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Förord
Den här rapporten är resultatet av ett 20 poängs examensarbete som utfördes hösten 2006 och
våren 2007 på Stora Enso Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge och på Stora Enso Research
Center i Falun. Examensarbetet blev slutfasen på en tre år lång utbildning till Kemiingenjör i
pappers- och massateknik på Karlstad Universitet. Detta arbete har inneburit att jag har fått
jobba ihop med många personer som jobbar direkt i produktionen och med utveckling, vilket
har varit mycket lärorikt.
Det finns många personer som har varit till stor hjälp och gjort det möjligt att utföra detta
arbete. På Kvarnsvedens pappersbruk skulle jag vilja först och främst tacka utvecklingschefen
Hans Ersson och utvecklingsingenjören och handledaren Matts Bjerneby som har varit ett
stort stöd under hela arbetet. På Stora Enso Research Center vill jag rikta ett stort tack till Ulf
Sohlin som har hjälpt mig med förslag till utförande och lösa ett otal problem under arbetets
gång. På Karlstad Universitet vill jag tacka Hanna Karlsson som har hjälpt mig med
ovärderliga diskussioner av arbetet och även min examinator Luciano Beghello.
Vidare skulle jag vilja tacka operatörer på PM12, PM11 och driftlaboratoriet på Kvarnsvedens
pappersbruk för all hjälp och ert tålamod under den tiden jag utförde den praktiska delen i
arbetet. Till sist vill jag rikta ett stort tack till laboratoriets personal på Stora Enso Research
Center som har varit oerhört hjälpsamma och gjort det möjligt att genomföra detta
examensarbete.
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Sammanfattning
I papperstillverkning ställs det krav inte bara på kvalité och kvantitet utan också att stickprov
från produktion utförs och tas hand om på ett korrekt sätt. Från det att ett stickprov tas ut och
undersöks på brukets laboratorium kan en del källor till förändringar på provresultatet uppstå.
Sådana förändringar kan uppstå för det första vid hanteringen av stickprov från
pappersmaskin och provens transportering till laboratoriet och för det andra vid laboratoriets
hantering och uppföljning av kvalitén. En annan faktor som kan påverka stickproven är
klimatet. Årstiderna vår och höst är de tider som proverna kan påverkas mest. Prover
undersöks med jämna mellanrum från färdigt papper och används till kalibrering av on-line
mätning på pappersmaskin. Vissa av provresultaten skickas direkt till kunden i form av ett
analyscertifikat.
I detta examensarbete var syftet att analysera vissa felkällor i provhanteringen och vad
klimatet hade för påverkan på provresultatet. Det undersöktes hur varierande
klimatförhållanden på pappersmaskin kunde påverka provresultaten för prov som undersöktes
direkt på laboratoriet. Resultat från de proven har sen jämförts med prov som konditionerades
en tid på laboratoriet i ett fast klimat (23°C, 50 % RH). Prov konditionerades både efter att
provet tagits ut direkt och efter att provet hade legat uppe i maskinhallen under en längre tid. I
arbetet ingick det att årstider skulle simuleras och det utfördes på Stora Enso Research Center
i Falun i ett speciellt klimatrum. Klimaten som papper undersöktes i då var extremt torrt och
extremt fuktigt och dessa resultat jämfördes med resultat från normalt provtagningsklimat.
Papperskvalitéerna som undersöktes var 45 g/m2 standard tidningspapper från PM 11 och 52
g/m2 SC-papper (obestruket journalpapper) från Kvarnsvedens nya maskin PM 12. Det som
undersöktes var de kritiska parametrarna där det föreligger risk för att papper måste kasseras.
De kritiska egenskaperna som har kassaktionsgräns är ytvikt, ljushet, nyans och i även vissa
fall ytråhet och rivstyrka.
Resultaten visade att vid extrema klimatförhållanden från undersökningen på Stora Enso
Research Center hade många prover påverkats till den grad att de hade lett till kassaktion. För
SC-papper var ytråheten den egenskap som var mest kritisk vid extremt torrt klimat och vid
fuktigt klimat var ytvikt den mest känsliga egenskapen. För standard tidningspapper var ytvikt
och rivstyrka de egenskaper som påverkades mest av extremt klimat och pappret hade fått
kasseras vid både extremt torrt och fuktigt klimat.
Vid undersökningen på Kvarnsveden visade resultaten att fukthalten i pappret påverkades mer
än vad papprets övriga egenskaper gjorde. Förändringarna i papprets övriga egenskaper var
endast marginella och höll sig inom respektive gränsvärde för kassaktion. Nyans och de andra
optiska egenskaperna hade marginella förändringar för både varierande och extrema
klimatförhållanden och förändringarna kan i de flesta fall anses försumbara för produktionen.
I de fall där det råder extrema klimatförhållanden som det kan göra vid vissa årstider är det
mycket viktigt att operatörens hantering av stickprov sker på ett korrekt sätt. Då gäller det att
stickproverna skickas ner till laboratoriet så snabbt som möjligt där påverkan är mindre än
vad den kan vara inne i maskinhallen.
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Abstract
In paper production demands are set not only on quality and quantity, but it is also required
that samples from the production are taken out and handled in a correct way. From the
moment when a sample is taken out and up to the point when it is examined in the laboratory
of the mill, a number of factors may affect the sample and thus the test result. Such changes
can arise from the handling of samples from the paper machine and the transport of the
samples to the laboratory and also from the handling of the samples in the laboratory. Another
factor that can influence the samples is the climate and the seasons spring and autumn is the
times when the samples are influenced most. Samples are examined with even intervals from
finished papers and is used for calibration of on-line measurement on the paper machine and
some of the sample results are sent directly to the costumer in the form of an analysis
certificate.
The purpose of this project was to analyze certain error sources in the sample handling and
the impact of the climate on the sample result. It was examined how varying climates on the
paper machine could influence the sample results for samples that were examined directly and
compared with samples that were conditioned for one hour on the laboratory in a permanent
climate (23°C, 50% RH). Samples that were conditioned were either taken directly to the lab
or left by the paper machine for an extended period of time. In the work, it was included that
seasons would be simulated and it was carried out on Stora Enso Research centre in Falun in a
climate room. The climates that papers were examined in then were extreme dry and extreme
damp and these results were compared with results from normal climate for testing paper.
The paper qualities that were examined where 45 g/m2 standard newspaper from
papermachine 11 and 52 g/m2 SC-paper (uncoated journal papers) from the new
papermachine 12 in Kvarnsveden. What were examined were the critical parameters were it
exists risk to rejection of papers. The critical properties that have a limit when the papers are
rejected are grammage, ISO-brightness and nuance and in certain cases also roughness and
tear strength.
The results showed that at extreme climate relations from the studies on Stora Enso Research
centre samples had been influenced to that degree that many of the samples had to be rejected.
For SC-paper roughness was the property that was most critical at extremely dry climate and
at damp climate the grammage was the most sensitive property. Standard newspaper was very
sensitive at both extremely damp and dry climates for grammage and tearing strength.
The study on Kvarnsveden showed that the moisture content in the paper was influenced more
than the other properties but its changes were only marginal and within the respective limit for
rejection. Nuance and the other optic properties had only marginal changes for both varying
and extreme climates and the changes can in most cases be considered negligible for the
production.
In those cases when there are extreme climates, like during certain seasons, it is very
important that the operator handles the samples correctly. Then, it is important that the
samples are sent down to the laboratory as fast as possible where the impact is smaller than if
the samples stay in the machine room.
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Inledning

Tidnings- och journalpapper är mycket viktiga produkter i vårt samhälle och särskilt i fråga
om att kunna leverera alla sorters nyheter från alla världens hörn. I takt med att produktionen
på papper ökar, ökar även efterfrågan på bättre kvalité i bl.a. tryckbarhet, styrka och nyans.
För att kunna leva upp till det ställs inte bara krav på själva produktionen, utan också på
hanteringen av pappersprover från maskin ner till laboratoriet. Laboratoriet är en central del
för hela bruket vars uppgift är att leverera snabba och korrekta resultat till driftoperatörerna på
maskin, men också till kunderna som är olika tryckerier runtom i världen.
Detta examensarbete går ut på att undersöka inverkan av felkällor vid provhantering och
pappers känslighet för klimatvariationer. Utvecklingen av tryckbarhet är viktig och i samband
med starten av den nya pappersmaskinen PM12 på Kvarnsveden har det uppstått diskussioner
om tillförlitligheten i det centrala laboratoriets kvalitetsuppföljning. Prover från färdigt papper
tas ut med jämna mellanrum för att kontrollera kvalitén. Provdata från centrala laboratoriet
används för att kalibrera on-line systemet på pappersmaskinerna. Vissa provresultat skickas
också direkt till kunderna för att de ska kunna verifiera produkternas egenskaper i form av
analyscertifikat. En svårighet är att veta är hur stor provmängd som behövs för att skapa en
tillräcklig noggrannhet i analys av papper där processen är kontinuerlig.
Vid hantering av pappersprover från maskin ner till det centrala laboratoriet kan det uppstå ett
antal felkällor. Dagens hantering är att pappersproven tas ut från tambouren (ett avlångt järn
som det färdiga pappret rullas upp på direkt efter pappersmaskinen) direkt efter maskinen.
Proven skickas ned till centrala laboratoriet med hjälp av en rörpostledning, där provet matas
in direkt i en automatisk pappersprovare, Autoline 300 från Lorentzen & Wettre. Felkällorna
kan påverka papprets egenskaper och de kritiska parametrarna är dem som kan leda till att
färdigtillverkat papper måste kasseras. De kritiska parametrarna som kan leda till kassation
som Kvarnsveden har är:
!
!
!
!
!

Ytvikt
Ljushet
Nyans
Rivstyrka (i vissa fall)
Ytråhet (gäller journalpapper, i vissa fall tidningspapper)

Provningsmetoderna som används till bl.a. de optiska egenskaperna baseras på teknik som
antas vara problemfri. Andra provningsmetoder upplevs mer problematiska som t.ex.
rivstyrka där spridningen av enskilda värden kan bli stor eller mycket stor och det gäller även
ytråhetsmetoderna som dock är mer indirekta mått. Vid mätning av ytråhet används
instrumenten PPS (Parker-Print-Surf) och Bendtsen. Uppgiften för detta examensarbete är att
analysera provhanteringens inverkan på provresultatet och hur provresultatet kan påverkas av
klimatvariationer. Papperskvaliteterna som ska undersökas är standard tidningspapper som
kommer från PM11 och SC-papper (obestruket journalpapper) som kommer från PM12.
Det som ingår i analysen är hanteringen av stickprov på maskin och hantering av stickprov
nere på laboratoriet. En sak som undersöktes var påverkan av klimatet där relativ
luftfuktighet, temperatur och tid som i vissa fall kan ha en avgörande betydelse för provets
resultat. Simulering av olika årstider kommer att göras på Stora Enso Research i Falun där
standardklimat för laboratoriet (50 % relativ luftfuktighet och temperaturen 23ºC) kommer att
jämföras med extremt torr luftfuktighet (20 %) och extremt fuktig luftfuktighet (80 %) vid
konstant temperatur (23ºC). Anledning till att både obestruket journalpapper och
tidningspapper ska analyseras beror på att halten mekanisk och kemisk massa samt olika
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mängd och typ av fyllmedel skiljer dem åt. Eftersom det är skillnad mellan dessa papper går
det att anta att de kommer att påverkas olika då de får vistas i rum där extrema
klimatförhållanden råder. En annan aspekt är att både tidningspapper och journalpapper har
väldigt låg ytvikt och många gånger påverkas papprets egenskaper snabbare ju lägre ytvikt
papper har.
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2
2.1

Teoretisk del
Egenskapsförändringar i papper

Genom åren har en del undersökningar gjort för tidnings- och journalpapper över hur dessa
reagerar vid klimatvariationer och hur fukthalten i respektive papper kan påverka de olika
egenskaperna. Fokusen vid de olika undersökningarna har varit på förändringar av de
strukturella och fysikaliska egenskaperna. Anledningen till det är att vid förändringar av
papprets olika egenskaper kan orsaka att kvalitén vid tryckning av tidnings- och journalpapper
kan påverkas negativt. Många undersökningar har visat att fukthalt och klimatvariationer
påverkar papper och de har visat att det har en betydelse, dock har det varit lite olika beroende
på vilka sorts papper som har undersökts. För optiska egenskaperna finns det ingen känd
undersökning om hur de skulle kunna förändras av klimatförändringar eller förändring av
fukthalten i pappret. För de strukturella och fysikaliska egenskaperna har en del av de tidigare
undersökningarna visat att papper förändras enligt följande avsnitt.
2.1.1 Fukthaltsförändringar i papper
Inom pappersindustrin är klimatet en faktor som är mer eller mindre viktig beroende på vilka
sorters papperskvalitéer det rör sig om. Pappret är ett hygroskopiskt material som har
förmågan att absorbera eller desorbera fukt beroende på vilken relativ luftfuktighet eller
temperatur som råder i rummet. Tidsaspekten är också en viktig faktor att tänka på i det här
sammanhanget. Ett papper som befinner sig i ett rum med en viss temperatur och relativ
luftfuktighet kommer att efter en viss tid att anta ett särskilt jämviktstillstånd eller EMC
(equilibrium moisture content). Dock kan EMC förändras beroende på vilket klimat som
pappersprovet har legat i och huruvida den relativa fuktigheten sjunker eller ökar. 1998 gjorde
forskarna Nicholas Nilsson, Murray Singleton och Ian H. Parker1 en kartläggning över olika
pappers förmåga att absorbera och desorbera fukt samt förändring av EMC. I den rapporten
kom det fram att EMC vid 50 % relativ luftfuktighet (RH) på 49 g/m² papper kunde variera.
I figur 1 konstateras det att skiljer sig EMC vid 50 % RH som mest 1,35 % i fukthalt beroende
på om pappersproven absorberade eller desorberade fukt. I figuren har det används en
papperskvalité som har fått konditioneras flera gånger i olika relativ luftfuktighet. Först har
pappret fått konditioneras vid 90 % RH, sedan vid 70,50,30 och 10 % RH. Därefter har
pappret konditionerats i omvänd ordning vid de olika relativa luftfuktigheterna för att kunna
se hur stora skillnaderna blev i fukthalt om pappret konditionerades från ett fuktigare till ett
torrare klimat och tvärtom.

1

Nilsson N.; Singleton M.; Parker I.H. Proceedings of the 52 Appita annual general conference, Brisbane,
Australia, vol. 2, s. 549-555
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Figur 1. Variationer av fukthalt i pappersprover och EMC beroende på om pappersproverna
absorberar eller desorberar fukt.2
För bl.a. SC-papper (obestruket journalpapper) gjordes en stor undersökning i februari 1962
av D.M. Crook och W.E. Bennett3 där det gick ut att kartlägga hur olika egenskaper
förändrades i takt med att klimatet förändrades. I den studien ingick det hur bl.a. fukthalt,
ytvikt och rivstyrka förändrades.
I figur 2 antar SC-papper på 63 g/m² olika EMC vid 50 % RH och där är skillnaden ca 1 %
beroende om pappret absorberar eller desorberar fukt. I takt med att fukthalten förändrades,
förändrades även andra olika egenskaper. Fukthalten på papper kan också variera beroende på
hur höga halter av olika pappersmassor samt kemikalietillsatser som pappret består av.

Figur 2. Olika fukthalt i SC-papper beroende på vilket klimat som råder i rummet och
beroende på om relativa fukthalten ökar eller minskar i rummet.4
2

Nilsson N.; Singleton M.; Parker I.H. Proceedings of the 52 Appita annual general conference, Brisbane,
Australia, vol. 2, s. 551
3
Crook D.M.; Bennett W.E.; The effect of relative humidity on the properties of paper, RA/T/92, February
1962,
4
Crook D.M.; Bennett W.E.; The effect of relative humidity on the properties of paper, RA/T/92, February
1962, figure 3
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Mekanisk massa är enligt figur 3 känsligare för klimatförändringar i avseende på relativ
luftfuktighet vid en konstant temperatur än vad kemisk massa. Tidningspapper och SC-papper
tillverkas till största andel av termomekanisk massa (TMP) eller slipmassa (SGW) och en
liten andel blekt sulfatmassa som armeringsmassa. Syftet med armeringsmassa är att
bestämma riktvärdet på rivstyrka (viktigast vid tidningspapper). Vid stora klimatvariationer är
både tidningspapper och SC-papper (som har ytvikter mellan 40 och 70 g/m²) känsligare för
förändringar i olika egenskaper än annat papper som tex. består av mer kemisk massa och
kemikalier och har höga ytvikter.

Figur 3. Olika pappersmassors fukthalt för olika relativ luftfuktigheter i rummet vid den
konstanta temperaturen 23ºC.5
2.1.2 Förändringar av ytvikt
När fukthalten i pappret förändras, förändras även ytvikten. SC-papper med stor andel
mekanisk massa förändras mycket enligt figur 4, men inte så mycket som det om det skulle
bara bestå av mekanisk massa. Det beror på att SC-papper består av ca 25-35 % av fyllmedel
som är bl.a. av kalciumkarbonat och lera. Dessa komponenter påverkas inte av förändringar i
klimat på samma sätt som pappersmassa gör.

Figur 4. Förändring av ytvikt beroende på klimattillstånd i rummet.6

5

Salmén L. Respons of paper properties to changes in moisture content and temperature, figure 3, sid. 7; STFIbidrag till “The 10th Fundamental Research Symposium. Oxford, England, September 1993
6
Crook D.M,; Bennett W.E. The effect of relative humidity on the properties of paper, RA/T/90, February 1962,
figure 54
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2.1.3 Förändringar av rivstyrka
Rivstyrka är en egenskap som är i hög grad beroende av hur stor fukthalt pappret har och den
påverkas också en del av hur stor andel armeringsmassa pappret består av.
SC-papper förändras enligt figur 5 rivstyrkan i både tvärsled och maskinriktning ungefär lika
mycket. Förändringen är ca 50 % åt vardera håll beroende på om den relativa luftfuktigheten
ökar från 50 till 90 % RH eller sjunker från 50 till 20-25 % RH.

Figur 5. Rivstyrkans påverkan av olika klimattillstånd.7
2.1.4 Förändringar av ytråhet
Ytråhet är en av de viktigaste parametrarna vid tillverkning av SC-papper och tidningspapper
och en egenskap som kan påverkas mycket av klimatförändringar och fuktinnehåll. För de
flesta papperskvalitéerna leder ökad fukthalt till att ytråheten ökar och likaså tjockleken.
Forskaren J. Skowronski8 gjorde ett jobb som gick ut på att fastställa hur ytråheten på
kalandrerat papper påverkades av fuktinnehåll i pappret. För kalandrerat papper (bl.a. SCpapper) som innehåller mycket mekanisk massa ökade ytråheten markant kontra okalandrerat
papper innehållande mycket mekanisk massa där ökning var marginell eller obefintlig.
I en del av jobbet användes termomekanisk massa för tillverkning av handark som
kalandrerades på olika sätt och utsattes för ökat fuktinnehåll. Dessa resultat jämfördes med
mätningar på baspapper. Enligt figur 6 syns det att kalandrerat papper förändras mycket i
ytråhet av att fukthalten i pappret ökar kontra baspapper. De fyrkantiga symbolerna är TMPmassa från lövved där de tjocka fyrkanterna är lövved med hög densitet och de tunna
fyrkanterna är lövved med låg densitet. Cirkelsymbolen är TMP-massa från barrved.
För att kunna se närmare på vad som bidrog till att ytråheten ökade undersöktes hur fukten
trängde in i arket genom att undersöka handark i z-led (tjockleksled) enligt figur 7. Efter
fuktbehandling syns det tydligt att fukt har trängt in mellan fibrerna och vissa fiber är inte
längre bundna till resterande fibrer i arket och det är en bidragande orsak till ökad ytråhet och
papper med ökad bulk.

7

Crook D.M,; Bennett W.E. The effect of relative humidity on the properties of paper, RA/T/90, February 1962,
figure 54
8
Skowronski J. Surface roughening of pre-calendred basesheets during coating: J.Pulp paper Sci. 16(3) 1990, sid
102-110
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Figur 6. Ytråhetsförändring då dessa papper utsätts för fuktbehandling. Cirklarna i figuren är
ytråheten innan fuktbehandling och kvadraterna efter fuktbehandling.9

Figur 7. Papper i z-led där det har studerats hur ytråheten förändras efter fuktbehandling.
Här jämförs sulfat- och TMP-massa samt kalandrerat och presstorkade handark.10
En annan forskare vid namn Miroslav Hoc11 gjorde en undersökning om hur över sambandet
mellan fiberresning och ytråhet förhåller sig. Alla dessa prov utsattes för olika mycket
fuktbehandling för att undersöka hur stor förändringen i ytråhet var vid olika grader av
fiberresning. Tidningspapper ökade enligt figur 8 mycket i ytråhet då fiberresningen var 40
mikrometer (4 *10-6 m). Efter det minskade ytråheten något för att sedan öka vid ca 60
mikrometers fiberresning. SC-papper ökade däremot linjärt i ytråhet med ökande fiberresning.
Mätning av ytråheten gjordes med PPS-instrumentet (Print Parket Surf). Fiberresning mättes
med hjälp STFI’s analysmetod baserad på Kontron IBAS metod som räknar och mäter längd

9

Skowronski J. Surface roughening of pre-calendred basesheets during coating: J.Pulp paper Sci. 16(3) 1990,
sid 104
10

Skowronski J. Surface roughening of pre-calendred basesheets during coating: J.Pulp paper Sci. 16(3) 1990,
sid 105
11
Hoc M. Fiber rising in paper containing mechanical pulp; Tappi J. 72(4) 1989, sid 165-169
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på fiber. Själva ytråhetsmätningen med PPS-instrumentet förmedlar inte om pappret har
utsatts för fiberresning.

Figur 8. Jämförelse hur stor fiberresningen är för SC-papper och tidningspapper.12
2.2

Fysikaliska egenskaper

I detta examensarbete undersöktes alla egenskaper som hade kassaktionsgräns i
tillverkningsföreskrifterna och egenskaperna bestäms enligt följande:
2.2.1 Ytvikt
En mycket viktig parameter för all provning av papper är ytvikten som mäts enligt ISO 536metoden och det specificeras som vikten per area enligt:
Pappersmängd [g ]
, där pappersmängden är i konditionerat tillstånd.
Ytvikt = w =
yta m 2
När ytvikten mäts inkluderas vattenmängden i pappret under de rådande klimatbetingelserna
och dessa ska vara specificerade efter ISO187, där temperaturen är 23ºC ± 1ºC och den
relativa luftfuktigheten är 50 % ± 2 %.

[ ]

2.2.2 Fukthalt
Fukthalt på pappersprov undersöks enligt SCAN-P 4:63.
Fukthalten bestäms enligt följande:

FH [%] =

Baspapper − Torrpapper[g ]
Baspapper[g ]

Riktvärden på standard tidningspapper och SC-papper vid produktion är ca 9 % respektive
5,0- 5,5 % fukthalt.
2.2.3 Ytråhet
Ytråhet är en egenskap som bl.a. avgör hur tryckfärgen fördelas över pappersytan. Ju jämnare
papper, desto bättre fördelning av tryckfärgen. De vanligaste metoderna att mäta ytråhet på är
12

Hoc M. Fiber rising in paper containing mechanical pulp; Tappi J. 72(4) 1989, sid 167
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att beskriva ytans ojämnhet baserad på mätning av luftläckage från pappret. En metod som
används i Norden är Bendtsen instrumentet enligt SCAN-P 84:02 där luftflödet mellan papper
och mäthuvudets referensyta mäts i ml/min. Luft trycks in i mäthuvudet som har planslipade
kanter och själva mäthuvudet har en form av en upp- och nervänd burk som vilar mot ytan.
Luft pressas med ett visst tryck in i mäthuvudet och luften läcker ut under mäthuvudets kant
beroende på hur pass väl papprets yta är anpassad till kanten. Vad som mäts är hastigheten på
den luft som pressas ut från kanterna och det ger måttet ytråhet.
För Bendtsen instrumentet (enligt fig. 9) är flödesområdet begränsat till 15-1500 ml/min,
vilket täcker de flesta papperskvaliteér. En nackdel är att metoden inte lämpar sig för allt för
porösa material då luft pressas igenom papprets porer och leder till ett för högt värde på
ytråheten.

Figur 9. Principskiss för ytråhetsmätning med Bendtseninstrumentet.13
En annan metod som används mycket är Parker-Print-Surf (PPS) instrumentet (mäts enligt
SCAN-P 76:95). Metoden har vissa likheter med Bendtsen instrumentet, dock räknas
luftflödet om till en avvikelse i µm och ytråheten uttrycks då också i µm. PPS-metoden är
lämpad för att mäta ytråhet på släta tryckpapperskvaliteter som t.ex. obestruket journalpapper.
Principen är den att ett luftflöde mäts, dock är skillnaden kontra Bendtsen att rotameterrören
är kalibrerad så att flödeshastigheten räknas om och uttrycks som medelavståndet mellan
pappret och mätytan, enligt figur 10. Eftersom det handlar om tryckpapper är PPS
instrumentet konstruerat för att efterlikna förhållandena i en tryckpress. Mäthuvudet har en
konstruktion så att läckaget går ut genom papprets porösa struktur nedbringas till ett minimum
och anpressningstrycket är mycket högre än med Bendtsen instrumentet.

13

Fellers C.; Norman B. Pappersteknik, Avdelning för pappers- och massateknik KTH, tredje upplagan,
december 1998, Stockholm, sid 383
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Figur 10. Principskiss för ytråhetsmätning med PPS-instrumentet.14
Speciellt för PPS instrumentet är att Parker analyserade och utvecklade en princip där han
fann en koppling mellan det uppmätta luftflödet och ytans fysikaliska struktur. Därpå härledde
han en ekvation där luftflödet Q är proportionellt mot tredjepotensen av avståndet G mellan
två planparallella plattor och tryckskillnaden ∆P enligt följande:
Q = G 3 × ∆P
Med denna ekvation anges ett mått på det effektiva medelavståndet mellan pappersyta och
referensyta. Medelavståndet kan erhållas genom att beräkna tredje-roten ur luftflödet.
För papper avsett för offsetryckning kan en avvikelse på 4 µm tolereras med PPS-metoden,
men för flexografi (djuptryck) fordras en avvikelse på mindre än 2 µm obestruket papper och
för bestruket papper mindre än 1 µm för att ge en god tryckbarhet.
2.2.4 Rivstyrka
Rivstyrka är en av de viktigaste mekaniska egenskaperna för tidnings- och journalpapper och
är en hållfasthetsstorhet av central betydelse för papper i överlag. Rivstyrka är ett sätt att
utvärdera papprets en sprickkänslighet och i papperstillverkning är det oftast styrkan i
maskinens tvärsriktning som är av stor betydelse för papperskvalitet.
När rivstyrkeprov utförs förses ett pappersprov med en spricka och rivningen utförs med hjälp
av en pendelapparat. Arbetet som pendeln utför divideras med hur långt pappersprovet rivs
och medelkraften erhålles och definieras rivstyrka. Den rivstyrkemätare som används för
manuell provning på bruken är pendelprovaren av typ Elmendorf och rivstyrkan mäts enligt
standarden SCAN-P 11:96. Enligt SCAN ska rivningen ske med fyra ark och storleken på de
är antingen 0,062 m gånger 0,050 m eller 0,062 m gånger 0,062 m. För de förstnämnda
måtten ska rivningen ske i den led som är längst, d.v.s. 0,062 m.
14

Fellers C.; Norman B. Pappersteknik, Avdelning för pappers- och massateknik KTH, tredje upplagan,
december 1998, Stockholm, sid 384
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För att avgöra hur rivningen ska se ut och vilka rivningar som är godkända eller inte finns
riktlinjer i figur 1 i bilaga 1.
2.3

Optiska egenskaper

2.3.1 ISO-ljushet
När ljushet mäts används en metod som kallas R457. Enligt ISO 2469 är ISO-ljushet ett värde
från mätning av pappret reflektants vid den effektiva våglängden 457 nm (inom det blåa
området) med ett intervall på 44 nm. Mätningen är anpassad så att UV-belysningen motsvarar
neutraltestet så värdena överensstämmer med CIE illuminans C (ISO 2470:1999). ISOljushet kan också räknas ut som genom att mäta ut en våglängd och genom tabell 1 sätta in
värdena i följande formel:

∑ R (λ ) × F (λ )
, där R är papprets reflektion, F är en funktion av våglängden och λ
=
∑ F (λ )
i

R457

i

i

i

i

är våglängden.
Faktorerna i tabell 1 visar värden för F (λi ) för olika våglängder och våglängdsintervaller.
Tabell 1. Våglängder och värden på F (λi ) vid olika våglängdsintervall där ISO-ljushetsprov
undersöks.15

Mätningen här sker enligt SCAN-G 5:03.
15

Basic equation for optical properties, SCAN-G 5:03, Revised 2003, page 5
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2.3.2 Y-värde
Y-värde är ett mått på materialets luminans och är en mätstorhet som är anpassad till ögats
känslighet för ljus. Y-värdet betecknas R y och det täcker hela det synliga området, men har
ett maximum och en effektiv våglängd av 557 nm. Viktigt här är att mätningen sker med en
bunt papper och tjockleken på den bunten ska väljas så att ytterligare tjockleksökning inte
påverkar resultatet. Mätningen sker enligt SCAN-P 89:03.
2.3.3 Opacitet
Papprets opacitet är ett mått på vilken ogenomskinlighet pappret har, d.v.s. förmågan att
förhindra att läsning av en text störs av texten på ett underliggande ark. Vid mätningar på en
tjock bunt med papper erhålles en reflektansfaktor som betecknas R∞ (materialegenskap) och
kallas för materialtes reflektivitet. Denna faktor kan senare användas för att beräkna
opaciteten. Dock behövs det göras en mätning på ett enda ark mot svart bakgrund och den
reflektansfaktorn kallas för R0 (arkegenskap beroende av ytvikt). Med hjälp av dessa faktorer
kan papprets opacitet beräknas och enligt följande:
Opacitet = 100 × (R0 / R∞ )
Opacitet mäts enligt SCAN-P 89:03.
2.3.4 Färgkoordinater C/2º
Färgkoordinater är viktiga parametrar för tillverkning av tidnings- och journalpapper.
Systemet som används för denna mätning heter CIELAB systemet. Syftet med systemet är att
på ett matematiskt sätt kunna beskriva olika färger som avspeglas från den perceptuella
upplevelsen att se färger och färgskillnader.
Enligt figur 11 är systemet uppbyggt som en transformation av X, Y och Z-värden till ett
tredimentionellt system där dessa är döpta till L*, a* och b*. L* står för luminans (lightness)
där värdet noll är svart och värde 100 är vitt. a* är värdet i den grön/röda axeln (a*<0 grönare
och a*>0 rödare) och b* är värdet i den blå/gula axeln (b*<0 blåare och b*>0 gulare).
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Figur 11. CIE 1976 systemet för bestämning av färgkoordinater.
Värdena för de olika egenskaperna fås ut av följande formler:
L* = 116 o

Y
− 16
Yn

 X
Y 
−3
a* = 500 o  3
Yn 
 Xn
 Y
Z 
−3
b* = 200 o  3
Z n 
 Yn
X n , Yn och Z n är tristimulusvärden för neutralpunkten som är konstanta beroende på vilken
ljuskälla som används vid den aktuella mätningen. I det här fallet används ljuskällan C/1931
och värdena då är:
X n = 98,074

Yn = 100
Z n = 118,232
Standarden som används vid dessa mätningar är SCAN-G 5:03.
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2.3.5 Dominerande våglängd och spektral renhet
För att kunna bedöma egenskaperna dominerande våglängd och spektral renhet används en
färgtriangel enligt figur 12. Koordinaterna ( x s , y s ) representerar punkten för spektralfärgerna
från ett prov i ett polärt koordinatsystem. Koordinaterna ( x n , y n ) representerar en ljuskälla där
alla färger möts i en s.k. neutralpunkt. Från neutralpunkten dras en vektorlinje som skär
provpunkten till koordinaten ( x d , y d ) som representerar punkten för den dominerande
våglängden, λ d . Färgens spektrala renhet, p e fås ut genom avståndet d1 från koordinaten för
spektralfärgerna till neutralpunkten i relation till avståndet d 2 från för koordinaten för
spektralfärgerna till koordinaten ( x d , y d ) . Resultatet av spektral renhet anges i procent.

Figur 12. CIE-1931 färgtriangel med de polära koordinaternas dominerande våglängd och
spektrala renhet.16
Utifrån CIE-1931 färgtriangeln kan både dominerande våglängd och spektral renhet beräknas
mer exakt om den dominerande våglängden ligger inom en skala från 570 till 580 nm och det
görs enligt metoden SCAN-71:95. Denna metod är framtagen till C/2° koordinatsystem och
används bestämning av dessa egenskaper på framförallt tidningspapper och även SC-paper.
Den dominerande våglängen λ d , bestämms exakt med formeln:

λd = A + B × M + C × M 2 + D × M 3
16

Basic equation for optical properties, SCAN-G 5:03, Revised 2003, page 7

14

M bestäms utifrån neutralpunkten och punkten från ett tidningspappersprov i det polära
koordinatsystemet enligt formeln:

(
)
M = ys − yn

(xs − xn )

Neutralpunkten representeras av koordinaterna x n = 0,31006 samt y n = 0,31615 och
konstanterna i formeln för dominerande våglängden har följande värden:
A = 601,075
B = −35,4710
C = 14,4225
D = −2,41788
För att kunna räkna fram rätt dominerande våglängd som ligger inom 570 och 580 nm krävs
det att värdet M ligger inom gränsvärdena 1,7803 ≥ M ≥ 0,84199

För bestämning av spektral renhet gäller det att den dominerande våglängden ligger inom 570
till 580 nm och då gäller följande formel:
pe =

(xs − xn )2 + ( y s − y n )2
E + F × λ D + G × λ D + H × λD
2

3

Konstanterna i formeln här följande värden:
E = 40,4558
F = −0,130132
G = 8,95164 × 10 −5
H = 2,65050 × 10 −8
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3
3.1

Experimentell del
Inledning

Den experimentella delen delades upp i två olika etapper. Den första etappen gick ut på att
jämföra hur provpapper kunde förändras av att befinna sig i maskinlokalen under fyra timmar
kontra mot då provpapper skickades ner till laboratoriet direkt efter provtagningen. En annan
undersökning som skulle göras var att bestämma vilka skillnader provpappers egenskaper
kunde få om ett prov undersöks i en automatisk pappersprovare (Autoline) direkt då det kom
ifrån maskinoperatörerna jämfört med om ett prov får ligga nere i laboratoriet och
konditioneras i en timme.
Bakgrunden till planeringen i första etappen är att papper som skiftats ur maskinen har av en
eller flera olika anledningar blivit kvar i maskinhallen och prov har inte skickats ner direkt till
laboratoriet. Om provpapper får ligga kvar i maskinhallen väldigt länge och den relativa
luftfuktigheten är låg eller hög skulle det riskera att papprets egenskaper påverkas till den
grad att pappret måste kasseras, även om papprets kvalité skulle vara bra och kunna levereras
till kund. Den relativa luftfuktigheten inne i maskinhallen kan under årstiderna höst och vår
variera kraftigt då den relativa luftfuktigheten är låg på dagarna och hög på nätterna och göra
att papprets egenskaper ibland kan variera ganska mycket. Temperaturen har också en
betydelse i det här fallet, dock är den betydligt mindre än betydelsen av den relativa
luftfuktigheten.
I den andra etappen skulle papprets olika egenskaper undersökas då extremt låg eller hög
luftfuktighet kan förekomma i maskinhallen. Prov från färdigtillverkat papper togs ut och
förslöts så att inget omkringliggande klimat kunde påverka det. Provet skickades till Stora
Enso Research (RCF) i Falun och proverna fick ligga först i ett klimatrum i minst 24 timmar
med temperaturen 23ºC ± 1ºC och luftfuktigheten 30 % ± 2 % och sen i minst fyra timmar i
ett annat klimatrum med den relativa luftfuktigheten som proverna skulle undersökas i. Tre
olika relativa luftfuktigheter skulle undersökas, den första 20 % relativ luftfuktighet, den
andra 80 % och den sista 50 % som är den relativa luftfuktigheten som alla pappersbruks
laboratorium ska vara inställda på enligt ISO 187, dvs. 23ºC ± 1ºC och 50 % ± 2 %. All
undersökning av provpapper på RCF skedde med samma temperatur vid samtliga
luftfuktigheter, dvs. 23ºC ± 1ºC.
Egenskaperna som skulle undersökas på pappersproverna var ytvikt, rivstyrka, ytråhet, ljushet
och nyans (optiska egenskaper). En förutsättning var att alla prov som togs ut från maskin var
renskurna och fria från defekter som veck, sprickor etc.
3.2

Undersökning av papper på Kvarnsveden laboratorium

3.2.1 Mätutrustning
Under lång tid undersöktes papprets egenskaper med hjälp av manuella instrument. Det
negativa för produktionen var att undersökningen av olika egenskaper gjordes på lite olika
sätt, vilket gjorde att slutresultatet inte alla gånger var tillförlitligt. På senare år kom
genombrottet med att använda en automatisk pappersprovare (Autoline).
16

När prov från papper ska undersökas i Autoline 300 från Lorentzen & Wettre (figur 13) skärs
en 0.3 m bredd tvärsbana ut från färdigtillverkat papper. Tvärsbanan skärs ut med hjälp av en
profilprovskärare från Lorentzen & Wettre. När tvärsbanan skärs ut påbörjas alltid skärningen
från pappersmaskinens drivsida och avslutas på förarsidan. På så sätt är provet upprullat alltid
med förarsidan ytterst och övre virasidan ut i rullen. Det gör att avläsning av tvärsbanans
profil för varje egenskap startas från förarsidan och avslutas på drivsidan när undersökning
sker i Autoline. Det ska noteras att många pappersmaskiner för tillverkning av tidningspapper
eller journalpapper (både bestruket och obestruket) har dubbelvira och det är viktigt att skilja
på övre och undre virasida. Varje provbana som skickas till det centrala laboratoriet skickas
med en tub (endast en provbana i taget) genom ett rörpostsystem. I produktion undersöks
provbanor av tidningspapper från PM 11 ungefär varannan timme (minst 4 gånger per 8
timmars skift, dock minst ett prov efter omställning av ytvikt eller till annan kvalité). För
obestruket journalpapper görs undersökningen oftare. För PM 12 undersöks tvärsbanor
ungefär varannan timme på baspapper (direkt från pappersmaskinen) och från kalandrerat
papper tas det ut tvärsbanor för prov på varje tambour.
Längden på tvärsbanorna varierar beroende på hur bred pappersbanan är. Av de
pappersmaskiner som ska undersökas har PM 11 på Kvarnsveden bredden 8,6 m och PM 12
10,3 m. På Autoline 300 undersöks de fysikaliska och strukturella egenskaperna hos pappret
och de som ingår den här undersökningen är ytvikt, rivstyrka och ytråhet.

Figur 13. Automatiska pappersprovaren Autoline 300 från Lorentzen & Wettre.
De optiska egenskaperna mäts med Datacolors Elrepho 3000 tillverkat av Zeiss där mätningar
görs med 10 nm intervaller mellan 400 och 700 nm våglängd (se figur 10). Vid den mätningen
tas enligt Kvarnsvedens rutiner ett ark ut från mittposition på tamburen och viks två gånger
med övre virasidan utåt och renrivs med en schablon på 0,2 gånger 0,2 m. Totala arean på
arket är 0,16 m2 (0,4 m gånger 0,4 m). Ytvikten bestäms på arket innan optisk mätning för att
kunna bestämma ljusspridningskoefficienten och ljusabsorptionskoefficienten.
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Figur 14. Provinstrumentet Elrepho 3000 från Lorentzen & Wettre för undersökning av
optiska egenskaper.
3.2.2 Utförande
I första etappen på det experimentella utförandet skulle undersökningen ha fokus på hur
papprets egenskaper påverkades under fyra timmar då pappersprover låg kvar uppe på
maskinhallen där både temperatur och relativ luftfuktighet kan variera kraftigt. Fyra stycken
tvärsbanor skulle skäras ut från tamburen, varav två skulle skickas direkt ner till laboratoriet
och de andra två ligga kvar uppe i maskinhallen. Samtidigt skulle ytterliggare två eller tre
tvärsbanor (tre för PM11 och två för PM12) skäras ut och skäras upp i fyra lika stora delar för
mätning av fukthalt.
Av de två proverna som skickades ner direkt till laboratoriet skulle det första provet
undersökas i Autoline direkt och dess resultat skulle jämföras med det andra provet som
skulle konditioneras en timme innan undersökning. Normalt ska papper alltid konditioneras
innan undersökning sker, men pga. tidsbrist är möjligheterna mycket små att konditionera
pappret och undersökningen måste ske omedelbart. Innan provet undersöktes i Autoline
mättes en bit av tvärsbanan ut i början på 0,3 m (exakt mått på tvärsbanan) gånger 0,3 m (area
0,09 m2) där de optiska egenskaperna skulle bestämmas.
De andra två proverna skulle ligga kvar i maskinhallen i fyra timmar för att se hur mycket tid,
temperatur och relativ luftfuktighet påverkade dess egenskaper. Dessa skickades ner till
laboratoriet och provades likadant som för de tidigare proven, dvs. det ena provet undersöktes
direkt i Autoline medan det andra provet konditionerades i en timme innan undersökning.
Resultaten från dessa prov skulle sen jämföras med de prover som undersöktes direkt i
Autoline. Denna procedur gjordes tio gånger på PM 11 och likaså på PM 12.
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Alla egenskaper mättes i laboratoriets klimatrum som är inställt enligt SCAN-P 2:75, 23ºC ±
1ºC och 50 % ± 2 %. För att kontrollera att klimatet är korrekt finns det två termohygrografer
uppställda i skiftgående laboratorium och provtryckningsrummet. Termohygrografens
skrivarvärden studeras av ansvarig för att kontrollera att konditioneringsanläggningen
fungerar efter anvisningarna.
Tvärsbanorna som togs ut samtidigt för fuktprover analyserades enligt nedan.
Fuktprovet lades i en plastburk som är helt försluten. Proverna plus burk vägdes och normalt
bör vikten på pappersprovet ligga mellan 60 och 120 g (lägst 50 g enligt SCAN-standarden)
och därefter läggs provet i ett torkskåp med temperaturen 103 ± 2ºC för att torka till konstant
vikt. För att provet ska få konstant vikt ska det ligga i ugnen minst två timmar om det är max
tre prov inne samtidigt och fyra timmar om det är max åtta prov. Viktigt här är att ugnen inte
under några omständigheter får öppnas under torkperioden. Risken är då stor att den relativa
luftfuktigheten som är högre utanför ugnen kan påverka pappersproven och ge missvisande
resultat.
3.3

Undersökning av papper på Stora Enso Research i Falun

3.3.1 Utförande
Den här etappen gick ut på att en tvärsremsa från PM 11 och PM 12 skars ut och lades i en
tätsluten plastpåse. Dessa prov fraktades till ett klimatrum på Stora Enso Research Center i
Falun (RCF) som var inställt på en viss temperatur och relativ luftfuktighet. Temperaturen var
samma vid samtliga tre olika relativa luftfuktigheter som skulle undersökas och det var 23ºC
± 1ºC. De tre olika relativa luftfuktigheterna som pappersproverna skulle undersökas i var 20,
50 resp 80 %. Alla pappersprover skulle ligga först i ett rum där proven förkonditionerades i
temperaturen 23ºC ± 1ºC och relativa luftfuktigheten 30 ± 2 % i minst 24 timmar. Innan
undersökning skulle proverna ligga i kondtioneringsrummet i minst fyra timmar och
konditioneras vid de tänkta relativa luftfuktigheterna. Vid undersökning av papper vid
bestämd relativ luftfuktighet fanns det inte tillgång till en automatisk pappersprovare så då
utfördes testerna manuellt. Det som var lika var att de optiska egenskaperna mättes med
samma instrument som på Kvarnsveden, dvs. med Datacolors Elrepho 3000. Till skillnad mot
att ett ark togs ut i början av tvärsbanan i Kvarnsveden och mättes på mättes det en punkt på
varje ark för att se hur variationerna såg ut genom hela tvärsbanan.
Vid mätning av ytvikt vägdes först hela tvärsbanan och vikten dividerades med arean på hela
tvärsremsan. Arean på tvärsremsorna för PM 11 och PM 12 var 2,58 m2 respektive 3,09 m2.
Efter det delades tvärsbanan i ark med måtten 0,28 m gånger 0.32 m (arean 0,0896 m2). Arken
vägdes ett och ett och medelytvikten samt profilen för ytvikten bestämdes.
Vidare skulle både rivstyrka och ytråhet bestämmas och för att få samma avstånd mellan
provrutorna på tvärsremsan mättes bestämda platser upp på varje ark där mätningen skulle
ske.
Totalt skulle fem prov på PM 11 och PM 12 per relativ luftfuktighet utföras för att kunna få
ett säkert resultat.
Samtidigt undersöktes fuktprover för samtliga prov för varje klimattillstånd som proverna
undersöktes i.
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3.3.2 Mätutrustning
Vid rivprovningen på RCF användes en pendelprovare av typ Elmendorf. Vid undersökning
av rivstyrka skärs fyra stycken provbitar som är 60 gånger 60 mm ut. Dessa läggs i en bunt
och förses med ett snitt i mitten innan själva pendeln river pappersbitarna. Resultatet från
dessa fyra provbitar blir ett medelvärde av det arbete som krävs att riva ett pappersprov och
har enheten mN.
Vid mätning av ytråhet användes Print Parker Surf (PPS) instrumentet och
Bendtseninstrumentet. Med PPS-instrumentet mäts ytråheten genom att ett luftflöde beräknas
om till enheten µm och mäthuvudet är format på ett sätt att det ska efterlikna en tryckpress.
Anpressningstrycket är oftast mellan 0,5 och 1 MPa och underlaget som papper mäts på består
av en luftkudde som tål höga tryck.
När ytråheten mäts med Bendtseninstrumentet används enheten ml/min och
anpressningstrycket är oftast lägre än med PPS-instrumentet. Mäthuvudet har planslipade
kanter och ytråheten mäts i hur stort luftflöde som läcker ut på sidorna och underlaget som
pappret mäts på består av en glasskiva.
Vid mätning av de optiska egenskaperna används instrumentet Elrepho 3000 (se figur 14).

20

4

Resultat och diskussion

Fukthalt och temperatur är två parametrar som normalt påverkar papper på olika sätt. Enligt
tidigare undersökningar av fysikaliska och strukturella egenskaper har klimatet haft en stor
betydelse. Undersökningen i detta examensarbete gick ut på att se hur varierande och extrema
klimatförhållanden i kombination med provhantering kunde påverka provers slutresultat.
Resultatet visade att klimatet har en betydelse för undersökning av stickprov och den är som
allra störst då det råder extrema klimatförhållanden. Det ska tilläggas att vid undersökningen
av optiska egenskaper vid varierande klimat mättes endast fyra mätpunkter på ett ark av 0,32
gånger 0,32 m2 kontra mot vid extrema klimatförhållanden då mätningen skedde vart 32:a cm.
Detta gör att det kan vara svårt att få en riktigt bra jämförelse mellan dessa resultat.
Strukturella och fysikaliska egenskaper går det att få en bättre jämförelse för eftersom
mätningen skedde var 32:a cm vid båda undersökningsmomenten.
En annan sak som undersöktes var om det skedde förändringar i papprets egenskaper, skedde
det på samma ställe på en pappersbana eller var alla förändringar slumpmässiga? Enligt den
undersökningen så visades det att det inte fanns något entydigt samband på att förändringar av
olika egenskaper skedde på samma positioner mellan olika stickprov. Alla förändringar
skedde slumpmässigt på olika ställen mellan olika stickprov.
I undersökningen ingick standard tidningspapper från PM11 och SC-papper från PM12. En
anledning till att dessa ingick i examensarbetet beror på att andelen massa, lera, krita och
kemikalietillsatser skiljer sig mellan dessa papper och det gick att anta att dessa papperssorter
förändras olika med antingen ökad eller minskad fukthalt. Efter undersökningen visade det sig
att av dessa två papperssorter var det standard tidningspapper som förändrades mest, dock har
SC-papper hårdare krav på gränsvärden för varje parameter vilket gör att det inte krävs lika
mycket för att det ska leda till kassaktion. Fysikaliska och strukturella egenskaper var de
egenskaper som påverkades mest av klimatförändringar. Optiska egenskaper påverkades
också av klimatförändringar, men för det flesta parametrar var förändringarna små med några
få undantag för färgkoordinat L*, a* och b*.
Här kommer en närmare presentation för hur respektive egenskap förändras beroende på vilka
klimatförhållanden som råder och hur provhanteringen ser ut för varje papperskvalité.
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4.1

Undersökning i Kvarnsveden

4.1.1 SC-papper PM12
4.1.1.1 Ytvikt
En av de viktigaste egenskaperna som mättes och undersöktes var ytvikt där riktvärdet i det
här fallet var 52 g/m2. I tillverkningsföreskrifter för SC-papper av typ publipress finns det
kassaktionsgränser vid 50 och 54 g/m2 och åtgärdsgränser vid 51 och 52,5 g/m2.
Vid tillverkning av papper i de tambourer som visas i figur 15 låg ytvikten högre än vad stod i
tillverkningsföreskrifterna, dock är det inte relevant i den här undersökningen. Det som går att
konstatera är att varierande klimat inte verkar påverka ytvikten till den graden att det skulle
kunna leda till kassaktion. Skillnaderna är inte så stora heller. Den största skillnaden mellan
olika prov är från tambour 5913 där den största skillnaden är 0,6 g/m2. Anledningen till det
kan vara att det rådde torrt klimat i maskinhallen och pappret torkade ut mer kontra papper på
de andra tambourerna. Annars verkade det som att det inte spelar någon roll vilket klimat som
pappret påverkas av. Ytvikten kunde både öka och sjunka av att vara på laboratoriet och
konditioneras i en timme innan provtagning jämfört med om provet varit kvar vid maskin i
fyra timmar.
Spridningen mellan enskilda värden inom olika tvärsbanor varierar på olika sätt oavsett om
proverna blir kvar i maskinhallen eller konditioneras på laboratoriet. Enligt
spridningsstaplarna i figur 15 så verkar det inte finnas något entydigt samband för att
proverna skulle få större eller lägre spridning om de fick ligga kvar i maskinhallen eller
konditioneras i laboratoriet i en timme.

Grammage [g/m^2]

Average and Standard deviation Grammage PM12
54,2
54,0
53,8
53,6
53,4
53,2
53,0
52,8
52,6
52,4
52,2
52,0
51,8

Test Directly
1 h conditioning on lab
4 h at PM
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse för ytvikt efter undersökning av hur varierande
klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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4.1.1.2 Ytråhet
Ytråhet på SC-papper verkar inte påverkas inte mycket av varierande klimatförhållanden
enligt figur 16 och figur 17. Gränsvärdet för övre åtgärd ligger på 1,25 µm och för kassaktion
vid 1,3 µm. Förändringarna mellan proverna är ganska små. På figur 16 har tambour 7271
högsta förändringen med 0,05 µm och lika stor är högsta förändringen på tambour 7393 på
figur 17. Tambour 5894 på direktprov och prov efter 1 timme konditionering har en felkälla
då det blev fel provning och ledde till att det blev för få mätpunkter mäta på dessa. En annan
felkälla är att medelvärdet på direktprovet på tambour 5894 är för lågt kontra de andra proven
och det kan beror på att prov togs på papper som kördes med lägre hastighet än normalt.
Regeln är att vid kalandrering brukar papper få lägre ytråhet om kalandern körs med lägre
maskinhastighet än vad som är normalt för en enskild maskin.
Average and Standard deviation Roughness PPS OS PM12
1,30

Roughness [µm]

1,25
Test Directly

1,20
1,15

1 h conditioning on lab

1,10

4 h at PM

1,05
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

1,00
0,95
0,90
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på övre virasidan efter undersökning
av hur varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
Average and Standard deviation Roughness PPS US PM12
1,30

Roughness [µm]

1,25

Test Directly

1,20

1 h conditioning on lab

1,15
1,10

4 h at PM

1,05
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

1,00
0,95
0,90
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 17. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på undre virasidan efter
undersökning av hur varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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4.1.1.3 Rivstyrka
Förändringen av rivstyrkan skedde marginellt enligt figur 18 och figur 1 i bilaga 3. Rivstyrkan
i tvärsled är en viktig parameter som styr tillverkningen av SC-papper och är känslig för
fukthaltsvariationer enligt tidigare undersökningar. I den här undersökningen visade det sig att
förändringarna var marginella och att det är försumbart för produktionen.
Average and Standard deviation Tear strenght CD PM12
340

Tear strenght [mN]
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Test Directly
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Figur 18. Medelvärde av rivstyrka i tvärsled efter undersökning av hur varierande klimat och
provhantering påverkar pappersproverna.
4.1.1.4 Fukthalt
För de fysikaliska och strukturella egenskaperna så var förändringarna relativt små, men efter
undersökningen av fukthalt så följer dessa värden inte den trenden, se figur 19. Det syns
tydligt att fukthalten ökar så fort stickproverna har konditionerats en timme på laboratoriet.
Största ökningen är mellan de prov som undersöktes direkt och de som har skickats direkt till
laboratoriet och konditionerats i en timme innan undersökning. Den genomsnittliga ökningen
var för dessa prov 11,3 %. Mellan de prov som har varit i maskinhallen i fyra timmar innan
undersökning och de som har konditionerats i en timme efter fyra timmar maskinhallen var
skillnaden inte lika stor som för föregående fall, men en ökning på 9,1 % är stort nog. Dock
var skillnaderna olika stora mellan direktproven och de prov som har varit i maskinhallen i
fyra timmar och det kan bero på vilka klimatförhållanden som rådde mellan de tider som
proverna tog ut tills de hämtades. Tambour 7271,7392 och 7393 hade stor minskning på
fukthalten där differensen mellan direktprov och prov som legat i maskinhallen i fyra timmar
0,41, 0,42 och 0,23 procentenheter medan de andra proven hade små differenser.
Det ska tilläggas att tambour 5913 har tagits bort från den här figuren och finns i bilaga 2 pga.
att en felkälla uppstod vid provtagning.
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Moisture content [%]

Moisture content PM12
6,00
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5,10
4,80
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Test Directly
1 h conditioning on lab
4 h at PM
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab
5894 5897 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 19. Fukthalt efter undersökning av hur varierande klimat och provhantering påverkar
pappersproverna.
4.1.1.5 Optiska egenskaper
Vid mätning av optiska egenskaper verkar det som att förändringarna vid varierande
klimatförhållanden endast är marginella eller näst intill obefintliga. Enligt fig. 20, 21 och 22,
som talar om vilka färgnyanser pappret har, så verkar förändringarna vara mycket små.
Tambour 5894 i fig. 21 har de största förändringarna mellan olika prover, dock ska det
påminnas om att det är endast fyra mätpunkter som tas från ett ark så det går inte att avgöra
om det kan bero på lokala förändringar i pappret eller om det beror på klimatförändringar.
För tambour 5933 i samma figur ligger alla proven på under undre åtgärdsgräns (ligger under
4,0), men det kan vara att tillfälligt problem på maskinen som kan ha orsakat detta. De andra
optiska egenskaperna finns i figur 2-6 i bilaga 3, men även dessa visar att förändringarna är
marginella eller näst intill obefintliga vid varierande klimatförhållande.
Average and Standard deviation Colorcoordinate a* PM12
0

Colorcoordinate a*

-0,2

5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Test Directly

-0,4

1 h conditioning on lab

-0,6
-0,8

4 h at PM

-1
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

-1,2
-1,4
-1,6
Tambour

Figur 20. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat a* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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Average and Standard deviation Colorcoordinate b* PM12

Colorcoordinate b*

4,6
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Figur 21. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat b* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
Average and Standard deviation Colorcoordinate L* PM12
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Figur 22. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat L* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
4.1.2 Standard tidningspapper PM11
Standard tidningspapper från PM 11 innehåller mer TMP-massa jämfört med SC-papper från
PM12 och borde vara mer känsligt för klimatvariationer. Standard tidningspapper innehåller
mer än 95 % TMP-massa, ca 2 % armeringsmassa (sulfatmassa) och resten olika former av
fyllnadsmedel och kemikalier. SC-papper innehåller ca 50-65 % TMP-massa, 15 %
armeringsmassa och 25-35 % fyllnadsmedel som består i huvudsak av kalciumkarbonat och
lera. I delen ” fukthaltsförändringar i papper” i teoridelen syns det i figur 3 att mekanisk
massa har högre fukthalt vid t.ex. 50 % RH jämfört med kemisk sulfatmassa. Ju högre den
relativ fukthalten blir, desto mer ökar fukthalten hos de båda olika pappersmassorna, dock
ökar mekanisk massa snabbare än kemisk massa. Vid sjunkande relativ luftfuktighet sjunker
också fukthalten i pappersmassa och den mekaniska massans fukthalt är fortfarande högre än
kemisk sulfatmassa, men skillnaden är lite mindre mellan de olika pappersmassorna.
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4.1.2.1 Ytvikt
Förändringarna mellan olika prov inom samma tambourer är större än för SC-papper från
PM12, enligt figur 24. Största förändringen som kan ses i figuren är mellan direktprov och
prov som legat i maskinhallen i fyra timmar på tambour 23711 som är på 0,42 g/m2. Enligt
figuren går det att se att ytvikten för alla prov som legat i fyra timmar i maskinhallen med
undantag för tambour 25013 har sjunkit jämfört med direktproven. Vad det gällde proven som
har legat i konditionering en timme oavsett om de har skickats ner direkt eller legat i
maskinhallen i fyra timmar så kan ytvikten både öka eller minska, fast i själva verket borde
den minska eftersom den relativa luftfuktigheten normalt är lägre än den i laboratoriet (50 %
RH, 23°C).
Vad det gäller målytvikten så ligger den på 44,8 g/m2 och undre samt övre åtgärdsgräns ligger
på 44,0 g/m2 respektive 45,5 g/m2 och enligt figuren så ligger samliga värden inom respektive
åtgärdsgräns bortsett från två av proven på tambour 23442 och ett av proven på tambour
25042. Undre och övre kassaktionsgränser ligger på 43,0 och 47,0 g/m2.
Vad det gäller spridning för ytvikt ser det ut som det har gjort tidigare för olika egenskaper.
Även om det påverkas av klimatvariationer verkar det inte finnas något entydigt samband på
spridningen. Ytvikten verkar variera olika mycket oavsett vilket klimatförhållande som råder.
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Figur 23. Medelvärde av ytvikt efter undersökning av hur varierande klimat och
provhantering påverkar pappersproverna.
4.1.2.2 Ytråhet
Ytråheten är viktig för tidningspapper, dock finns större marginaler här än vad det gör för SCpapper och ytråheten här är i regel mycket högre. Vad det gäller påverkan av
klimatvariationer så verkar det inte ha så stor påverkan på varken övre eller undre virasidan
(se figur 24 och 25). Ett samband som finns på dessa två figurer är att provet som har legat i
maskinhallen i fyra timmar ökar, allt från 0,03 µm till 0,15 µm jämfört med direktproven
(bortsett från tambour 25042 i figur 24 och tambour 25046 i figur 25). Dock är det en
marginell ökning för tidningspapper och kan anses som försumbar. Konditionering av
proverna verkade inte ha någon större effekt utan ytråheten förändrades olika för varje prov
och förändringarna var endast marginella.
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Ytråheten mättes även med Bendtsen-instrumentet (se figur 1 och 2 i bilaga 4) och
tendenserna var liknande som mätningarna gjorda med PPS-instrumentet.
Average and Standard deviation Roughness PPS OS PM 11
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Figur 24. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på övre virasidan efter undersökning
av hur varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
Average and Standard deviation Roughness PPS US PM 11
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Figur 25. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på undre virasidan efter
undersökning av hur varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
4.1.2.3 Rivstyrka
En parameter som det tas stor hänsyn till vid tillverkning av tidningspapper är rivstyrkan.
Rivstyrkan bestämmer hur stor tillsats av armeringsmassa (sulfatmassa) som behövs för att få
rätt styrka enligt tillverkningsföreskrifter. Vid ett sånt tillfälle är det viktigt att stickprovet tas
hand om på ett korrekt sätt. Enligt figur 26 är skillnaden som mest 13 mN mellan direktprov
och 4 timmar i maskinhall plus en timmes konditionering på tambour 23620. Annars var
skillnaderna inte så stora mellan proven inom olika tambourer. Mellan direktprov och prov
som varit i fyra timmar i maskinhallen syns det att majoriteten av alla prov har lägre rivstyrka
när det har varit i maskinhallen i fyra timmar, dock är skillnaderna ändå små. Det ska tilläggas
att riktvärdet på rivstyrka ligger på 285 mN och övre samt undre åtgärdsgräns ligger på 295
resp. 275 mN. Kassaktionsgräns finns endast på ett fåtal kvalitéer eftersom det är ett riktvärde
på hur stor tillsatsen armeringsmassa är.
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Vad det gäller spridningen inom olika prov så fanns det inget samband mellan proverna utan
spridningen var slumpvis oavsett vilket klimat proverna hade varit i.
Average and Standard deviation Tear strength CD PM11
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Figur 26. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrka i tvärsled efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
4.1.2.4 Fukthalt
Mätningen av fukthalten gav liknande resultat som för PM12 provsvar, dvs. fukthalten
påverkades mer än vad papprets övriga egenskaperna gjorde (se fig. 27). Resultaten efter
dessa mätningar visar att vid konditionering av pappersprover på laboratoriet ökar fukthalten
på pappret marginellt. Undantaget är tambour 23620 vid konditionering i en timme och
tambour 23622 vid konditionering i en timme efter att provet varit i maskinhallen i fyra
timmar.
En annan trend som märks tydligt är att samtliga prov som legat i maskinhallen i fyra timmar
utom från tambour 23622 har lägre fukthalt jämfört med direktprovet. Anledning till att
fukthalten ökade en aning på tambour 23622 kan bero på att klimatet var på jämn nivå och
inte förändrades drastiskt. Fukthalten sjönk i genomsnitt med 5,7 % då proverna fick ligga i
fyra timmar maskinhallen kontra direktproven. Den lägsta noteringen av fukthalten finns på
tambour 23890 då fukthalten blev 6,9 % efter att pappersprovet har legat i maskinhallen i fyra
timmar. Högsta noteringen var 8,64 % fukthalt då ett pappersprov fick konditioneras en
timme på laboratoriet. Enligt tillverkningsföreskrifterna är riktvärdet på fukthalten 9,0 % och
undre åtgärdsgräns ligger på 7,0 %.
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Figur 27. Fukthalt efter undersökning av hur varierande klimat och provhantering påverkar
pappersproverna.
4.1.2.5 Optiska egenskaper
Vad det gäller de optiska egenskaperna på tidningspapper visade resultaten att det inte gick att
se något samband mellan proverna på någon av egenskaperna. Förändringarna av varje
egenskap som visas i figur 28, 29 och 30 är antingen marginella eller näst intill obefintliga
och samtliga värden från alla mätningar ligger inom respektive gränsvärde. Resultat från de
resterande optiska egenskaperna finns i figur 4-8 i bilaga 4.
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Figur 28. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat a* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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Figur 29. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat b* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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Figur 30. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat L* efter undersökning av hur
varierande klimat och provhantering påverkar pappersproverna.
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4.2

Årstidsimulering på Stora Enso Research Center

Vid undersökningens gång var det problem att hålla luftfuktigheten på den tänkta nivån när de
olika extrema klimatförhållandena skulle undersökas. Vid 80 % RH var det svårt emellanåt att
hålla den nivån och det ledde till kraftiga svängningar i luftfuktigheten (mellan 60 och 85 %
RH). Vid 20 % RH kunde plötsligt luftfuktigheten sakta öka till nivåer strax under 30 % RH.
Detta ledde till att provningen vid såna tillfällen fick avbrytas och återupptas när klimatet
hade varit på en stabil nivå i minst fyra timmar. Dessa felkällor gör att vissa
avvikande/felaktiga värden kan förekomma.
En annan notering är att proven som skulle undersökas i 80 % respektive 20 % RH låg i ett
förkonditioneringsrum med luftfuktigheten 30 % RH och temperaturen 23°C under tre
respektive fyra veckor. Proven förvarades dock mörkt för minimal påverkan av de optiska
egenskaperna, dock gjordes det en undersökning för att kunna konstatera om proverna hade
utsatts för någon form av föråldringseffekt (läs mer i delen ”Undersökning av
föråldringseffekter på Stora Enso Research Center”).
4.2.1 SC-papper PM12
4.2.1.1 Ytvikt
Efter undersökning av ytvikt med extrema klimatförhållanden visar det sig att det finns ett
entydigt samband enligt figur 31. Eftersom pappret är ett hygroskopiskt material så kommer
papprets fukthalt att anpassa sig efter vilket klimat som råder i rummet. Vid 80 % RH så ökar
pappret ytvikt med lite drygt 2 g/m2 eller 4 %. Den övre kassaktionsgränsen för 52 g/m2 ligger
på 54 g/m2 och det visade sig här att alla proverna på 80 % RH hade lett till kassaktion.
Risken att det ska bli så pass fuktigt klimat i maskinhallen eller på laboratoriet är inte speciellt
stor, då är risken betydligt större att klimatet kan bli extremt torrt. Den undre kassaktionsrespektive åtgärdsgräns ligger på 50 g/m2 och 51 g/m2. Vid 20 % RH minskar papprets ytvikt
med ca 1 g/m2 eller 1,8 % så enligt resultaten verkar SC-papper inte påverkas lika mycket
extremt torrt klimat kontra extremt fuktigt klimat. En anledning till det kan vara att cirka en
tredjedel av pappret innehåller lera och det verkar vara mindre känsligt för torrt klimat än för
fuktigt klimat.
Vad det gäller spridning av värden inom pappersproverna så var skillnaderna mycket små och
det går inte att avgöra om det finns något entydigt samband.
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Figur 31. Medelvärde och standardavvikelse för ytvikt efter undersökning hur extrema
klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets
laboratorium.
4.2.1.2 Ytråhet
Vid undersökningen av ytråhet skiljde sig resultatet något jämfört med tidigare
undersökningar som gjorts. Då har det många gånger visat att ju fuktigare pappret är, desto
större ytråhet blir det. I figur 6 respektive 7 syns det hur en fuktbehandling av kalandrerat
papper ökar ytråheten jämfört med referensproven (läs mer i ”förändringar i ytråhet” i
teoridelen). Dock kan det också bero på vilket ytråhetsinstrumet som används (läs mer om
olika ytråhetsinstrument i resultatdelen om ytråhetsmätningarna på tidningspapper). Enligt
figur 32 och 33 visar det sig att vid extremt torrt klimat ökar ytråheten. Dock finns det ett
undantag på båda figurerna och det är tambour 6140 där det troligen finns en felkälla för
provet på 50 % RH. En anledning skulle vara att ytråheten var lokalt högre i det tillverkade
pappret än vad den var annars skulle ha varit. Ytråheten på övre virasidan är i regel lite högre
än vad den är på undre virasidan på SC-papper från PM12 och skillnaderna ökade om klimatet
var extremt torrt eller fuktigt jämfört med normalt provtagningsklimat.
Med undantag av tambour 6140 så ökade ytråheten på undre virasidan i genomsnitt med 7,5
% och på övre virasidan ökade den med 9,1 % vid 20 % RH jämfört med 50 % RH. Den övre
åtgärds- respektive kassaktionsgränsen ligger på 1,25 µm och 1,30 µm. Enligt
undersökningen hade alltså tambour 6159, 6360 och 6459 lett till kassaktion och 6136 låg på
övre åtgärdsgräns.
Vid 80 % RH ökade också ytråheten något på övre virasidan jämfört med 50 % RH, dock var
den ökningen inte lika stor som för 20 % RH. Tambour 6360 och 6459 hade värden som låg
över övre åtgärdsgräns medan de andra tambourerna hade acceptabla värden. På undre
virasidan var det en annan sak, där kunde ytråheten både öka eller minska vid 80 % RH
jämfört med 50 % RH. En anledning till det skulle kunna vara att undre virasidan är mindre
känslig för klimatvariationer jämfört med övre virasidan för just PM12. Vid en jämförelse
mellan de olika resultaten av ytråhet på båda sidorna kan det konstateras att vid 50 % RH
hade övre virasidan 2,3 % högre ytråhet än undre virasidan. På 20 respektive 80 % RH var
ytråheten 3,7 och 6,9 % högre på övre kontra undre. Det som kan konstateras här är att vid
extrema klimatförhållanden ökar oliksidigheten i SC-papper och som mest när klimatet blir
extremt fuktigt.
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Vad det gäller spridningen inom olika prov så fanns det inget entydigt samband utan
spridningen kunde se väldigt olika ut oavsett vilket klimat som pappersproverna undersöktes
i.
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Figur 32. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på övre virasidan efter undersökning
hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden
på brukets laboratorium.
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Figur 33. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på undre virasidan efter
undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard
klimatförhållanden på brukets laboratorium.
4.2.1.3 Rivstyrka
Ett samband som konstaterats i tidigare undersökningar är att rivstyrkan i hög grad är
beroende av ett rums klimatförhållanden och papprets fukthalt. Ju fuktigare klimat, desto
högre kraft krävs det för att riva isär ett prov. Anledning till det skulle kunna vara att
vattenmolekyler kommer in mellan fibrerna i pappret och stör vätebindningarna mellan
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fibrerna och gör att bindningsgraden mellan fibrerna blir lägre och gör att rivstyrkan ökar.17
Det ska påpekas att rivstyrkan testades här med pendelrivare och visar i regel en lägre
rivstyrka jämfört med Autoline som river papper på annat sätt.
Resultatet visade enligt figur 34 att rivstyrkan i tvärsriktningen ökade med 15,4 % (40 mN) i
genomsnitt när den relativa fukthalten i rummet var 80 % jämfört med 50 %. Vid 20 % RH
minskade rivstyrkan med 5 % (10 mN) jämfört med 50 %.
Samtidigt testades även rivstyrkan i maskinriktning och resultaten visade samma trend. Från
50 till 80 % RH var ökningen 14,5 % (35 mN) i genomsnitt och från 50 till 20 % RH var
minskningen 4,8 % (7 mN). Figuren på rivstyrkan i maskinriktning finns i figur 1 i bilaga 5.
Spridningen inom arket var som i de tidigare egenskaperna. Det fanns inget samband att
spridningen skulle vara större om klimatet förändrades och blev torrare eller fuktigare.
Däremot var spridningen lokalt stor mellan olika prover och det kan ha och göra med hur
noggrant pappersproverna skars till innan de revs i pendelprovaren och lett till att vissa värden
på olika prov kan ha blivit lokalt mycket högre eller lägre än genomsnittet. En annan
anledning till de lokalt stora skillnaderna kan vara att vissa av pappersproverna som testades
kan ha innehållit fiberflockar och dessa orsakar att rivstyrkan lokalt kan bli högre.
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Figur 34. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrkan i tvärsriktning efter undersökning
hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden
på brukets laboratorium.
4.2.1.4 Fukthalt
Fukthalten förändrades som väntat efter de klimatförhållanden som pappret undersöktes i (se
fig. 35). Det enda provet som inte riktigt följde med var fuktprovet i 50 % RH på tambour
6136 där fukthalten var mycket lägre jämfört med de andra proverna i 50 % RH. Vad som kan
ha orsakat det kan ha varit fel vid provtagningen eller att det var något fel med provet.
Fukthalten på färdigt SC-papper ska ligga mellan 5,0 och 5,5 %.
Skillnaden mellan alla dessa tre klimatförhållanden var att medelfukthalten ökade från 5,1 %
till 6,7 % (1,6 procentenheter) från 50 % RH till 80 % RH och från 50 ner till 20 % RH
minskade fukthalten från 5,1 % till 4,4 % (0,7 procentenheter).
17

Fellers C.; Norman B. Pappersteknik, Avdelning för pappers- och massateknik KTH, tredje upplagan,
december 1998, Stockholm, sid. 329-331

35

Moisture content [%]

Moisture content Research PM12
7,50
7,00
6,50

20% RH

6,00

50% RH

5,50

80% RH

5,00
4,50
4,00
6136

6140

6159

6360

6459

Tambour

Figur 35. Fukthalt i pappret efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar
proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets laboratorium.
4.2.1.5 Optiska egenskaper
Vad det gäller nyansen på pappret blev resultatet lite annorlunda kontra mot undersökningen
med varierande klimatvariationer. Det ska tilläggas att dessa prov förvarades mörkt så inget
ljus ska kunna förändra resultatet på något sätt utan att det är bara klimatet som förändrar
provresultatet.
En gemensam nämnare i figur 36-38 är att det finns tydliga tendenser på hur resultaten blev i
de olika klimatförhållandena för varje tambour. Pappret går mot en rödare nyans vid 20 % RH
jämfört med 50 % RH enligt figur 36 och grönare vid 80 %. Ett undantag är tambour 6360 där
provet vid 80 % RH blev rödare. En felkälla kan vara att provet kan ha påverkats av de
problemen som blev med att hålla luftfuktigheten på en stabil nivå. Dock håller sig alla
värden inom tillverkningsföreskrifterna utom provet på 80 % RH på tambour 6159 som ligger
över övre åtgärdsgräns (-1,55 övre åtgärdsgräns och -1,27 i riktvärde).
Nyansen blir gulare vid 80 % RH jämfört med 50 % och vid 20 % går nyansen mer mot det
blåa enligt figur 37. Ett undantag finns för tambour 6459 vid 20 % RH då nyansen går mer
mot gult kontra mot 50 % RH och en felkälla kan vara de problem som förekom under
undersökningen att hålla klimatet på en jämn och stabil nivå. Även här håller sig alla värden
inom tillverkningsföreskrifterna utom prov på 80 % RH på tambour 6159 som låg över övre
åtgärdsgräns (5,0 i övre åtgärdsgräns, 4,0 i undre åtgärdsgräns och 4,5 i riktvärde).
Vidare i undersökningen av färgkoordinat b upptäcktes det att spridningen av värden av inom
ett prov var oerhört hög på prov i 50 % RH på tambour 6136 och 6140 (se figur 1 och 2 i
bilaga 7). En anledning kan vara att det förekom någon form av en driftstörning i
pappersmaskinen, kanske i färglinjen eller i pappersmassan. Av alla värdena inom proverna
låg endast några enstaka värden som övre åtgärdsgräns, annars låg samtliga värdena inom de
värdena som står i tillverkningsföreskrifterna. Vad som sen är anmärkningsvärt är att proverna
i 80 % resp. 20 % RH har betydligt lägre spridning och den spridningen är i nivå med
proverna på 50 % RH på de resterande tambourer. Annars var spridningen inom proverna en
aning högre vid de extrema klimatförhållandena kontra mot standard provtagningsklimat.
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I figur 38 går nyansen mer mot det vita när klimatet förändras till extremt hög luftfuktighet
eller extremt låg luftfuktighet jämfört med 50 % RH. Här låg alla värdena inom
tillverkningsföreskrifterna (88,0 i riktvärde och 0,5 över eller under är åtgärdsgräns).
De övriga optiska egenskaperna finns i figur 2-6 i bilaga 5. Spektral renhet och Y-värde har
samma tendenser som färgkoordinat b* och färgkoordinat L*. Opaciteten verkade inte
påverkas av extremt fuktigt eller torrt klimat jämfört med standard provtagningsklimat.
ISO-ljushet hade liknande tendenser som färgkoordinat b* med medelvärden av ljushet som
låg uppemot 0,6 % för både extremt torrt och fuktigt klimat kontra standard
provtagningsklimat. Dominerande våglängd hade också väldigt stor spridning på samma
prover och tambourer som färgkoordinat b*. Annars blev dominerande våglängden som högst
vid 20 % RH kontra mot de andra klimatförhållandena (bortsett från tambour 6136 och 6140),
dock är skillnaderna små.
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Figur 36. Färgkoordinat a* efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar
proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets laboratorium.
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Figur 37. Färgkoordinat b* efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar
proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets laboratorium.
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Figur 38. Färgkoordinat L* efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar
proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets laboratorium.
4.2.2 Standard tidningspapper PM11
4.2.2.1 Ytvikt
Liksom för SC-papper går det att se ett entydigt samband för hur klimatet påverkar
provresultatet trots skillnader i sammansättning i de olika papperskvalitéerna. En av
skillnaderna är dock att i tidningspapper så är andelen lera betydligt lägre än för SC-papper.
En annan skillnad är att tidningspappersmassa består nästan enbart av TMP-massa och endast
några få procent (optimalt runt 2 %) armeringsmassa (sulfatmassa) för att öka
styrkeegenskaperna medan SC-papper kan ha uppemot ca 15 % armeringsmassa och det gör
att skillnaderna blir större i resultatet. Enligt figur 39 ökar ytvikten med 5,3 % när
luftfuktigheten ökar från 50 till 80 % RH och från 50 till 20 % RH minskar ytvikten med 3,1
%. Övre kassaktionsgräns ligger på 47 g/m2 vilket innebär att tambour 24375, 24595 och
24771 hade lett till kassaktion på 80 % RH medan de andra tambourer låg på övre
åtgärdsgräns som ligger på 45,5 g/m2. Vid 20 % RH hade tambour 24375 lett till kassaktion
då undre kassaktionsgräns ligger på 43 g/m2 medan de andra tambourerna låg på under undre
åtgärdsgräns som ligger på 44 g/m2.
Ett annat samband i undersökningen på ytvikten var att spridningen inom de enskilda proven
blir större vid 80 % RH medan spridningen vid 50 och 20 % RH är likvärda. Undantaget är
tambour 24771 som inte ökade i spridningen inom arket på 80 % lika mycket som de andra
tambourerna.
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Figur 39. Medelvärde och standardavvikelse av ytvikt efter undersökning hur extrema
klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets
laboratorium.
4.2.2.2 Ytråhet
På tidningspapper är ytråheten en parameter som inte är lika kritisk som för SC-papper och
den ligger dessutom mycket högre. Noterbart här är skillnaden mellan ytråhetsförändringarna
vid klimatförändringar för vilket instrument som ytråhet mäts med. Enligt figur 40 och 41
ökar ytråheten avsevärt i 80 % RH när det mäts med Bendtsen-instrumentet med trycket 0,1
MPa medan för de andra luftfuktigheterna är skillnaderna mindre eller så ligger ytråheten på
ungefär lika nivå. I genomsnitt ökade ytråheten med 33,7 resp. 33,9 % för övre och undre
virasidan när luftfuktigheten ökade från 50 till 80 % RH medan den låg på ungefär samma
nivå mellan 20 och 50 % RH. Tidningspappret är också mer oliksidigt än SC-papper, dvs.
undre virasidan har högre ytråhet än övre virasidan. Förändringarna av liksidigheten mellan
de olika klimaten var små och skillnaden var minst då klimatet var 20 % RH. Undre virasidan
hade 25,6 % högre ytråhet än övre virasidan på 20 % RH och för 50 och 80 % RH var
skillnaderna 27,3 resp. 27,5 %. Spridningen inom enskilda prov var som störst vid 80 % RH
på undre virasidan och minst vid 50 % RH. Undantaget är tambour 23474 där spridningen var
som störst vid 50 % RH och vid 20 och 80 % RH låg de på lika nivå. Anledning till det kan
vara att provet på 50 % RH hade vid det tillfället lokalt stor spridning. På övre virasidan
verkar spridningen vara mer slumpmässig. Det finns en liten tendens att proverna vid 80 %
RH ökar mer spridning än de andra proverna. Tambour 23474 har också här lokalt stor
spridning jämfört med de andra proven i 50 % RH.
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Figur 40. Medelvärde av ytråhet på övre virasidan mätt med Bendtsen efter undersökning hur
extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på
brukets laboratorium.
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Figur 41. Medelvärde av ytråhet på undre virasidan mätt med Bendtsen efter undersökning
hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden
på brukets laboratorium.
Vid mätning av ytråhet med PPS-instrumentet visade resultatet en helt annan bild jämfört med
Bendtsen-instrumentet. Ytråheten var som högst då luftfuktigheten var 20 % och lägst vid 50
% enligt figur 42 och 43. I genomsnitt ökade ytråheten på undre virasidan med 7,7 % från 50
till 20 % RH och från 50 till 80 % RH ökade ytråheten med 3,7 %. För övre virasidan var
ökningen 8,7 % från 50 till 20 % RH och 3,1 % från 50 till 80 % RH. Anledning till att det
skiljer så mycket i resultaten beror på hur pass olika uppbyggnaden och olika mätmetoden (läs
mer om ”förändringar i ytråhet” i teoridelen) är för de olika instrumenten i kombination med
hur pappret förändras sig vid olika klimatförhållanden. I figur 8 syns det hur fiberresning av
olika grad ökar ytråheten på både kalandrerat SC-papper och tidningspapper. Dessa prover
undersöktes med Bendtsen-instrumentet. Från de tidigare undersökningarna finns stora
likheter med denna undersökning när ytråheten i tidningspapper undersöks i 80 % RH. För
PPS-instrumentet som mäter med ett högre tryck än Bendtsen-instrumentet blir det högre
ytråhet vid 20 % RH och det kan ha och göra med att fibrerna är mindre formbara och gör att
luften har större möjlighet att komma ut ur mäthuvudet. Vid 80 % RH så är fibrerna mer
formbara och det gör att de trycks ihop mer med det höga trycket som mätningen sker med
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och det leder till att ytråheten blir lägre jämfört med 20 % RH, men i de flesta fall högre än 50
% RH.
Vad det gäller spridningen fanns det ett entydigt samband på undre virasidan att spridningen
var som högst vid 20 % RH och som lägst vid 80 % RH. Tambour 6159 har stor skillnad i
spridning mellan 50 och 80 % RH jämfört med de andra tambourerna. Tambour 6360 och
6459 har betydligt lägre spridning i överlag jämfört med de andra tambourerna. För övre
virasidan fanns det inget entydigt samband, dock var spridningen lägre för varje tambour på
övre virasidan jämfört med undre virasidan.
Average and Standard deviation Roughness PPS OS PM11

Roughness [µm]

4,00
3,75
3,50

20% RH
50% RH

3,25

80% RH

3,00
2,75
2,50
24374

24375

24592

24595

24771

Tambour

Figur 42. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på övre virasidan mätt med PPS efter
undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard
klimatförhållanden på brukets laboratorium.
Average and Standard deviation Roughness PPS US PM11
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Figur 43. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet på undre virasidan mätt med PPS
efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard
klimatförhållanden på brukets laboratorium.
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4.2.2.3 Rivstyrka
Det entydiga sambandet i rivstyrkan var detsamma som för SC-papper, dock var det högre
rivstyrka i tidningspapper eftersom det består av mer fiber och mindre andel lera jämfört med
SC-papper. I figur 44 syns det att rivstyrkan ökade med 12,2 % när fuktigheten ökade från 50
till 80 % RH och minskade med 6,6 % när fuktigheten minskade från 50 till 20 % RH.
Spridningen var däremot entydig här till skillnad mot den för SC-papper. Spridningen var som
högst vid 80 % RH och lägst vid 20 % RH. Undantaget här är tambour 24592 där spridningen
var lägre för 50 % RH. Spridningen mellan olika prov kan som för SC-papper bli lokalt stor
och det kan för det första bero på hur pass noggrant de enskilda proverna har testats. För det
andra kan det bero på att fiberflockar har bildats på vissa provpunkter som gör att rivstyrkan
på vissa ställen i arken lokalt kan bli högre.
Average and Standard deviation Tear strenght CD PM11
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Figur 44. Medelvärde av rivstyrkan i tvärsriktning efter undersökning hur extrema
klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets
laboratorium.
Rivstyrkan i maskinriktningen hade liknande tendenser som rivstyrkan i tvärsriktning (se figur
1 i bilaga 6). Från 50 till 80 % RH ökade rivstyrkan med 11,9 % och från 50 till 20 % RH
minskade rivstyrkan med 9,6 %.
Spridningen var för tre av tambourerna (23474, 23475 och 24595) som högst vid 50 % RH
och för de andra tambourerna var den som högst vid 80 % RH.
4.2.2.4 Fukthalt
Fukthalten förändrades på samma vis som ytvikten enligt det förväntade, dock var fukthalten i
proverna vid 50 % RH lägre än förväntat. Enligt figur 45 ligger proverna i 50 % RH mellan
7,5 och 7,8 % medan i undersökningen av fukthalt på Kvarnsveden låg fukthalten mellan 7,8
och 8,6 % i direktproven och efter en timmes konditionering mellan 8,1 och 8,6 % (se figur
29). Anledningen till att det skiljer sig på det sättet kan vara att pappret som undersöktes i
RCF antog ett annat jämviktstillstånd eller EMC (equilibrium moisture content) jämfört med
pappret som undersöktes på bruket. Jämviktstillstånden skiljer sig beroende på om ett provs
fukthalt ökar med ökande relativ luftfuktighet eller minskar med minskande relativ
luftfuktighet (läs mer i ”fukthaltsförändringar i papper” i teoridelen).
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Den genomsnittliga fukthalten ökade med 42,9 % vid jämförelse mellan 50 och 80 % RH och
från 50 till 20 % RH minskade fukthalten med 17,4 %. Genomsnittsfukthalten för 20, 50 resp.
80 % RH blev 6,32, 7,65 och 13,38 %.

Moisture content [%]
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Figur 45. Fukthalt i pappret efter undersökning hur extrema klimatförhållanden påverkar
proverna jämfört med standard klimatförhållanden på brukets laboratorium.
4.2.2.5 Optiska egenskaper
Jämfört med SC-papprets ganska tydliga samband mellan olika optiska egenskaper var dessa
inte lika tydliga för tidningspapper. På färgkoordinat a* (se figur 46) går det att konstatera att
proverna blir rödare om fukthalten förändras från 50 till 20 % RH och grönare från 50 till 80
% RH. Undantaget i figuren är tambour 24374 där pappret blev grönare för 80 % RH jämfört
med 50 % RH. För färgkoordinat b* blev proverna vid 80 % RH gulare än både 50 och 20 %
RH medan det inte fanns något entydigt samband mellan 50 och 20 % RH (se figur 47), trots
att majoriteten av proven går mer mot blått för 20 % RH jämfört med 50 % RH (gäller
tambour 24374, 24592 och 24595). Spektral renhet visar liknande tendenser som
färgkoordinat b* (se figur 3 i bilaga 6). För färgkoordinat L* i figur 48 fanns det inte heller
något entydigt samband utan resultatet visar att det verkar som att klimatet inte påverkar
färgkoordinat L*. Dock kan det finnas felkällor och en av dessa är att ljus kan ha påverkat
proverna och orsakat eftergulning som i sin tur har påverkat utgången av de olika resultaten.
Eftersom tidningspapper innehåller mest TMP-massa finns det större risk att pappret
eftergulnar pga. att lignin alltid finns kvar i massan. Alla värdena ligger inom respektive
gränsvärde för alla de tre färgkoordinaterna L*, a* och b*.
Y-värde visar liknande tendenser som färgkoordinat b* (se figur 4 i bilaga 6). Dominerande
våglängd visade däremot att vid 20 % RH ökade det jämfört med 50 % RH, även om den
ökningen var endast 0,1 % (se figur 2 i bilaga 6). Mellan 50 och 80 % RH fanns det inget
entydigt samband. För 20 % RH låg tambour 24374 och 24375 över övre åtgärdsgräns som är
576,8 nm (riktvärde 576 nm).
Vid 50 % RH visade det sig att ISO-ljusheten var som högst och vid 20 % RH var den som
lägst (se figur 5 i bilaga 6). Undantaget var tambour 24375 där ISO-ljusheten var som högst
vid 80 % RH och tambour 24374 där ISO-ljusheten var lika hög vid 20 och 80 % RH.
Opaciteten påverkas inte av vilket klimat som råder (se figur 6 i bilaga 6).
Vad det gäller spridningen för samtliga egenskaper finns det inga entydiga samband (se bilaga
6).
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Colorcoordinat a*
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Figur 46. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat a* efter undersökning hur
extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på
brukets laboratorium.

Colorcoordinat b*

Average and Standard deviation Colorcoordinat b* PM11
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Figur 47. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat b* efter undersökning hur
extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på
brukets laboratorium.
Average and Standard deviation Colorcoordinat L* PM11
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Figur 48. Medelvärde och standardavvikelse för färgkoordinat L* efter undersökning hur
extrema klimatförhållanden påverkar proverna jämfört med standard klimatförhållanden på
brukets laboratorium.
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4.3

Undersökning av föråldringseffekter på StoraEnso Research Center

För att kunna klargöra vilka egenskaper som påverkades av klimatet och vilka som
påverkades av föråldringseffekter gjorde ett jämförelseprov på samtliga egenskaper mellan
två olika tambourer, en för SC-papper och en för tidningspapper. Provet på 50 % RH från
tambour 24374 på tidningspapper jämfördes med ett prov från samma tambour som
undersöktes en månad senare. Samma sak gällde för tambour 6140 på SC-papper.
Undersökningen av 80 % RH skedde ca två veckor senare efter att proverna tagits ut från
tambourna och undersökningen av 20 % RH skedde efter ca 3 veckor.
4.3.1 SC-papper PM12
4.3.1.1 Fysikaliska och strukturella egenskaper
Vid jämförelse på SC-papper mellan provet som testade direkt på RCF och provet som
undersöktes en månad senare gick att se att ytråheten minskade något på både undre virasidan
(se figur 49) och övre virasidan. Dock var skillnaderna små jämfört vid undersökningen av de
extrema klimaten och det gör att det går att avgöra att påverkan har varit liten eller ingen alls
av föråldringseffekten. Rivstyrkan och ytvikten påverkades inte av föråldringseffekten.
Roughness PPS US differents on older tests PM12
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Figur 49. Jämförelseprov på föråldringseffekt på ytråhet på undre virasidan på tambour 6140
i standard provtagningsklimat.
4.3.1.2 Optiska egenskaper
Föråldringseffekten var inte stor, men märkbar på både färgkoordinat L* och a* (se figur 50
och 51). I färgkoordinat L* var skillnaden mycket liten medan i färgkoordinat a* går nyansen
mot det grönare hållet. Direktprovet på färgkoordinat b* (se figur 1 i bilaga 8) hade en mycket
stor spridning och en form som en sinuskurva medan provet en månad senare var rakt och det
gör att det är svårt att konstatera om det finns någon föråldringseffekt. Samma gäller för
spektral renhet och liknande för dominerande våglängd och ISO-ljushet. Som helhet finns det
här en liten eller ingen föråldringseffekt för samtliga optiska egenskaper.
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Figur 50. Jämförelseprov på föråldringseffekt på färgkoordinat L* på tambour 6140 i
standard provtagningsklimat.
Colorcoordinat a* differents on older tests PM12
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Figur 51. Jämförelseprov på föråldringseffekt på färgkoordinat a* på tambour 6140 i
standard provtagningsklimat.
4.3.2 Tidningspapper PM11
4.3.2.1 Fysikaliska och strukturella egenskaper
Ytråheten på tidningspapper påverkades, som för SC-papper, av föråldringen, dock var
effekten annorlunda. För ytråhet mätt med PPS-instrumentet ökade ytråheten 0,48 µm på
undre virasidan och 0,42 µm på övre virasidan (se figur 1 i bilaga 9 och figur 52), vilket är
större skillnader än de skillnader som uppmättes mellan standard provtagningsklimat och de
extrema klimatförhållandena. Ytråheten mätt med Bendtsen minskade istället ytråheten med
10 ml/min på övre virasidan och 22 ml/min på undre virasidan (se figur 53 och figur 2 i bilaga
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9). Anledning till de väldigt stora skillnaderna skulle kunna vara att fiberresningen blev större
när de konditionerades i 50 % RH när proverna hade legat i förkonditioneringsrummet (30 %
RH, 23°C) i en månad kontra mot de proverna låg i högst tre dygn innan konditionering.
Vad det gäller rivstyrkan fanns det små skillnader, dock inte så stora att det går att avgöra om
det beror på någon föråldringseffekt och likaså gällde ytvikten.
Roughness PPS US differents on older tests PM11
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Figur 52. Jämförelseprov på föråldringseffekt på ytråhet på undre virasidan på tambour
24374 i standard provtagningsklimat.

Roughness Bendtsen OS differents on older tests PM11
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Figur 53. Jämförelseprov på föråldringseffekt på ytråhet på undre virasidan på tambour
24374 i standard provtagningsklimat.
4.3.2.2 Optiska egenskaper
Optiska egenskaper hade i överlag små eller nästan inga förändringar. Enligt färgkoordinat a*
och b* i figur 54 och 55 hade proverna som testats en månad senare blivit rödare och gulare,
dock var skillnaderna inte lika stora som vid undersökningen mellan standard provningsklimat
och de extrema klimaten. Färgkoordinat L* (figur 3 i bilaga 9) visade en mörkare nyans på
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provet som undersöktes en månad senare. Skillnaden var liten och ungefär samma som vid
undersökningen med extrema klimatförhållanden.
Den egenskap som det går att konstatera att det fanns en föråldringseffekt för var ISO-ljushet
(figur 56). Den hade 0,5 % skillnad mellan direktprov och provet en månad senare, vilket är
en större differens än undersökningen mellan olika klimatförhållanden. Spektral renhet och Yvärde visar samma tendenser som färgkoordinat b* och L*. Dominerande våglängd (figur 5 i
bilaga 9) ökade med 0,3 nm på provet som undersöktes en månad senare jämfört med
direktprovet. Om det finns någon föråldringseffekt är svårt att avgöra och finns den är den
väldigt liten. Opacitet påverkas inte av någon ålderseffekt.
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Figur 54. Jämförelseprov på föråldringseffekt på färgkoordinat a* på tambour 24374 i
standard provtagningsklimat.
Colorcoordinat b* differents on older tests PM11
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Figur 55. Jämförelseprov på föråldringseffekt på färgkoordinat a* på tambour 24374 i
standard provtagningsklimat.
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ISO-brightness differents on older tests PM11
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Figur 56. Skillnader i ISO-ljushet pga. föråldringseffekter på standard tidningspapper som
undersöktes på StoraEnso Research.
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5

Slutsatser

Efter ett långt projekt med många undersökta prov på både SC-papper och tidningspapper kan
det dras en slutsats om att klimatet har en betydelse för resultaten av stickprovsanalys för
produktionen.
I den första etappen av projektet på Kvarnsveden där proverna undersöktes med avseende på
varierande klimatförhållande påverkades fukthalten i pappret mer än vad papprets övriga
egenskaper gjorde. Fukthalten i tidningspapper blev lägre av att vara i maskinhallen i fyra
timmar jämfört med stickprover som skickades direkt till laboratoriet. Konditionering av
tidningspapper gjorde att fukthalten ökade mer eller mindre.
SC-papper ökade i fukthalt efter konditionering i överlag medan prov som låg kvar i
maskinhallen i fyra timmar påverkades lite olika. Det kunde både öka marginellt eller sjunka
uppemot 0,4 procentenheter i fukthalt. Papprets fysikaliska och strukturella egenskaper
påverkades lite eller marginellt av varierande klimatförhållanden och konditionering och det
kan i processen anses vara mer eller mindre försumbart. Tidningspapper var det som
påverkades mest av klimatet jämfört med SC-papper. De optiska egenskaperna påverkades
lite eller ingenting av varierande klimatförhållanden och konditionering på bruket. Dock
mättes det endast fyra mätpunkter på ett ark från ett stickprov (tvärsbana) och för den här
undersökningen var det för lite. Helst skulle det ha varit en mätpunkt för varje punkt, som då
undersökningen skedde på Autoline, för att kunna dra någon närmare slutsats.
I den andra etappen, där undersökningen skedde på Stora Enso Research i Falun, studerades
det hur extrema klimatförhållanden påverkade stickproven och där var det en stor påverkan.
För SC-papper hade samtliga prov på extrem fuktigt klimat lett till kassaktion i ytvikt och för
ytråhet hade majoriteten av proven lett till kassaktion vid extremt torrt klimat. Fukthalten på
pappret påverkades mycket av de extrema klimatförhållandena. De optiska egenskaperna
påverkades till en viss del, dock inte så mycket att det skulle vara någon risk att de skulle
kunna leda till kassaktion.
Tidningspapper påverkades mycket av extrema klimatförhållanden och ytvikten är en
egenskap som är mycket känslig. Majoriteten av proven i extremt fuktigt klimat hade lett till
kassaktion och ett av fem prov i extremt torrt klimat ledde till kassaktion medan de andra
proven låg nära kassaktionsgräns. Vid extremt fuktigt klimat ökade spridningen i proven för
framförallt ytvikt och rivstyrka. Fukthalten var mycket känslig för extrema klimatförhållanden
(mer än för SC-papper) och det är vid sådana tillfällen det är av största vikt att stickproven
skickas ner så snabbt som möjligt till laboratoriet där de kan undersökas omgående eller
konditioneras om det inte finns tid att mäta direkt. De optiska egenskaperna påverkades
mindre än för SC-papper och enligt undersökningen i extrema klimatförhållanden är den
marginell.
Undersökningen av föråldringseffekten visade att både SC-papper och tidningspapper endast
påverkades marginellt och det går att dra en slutsats att alla resultat på RCF visade en större
inverkan av klimatet än av föråldringseffekten.
Slutsatsen av hela arbetet som kan dras är att operatörens hantering av stickprov på
pappersmaskin och laboratoriet har en stor betydelse vid de fallen då klimatet är extremt
fuktigt eller torrt. Vid de tillfällena är det mycket viktigt att proven skickas till laboratoriet så
snabbt som möjligt.
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Bilaga 1 - Rivstyrkamätning

Figur 1. Exempel på godkända och ej godkända prov på rivstyrka testade med
pendelprovaren Elmendorf.
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8

Bilaga 2 - Fukthaltsmätning
Moisture content PM12

Moisture content [%]

30,00
Test Directly

25,00
20,00

1 h conditioning on lab
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4 h at PM

10,00
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

5,00

3

2

1

9

7

3

3

7

5
73
9

73
9

73
9

72
7

65
8

64
8

59
3

59
1

58
9

58
9

4

0,00

Tambour

Figur 1. Fukthalt på obestruket journalpapper undersökt på Kvarnsvedens pappersbruk där
felkällan på tambour 5913 ingår.
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Bilaga 3 - Undersökning av SC-papper på Kvarnsvedens papperbruk
Average and Standard deviation Tear strenght MD PM12
210
Test Directly

Tear strenght [mN]

200
190

1 h conditioning on lab

180
4 h at PM

170
160

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

150
140
5894

5897

5913

5933

6487

6589

7271

7392

7393

7395

Tambour

Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrka i maskinriktning på obestruket
journalpapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på
Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.

Dominant wavelength [nm]

Average and Standard deviation Dominant wavelength PM12
573,5
573,0

Test Directly

572,5

1 h conditioning on lab

572,0

4 h at PM

571,5

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

571,0
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för dominerande våglängd på obestruket
journalpapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på
Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.
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Average and Standard deviation Excitation purity PM12

Excitation purity [%]

5,00
Test Directly

4,75
4,50

1 h conditioning on lab

4,25

4 h at PM

4,00
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

3,75
3,50
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för spektral renhet på obestruket journalpapper
som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.

Y-value [%]

Average and Standard deviation Y-value PM12
73,25
73,00
72,75
72,50
72,25
72,00
71,75
71,50
71,25
71,00

Test Directly
1 h conditioning on lab
4 h at PM
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för Y-värde på obestruket journalpapper som
undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.
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Average and Standard deviation ISO-brightness PM12
69,5
Test Directly

ISO-brightness [%]

69,0
68,5

1 h conditioning on lab

68,0
67,5

4 h at PM

67,0
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

66,5
66,0
65,5
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för ISO-ljushet på obestruket journalpapper som
undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.

Average and Standard deviation Opacity PM12
93,0

Opacity [%]

92,0

Test Directly

91,0

1 h conditioning on lab

90,0
89,0

4 h at PM

88,0

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

87,0
86,0
5894 5897 5913 5933 6487 6589 7271 7392 7393 7395
Tambour

Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse för opacitet på obestruket journalpapper som
undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.
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10 Bilaga 4 - Undersökning av standard tidningspapper på Kvarnsveden pappersbruk
Average and Standard deviation Roughness Bendtsen OS PM 11
120
Test Directly

Roughness [µm]

110
100

1 h conditioning on lab

90
4 h at PM
80
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

70
60
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet övre virasidan mätt med Bendtsen på
standard tidningspapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med
direktprov på Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.
Average and Standard deviation Roughness Bendtsen US PM 11
160

Roughness [ml/min]

150

Test Directly

140
130

1 h conditioning on lab

120
110

4 h at PM

100
90

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

80
70
60
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för ytråhet undre virasidan mätt med Bendtsen på
standard tidningspapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med
direktprov på Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.
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Average and Standard deviation Tear strenght MD PM11
205

Tear strenght [mN]

200
Test Directly

195
190

1 h conditioning on lab
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4 h at PM

180
175

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab
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165
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23622 23709

23711

23888

23890 25013

25042

25046

Tambour

Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrka i maskinriktning på standard
tidningspapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på
Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.

Average and Standard deviation Dominant wavelenght PM 11

Dominant wavelenght [nm]

576,2
576,1

Test Directly

576
1 h conditioning on lab
575,9
4 h at PM

575,8
575,7

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

575,6
575,5
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för dominerande våglängd på standard
tidningspapper som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på
Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.
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Average and Standard deviation Excitation purity PM11
6
Excitation purity [%]

5,8

Test Directly

5,6
1 h conditioning on lab

5,4

4 h at PM

5,2
5

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

4,8
4,6
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för spektral renhet på standard tidningspapper
som undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.

Average and Standard deviation Y-value PM11
63,4
Test Directly

Y-value [%]

63,2
1 h conditioning on lab
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62,8

4 h at PM

62,6

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

62,4
62,2
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse för Y-värde på standard tidningspapper som
undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.
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Average and Standard deviation ISO-brightness PM11
58,8

ISO-brightness [%]

58,6
Test Directly

58,4
58,2

1 h conditioning on lab

58
57,8

4 h at PM

57,6
57,4

4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

57,2
57
56,8
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 7. Medelvärde och standardavvikelse för ISO-ljushet på standard tidningspapper som
undersökts i varierande klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i
Kvarnsvedens papperbruk.
Average and Standard deviation Opacity PM11
94
93,5

Test Directly

Opacity [%]

93

1 h conditioning on lab

92,5
92

4 h at PM

91,5
4 h at PM and 1 h
conditioning on lab

91
90,5
90
23442 23620 23622 23709 23711 23888 23890 25013 25042 25046
Tambour

Figur 8. Medelvärde för opacitet på standard tidningspapper som undersökts i varierande
klimatförhållanden jämfört med direktprov på Autoline i Kvarnsvedens papperbruk.
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11 Bilaga 5 – Undersökning av SC-papper på RCF

Average and Standard deviation Tear strenght MD PM12
200
190
Tear strenght [mN]

180
170
160

20% RH

150

50% RH

140

80% RH

130
120
110
100
6136

6140

6159

6360

6459

Tambour

Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrka i maskinriktning på obestruket
journalpapper som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard
provtagningsklimat på Stora Enso Research.

Average and Standard deviation Dominant wavelength PM12

Dominant wavelength [nm]

573,00
572,80
572,60
572,40

20% RH

572,20

50% RH

572,00

80% RH

571,80
571,60
571,40
6136

6140

6159

6360

6459

Tambour

Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för dominerande våglängd på obestruket
journalpapper som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard
provtagningsklimat på Stora Enso Research.
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Excitation purity [%]

Average and Standard deviation Excitation purity PM12
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80

20% RH
50% RH
80% RH

6136

6140

6159

6360

6459

Tambour

Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för spektral renhet på obestruket journalpapper
som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på
Stora Enso Research.
Average and Standard deviation Y-value PM12
73,50
73,25
Y-value [%]

73,00
72,75

20% RH

72,50

50% RH

72,25

80% RH

72,00
71,75
71,50
6136

6140

6159

6360

6459

Tambour

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för Y-värde på obestruket journalpapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.
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Average and Standard deviation ISO-brightness PM12
69,00

ISO-brightness [%]

68,75
68,50
68,25
68,00

20% RH

67,75

50% RH

67,50

80% RH

67,25
67,00
66,75
66,50
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6140

6159
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6459

Tambour

Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för ISO-ljushet på obestruket journalpapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.
Average and Standard deviation Opacity PM12
91,50
91,25
Opacity [%]

91,00
90,75

20% RH

90,50

50% RH

90,25

80% RH

90,00
89,75
89,50
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6140
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6360

6459

Tambour

Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse för opacitet på obestruket journalpapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.
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12 Bilaga 6 – Undersökning av tidningspapper på RCF

Average and Standard deviation Tear strength MD PM11

Tear strenght [mN]

250
225
20% RH
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50% RH
80% RH
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150
24374

24375

24592

24595

24771

Tambour

Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för rivstyrka i maskinriktning på standard
tidningspapper som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard
provtagningsklimat på Stora Enso Research.
Average and Standard deviation Dominant wavelength PM11

Dominant wavelength [nm]

577,40
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576,60
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576,40

50% RH
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80% RH
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575,80
575,60
575,40
24374

24375

24592

24595
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Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för dominerande våglängd på standard
tidningspapper som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard
provtagningsklimat på Stora Enso Research.
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Average and Standard deviation Excitation purity PM11
6,20
Excitation purity [%]
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Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för spektral renhet på standard tidningspapper
som undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på
Stora Enso Research.
Average and Standard deviation Y-value PM11
64,00
63,80
Y-value [%]

63,60
63,40

20% RH

63,20
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63,00

80% RH

62,80
62,60
62,40
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24592
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Tambour

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för Y-värde på standard tidningspapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.
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Average and Standard deviation ISO-brightness PM11
59,00
ISO-brightness [%]
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Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för ISO-ljushet på standard tidningspapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.

Opacity [%]

Average and Standard deviation Opacity PM11
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Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse för opacitet på standard tidningspapper som
undersökts i extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på Stora
Enso Research.
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13 Bilaga 7 – SC-papper med stor standardavvikelse från undersökning på RCF

Colorcoordinate b* 6136 PM12
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Colorcoordinate b*
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Figur 1. Tvärsprofil på färgkoordinat b* på obestruket journalpapper undersökt under
extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på tambour 6136.
Colorcoordinate b* 6140 PM12
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Figur 2. Tvärsprofil på färgkoordinat b* på obestruket journalpapper undersökt under
extrema klimatförhållanden jämfört med standard provtagningsklimat på tambour 6140.
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14 Bilaga 8 – Undersökning av föråldringseffekt på SC-papper på RCF
Colorcoordinat b* differents on older tests PM12
5,50

Colorcoordinat b*
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Figur 1. Skillnader i färgkoordinat b* pga. föråldringseffekter på obestruket journalpapper
som undersöktes på StoraEnso Research.
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15 Bilaga 9 – Undersökning av föråldringseffekt på standard tidningspapper på RCF
Roughness PPS OS differents on older tests PM11
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Figur 1. Skillnader i ytråhet på övre virasidan mätt med PPS pga. föråldringseffekter på
standard tidningspapper som undersöktes på StoraEnso Research.
Roughness Bendtsen US differents on older tests PM11
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Figur 2. Skillnader i ytråhet på undre virasidan mätt med Bendtsen pga. föråldringseffekter
på standard tidningspapper som undersöktes på StoraEnso Research.
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Colorcoordinat L* differents on older tests PM11
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Figur 3. Skillnader i färgkoordinat L* pga. föråldringseffekter på standard tidningspapper
som undersöktes på StoraEnso Research.
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Figur 4. Skillnader i dominerande våglängd pga. föråldringseffekter på standard
tidningspapper som undersöktes på StoraEnso Research.
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