chemistry and technology, kap. 10 Web 

forming, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and technology, KTH, Stockholm, 2007. 

 

6. Norman, B., The Ljungberg textbook: Bok 3, Paper chemistry and technology, kap. 12 Wet 

pressing, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and technology, KTH, Stockholm, 

2007. 

 

7 Stenström, S., The Ljungberg textbook: Bok 3, Paper chemistry and technology, kap. 13 

Drying of paper, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and technology, KTH, 

Stockholm, 2007. 

 

8. Back, E.L. och L.Salmen, The properties of NSSC-based and wastebased corrugating, 

Paper technology, STFI, Sthlm, Oktober 1989. 

 

9. Savolainen, A., Paper and paperboard converting, Fapet Oy, kap. 9, pp. 250-254, 1998. 

 

10. Annergren, G. och E. Brännvall, The Ljungberg textbook: Bok 2, Pulping chemistry and 

technology, kap. 16 Pulp characterization, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and 

technology, KTH, Stockholm, 2007. 

 

11. Paulapuro, H., Paper and Board Grades, Fapet Oy, Helsingfors, kap. 2, pp. 64-65, 2000. 

 

12. McKee, R., J. Gander och J. Wachuta, Paperboard Packaging 48(10):149, 1963. 

 

13. Sandström, J. och M. Titus, Field experience in prediction of corrugated board strength 

and ultrasonic testing, Tappi Journal 240-22, 1995. 

 

14. Niskanen, K., Paper physics, Fapet Oy, Helsingfors, kap. 6, pp. 205-207. 1998. 

 

15. Kirwan, M., Paper and paperboard packaging technology, Blackwell publishing, London, 

p. 342, 2005. 

 

16. Niskanen, K., Paper physics, Fapet Oy, Helsingfors, kap. 2, pp. 54-87, 1998. 

 

17. Karlsson, H., Fibre Guide, Lorentzen & Wettre, 2006. 

 



 
 

 -44- 

18. Karlsson, H., Framkantsgivarteknik – STFI Fibermaster, snabb bildanalys ger ny 

förståelse av processen, STFI, 1998. 

 

19. Annergren, G. och N. Hagen, The Ljungberg textbook: Bok 3, Paper chemistry and 

technology, kap. 7 Industrial beating/refining, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry 

and technology, KTH, Stockholm, 2007. 

 

20. Brännvall, E., The Ljungberg textbook: Bok 2, Pulping chemistry and technology, kap. 6 

Pulping technology, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and technology, KTH, 

Stockholm, 2007. 

 

21. Rydholm, S., Optimalt utbyte för flutingmassa: Kokning med rena kemikalier, Gruvön, 

Billerud, Grums, 1966. 

 

22. Wahlström, T., The Ljungberg textbook: Bok 4, Paper products physics and technology, 

kap. 3 Development of paper properties during drying, ISSN 1654-1081, Pulp and paper 

chemistry and technology, KTH, Stockholm, 2007. 

 

23. Personlig kontakt, Billerud, Testing of corrugated board and its components, Gruvön, 

Grums, Billerud. 

 

24. Fellers, C., The Ljungberg textbook: Bok 4, Paper products physics and technology, kap. 2 

Paper physics, ISSN 1654-1081, Pulp and paper chemistry and technology, KTH, Stockholm, 

2007. 

 

25. Fellers, C., op.cit., Kap. 2.14, p. 43. 

 

26. Coffin, D.W., The creep response of paper, Department of paper and chemical 

engineering, Miami University, 2005. 

 

27. Panek, J., J. Fellers och T Haraldsson., Principles of evaluation for the creep of 

paperboard in constant and cyclic humidity, Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol 19 

no. 2, 2004. 

 

28. Gustavsson, R. och B. Nilsson, Ny metod för bestämning av utbyte vid NS-kokning av 

björk, Gruvön, Grums, Billerud, 1978. 

 

29. Westberg, R., En laboratoriestudie över olika processtegs inverkan på flutingens styrke- 

och krypegenskaper. Institutionen för kemi, Karlstads universitet, Karlstad, 2001. 

 

30. Nilsson, H., E. Sandström, Slutrapport för projektet “Ljusare och starkare fluting” vid 

Gruvön PM6, Gruvön, Grums, Billerud, 2005. 

 

31. CS, LL och MJ, Optimeringsförsök på NS-kokeriet och PM6, Provkörningsrapport, 

Billerud, 2008.



 

 

 -A- 

Bilaga 1: Volymviktsbestämning laboratoriestudie. 

 

 



 

 

 -B- 

Bilaga 2: Analys av kokvätska använd vid laboratoriestudie 

 

 



 

 

 -C- 

Bilaga 3: Kokningsprotokoll laboratoriestudie 

 



 

 

 -D- 

 



 

 

 -E- 

 



 

 

 -F- 

 



 

 

 -G- 

Bilaga 4: Kokutbytesbestämning laboratoriestudie. 

 

 



 

 

 -H- 

 



 

 

 -I- 

 



 

 

 -J- 

 
  



 

 

 -K- 

Bilaga 5: Volymviktsbestämning fabriksförsök. 

 

 



 

 

 -L- 

 



 

 

 -M- 

 
 



 

 

 -N- 

Bilaga 6: Kokutbytesbestämning fabriksförsök. 

 

 



 

 

 -O- 

 



 

 

 -P- 

 



 

 

 -Q- 

Bilaga 7: Rådata laboratoriestudie. 

 

 



 

 

 -R- 

 



 

 

 -S- 

 



 

 

 -T- 

 



 

 

 -U- 

Bilaga 8: Medelvärde av veckoprover på NS-massa. 

 

 



 

 

 -V- 

Bilaga 9: Rådata krypstudie laboratorieförsök. 

 



 

 

 -W- 

Bilaga 10: Rådata fabriksförsök. 

 

 



 

 

 -X- 

 



 

 

 -Y- 

 



 

 

 -Z- 

Bilaga 11: Rådata krypstudie fabriksförsök. 

 



 

 

 -Å- 

Bilaga 12: Rådata fibermätningar fabriksförsök. 

 

 


