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Sammanfattning 
Vid Rottneros bruk tillverkas mekanisk massa och blekningen görs med väteperoxid. Hur 

blekningen skall utföras läser operatörerna av i blektabeller där lämpliga satsningar ges för 

olika betingelser. De tabeller som används i blekeriet är från slutet av 90-talet och därför 

inaktuella. Syftet med examensarbetet var att skapa grunden för nya blektabeller. 

 

I den här studien gjordes försök på tre olika massor i syfte att försöka hitta optimala 

kemikaliesatser för respektive massa. Massorna togs ut från filtret före blektornet och 

påsblektes sedan på labb. Den viktigaste parametern var ljusheten och hur den förändrades 

med ändrad kemikaliedosering. En fiberlinjeundersökning gjordes också för att undersöka hur 

ljusheten förändras genom hela processen. Slutligen utfördes ett försök för att undersöka hur 

freenessnivån påverkade ljusheten på en låg- och en högfreenessmassa.  

 

Försöken visade att en sänkning av kemikalieförbrukningen var möjlig att genomföra för de 

undersökta massakvaliteterna. Rekommenderade total NaOH/VP-kvoter för respektive massa 

var 0,8 för CA 683, 1,1 för CA 970 och 0,7 för CS 770. 

 

Freenessnivån påverkade massan genom att en högre ljushet uppnåddes vid samma 

kemikalieförbrukning om massan bearbetats mer, dvs. om freenessnivån sänktes.    
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Abstract 
At Rottneros pulp mill mechanical pulp is bleached with hydrogen peroxide. The changes of 

bleaching chemicals that are used for different grades are taken from bleaching tables; 

however these tables are old and need to be updated. The purpose of this thesis was to be the 

basis of new documentation.  

 

In this thesis three pulps where studied with the aim to find the optimal bleaching chemical 

changes (total NaOH/VP-quote) for each pulp. The pulps were taken from the filter before the 

bleaching tower and the pulps were bleached in the lab. The most important pulp property in 

this study was the brightness and how that was influenced by the chemical dosages.  A 

fiberline inspection was also done to examine the brightness gain during the process. Finally a 

study was carried out to examine how freeness affected the brightness for low- and high 

freeness pulps.  

 

The studies showed that reduced chemical consumption was possible to achieve for all pulps 

studied. For pulp CA 683 a total NaOH/VP-ratio of 0,8 was suggested, while the ratio were 

1,1 for CA 970 and 0,7 for CS 770.  

 

Lower freeness increased the brightening of the pulp at the same chemical consumption.  
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Förord 
Examensarbetet är utfört på uppdrag av Rottneros Rockhammar AB, Rottneros Bruk, Sunne. 

Arbetet omfattar 20 poäng för civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Karlstads Universitet. 

 

Jag vill först och främst tacka min handledare, Sven Lundgren vid Rottneros bruk. Utan din 

stöttning och goda råd på vägens gång hade rapporten inte blivit till vad den är. Ett stort tack 

också till min examinator, Ulf Germgård vid Karlstads Universitet, för många tips och 

synpunkter vid sammanställningen av rapporten.   

 

Ett stort tack till operatörerna på CTMP-linjen vid Rottneros bruk som ställt upp i vått och 

torrt när jag behövt hjälp med uppgifter om blekkemikaliedoseringar och omställningar i 

processen. Tack till labbpersonalen, inklusive sommarvikarierna Henrik och Robert, som stått 

ut med mina experiment och lockat fram otaliga skrattsalvor under arbetets gång. Jag vill även 

tacka resterande personal vid bruket för ett varmt mottagande vilket gjorde att man kände sig 

som hemma direkt.  

 

Slutligen vill jag tacka Gunnila Kihl och Curt Hägglund vid MoRe Research för de goda råd 

jag fick i samband med fiberlinjeuppföljningen och bildandet av blektabeller, samt alla andra 

som under arbetets gång stöttat och hjälpt mig.  
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1. Inledning 
Rottneros Bruk är en producent av mekanisk avsalumassa. Man tillverkar både slip- och 

raffinör massa (CTMP) med många olika specifikationer. Totalt producerar bruket 150 000 

ton massa per år. Framställning av mekanisk massa är en mycket el-energikrävande process 

och med dagens el-energipriser blir produktionen kostsam. Man har därför satt igång olika 

projekt för att försöka minska de rörliga kostnaderna.  

 

Detta projekt har till uppgift att se över blekkemikaliekostanderna på CTMP linjen. 

Kemikalierna som används vid blekningen är väteperoxid, natriumhydroxid (lut) samt 

vattenglas. Man tillsätter även komplexbindare som hjälper till att ta bort ogynnsamma 

metalljoner ur massan. De bildade metalljonkomplexen tvättas bort innan blekkemikalierna 

tillsätts i processen. Idag sker blekningen genom en medelkoncentrations enstegsblekning 

med väteperoxid. Uppehållstiden i blektornet varierar mellan 2 – 7 timmar. Den 

dokumentation som finns idag är från slutet av 90–talet då processbetingelserna såg helt 

annorlunda ut vilket har fått till följd att de blektabeller som används idag är inaktuella.  

 

Syftet var att skapa grunden för nya blektabeller som var mer verklighetsanpassad och som 

skulle resultera i en lägre blekkemikaliförbrukning med minskade kostnader som följd. Målet 

var att ta fram optimala NaOH/VP-kvoter för olika massakvalitéer som sedan kunde användas 

som riktvärden ute i processen. Även förslag på kemikaliedoseringar vid respektive kvot 

skulle tas fram.  
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2. Bakgrund 

2.1 Mekanisk massa 

Framställning av mekanisk massa innebär att fibrerna friläggs genom att en mekanisk kraft 

appliceras på fibrerna. Det finns idag två huvudsätt att tillverka mekanisk massa. Vid 

slipmassatillverkning pressas barkade stockar mot en roterande slipsten. CTMP och TMP 

tillverkas istället genom att mala sönder vedflis mellan två malskivor [6]. Man försöker styra 

tillverkningsprocessen så att de frilagda fibrerna erhåller önskade fiberegenskaper med så lite 

tillförd energi som möjligt, samt att en önskad ljushet uppnås med minimal tillsats av 

blekningskemikalier. Fiberbearbetningen syftar till att ge fibrerna en viss mjukhet, flexibilitet 

och yta. Detta för att fibrerna lättare skall kunna binda till varandra med hjälp av 

vätebindningar [7]. Vedutbytet vid mekanik massaframställning är ungefär dubbelt så stort 

som för kemisk massa. För slipmassa ligger utbytet omkring 98-99 % medan det för 

kemitermomekanisk massa (CTMP) kan variera mellan 85-95 % beroende på 

kemikalietillsatsen och processförutsättningarna [2]. Främsta anledningen till att tillverka 

mekanisk massa är:  

 

• Ett högt vedutbyte leder till ett bättre råvaruutnyttjande och lägre 

produktionskostnader. 

• En hög opacitet gör att man kan tillverka papper med låga ytvikter utan att trycket 

lyser igenom. 

• En hög bulk (låg densitet) och mekaniska fibrers styvhetsegenskaper gör det lämpligt 

att använda som mittskikt i kartong. 

• Processutrustningen är relativ enkel vilket minskar kapitalkostnaderna.  

 

Mekanisk massatillverkning har även vissa nackdelar jämfört med kemisk massatillverkning: 

 

• Processerna är mycket elintensiva 

• Det kvarvarande ligninet gör att papper av mekanisk massa eftergulnar. Därför 

används inte mekanisk massa vid högkvalitativ tryckning, t.ex. finare bokpapper. 

• Eftersom fibrerna är kortare och andelen långfiber är lägre för mekaniska massor 

jämfört med kemiska blir styrkan sämre, framförallt rivstrykan.  

• Det är svårt att bleka mekaniska massor till full ljushet (88-90% ISO) 

 

 

2.2 Tillverkningsprocesser 

Slipmassa: Slipmassatillverkning går ut på att slipa ner stockar till massa. Råvaran som 

används är främst granved. Slipmassa används främst i tidnings- och journalpapper, men även 
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som mittskikt i kartong. Maskinen som används kallas slipverk, eller slipstol, se figur 1 

nedan.  

 
Vid tillverkningen används avbarkade stockar som är kapade i olika storlek beroende på 

vilken typ av slipverk som används. Dessa pressas sedan mot en roterande slipsten. När veden 

kommer i kontakt med den roterande slipstenen tränger kornen i stenytan in i vedytan. Veden 

(och slipstenen) värms upp av den friktionskraft som uppstår, varpå ligninet i vedytan 

mjuknar. Fibrerna lossnar från varandra och dras ut ur veden. De bearbetas sedan vidare 

mellan slipstenen och veden. Det är viktigt att vattenspritsningen fungerar så att stenytan kyls 

på ett bra sätt, annars riskerar fibrerna att brännas om temperaturen överskrider 100ºC. Det får 

till följd att ljusheten blir lägre samt att massan får sämre egenskaper. Spritsvattnet hjälper 

även till att rengöra slipstenen från vedrester. Om slipzonen ligger under vatten uppnås aldrig 

temperaturer över 100ºC.  Eftersom slipstenen utsätts för stora påfrestningar behöver den 

skärpas om kontinuerligt om man vill behålla en viss freeness. Man kan även behöva slöa 

slipstenen om man skall tillverka grovmassa eller uppnå en lägre freenessnivå. 

 

Raffinörmassa: Grundprincipen för tillverkning av raffinörsmassa är att förbehandlad vedflis 

bearbetas i en skivkvarn mellan två malskivor vilket ger en fiberfriläggning och bearbetning 

av de frilagda fibrerna. Det finns olika typer av raffinörer, figur 2 visar den sorts raffinör som 

används vid Rottneros Bruk.  

 
Figur 2: Raffinör med en roterande och en stationär malskiva[8].  
 

Figur 1. Principskiss för ett 
slipverk[9]. 
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Råvaran består mestadels av gran- och aspflis, men även eukalyptus och tall förekommer. Det 

finns två olika typer av tillverkningsprocesser vid tillverkning av raffinör massa, TMP och 

CTMP. Skillnaden mellan TMP-tillverkning och CTMP-tillverkning är 

kemikalieanvändningen. Vid TMP-tillverkning används inga kemikalier. Vid CTMP-

tillverkning impregnerar man däremot flisen med kemikalier innan den kommer fram till 

raffinören eller raffinörerna. Den vanligaste kemikalien som används är natriumsulfit 

(Na2SO3), alternativt kan man använda natriumsulfit och natriumhydroxid (NaOH). I och med 

att man tillsätter kemikalier sjunker massautbytet till omkring 93 % för CTMP (oblekt 

granmassa). Utbytet för motsvarande TMP-massor brukar ligga runt 95 %.[8]. 

Användningsområden för TMP är bland annat tidnings- och journalpapper på grund av dess 

goda styrkeegenskaper. CTMP ger mjukare och starkare massa än TMP. Därför används 

CTMP framförallt vid tillverkning av vätskekartong men även för tryck och mjukpapper.  

 

2.3 Egenskaper hos mekaniska massor 

Mekaniska massor ger, som tidigare nämnts, vissa typiska egenskaper till pappret som inte 

kemiska massor ger. Dessa egenskaper gör att mekaniska massor med fördel används vid 

tillverkning av tidningspapper. Den dåliga styrkan gör att mekaniska massor inte används till 

förpackningsmaterial, men på grund av den låga densiteten (ger hög bulk) och höga styvheten 

används den för mellanskiktet i kartong.  

 

Vid tillverkning av mekaniska massor är massans freeness ett viktigt mätvärde. Det svenska 

uttrycket för freeness är avvattningsförmåga eller dränerbarhet. Freeness är ett mätvärde och 

ingen egentlig egenskap hos massan och beror bland annat på: 

 

• Fiberlängdsfördelning 

• Fiberstyvhet 

• Finfraktionens storlek 

 

Ett freenessprov är lätt att genomföra och ger ett snabbt svar på massans styrkeegenskaper. 

Vid CTMP-tillverkningen vid Rottneros bruk defibreras veden enligt figur 2 och hur stort 

freensesstalet blir beror på hur mycket energi som förbrukas. Ju större energiförbrukningen är, 

desto lägre freeness får massan, och desto finare massa erhåller man. På grund av 

bearbetningen av fibrerna påverkas styrkan på så sätt att den blir högre ju lägre freenesstalet 

är. Vid blekförsöken som behandlas i den här rapporten gjordes provblekningar på både låg- 

och högfreeness massor. 

 

Det finns två vedertagna mätmetoder för freenessbestämning, Shopper-Riegler (ºSR) och 

Canadian Standard Freeness (CSF). CSF är den vanligast använda metoden. Metoden beskrivs 

ingående i standarden ISO 5267-2 och SCAN-M 4:65.  
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2.4 Blekning 

Målet vid blekning av mekanisk massa är det samma som för blekning av kemisk massa, dvs. 

att öka ljusheten, men tillvägagångssätten skiljer sig åt. För kemiska massor går blekningen ut 

på att avlägsna ligninet i veden för att öka ljusheten. Vid blekning av mekaniska massor vill 

man däremot inte avlägsna ligninet för att behålla ett så högt utbyte som möjligt. Man 

försöker därför omvandla ligninets färgade grupper till ofärgade. Därför brukar man säga att 

blekning av mekanisk massa är lignin-bevarande medan blekning av kemisk massa är lignin-

borttagande. Det finns två olika metoder att bleka mekanisk massa: 

 

1. Reducerande blekning, med ditionit 

2. Oxiderande blekning, med väteperoxid och lut. 

 

Rottneros bruk använder sig av en oxiderande blekning med väteperoxid. Reducerande 

blekning är lite mildare mot massan och påverkar inte fiberegenskaperna lika mycket. Man 

kan dock inte använda sig av reducerande blekning med ditionit om man vill uppnå ljusheter 

över 70 %-ISO [10].  

2.4.1 Kemin bakom väteperoxidblekning 

Kromofora grupper 

Vid blekning av mekanisk massa är målet att omvandla kromofora (färgade) grupper till 

ofärgade, samtidigt som man vill behålla ett högt massautbyte. Kromofora grupper kan uppstå 

på grund av långa lagringstider då veden utsätts för yttre omständigheter som värme, vind och 

solljus (UV-strålning). Även malningsprocessen vid tillverkning av TMP och CTMP kan 

orsaka att kromofora grupper bildas. Veden består av många ämnen som t.ex. lignin, 

cellulosa, hemicellulosa och extraktivämnen, alla bidrar de till att ge veden en viss färg. Det 

ämne som påverkar färgen mest är dock ligninet. I lignin består de enklaste kromofora 

grupperna av karbonyl- och etylen grupper samt aromatisk ringar (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kemisk struktur för de enklaste kromofora grupperna i lignin[3]. 

 

Dessa ämnen bidrar inte var för sig till att ge veden färg, men ihopkopplade till större 

kromofora system ger de upphov till färg. För att inte utbytet skall falla för mycket under 

blekningen vill man att vissa färgade kromofora grupper skall omvandlas till färglösa grupper. 

Omvandlingen till färglösa grupper gör att ligninet tappar en del av sin 
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ljusabsorptionsförmåga och massan blir därför ljusare. Under blekningen orsakar 

väteperoxiden en nedbrytning av färgade kromofora system till karboxylsyra (figur 4).  

 

 
 
 
 
 

Figur 4. Kromofor eliminering med hjälp av väteperoxid[3].  

 

Ett problem under blekning med väteperoxid är dock att nya kromofora grupper kan bildas av 

(OH-, HOO-) och som finns närvarande före, samt bildas, under själva blekningsförloppet 

(figur 5)[3].  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Exempel på bildande av kromofora grupper[3]. 

 

Man kan därför säga att blekning av mekanisk massa dels består av eliminering av färgade 

kromofora grupper i lignin, samt bildande av nya kromofora grupper. I början av 

blekningsprocessen erhåller man en snabb ljushetsökning, vilket till stor del beror av 

eliminering av färgade kromofora grupper. På slutet avtar blekningshastigheten, vilket till viss 

del beror på bildande av nya kromofora grupper. Men eftersom blekning av mekanisk massa 

är lignin-bevarande är det inte är möjligt att avlägsna alla färgade grupper och man kan därför 

inte uppnå lika hög ljushet som för en kemisk massa. Beroende av trädråvara kan man uppnå 

en maximal ljushet omkring 85 %-ISO för en mekanisk massa medan man för en kemisk kan 

komma upp till en ljushet av 90 %-ISO. Det är därför vanligt att man inte bleker mekaniska 

massor till högsta möjliga ljushet eftersom det kräver stora mängder tillsatta kemikalier 

[3],[6],[10]. 

 

2.4.2 Väteperoxidblekning av mekanisk massa 

Blekning av mekanisk massa med hjälp av väteperoxid har som främsta mål att öka ljusheten. 

Eftersom man tillsätter lut stärks även fiber till fiber bindningarna vilket förbättrar styrkan på 

massan [1]. Vid väteperoxidblekning tillsätts följande kemikalier: 

 

• Väteperoxid 

• Natriumhydroxid 

• Vattenglas 

O2, H2O 

-OH- 

-OOH- 

OH- 
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• Komplexbildare 

 
Väteperoxid 
Väteperoxid är en klar och färglös vätska som blandar sig lätt med vatten. Koncentrationen 

varierar mellan 35-70%, men förvaras av säkerhetsskäl med en koncentration under 50%. Vid 

högre koncentrationer krävs speciella krav på cisternerna som lagrar väteperoxiden. 

Väteperoxid är en oxiderande blekkemikalie.  

 

Natriumhydroxid 
Blekningsprocessen går från ett start pH på omkring 11 till ett slut pH på 8,5-10 för CTMP 

och mellan 8,5-9,5 för slipmassa. Det alkaliska pH-värdet kommer från satsning av 

natriumhydroxid och vattenglas (innehåller natriumhydroxid). Vid för lågt totalt alkali blir 

restperoxidhalten efter blekningen för hög. Om man istället satsar för mycket alkali blir 

problemet att väteperoxiden sönderfaller för snabbt vilket leder till en dålig blekning samt att 

massan eftergulnar i den alkaliska miljön. Maximal ljushet nås vid en optimal alkalinivå. 

Nivån varierar beroende på tillsatt mängd väteperoxid och massakvalité. Natriumhydroxiden 

påverkar massan både positivt och negativt.  
 

Positivt med ökad NaOH sats 

• Överför väteperoxiden tills dess aktiv form (perhydroxylanjonen).  

• Den neutraliserar sura grupper i cellulosakedjan, t.ex. ättiksyra och glukonsyra, 

vilket innebär att pH sjunker successivt under hela blekningsförloppet.  

• Natriumhydroxiden neutraliserar fett- och hartssyror till deras saltform varvid 

de blir vattenlösliga. Det minimerar lukt och smak.  

 

Negativt med ökad NaOH sats 

• Natriumhydroxiden reagerar med lignin vilket medför att nya, färgade grupper 

bildas. 

• En överdosering leder till en nedbrytning av väteperoxid. 

• En ökad COD halt på grund av att den löser upp endel organiskt material. Det 

är negativt ur utsläppssynpunkt och det faktum att utbytet försämras.  

 

Vattenglas 
Vattenglas är en alkalisk silikatlösning (Na2O·xSiO2 där x = 3-4) som är billig. Vattenglaset 

innehåller ungefär 15,5% lut. Den bidrar därför till den totala alkaliniteten (1). 

 

Totalt alkali = Natriumhydroxid + 0,155 Vattenglas (1) 

 

Det är fastslaget att vattenglas förbättrar bleksvaret men man vet ännu inte helt hur 

vattenglaset fungerar. Flera teorier har föreslagits och är allmänt accepterade. 
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• Stabiliserar väteperoxiden mot sönderfall 

• Har en buffrande verkan 

• Kan bilda komplex med metaller 

• Deaktiverar metallernas aktiva ytor vilket hindrar dem från att attackera väteperoxiden 

 

Ett problem som kan uppstå vid användandet av vattenglas är att det kan bildas avsättningar i 

raffinörer. Det kan vara vanligt vid fabriker som använder sig av slutna vattensystem. En bra 

rening av massan innan den kommer i kontakt med blekkemikalierna möjliggör en minskning 

av vattenglassatsningen.  

 

Komplexbildare 
Den vanligaste komplexbildaren är DTPA (Dietylentriaminpentaättiksyra). I massan och 

bakvattnet i mekaniska massaprocesser finns det järn, mangan och andra metaller. Metallerna 

kommer dels från veden och dels från processapparaturen. Metalljoner påverkar blekningen 

negativt genom att de ökar sönderdelningen av väteperoxid och därmed sänker ljusheten på 

massan. Komplexbildare binder till sig metalljonerna och bildar starka komplex. Innan 

massan når blektornet där blekkemikalierna tillsätts tvättas metallkomplexen ur massan i 

pressar och filter. Tillsatsen av komplexbindare motverkar därför den katalytiska nedbrytning 

av väteperoxid som metalljonerna orsakar. För att erhålla maximal effekt av komplexbildarna 

bör de tillsättas tidigt i systemet för att säkerställa att de hinner binda metalljonerna innan 

tvättsteget. Vid CTMP-tillverkning tillsätts de vanligtvis vid impregneringen och efter 

raffineringen.  

 

Reaktioner  
Den aktiva substansen vid väteperoxid blekning är den så kallade perhydoxylanjonen OOH- 

som bildas genom att tillsätta lut. Blekningen utförs därför i alkalisk miljö.  

 

H2O2 + OH- � OOH- + H2O (2) 

 

Den alkaliska miljön gör att jämvikten förskjuts till höger och perhydroxylanjonen bildas (2). 

Man kan påskynda bildandet av perhydroxylanjonen genom att öka temperaturen eller pH. En 

för hög temperatur kan dock leda till att perhydroxylanjonen reagerar med själva 

väteperoxiden och man får ett sönderfall av båda komponenterna, vilket försämrar bleksvaret. 

Vid pH 10 är bildandet av perhydroxylanjonen låg och en stor del av den satsade 

väteperoxiden är oreagerad. Vid pH över 12 har nästan all väteperoxid förbrukats och en för 

stor nedbrytning av perhydroxylanjonen sker vilket försämrar ljusheten på massan på grund 

av bildandet av nya kromofora grupper. Ett start pH omkring pH 11 är därför att 

rekommendera för att erhålla ett bra bleksvar. Vid blekningen bryts väteperoxid ner enligt (3). 

 

H2O2 → O2 + 2 H2O  (3) 
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För att stabilisera väteperoxiden från sönderfall tillsätter man vattenglas (natriumsilikat). 

Metaller har en starkt negativ inverkan på bleksvaret. Metaller bryter ner väteperoxid 

katalytiskt enligt flera olika reaktioner, varav några listas nedan. 

 

H2O2 + M → M+ + OH- + OH· (4) 

 

H2O2 + M → M+ + H+ + OOH- (5) 

 

OOH- + M+ + OH- → M + H2O + O2
- (6) 

 

Dessa reaktioner (4),(5),(6) förbrukar väteperoxiden och hydroxylanjonen innan de hinner 

delta i blekningsprocessen. Det är därför av yttersta vikt att man försöker avlägsna metallerna 

innan de kommer i kontakt med väteperoxiden. Detta görs genom att tillsätta komplexbildare 

innan blekningen samt vattenglas som tillsätts direkt till blekvätskan [6],[3],[5]. 

  

Metalljoner 
Det har länge varit känt att vissa metalljoner bryter ner väteperoxid. De vanligaste metallerna 

som ställer till med besvär vid blekningen är övergångsmetallerna järn (Fe) och mangan (Mn). 

De katalyserar nedbrytningen av väteperoxid och bildar nya kromofora grupper [12]. Vissa 

metalljoner bryter inte ner själva väteperoxiden, bland annat calcium (Ca) och aluminium 

(Al), men de binds till komplexbildarna och tar därför järn och manganjonernas plats. De 

inverkar därför indirekt till nedbrytningen.  

Halten av övergångsmetaller varierar stort mellan olika massabruk. Orsaken är bland annat 

olika vedråvara, processutrustning och processvatten. På Rottneros bruk är halten av 

övergångsmetaller relativt stor på grund av att vedråvaran innehåller ganska mycket 

manganjoner [11].  

Fast att järn och manganjoner båda bryter ner väteperoxid skiljer de sig åt. Järnjoner 

kvarlämnar mer restperoxid än manganjoner vid samma halt av joner i massan. Massa som 

innehåller järnjoner får dock inte en bättre ljushet än massa som innehåller manganjoner. 

Manganjoner behöver en högre alkali satsning för att påverka ljusheten lika mycket som 

järnjoner. Båda orsakar dock en stor skada vid blekningen. Det är därför viktigt för bruken att 

ha ett effektivt reningssteg innan man tillsätter blekkemikalierna för att på så sätt minska 

förbrukningen av vattenglas och komplexbildare [4].  

2.5 Processparametrar 

Normal uppehållstid i blektornet är 2-3 timmar. Blekningen går mycket fort i början men 

avtar mot slutet. Redan efter en timme är ljusheten nära sin slutljushet. Eftersom blektornets 

nivå varierar bör man se upp med uppehållstiden då en för kort uppehållstid leder till ett dåligt 

blekresultat. Vid ökad blektemperatur förskjuts alkalioptimum på så sätt att alkalisatsen måste 

minskas för att inte restperoxiden ska sjunka under den kritiska nivån och då riskera 

eftergulning. Ökad temperatur ökar blekningshastigheten och därmed kan man ha en kortare 

uppehållstid. Ökad blektemperatur medför också att hastigheten för sönderfallet av 
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väteperoxid ökar och det finns även en risk att man når ljushetsmaximum för tidigt och 

massan eftergulnar.   

 

Faktorer som påverkar bleksvaret: 

• Grundljushet varierar för olika massor.  

 

• Barkning. En effektivare barkning leder till mindre färgat material i massan och 

blekresultatet blir bättre. 

 

• Råvattnet. Störst påverkan har humushalten i råvattnet. Humus binder till sig 

metalljoner och bildar starka färgade komplex som binder till fibrerna. Detta ger en 

lägre ljushet. Metallerna som är bundna till humus katalyserar sönderfallet av 

väteperoxid vilket även det försämrar blekningsresultatet. 
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3. Experimentell del 

3.1 Metodbeskrivning 

Fiberlinjeuppföljningen utfördes på Rottneros bruk vid två olika tillfällen. Massorna som 

undersöktes var CAS 681 (Ctmp Aspen Spruce) och CA 683 (Ctmp Aspen), där CAS 681 är 

en blandning av asp och gran medan CA 683 endast består av asp. De två sista siffrorna anger 

börvärdet för massans ljushet efter blekningen och den första anger freenessnivån. CA 683 är 

en högblekt lågfreenessmassa och CA 970 en lågblekt högfreenessmassa. MoRe Research 

utförde dessutom en grundlig analys av specifikationen CAS 681. De kontrollerade hur 

massaegenskaperna förändrades genom processen. I denna rapport gjordes en 

fiberlinjeundersökning av specifikationen CA 683, där det undersöktes hur ljusheten 

förändrades genom processen. 

 

I samband med fiberlinjeuppföljningen togs massa av specifikationen CA 683 ut från filtret 

före blektornet, där syftet var att hitta den optimala kvoten mellan blekkemikalierna. Den 

optimala kvoten syftar på den totala NaOH/VP kvoten. Kvoten räknar förutom lutens också 

med vattenglasets bidrag till den totala alkaliniteten. I denna studie har ljusheten varit den 

viktigaste egenskapen, men även dragstyrka och bulk är viktiga parametrar som påverkar 

massaegenskaperna. Förutom massakvaliteten CA 683, togs även analys på specifikationerna 

CA 970 som är ren asp och CS 770 (Ctmp Spruce) som är ren gran.  

 

Ett försök i labbskala genomfördes för att undersöka hur freenessnivån påverkar ljusheten på 

en låg- och hög freenessmassa. Oblekt massa togs ut från filtret när CA 683 producerades och 

blektes på labb till CA 670. Sedan kunde en jämförelse med CA 970 göras. Det samma 

gjordes för massakvaliteten CA 970 som på labbskala blektes till CA 983. Vid blekning av 

CA 670 användes samma kemikaliedosering och kvoter som för CA 970 (Bilaga CA 670) och 

för CA 983 användes samma dosering och kvoter som för CA 683 (Bilaga CA 983).  

3.1.1 Fiberlinjeuppföljning 

Prover togs ut vid  5 mätpunkter på CTMP-linjen, samt på den ingående flisen. Provpunkterna 

var efter andrastegsraffinören, på filtret före blektornet, efter blektornet (K7), på 

upptagningsmaskin 8 (UM8) samt på färdig balmassa (figur 6).  
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Figur 6. CTMP-linjen vid Rottneros Bruk. 

 

Flisanalyser gjordes om det finns anledning att tro att den ingående råvaran var orsak till ett 

dåligt bleksvar. Totalt togs 3 prov per mätpunkt för att erhålla ett representativt prov, se tabell 

1 nedan.  

 
Tabell 1: Mätpunkter och klockslag för fiberlinjeuppföljningen 

Mätpunkt tidsförskjutning (min)       Tidpunkt för provtagning

Asp 0 kl 7.30 kl 8.30 kl 9.30

Gran 0 kl 7.30 kl 8.30 kl 9.30

Efter raffinör (2:a) 30 kl 8.00 kl 9.00 kl 10.00

Filter före blekeri 35 kl 8.05 kl 9.05 kl 10.05

Efter blekning (K7) 6h 10 min kl 13.40 kl 14.40 kl 15.40

UM8 6h 12 min kl 13.42 kl 14.42 kl 15.42

Balmassa 6h 15 min kl 13.45 kl 14.45 kl 15.45  
 

 

På alla prov togs massakoncentration, pH, restperoxid samt ljushet. Man kunde på detta sätt 

följa massan genom processen och erhålla information om vilka steg som påverkade 

blekprocessen och om det fanns störningar i processen som kunde påverka bleksvaret (bilaga 

2). 

3.1.2 Blekoptimering 

Till blekoptimeringen användes per prov 50 gram torrtänkt oblekt massa ifrån filtret. Dessa 

massaprov påsblektes på labb vid en temperatur av 68 grader. Uppehållstiden vid 

påsblekningarna valdes till 2 timmar, vilket var tillräckligt lång tid för att blekkemikalierna 

skulle hinna reagera och uppnå en tillräckligt hög ljushet. Totalt gjordes 15 påsblekningar på 

varje massakvalitet. Tre olika doseringar av väteperoxid analyserades på varje massa vid 5 
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olika total NaOH/VP-kvoter. Vattenglasedoseringen hölls konstant för varje massakvalitet 

och doserades enligt den fabriksdosering som rådde när massan togs ut. Natriumhydroxiden 

doserades så att rätt total NaOH/VP-kvot erhölls. Koncentrationen på massan varierade på 

filtret mellan15-20 %. För att få samma betingelser späddes alla prover med destillerat vatten 

till 15 % efter blekkemikalietillsatsen. Blekkemikalierna som användes togs direkt ifrån 

Rottneros bruks process. Blekkemikalierna späddes till olika koncentrationer för respektive 

massa. Detta gjordes för att säkerställa att rätt mängd blekkemikalier tillsattes även till de 

lågblekta massorna.  

3.1.3 Analysmetoder 

Alla analysmetoder utfördes enligt de gällande standarder som finns på Rottneros bruk, se 

bilaga 1 . 

 

Massakoncentration 
10-12 gram massa vägdes upp i en glasbägare och slogs sedan upp i en laboratoriemixer. Ett 

pappersfilter vägdes och placeras i en Büchnertratt. Massasuspensionen från mixern 

filtrerades genom Büchnertratten. Filtret med den kvarvarande massan torkades mellan två 

värmeplattor. När filtret var torrt vägdes det på nytt och massakoncentrationen kunde 

bestämmas.  

 

3.2 Material 

• Förblekt CTMP massa av asp och gran från Rottneros bruk 
 
• Blekkemikalier: Väteperoxid 49,5 %, Natriumhydroxid 32 %, Natriumsilikat 37 % 

(Vattenglas) 
 

• Blekpåsar av polyeten 
 

• Automatpipett 100-5000 µl. 
 

• Jenway 4330, pH elektrod 
 

• Kemikalier för restperoxidbestämning: Kaliumjodid 1 M, thyoden-stärkelse, 
svavelsyra 2 M, natriumtiosulfat 0,1 M, ammoniummolybdat. 
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4. Resultat 

4.1 Fiberlinjeundersökning 
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Figur 6. Ljushetsförändring genom processen för massa CA 683. 

 

Vid fiberlinjeuppföljningen följdes en högblekt aspspecifikation upp vars grundljushet låg 

mellan 62-64%-ISO. Figur 6 visar hur ljusheten ändras genom processen. Under processtegen 

fram till filtret blektes massan runt 4 ISO-enheter, beroende på den restperoxid som har förs 

tillbaka i processen (bilaga 2). Efter blekningen har massan nått en ljushet på 83%-ISO, som 

sedan bibehölls genom avslutningen av processen. 
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4.2 CA 683 
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Figur 7. Ljushetsförändring för CA 683. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 3 % VP, ◊ 3 % VP, ∆ 3,5 % 

VP och ■ 4 % VP. 

 

CA 683 (Ctmp Aspen) är en högblekt lågfreenessmassa. Fabrikssatsningen av CA 683 var 

följande:  

 

Tabell 2. Kemikaliesatsning 
VP 38,6 kg/ton 

NaOH 27,5 kg/ton 

Vgl 35 kg/ton 

 

Det motsvarar en total NaOH/VP-kvot på 0,85 

 

Labbdata 
Grundljusheten på massan var 66,1 %-ISO. Med utgångspunkt från fabrikskvoten, tabell 2, 

valdes labbkvoterna och kemikaliedoseringen (bilaga 4). Vattenglassatsningen hölls konstant. 

Den totala NaOH/VP kvoten som används räknar förutom luten även med vattenglasets 

bidrag till den totala alkaliniteten. Vid vissa mätningar gjordes även dubbelprov. Figur 7 visar 

att en dosering av minst 35 kg ptm väteperoxid behövdes för att nå en godkänd ljushetsnivå 

dvs. 81 %-ISO. Resultaten från labblekningarna tyder på att en total NaOH/VP-kvot på 0,8 är 

tillräcklig för att uppnå ett bra bleksvar. Ljusheten som uppnåddes var mellan 80-82 %-ISO 

(bilaga 5). En godkänd ljushetsnivå erhölls även vid lägre kvoter men för att inte riskera att 

styrkan blev för låg rekommenderas en kvot på 0,8. Vid en satsning av 4% VP och kvoten 1,0 

sänktes ljusheten kraftigt vilket kan bero på en för hög lutsatsning. En sänkning av 

väteperoxid från 38,6 kg ptm (per ton massa) till 35 kg ptm och lut från 27,5 kg ptm till 23 kg 

ptm vid rådande processbetingelser verkar vara möjlig. Ett problem som kan uppstå om 

mängden lut sänks för mycket är som tidigare nämnts att styrkan kan bli för dålig. Vid 

sänkningen till 23 kg ptm NaOH gjordes inga styrkeprov utan bara ljusheten kontrollerades. 
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Denna satsning provades i processen och en godkänd ljushet på 82 %-ISO uppnåddes (bilaga 

6). En bättre jämförelse kan vara att jämföra de erhållna provresultaten mot de verkliga 

förbrukningstalen. Förbrukningstalen mellan maj-juni var följande: 

 

Väteperoxid: 43,9 kg ptm 

Natriumhydroxid: 29,9 kg ptm 

Vattenglas: 36,5 kg ptm 

 

Fabriksdoseringen av väteperoxid på 43,9 kg ptm var hela 9 kg ptm högre än den föreslagna 

doseringsnivån på 35 kg ptm. Det finns därmed en stor besparningspotential i att ändra 

doseringen. Natriumhydroxid doseringen i fabriken var 30 kg ptm, 9 kg ptm över den 

föreslagna doseringsnivån på 23 kg ptm. Även här finns en stor besparningspotential. 

Vattenglasdoseringen verkar kunna sänkas med 1,5-2 kg ptm utifrån förbrukningstalen, men 

eftersom det är en billig kemikalie och vedråvaran innehåller mycket metaller kan det vara bra 

att inte ändra den rådande vattenglasdoseringen.   

 

Fabrikskörning 
För att undersöka om en sänkning av natriumhydroxidsatsningen till föreslagna nivåer inte 

påverkade styrkan för mycket gjordes ett nytt försök att i fabriken sänka lutsatsen. Dock 

valdes att inte sänka lutsatsningen lika mycket, utan till 28 kg ptm istället för föreslagna 23 kg 

ptm för att säkerställa att styrkan inte blir allt för låg. Ny massa togs ut när betingelserna i 

processen var enligt tabell 3. 

 

Tabell 3. Fabrikssatsning 

VP 9,9 l/min 39 kg ptm

NaOH 11,6 l/min 33 kg ptm

Vgl 4 l/min 38 kg ptm  
 

Detta gav en total NaOH/VP-kvot på 0,99. 

Sedan ändrades satsningen av kemikalier enligt tabell 4. 

 

Tabell 4. Ändrad fabrikssatsning 

VP 9 l/min 36 kg ptm

NaOH 9,9 l/min 28 kg ptm

Vgl 3,7 l/min 35 kg ptm  
 

Den nya totala NaOH/VP-kvoten var 0,92. 

 

Med hjälp av dessa massor gjordes laborationsark som användes för att mäta olika 

pappersegenskaper (bilaga 6). Resultaten visar att en lägre kemikaliesatsning är möjlig. 

Ljusheten och styrkan på massan påverkades positivt av ändringen på bekostnad av en liten 

försämring av bulken. Bulken låg dock inom godkända nivåer. Resultaten tydde på att även 
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opacitet och ljusspridningskoefficienten blir bättre med en lägre kemikaliesatsning. En 

ytterligare sänkning till föreslagna 23 kg ptm verkade vara genomförbar.  
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 Figur 8. Restperoxidförändring för massan CA 683. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 3 % VP, ◊ 3 % 

VP, ∆ 3,5 % VP och ■ 4 % VP.  

 

Restperoxidhalten sjönk med ökad alkalisatsning enligt figur 8. Med den lägre 

kemikaliesatsningen som föreslagits, vid en total NaOH/VP-kvot på 0,8, skulle 6 kg ptm 

restperoxid återföras i processen till filtret. Detta var orimligt lågt eftersom man räknar med 

att återföra omkring 50 % av den peroxid som tillsattes i blektornet när man bleker högblekta 

massor som CA 683. I det här fallet skulle det innebära 17 kg ptm restperoxid. En orsak till 

det låga värdet kan vara att massan hade en hög halt av metaller, framförallt manganjoner, 

vilket bröt ner peroxiden snabbt och därmed orsakade en låg restperoxidhalt. 
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Figur 9. pH-förändring för massa CA 683. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 3 % VP, ◊ 3 % VP, ∆ 3,5 

% VP och ■ 4 % VP. 
 

pH ökade med ökad mängd tillsatt lut enligt figur 9. Vid en total NaOH/VP-kvot på 0,8 

uppnås pH 8,8. Om man väljer att satsa mer lut kommer man upp i pH värden som ligger på 

gränsen till för höga. För hög satsning av lut leder i sin tur till att väteperoxiden sönderfaller 

och massan eftergulnar. När föreslagna kemikaliesänkningar utfördes ute i processen fick man 

ett något lägre pH än på labb; pH låg då omkring pH 8. En högre lutsatsning är möjlig att 

genomföra om styrkan blir för låg, samtidigt som ljusheten inte kommer att försämras. 

Rekommendationen var dock att inte överskrida en total alkali kvot på 0,9.  

4.3 CA 970  
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Figur 10. Ljushetsförändring för massa CA 970. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 0,4 % VP, ∆ 0,5 % 

VP och ■ 0,6 % VP.  
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CA 970 (Ctmp Aspen) är en lågblekt högfreenessmassa. Fabrikssatsningen av CA 970 var vid 

provtagningstillfället följande: 

 

Tabell 5. Kemikaliesatsning 

VP 5,66 kg ptm

NaOH 6,11 kg ptm

Vgl 9,64 kg ptm  
 

Detta motsvarar en total NaOH/VP-kvot på 1,34. 

 

Labbdata 
Grundljusheten på massan var 66,4 %-ISO. Riktvärden för ljusheten är mellan 65-75 %-ISO. 

Precis som för CA 683 valdes labbkvoterna utifrån den kvot som användes i processen när 

massan togs ut, tabell 5. Eftersom den aktuella fabrikskvoten var ganska hög valdes lägre 

kvoter vid labbförsöken (bilaga 4). Ljusheten som uppnåddes vid labbförsöken låg över 

miniminivån 65 %-ISO (bilaga 5). Man kan observera i figur 10 att blekningen nådde ett 

blekoptimum redan vid en total NaOH/VP kvot omkring 1-1,1. Därefter ökade inte ljusheten 

utan den höll sig på en konstant nivå. En minskning av kvoten till 1-1,1 var därför möjlig. För 

att inte styrkan på massan skall försämras allt för mycket rekommenderas att använda sig av 

en total NaOH/VP-kvot på 1,1. Resultaten visar att en minskning av lutsatsningen med 2 kg 

ptm, från 6 kg ptm till 4 kg ptm var möjlig för att erhålla ett godkänt bleksvar. Väteperoxiden 

skulle kanske kunna sänkas med 1-2 kg ptm, men för att säkerställa en god blekning bör man 

ligga omkring 5 kg ptm satsad väteperoxid. Vattenglassatsningen bör hållas konstant då 

metalljonhalten i massan är relativt hög. Förbrukningstalen för CA 970 var följande under 

perioden maj-juni: 

 

Väteperoxid: 6,1 kg ptm 

Natriumhydroxid: 6,0 kg ptm 

Vattenglas: 8,1 kg ptm 

 

Väteperoxiddoseringen låg i fabriken på 6 kg ptm, dvs. 1 kg ptm högre än föreslagna 5 kg 

ptm. Vattenglasförbrukningen låg något under den dosering som användes under 

labbförsöken. Rekommendationen var att ligga runt en dosering på 8-9 kg ptm vattenglas. 

Eftersom CA 970 är en lågblekt massa är stora sänkningar av kemikaliedoseringarna inte 

möjliga att genomföra. Det man dock kan göra är att hitta en total NaOH/VP-kvot som 

optimerar användandet av kemikalier. Kvoterna i fabriken har skiftat från körning till körning 

och har legat på höga nivåer. 

 

Fabrikskörning 
En fabrikskörning med de föreslagna kemikaliedoseringarna (tabell 7) med den totala 
NaOH/VP-kvoten 1,1 genomfördes. 
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Tabell 6. Rådande fabriksdosering.  Tabell 7. Föreslagna doseringar 
VP 5,1 kg ptm

NaOH 7,9 kg ptm

Vgl 8,8 kg ptm   

VP 5,1 kg ptm

NaOH 4,2 kg ptm

Vgl 8,8 kg ptm  
   
 
Resultaten visar att ljusheten, styrkan och bulken låg inom godkända nivåer (bilaga 6). 

Rekommendationen vid körning av CA 970 i processen var att använda sig av total 

NaOH/VP-kvoten på 1,1 samt de doseringar som föreslagits. Det viktigaste var att kvoten 

efterföljs. Vid testtillfället (tabell 6) var kvoten i fabrik så hög som 1,8 på grund av en 

överdosering av natriumhydroxid. Om ljusheten sjunker under riktvärdet kan man öka 

kemikalidoseringen men behålla den föreslagna kvoten.  
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Figur 11. Restperoxidförändring för massa CA 970. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 0,4 % VP, ∆ 0,5 

% VP och ■ 0,6 % VP.  

 
Restperoxiden minskade med ökad mängd tillsatt lut, figur 11. Minskningen var dock inte lika 

tydligt här som för den högblekta massan CA 683. På grund av de låga kemikaliesatsningarna 

kunde ett klart resultat vara svårt att erhålla. Blekningen kan bli ojämn där vissa delar bleks 

mer och andra mindre och restperoxidhalten kan därför variera något mer för en lågblekt 

massa. Vid den totala NaOH/VP-kvoten på 1,1 erhölls en restperoxidhalt på 0,08-0,1 % ptm. 
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Figur 12. pH-förändring för massa CA 970. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 0,4 % VP, ∆ 0,5 % VP 

och ■ 0,6 % VP.  
 

pH ökade med ökad mängd tillsatt lut, figur 12. På grund av små ändringar av lutsatsningen 

erhölls ingen större ändring av pH. Relativt låga pH värden erhölls i vanliga fall. Vid en 

satsning av 0,5 % VP och kvoten 1,0 erhölls ett högt pH värde vilket kunde bero på att 

kemikalierna inte blivit tillräckligt omblandade i massan och att det därmed fanns områden 

med mer lut. Vid den totala alkali kvoten på 1,1 som föreslagits som blekoptima erhölls ett 

slut pH på omkring 7,5-7,6.  
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Figur 13. Ljushetsförändring för massa CS 770. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 1,5 % VP, ∆ 1,7 % 

VP, ■ 2 %-VP. ◊ motsvara en dosering av 1,7 % VP försök två. 
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CS 770 (Ctmp Spruce) är en lågblekt lågfreenessmassa. Fabrikssatsningen av CS 770 var vid 

provtagningstillfället följande: 

 

Tabell 8. Kemikaliessatsning 

VP 19,0 kg ptm

NaOH 13,0 kg ptm

Vgl 18,0 kg ptm  
Detta motsvarar en total NaOH/VP-kvot på 0,84.  

 

Labbdata 
Riktvärdena för ljusheten är mellan 68-75 %-ISO. Grundljusheten på startmassan var 66,1 %-

ISO. Labbkvoterna valdes med utgångspunkt från rådande fabrikskvot som vid 

provtagningstillfället var 0,84 (tabell 8). Ett ljushetsoptimum verkar infinna sig runt en total 

NaOH/VP-kvot på 0,7 enligt figur 13. Alla doseringar gav en hög ljushet, väl över 

miniminivån på 68 %-ISO (bilaga 5). En sänkning av lut och VP satsningen var därför möjlig. 

Lut kunde sänkas med ca 5 kg ptm, från 13 kg ptm till 8 kg ptm medan VP kunde sänkas med 

4 kg ptm, från 19 kg ptm till 15 kg ptm. Vattenglassatsningen hölls konstant. Stora variationer 

i tillsatta mängder kemikalier förekom i fabriken. Vid ett tillfälle satsade man hela 24 kg ptm 

VP, 13,5 kg ptm lut samt 24 kg ptm vattenglas. Om man tittar på vad den faktiska 

förbrukningen varit i medeltal i fabriken mellan januari-juli när CS770 körts var 

förbrukningen följande: 

 

Väteperoxid: 16 kg ptm 

Natriumhydroxid: 10 kg ptm 

Vattenglas: 16 kg ptm 

 

Kemikalieförbrukningen har vid de olika provtillfällena legat på betydligt högre nivåer (bilaga 

4). Detta visar att råvarukvalité samt processbetingelser kan variera kraftigt mellan 

körningarna men att en sänkning av väteperoxidsatsningen till 15 kg ptm verkade vara fullt 

möjlig. Eftersom det kan förekomma stora variationer i råvarukvalitet och processbetingelser 

bör inte vattenglassatsningen ändras för mycket för att säkerställa att inte väteperoxiden ska 

sönderfalla. Luten kan förhoppningsvis sänkas till föreslagna 8 kg ptm.  

 

Fabrikskörning  
Grundljusheten på massan vid fabrikskörningen låg omkring 61 %-ISO. Vid provtillfället 

doserades stora mängder kemikalier (tabell 9). Därför utfördes sänkningen av kemikalier i två 

etapper för att försäkra sig om att ljusheten inte skulle sjunka för snabbt och hamna under det 

godkända riktvärdet. 

 
Tabell 9. Fabriksdosering. 

VP 21,8 kg ptm 

NaOH 12,4 kg ptm 

Vgl 21,7 kg ptm 
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Tabell 10. Ändrad dosering etapp 1. 

VP 18,2 kg ptm 

NaOH 10,0 kg ptm 

Vgl 17,9 kg ptm 

 

Tabell 11. Föreslagna doseringar etapp 2. 

VP 15,0 kg ptm 

NaOH 8,0 kg ptm 

Vgl 17,9 kg ptm 

 

Den totala NaOH/VP-kvoten i fabriken låg vid provtillfället på 0,73 vilket var nära den 

föreslagna kvoten på 0,7. Efter den första sänkningen enligt tabell 10 uppnåddes godkända 

ljushetsnivåer. En ytterliggare sänkning enligt tabell 11 var därför möjlig att genomföra. 

Ljusheten låg efter den sista sänkningen nära den godkända ljushetsnivån på 68%-ISO. Man 

valde därför att öka doseringen av väteperoxid med 1 kg ptm till 16 kg ptm och 

natriumhydroxiden med 1 kg ptm från 8 till 9 kg ptm. I bilaga 6 finns resultaten från de tester 

som gjordes på massan. Doseringen vid dessa tester var 16 kg ptm väteperoxid, 9 kg ptm 

natriumhydroxid och 18 kg ptm vattenglas. Som tidigare nämnts fanns det stora variationer i 

kemikaliedosering mellan olika körningar. Det berodde på att doseringen i fabrik skedde 

genom en tillbakablick på föregående körning av samma kvalitet. Rekommendationen var 

därför att utgå från tabell 10 när man skulle göra en ny körning av CS 770, och därifrån 

eventuellt sänka doseringen enligt tabell 11. Man slapp då en stor överdosering i början av 

körningen. Det man skulle tänka på var att försöka hålla en total NaOH/VP-kvot på 0,7.  
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Figur 14. Restperoxidförändring för massa CS 770. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 1,5 % VP, ∆ 1,7 

% VP, ◊ 1,7 % VP och ■ 2 % VP. 

 

Restperoxiden minskade med ökad mängd tillsatt lut, figur 14. Vid den totala NaOH/VP 

kvoten på 0,7 blev restperoxidhalten 5 kg ptm om man satsade 15 kg ptm väteperoxid. Det 
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blev ingen större skillnad i restperoxidhalt om man tillsätter 15 kg ptm eller 17 kg ptm. Om 

man tillsatte 20 kg ptm fick man mellan 2-3 kg ptm mer restperoxid kvar i systemet vid 

respektive kvot. 
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Figur 15. pH-förändring för massa CS 770. Symbolerna ▲ motsvarade en dosering av 1,5 % VP, ∆ 1,7 % VP, ◊ 

1,7 % VP och ■ 2 % VP. 

 

pH ökar med ökad mängd tillsatt lut, figur 15. Vid en total NaOH/VP-kvot på 0,8 ökade pH 

markant. Samtidigt som pH ökade över en kvot på 0,8 minskade samtidigt ljusheten på ett 

liknande sätt. Detta kunde förklaras med att vid den givna kvoten överdoserades mängden lut 

vilket bidrog till att väteperoxiden bröts ner för snabbt, ljusheten minskade därför och det 

fanns risk för eftergulning. Den ökade mängden lut som fanns oreagerat ökade samtidigt pH:t 

i massan. Man bör därför inte överskrida en total alkali kvot på 0,8.  
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4.5 Påverkan av freenessnivån på bleksvaret 
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Figur 16. Ljushetsförändring för massa CA 670 och CA 970. Symbolen ▲ motsvarar en dosering av 1,5 % VP 
CA 670 och ■ 1,5 % VP CA 970. 
 
Jämförelse mellan CA 670 och CA 970 i figur 10 gjordes vid en dosering av 5 kg ptm 

väteperoxid och föreslagna kvoter (bilaga 4). Grundljusheten på massan var 66,1%-ISO. Figur 

16 visar att en högre ljushet nås vid samma kemikaliedosering för massaspecifikationen CA 

670. Vid den föreslagna optimala NaOH/VP-kvoten för CA 970 erhölls en ljushetsökning 

med hela 5-6 ISO enheter. Den stora ökningen kunde delvis bero på att CA 670 innehöll en 

större mängd restperoxid än CA 970 eftersom massan var uttagen när CA 683 kördes. 

Grundljusheten för CA 970 var dock lika hög, 66,4%-ISO. 
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Figur 17. Ljushetsförändring för massa CA 983 och CA 683. Symbolerna ▲ motsvarar en dosering av 3,5 % VP 
CA 983, ◊ 3,5 % VP CA 983 och ■ 3,5 % VP CA 683. 
 

Jämförelsen mellan CA 983 och CA 683 gjordes vid en väteperoxiddosering av 35 kg ptm och 

föreslagna kvoter (bilaga 4). Grundljusheten på startmassan var 66,9 %-ISO. För CA 683 

rekommenderades en total NaOH/VP-kvot på 0,8 för att erhålla en godkänd ljushetsnivå och 

samtidigt inte ge avkall på styrkan. Figur 17 visar att vid kvoten 0,8 erhölls en ljushet på 

omkring 79 %-ISO för CA 983. Man nådde därmed inte upp till det godkända gränsvärdet 

som var 81 %-ISO för CA 683. En högre kvot, alternativt en högre kemikaliedosering vid 

samma kvot, krävdes för att nå upp till en godkänd ljushet.  

 

Dessa försök visade att en massa som bearbetas mer vid raffineringen uppnår en högre ljushet 

vid samma kemikaliedosering. En större bearbetning gör att det fibrerna får mer kontaktytor. 

Blekkemikalierna kan angripa fibern på ett bättre sätt och blekresultatet blir därför bättre. Den 

ökade mängden finmaterial som bildas vid ökad raffinering är mer lättblekt än själva fibern, 

vilket även det bidrar till att förbättra bleksvaret. Resultaten från denna studie kan användas 

som en grund om man i framtiden tänker producera en lågblekt högraffinerad massa eller en 

högblekt lågraffinerad massa.  



 32 

5. Slutsatser 
• En minskning av kemikalieförbrukningen vid Rottneros bruk var möjlig att genomföra 

för de massaspecifikationer som undersökts. En jämförelse mellan förbrukningstalen i 
fabrik och på labb visar att kostnaderna för blekkemikalier skulle kunna dras ner med 
18 % vid tillverkning av CA 683, 19 % av CA 970 samt med 7 % av CS 770 (bilaga 
7). De rörliga kostnaderna kan sänkas med omkring 600 000 kr/år.  

 
• Nya rekommenderade total NaOH/VP-kvoter har tagits fram för respektive massa.  

 

• En högre ljushet vid samma kemikaliedosering uppnåddes om massan bearbetades 

mer.   

 

• Alla resultat bygger på en jämförelse mellan labb och fabriksdosering. I verkligheten 

kan det vara svårt att sänka kemikaliedoseringen till föreslagna laboratoriedoseringar 

på grund av att processbetingelserna inte är exakt lika ute i fabriken som på labb. 
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Bilaga 1 
 

Ljusprov:  

Metod: SCAN C11, SCAN P3:93, G1:92 Kvalitetspärm ID: RT 83067 

 

Rivindex:  

Metod:     Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB016 

 

Dragindex: 

Metod: SCAN-P 38:80   Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB017 

 

Densitet: 

Metod: SCAN-C 28:76 Modifierad metod Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB007 

 

Bulk: 

Metod: ISO 534 

 

Ytvikt: 

Metod: SCAN-P 6:75 Modifierad version Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB014 

 

Opacitet: 

Metod: SCAN-P 8:93 Modifierad version Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB010 

 

Ljusspridn. koeff. 

Metod: SCAN-M 7:76 Modifierad version Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB009 

 

Töjning: 

Metod: ISO 5270 

 

pH:    Kvalitetspärm ID: RT 83018 

pH mäts med mätaren Jenway 4330.    

 

Freeness, CSF: 

Metod: SCAN C 21:65 Modifierad version Kvalitetspärm Reg. nummer: ILAB013 

 

Restperoxidbestämning 

Balmassa 

Väg ut 1 gram torrtänkt massa från balprov. Massan läggs i en bägare med volymmärkning. 

Avjonat vatten tillsätts så att den totala volymen blir 200 ml, vilket motsvarar en 

koncentration på 5g/l (0,5 %). Massan i bägaren slås upp i en labbomrörare i 5 minuter. 
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Suspensionen får sedan stå ytterligare 5 minuter. Därefter görs en restperoxid bestämning på 

filtratet som silas genom en tesil eller liknande apparatur enligt nedanstående modell: 

 

1. 100 ml av filtratet pipetteras av i en E-kolv. 

2. Surgör med 10 ml 2M svavelsyra. 

3. Tillsätt några droppar Kaliumjodid (KJ). 

4. Tillsätt några droppar ammoniummolybdat. 

5. Tillsätt några droppar stärkelse med thyoden. 

6. Titrera med 0,1 mol natriumtiosulfat till färglöst. 

 

Massa från påsblekning 

Efter påsblekningen togs massan ut och restperoxid mättes. 40 ml blekvätska klämdes ur 

massan genom en büchnertratt till en glasbägare. pH mättes och blekvätskan surgjordes med 

2M svavelsyra för att inte kvarvarande restperoxid skulle förbrukas. Resperoxidhalten 

bestämdes sedan genom en jodometrisk titrering. I en bägare blandades några spatlar fast KI 

och 10 ml H2SO4 (2M). 10 ml av blekvätskan pipetterades över till bägaren varefter några 

droppar ammoniummolybdat tillsattes. Bägarinnehållet titrerades därefter med Na2S2O3 

(0,1M) med stärkelse som indikator.  

 

Restperoxiden beräknas sedan på följande sätt: 

 

X = (A*B*17)/10 

 

Där X = g/l restperoxid 

 A = titrermängd natriumtiosulfat 

 B = koncentration natriumtiosulfat 

 10 = provmängd 

 

Alternativt kan man uttrycka mängden väteperoxid i % istället för g/l: 

 

X = ((100-Mk)*34,01*B*A)/10*C*Mk 

 

Där X = % restperoxid 

 Mk = massa koncentration 

 A = titrermängd natriumtiosulfat 

 B = koncentration natriumtiosulfat 

 C = provmängd 

 34,01 = molmassa för väteperoxid 

 

Metod: Standard på Rottneros Bruk 
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Bilaga 2 

Fiberlinjeuppföljning CA 683

Processbetingelser CA683
temp 70 grader

uppehållstid 5,5 timmar

konc 20 %

VP 38,6 kg/ton (10,5 l/min)

NaOH 27,5 kg/ton (10,4 l/min)

Vgl 35 kg/ton (4,0 l/min)

tillverkad massa 9800 kg/timme

Prov (tidpunkt) tid (min) Titrerad mäng (ml)Mäng prov (ml)Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) pH konc %-ISO
Efter raffinör (2:a) kl 8.00 0,31 10 0,1 0,0527 0,023864023 5,77 18,09317 62,4

Efter raffinör (2:a) kl 9.00 0,24 10 0,1 0,0408 0,020020099 5,8 16,93353 63,2

Efter raffinör (2:a) kl 10.00 0,37 10 0,1 0,0629 0,028968061 6,06 17,8442 62,7

Filter före blekeri kl 8.05 1,9 10 0,1 0,323 0,14296452 6,86 18,43371 66,6

Filter före blekeri kl 9.05 2 10 0,1 0,34 0,135614391 6,88 20,05018 67,8

Filter före blekeri kl 10.05 1,98 10 0,1 0,3366 0,137314299 7,11 19,69182 67,5

Efter blekning (K7) kl 13.40 5,23 10 0,1 0,8891 2,44513338 7,48 3,509618 83,1

Efter blekning (K7) kl 14.40 5,23 10 0,1 0,8891 2,448825318 7,48 3,504512 82,6

Efter blekning (K7) kl 15.40 5,2 10 0,1 0,884 2,44847769 7,51 3,485588 82,3

UM8 0,43 100 0,1 0,0731 0,009429735 43,67579 83,5

UM8 0,5 100 0,1 0,085 0,0112421 43,06241 83,6

UM8 0,56 100 0,1 0,0952 0,011846217 44,56359 80,9

Balmassa kl 13.45 0,42 100 0,1 0,0714 0,000578523 92,50678 83,2

Balmassa kl 14.45 0,25 100 0,1 0,0425 0,000455089 90,3303 81,1

Balmassa kl 15.45 0,26 100 0,1 0,0442 0,000919108 82,78956 83,1

Mätpunkt tidsförskjutning (min)       Tidpunkt för provtagning

Asp 0 kl 7.30 kl 8.30 kl 9.30

Gran 0 kl 7.30 kl 8.30 kl 9.30

Efter raffinör (2:a) 30 kl 8.00 kl 9.00 kl 10.00

Filter före blekeri 35 kl 8.05 kl 9.05 kl 10.05

Efter blekning (K7) 6h 10 min kl 13.40 kl 14.40 kl 15.40

UM8 6h 12 min kl 13.42 kl 14.42 kl 15.42

Balmassa 6h 15 min kl 13.45 kl 14.45 kl 15.45
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Bilaga 3 
Beräkningsmall
VP 4,6 l/min 2760 g/min 0,017 g/kg 17,3 kg/ton

NaOH 11,2 l/min 4835 g/min 0,030 g/kg 30,2 kg/ton

Vgl 1,9 l/min 2717 g/min 0,017 g/kg 17,0 kg/ton

tillverkad massa 9600 kg/timme

160000 g/min

ρVp 1200 g/l

ρNaOH 1349 g/l

ρVg 1430 g/l

VP 50% (kg ptm) ((4,6 l/min*0,5*1200g/l)/160000g/min)*1000 = 17,3 kg ptm

NaOH 32 % (kg ptm) ((11,2 l/min*0,32*1349g/l)/160000g/min)*1000 = 30,2 kg ptm

Vgl 37% (kg pym) ((1,9 l/min*0,37*1430g/l)/160000g/min)*1000 = 17,0 kg ptm
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Bilaga 4 
Dosering av kemikalier CA683 grundljushet 66,1 %-ISO

Dosering i fabrik
VP (Kg/ton) 38,6 kg/ton

Lut (Kg/ton) 27,5 kg/ton

Vg (Kg/ton) 35 kg/ton

Dosering på labb uttryckt i kg ptm
Prov VP (%) VP (kg ptm) Lut (kg ptm) Vg (kg ptm) Kvot Total NaOH/VP

1 3 30 13 35 0,6

2 3 30 16 35 0,7

3 3 30 19 35 0,8

4 3 30 22 35 0,9

5 3 30 25 35 1

6 4 40 19 35 0,6

7 4 40 23 35 0,7

8 4 40 27 35 0,8

9 4 40 31 35 0,9

10 4 40 35 35 1

11 3,5 35 16 35 0,6

12 3,5 35 19 35 0,7

13 3,5 35 23 35 0,8

14 3,5 35 26 35 0,9

15 3,5 35 30 35 1

Dosering på labb uttryckt i ml, CVP = 10%, CNaOH = 8%, CVgl = 37%
Prov VP (%) VP (ml) Lut (ml) Vgl (ml) Vatten (ml) Kvot Total NaOH/VP

1 3 15 8,13 4,73 49,1 0,6

2 3 15 10,00 4,73 47,2 0,7

3 3 15 11,88 4,73 45,3 0,8

4 3 15 13,75 4,73 43,4 0,9

5 3 15 15,63 4,73 41,6 1

6 4 20 11,88 4,73 40,3 0,6

7 4 20 14,38 4,73 37,8 0,7

8 4 20 16,88 4,73 35,3 0,8

9 4 20 19,38 4,73 32,8 0,9

10 4 20 21,88 4,73 30,3 1

11 3,5 17,5 10,00 4,73 44,7 0,6

12 3,5 17,5 11,88 4,73 42,8 0,7

13 3,5 17,5 14,38 4,73 40,3 0,8

14 3,5 17,5 16,25 4,73 38,4 0,9

15 3,5 17,5 18,75 4,73 35,9 1
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Dosering av kemikalier CA970 grundljushet 66,4  %-ISO

Dosering i fabrik
VP 5,66 kg/ton

NaOH 6,11 kg/ton

Vgl 9,64 kg/ton

Dosering på labb uttryckt i kg ptm
Prov VP (%) VP (kg ptm) Lut (kg ptm) Vg (kg ptm) Kvot Total NaOH/VP

1 0,4 4 2,11 9,64 0,9

2 0,4 4 2,51 9,64 1

3 0,4 4 2,91 9,64 1,1

4 0,4 4 3,31 9,64 1,2

5 0,4 4 3,71 9,64 1,3

6 0,5 5 3,01 9,64 0,9

7 0,5 5 3,51 9,64 1

8 0,5 5 4,01 9,64 1,1

9 0,5 5 4,51 9,64 1,2

10 0,5 5 5,01 9,64 1,3

11 0,6 6 3,91 9,64 0,9

12 0,6 6 4,51 9,64 1

13 0,6 6 5,11 9,64 1,1

14 0,6 6 5,71 9,64 1,2

15 0,6 6 6,31 9,64 1,3

Dosering på labb uttryckt i ml, CVP = 1%, CNaOH = 1%, CVgl = 5%
Prov VP (%) VP (ml) Lut (ml) Vg (ml) Vatten (ml) Kvot Total NaOH/VP

1 0,4 20 10,55 9,64 36,7 0,9

2 0,4 20 12,55 9,64 34,7 1

3 0,4 20 14,55 9,64 32,7 1,1

4 0,4 20 16,55 9,64 30,7 1,2

5 0,4 20 18,55 9,64 28,7 1,3

6 0,5 25 15,05 9,64 27,2 0,9

7 0,5 25 17,55 9,64 24,7 1

8 0,5 25 20,05 9,64 22,2 1,1

9 0,5 25 22,55 9,64 19,7 1,2

10 0,5 25 25,05 9,64 17,2 1,3

11 0,6 30 19,55 9,64 17,7 0,9

12 0,6 30 22,55 9,64 14,7 1

13 0,6 30 25,55 9,64 11,7 1,1

14 0,6 30 28,55 9,64 8,7 1,2

15 0,6 30 31,55 9,64 5,7 1,3
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Dosering av kemikalier CS 770 grundljushet 61,3  %-ISO

Dosering i fabrik (Provtagningstillfälle) Dosering i fabrik (Inte provtagningstillfälle)
VP 19,0 kg/ton VP 24,13 kg/ton

NaOH 13,1 kg/ton NaOH 13,50 kg/ton

Vgl 18,3 kg/ton Vgl 23,73 kg/ton

Dosering på labb uttryckt i kg ptm
Prov VP (%) VP (kg ptm) Lut (kg ptm) Vgl (kg ptm) Kvot Total NaOH/VP

1 1,5 15 4,71 18 0,5

2 1,5 15 6,21 18 0,6

3 1,5 15 7,71 18 0,7

4 1,5 15 9,21 18 0,8

5 1,5 15 10,71 18 0,9

6 2 20 7,21 18 0,5

7 2 20 9,21 18 0,6

8 2 20 11,21 18 0,7

9 2 20 13,21 18 0,8

10 2 20 15,21 18 0,9

11 1,7 17 5,71 18 0,5

12 1,7 17 7,41 18 0,6

13 1,7 17 9,11 18 0,7

14 1,7 17 10,81 18 0,8

15 1,7 17 12,51 18 0,9

Dosering på labb uttryckt i ml, CVP = 10%, CNaOH = 5%, CVgl = 15%
Prov VP (%) VP (ml) Lut (ml) Vgl (ml) Vatten (ml) Kvot Total NaOH/VP

1 1,5 7,5 4,71 6 21,0 0,5

2 1,5 7,5 6,21 6 19,5 0,6

3 1,5 7,5 7,71 6 18,0 0,7

4 1,5 7,5 9,21 6 16,5 0,8

5 1,5 7,5 10,71 6 15,0 0,9

6 2 10 7,21 6 16,0 0,5

7 2 10 9,21 6 14,0 0,6

8 2 10 11,21 6 12,0 0,7

9 2 10 13,21 6 10,0 0,8

10 2 10 15,21 6 8,0 0,9

11 1,7 8,5 5,71 6 19,0 0,5

12 1,7 8,5 7,41 6 17,3 0,6

13 1,7 8,5 9,11 6 15,6 0,7

14 1,7 8,5 10,81 6 13,9 0,8

15 1,7 8,5 12,51 6 12,2 0,9

 



 41 

Dosering av kemikalier CA 670 grundljushet 66,1 %-ISO

Dosering på labb uttryckt i kg ptm
Prov VP (%) VP (kg ptm) Lut (kg ptm) Vg (kg ptm) Kvot Total NaOH/VP

6 0,5 5 3,01 9,64 0,9

7 0,5 5 3,51 9,64 1

8 0,5 5 4,01 9,64 1,1

9 0,5 5 4,51 9,64 1,2

10 0,5 5 5,01 9,64 1,3

Dosering på labb uttryckt i ml, CVP = 1%, CNaOH = 1%, CVgl = 5%
Prov VP (%) VP (ml) Lut (ml) Vg (ml) Vatten (ml) Kvot Total NaOH/VP

6 0,5 25 15,05 9,64 27,2 0,9

7 0,5 25 17,55 9,64 24,7 1

8 0,5 25 20,05 9,64 22,2 1,1

9 0,5 25 22,55 9,64 19,7 1,2

10 0,5 25 25,05 9,64 17,2 1,3

 
Dosering av kemikalier CA 983

Dosering på labb uttryckt i kg ptm
Prov VP (%) VP (kg ptm) Lut (kg ptm) Vg (kg ptm) Kvot Total NaOH/VP

6 3,5 35 16 35 0,6

7 3,5 35 19 35 0,7

8 3,5 35 23 35 0,8

9 3,5 35 26 35 0,9

10 3,5 35 30 35 1

11 3,5 35 33 35 1,1

12 3,5 35 37 35 1,2

13 3,5 35 40 35 1,3

Dosering på labb uttryckt i ml, CVP = 1%, CNaOH = 1%, CVgl = 5%
Prov VP (%) VP (ml) Lut (ml) Vgl (ml) Vatten (ml) Kvot Total NaOH/VP

6 3,5 17,5 10,0 9,64 39,8 0,6

7 3,5 17,5 11,9 9,64 37,9 0,7

8 3,5 17,5 14,4 9,64 35,4 0,8

9 3,5 17,5 16,3 9,64 33,5 0,9

10 3,5 17,5 18,8 9,64 31,0 1

11 3,5 17,5 20,6 9,64 29,2 1,1

12 3,5 17,5 23,1 9,64 26,7 1,2

13 3,5 17,5 25,0 9,64 24,8 1,3
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Bilaga 5 
Bleksvar CA 683

Labbförsök
Prov VP (%) Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

1 3,0 80,5 0,71 8,35 15 0,6

2 3,0 79,8 0,60 8,59 15 0,7

3 3,0 79,6 0,48 8,38 17 0,8

4 3,0 81,0 0,31 8,56 16 0,9

5 3,0 81,0 0,21 8,63 16 1

6 4,0 81,0 1,52 8,38 11 0,6

7 4,0 81,3 0,73 8,62 16 0,7

8 4,0 81,3 0,64 8,73 15 0,8

9 4,0 82,3 0,59 9,14 14 0,9

10 4,0 77,6 0,36 9,38 15 1

11 3,5 80,9 0,91 8,33 16 0,6

12 3,5 82,1 0,86 9,07 14 0,7

13 3,5 81,3 0,61 8,87 15 0,8

14 3,5 80,4 0,42 9,32 16 0,9

15 3,5 80,6 0,36 9,3 11 1

Restperoxidbestämning
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

1 3,7 10 0,1 0,63 0,71 15

2 3,11 10 0,1 0,53 0,60 15

3 2,88 10 0,1 0,49 0,48 17

4 1,74 10 0,1 0,30 0,31 16

5 1,16 10 0,1 0,20 0,21 16

6 5,54 10 0,1 0,94 1,52 11

7 4,07 10 0,1 0,69 0,73 16

8 3,34 10 0,1 0,57 0,64 15

9 2,83 10 0,1 0,48 0,59 14

10 1,88 10 0,1 0,32 0,36 15

11 5,08 10 0,1 0,86 0,91 16

12 4,13 10 0,1 0,70 0,86 14

13 3,14 10 0,1 0,53 0,61 15

14 2,38 10 0,1 0,40 0,42 16

15 1,3 10 0,1 0,22 0,36 11
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Bleksvar CA 970

Labbförsök
Prov VP (%) Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

1 0,4 67,7 0,05 7,3 0,16 0,9

2 0,4 64,5 0,06 7,53 0,16 1

3 0,4 64,9 0,16 8,04 0,13 1,1

4 0,4 67,3 0,06 7,84 0,16 1,2

5 0,4 66,2 0,05 7,71 0,16 1,3

6 0,5 68,5 0,08 7,46 0,14 0,9

7 0,5 68,8 0,15 8,89 0,17 1

8 0,5 68,9 0,09 7,49 0,17 1,1

9 0,5 68,9 0,06 7,5 0,17 1,2

10 0,5 69,2 0,07 7,76 0,16 1,3

11 0,6 69,0 0,12 7,53 0,16 0,9

12 0,6 70,2 0,11 7,6 0,16 1

13 0,6 70,2 0,13 7,54 0,16 1,1

14 0,6 70,2 0,08 7,7 0,17 1,2

15 0,6 70,4 0,07 7,64 0,16 1,3

Restperoxidbestämning
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

1 0,3 10 0,1 0,05 0,05 16

2 0,33 10 0,1 0,06 0,06 16

3 0,72 10 0,1 0,12 0,16 13

4 0,34 10 0,1 0,06 0,06 16

5 0,26 10 0,1 0,04 0,05 16

6 0,39 10 0,1 0,07 0,08 14

7 0,9 10 0,1 0,15 0,15 17

8 0,52 10 0,1 0,09 0,09 17

9 0,36 10 0,1 0,06 0,06 17

10 0,42 10 0,1 0,07 0,07 16

11 0,67 10 0,1 0,11 0,12 16

12 0,6 10 0,1 0,10 0,11 16

13 0,74 10 0,1 0,13 0,13 16

14 0,47 10 0,1 0,08 0,08 17

15 0,37 10 0,1 0,06 0,07 16
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Bleksvar CS 770

Labbförsök
Prov VP (%) Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

1 1,5 69,9 0,91 8,15 0,14 0,5

2 1,5 71,7 0,46 8,26 0,14 0,6

3 1,5 72,0 0,52 8,42 0,13 0,7

4 1,5 71,1 0,52 9,35 0,14 0,8

5 1,5 70,9 0,41 9,22 0,14 0,9

6 2 71,6 1,21 8,48 0,13 0,5

7 2 72,8 1,13 8,49 0,13 0,6

8 2 73,5 0,94 8,53 0,13 0,7

9 2 71,2 0,79 9,64 0,14 0,8

10 2 74,1 0,78 9,63 0,12 0,9

11 1,7 71,2 0,87 8,4 0,14 0,5

12 1,7 70,6 0,71 8,86 0,14 0,6

13 1,7 74,0 0,63 9,01 0,13 0,7

14 1,7 72,3 0,53 9,11 0,14 0,8

15 1,7 72,3 0,35 9,14 0,13 0,9

Restperoxidbestämning
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

1 4,35 10 0,1 0,74 0,91 14

2 2,19 10 0,1 0,37 0,46 14

3 2,27 10 0,1 0,39 0,52 13

4 2,47 10 0,1 0,42 0,52 14

5 1,96 10 0,1 0,33 0,41 14

6 5,33 10 0,1 0,91 1,21 13

7 4,95 10 0,1 0,84 1,13 13

8 4,13 10 0,1 0,70 0,94 13

9 3,78 10 0,1 0,64 0,79 14

10 3,13 10 0,1 0,53 0,78 12

11 4,15 10 0,1 0,71 0,87 14

12 3,39 10 0,1 0,58 0,71 14

13 2,77 10 0,1 0,47 0,63 13

14 2,53 10 0,1 0,43 0,53 14

15 1,55 10 0,1 0,26 0,35 13
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Bleksvar CS 770

Labbförsök
Prov Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

6 74,3 0,37 7,2 0,17 0,9

7 75,1 0,22 7,31 0,17 1

8 75,1 0,24 7,42 0,16 1,1

9 74,7 0,20 7,38 0,16 1,2

10 74,3 0,19 7,34 0,16 1,3

Restperoxidbestämning
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

6 2,23 10 0,1 0,38 0,37 17

7 1,31 10 0,1 0,22 0,22 17

8 1,37 10 0,1 0,23 0,24 16

9 1,13 10 0,1 0,19 0,20 16

10 1,07 10 0,1 0,18 0,19 16
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Bleksvar CA 983

Labbförsök
Prov Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

6 77,6 2,83 6,67 0,16 0,6

7 78,1 1,96 6,74 0,16 0,7

8 78,8 1,80 7,01 0,16 0,8

9 78,1 1,83 7,33 0,15 0,9

10 79,5 1,40 7,34 0,15 1

11 79,7 1,39 7,6 0,15 1,1

12 80,1 1,35 7,64 0,15 1,2

13 80,9 1,15 7,64 0,15 1,3

Dubbelprov
Prov Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%) Kvot Total NaOH/VP

9 79,0 1,73 7,22 16 0,9

Restperoxidbestämning
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

6 15,84 10 0,1 2,69 2,83 16

7 11 10 0,1 1,87 1,96 16

8 10,1 10 0,1 1,72 1,80 16

9 9,5 10 0,1 1,62 1,83 15

10 7,27 10 0,1 1,24 1,40 15

11 7,23 10 0,1 1,23 1,39 15

12 7,03 10 0,1 1,20 1,35 15

13 5,95 10 0,1 1,01 1,15 15

Dubbelprov
Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)

9 9,67 10 0,1 1,64 1,73 16
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Bilaga 6 
CA 683

Fabrikskörning (bara ljusheten mättes)
Prov VP (kg/ton) Lut (kg/ton) Vgl (kg/ton) Kvot Total NaOH/VP
Uppehållstid 2 timmar 35,7 24 35,7 0,83

Uppehållstid 3 timmar 35,7 24 35,7 0,83

Prov Ljushet %ISO Rest VP (%) pH Konc (%)
Uppehållstid 2 timmar 82,0 1,95 7,92 0,15

Uppehållstid 3 timmar 81,8 1,44 7,75 0,12

Prov Titrerad mängd (ml) Mäng prov (ml) Na2S2O3 (mol) Rest VP (g/l) Rest VP (%) Konc (%)
Uppehållstid 2 timmar 10,14 10 0,1 1,7238 1,95 15

Uppehålstid 3 timmar 7,22 10 0,1 1,2274 1,44 12

Fabrikssatsning Ändrade värden
Ljushet %-ISO 81,0 Ljushet [%-ISO] 81,5

Rivindex [mNm2/g] 1,70 Rivindex [mNm2/g] 1,97

Dragindex [kNm/g] 17 Dragindex [kNm/g] 18

Densitet [kg/m3] 381 Densitet [kg/m3] 389

Bulk [m3/kg] 0,00262 Bulk [m3/kg] 0,00257

Ytvikt [g/m2] 60,8 Ytvikt [g/m2] 60,6

Opacitet [%] 81,7 Opacitet [%] 91,9

Ljusspridn.koeff. 48,6 Ljusspridn.koeff. 92,9

Töjning [%] 1 Töjning [%] 1

Förbrukningstal (medel från maj-juni)
VP 43,9 kg/ton

NaOH 29,9 kg/ton

Vgl 36,5 kg/ton

 
CA970

Restultat 2006-09-06
Ljushet %-ISO 69,3

Rivindex [Nm2/kg] 0,82

Dragindex [Nm/g] 6

Densitet [kg/m3] 291

Bulk [m3/kg] 0,003436

Ytvikt [g/m2]

Opacitet [%]

Ljusspridn.koeff.

Töjning [%] 0,1

pH 7,3

Freeness, CSF (ml) 590

Förbrukningstal (medel från maj-juni)
VP 6,2 kg/ton

NaOH 6,0 kg/ton

Vgl 8,1 kg/ton  
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CS 770

Restultat 2006-08-29 Restultat 2006-08-31
Ljushet %-ISO 70,2 Ljushet %-ISO 70,1

Rivindex [Nm2/kg] 10,37 Rivindex [Nm2/kg] 8,9

Dragindex [Nm/g] 29,1 Dragindex [Nm/g] 28

Densitet [kg/m3] 384 Densitet [kg/m3] 368

Bulk [m3/kg] 0,002604 Bulk [m3/kg] 0,002717

Ytvikt [g/m2] Ytvikt [g/m2]

Opacitet [%] Opacitet [%] 77,7

Ljusspridn.koeff. Ljusspridn.koeff. 33,1

Töjning [%] 1,7 Töjning [%] 1,6

pH 7,9 pH 8,3

Freeness, CSF (ml) 350 Freeness, CSF (ml) 390 max = 360

Förbrukningstal (medel från jan-juli)
VP 15,9 kg/ton

NaOH 10,0 kg/ton

Vgl 15,8 kg/ton
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Bilaga 7 
CA 683 

För massakvaliteten CA 683 rekommenderas en total NaOH/VP-kvot på 0,8. Produktionen 

uppgår till 6000 ton/år. 

 

Ungefärliga priser på kemikalier vid Rottneros bruk är följande: 

Peroxid: 4,3 kr/kg 

NaOH: 2,8 kr/kg 

Vattenglas: 1,3 kr/kg 

 

Förbrukningstal i fabrik 

Peroxid: 43,9 kg ptm 

NaOH: 29,9 kg ptm 

Vattenglas: 36,5 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 320 kr 

 

Eventuell dosering enligt laboratorieblekningar 

Peroxid: 35 kg ptm 

NaOH: 23 kg ptm 

Vattenglas: 35 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 260 kr 

 

Besparningen blir omkring 360 000 kr/år. 

 
CA 970 

För massakvaliteten CA 970 rekommenderas en total NaOH/VP-kvot på 1,1. Produktionen 
uppgår till 8000 ton/år 
 
Förbrukningstal i fabrik 

Peroxid: 6,2 kg ptm 

NaOH: 6,0 kg ptm 

Vattenglas: 8,0 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 54 kr 

 

Eventuell dosering enligt laboratorieblekningar 

Peroxid: 5 kg ptm 

NaOH: 4 kg ptm 

Vattenglas: 9 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 44 kr 

 

Besparningen blir omkring 80 000 kr/år. 
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CS 770 

För massakvaliteten CS 770 rekommenderas en total NaOH/VP-kvot på 0,7. Produktionen 
uppgår till 18 000 ton/år. 
 

Förbrukningstal i fabrik 

Peroxid: 16 kg ptm 

NaOH: 10 kg ptm 

Vgl: 16 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 118 kr 

 

Eventuell dosering enligt laboratorieblekningar 

Peroxid: 15 kg ptm 

NaOH: 8 kg ptm 

Vgl: 18 kg ptm 

Pris per ton blekt massa: 110 kr 

 

Besparningen blir omkring 144 000 kr/år. 

 


