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FSCN SOMMARSKOLA 2002 
 
Sommarskoleelever år 2002, Mitthögskolan  
 
 
FÖRORD  
 
Vid institutionen för Naturvetenskap och miljö vid Mitthögskolans campus i Sundsvall 
erbjöds denna sommar elever i årskurserna 2 och 3 på gymnasieskolans naturvetenskapliga 
program i Hudiksvall, Härnösand, Sundsvall, Timrå och Östersund plats vid en Sommarskola 
med skogsindustriella förtecken. Totalt inkom 67 ansökningar till de 16 platserna. På 
Sommarskolan varvades föreläsningar i bl.a. träkemi, massa- och pappersteknik med 
laborationer, studiebesök/exkursioner och projektarbeten under 5 sommarveckor.  
 
Förutom att vara ett nytt grepp i den långsiktiga rekryteringen av studenter till Mitthögskolans 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, syftade projektet Sommarskolan till att stärka 
samarbetet med de regionala företagen. I år ställde sig Metso, M-real och SCA positiva till 
detta samarbete. Företagen fick ge förslag på projekt, anordna program för studiebesök samt 
sponsra elevlönerna. Doktorander inom Skogsindustriell fiberförädling på FSCN (Fibre 
Science and Communication Network) svarade för skapande och handledning av 7 av de 8 
projektarbetena. Som avslutning fick eleverna till uppgift att redovisa sina projekt muntligt 
för företagsrepresentanter, men även skriftligt vilket nu redovisas i denna rapport. 
 
Sammanfattningsvis så har det övergripande målet för Sommarskolan varit att förmedla en 
bild av naturvetenskap och teknik som en användbar helhet i yrkeslivet snarare som en 
anhopning av abstrakta ämnen i skolan. Under Sommarskolans gång har deltagande eleverna 
erbjudits insikt i skogsbruket och träfiberprodukters vikt för dagens samhälle, informerats om 
olika typer av arbeten inom det skogsindustriella området och naturligtvis fått erfarenhet av 
hur det är att studera och forska vid Institutionen för naturvetenskap och miljö och FSCN.  
 
 
Sommarskolan 2002.  
Från vänster: Alexander, Jesper, 
Alfred, Mattias, Soledad, Andreas, 
Johanna, Andreas, Anders, Erik, 
Ylva, Johanna, Sara, Sofia, Emilia,  
Handledare: Eva-Lotta, Anette, 
Torbjörn, Jennie, Linda, Jessica, 
Louise, Anna Lena, Sven 
 
 
Magnus Norgren 
 projektledare Sommarskolan, FSCN Mitthögskolan 
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IRREVERSIBEL FIBERKOLLAPS – EN FÖRSTUDIE AV 
FUKTHALTENS BETYDELSE VID PRESSNING OCH TORKNING 
 
 
Anders Thun och Alfred Krantz 
Handledare: Sven Norgren, Mitthögskolan 
 
 
Bakgrund 
De fysikaliska egenskaperna hos ett ark från ligningrika massor styrs i hög grad av de 
nativt styva och tjockväggiga långfibrernas egenskaper. Vad man också vet är att 
långfibrernas flexibilitet och bindningsförmåga förbättras dramatiskt när hela 
pressnings/torkningsförloppet genomförs under höga statiska tryck vid T > Tg.  
 
  

 

Projektet 
I projektet så har eleverna fått tillverka 
ISO ark för att sedan konditionera de 
”blöta” arken till en viss torrhalt. Arken 
har sedan pressats vid olika temperatur 
och utvärderats med avseende på 
rivstyrka, dragstyrka och densitet. 

 
Alfred: Jag tycker att jag lärt mig ganska mycket, däribland många praktiska moment. 
T.ex. hur man "arkar" (gör pappersark), ställer in ett konditioneringsskåp, hanterar en 
tryckpress, sammanställer labbresultat i Microsoft Excel och med hjälp av 
pappersprovningsapparatur bestämmer pappers mekaniska- och optiska egenskaper. 
Framför allt känns det värdefullt att jag fått insikt i högskolemiljön, vad det innebär att 
vara doktorand och hur det är att forska. 
 
 
 
Anders: Jag tycker sommarskolan har 
varit både rolig och lärorik. Det har gett  
mig insikt i både hur pappersindustrin 
fungerar och hur det är att studera på 
Mitthögskolan 
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Abstract 
The purpose of this study is to evaluate the influence of temperature, pressure and the 
moisture during the pressing of paper on the paper properties. (The sheets consist of 
mechanical pulp alone.) Considering these facts we are trying to decide whether any of 
the changes in the paper properties has to do with fibre collapse and which paper 
properties that comes with the fibre collapse. 
 
During the laboratory parts of the study, sheets are conditioned in different relative air 
humidity and the amounts of moisture in the sheets are calculated. These sheets are 
pressed different temperatures and pressures. Finally the sheet properties are being 
tested and evaluated. 
 
The results show that the moisture does not affect the degree of fibre collapse as long as 
the pressing takes place at high temperatures. When it comes to sheets that has been 
pressed at lower temperatures the degree of collapse seem to increase along with the 
moisture, but the large amount of moisture also decreases the tear strength and 
brightness.   
 
 
Litteraturstudie  
I syfte att finna information som anknyter till dom försök som vi har utfört har vi 
studerat artiklar som beskriver liknande försök på trä och papper. 
 
Värmefixering av pressat trä 
I artikeln (1.) Steam or heat fixation of compressed wood av Massafumi Inoue, Misato 
Norimoto, Mitsuhiko Tanahashi, och Roger M.Rowell (1992) avses att undersöka hur 
ångning och värme påverkar sammanpressat trä. I denna studie visas att det genom 
värma och ånga ett träprov under sammanpressning, 1 min på 200 grader Celsius 
respektive 8 min på 180 grader Celsius kan åstadkomma en irreversibel 
sammanpressning.  
 
I samma studie dras slutsatsen att fixeringen av sammanpressat trä med hjälp av 
ångning troligtvis är en effekt av att ångan mjukar upp lignin och hemicellulosa. Det är 
där den kristallina cellulosans mikrofibriller är inbäddade. När veden pressas samman så 
flyttas mikrofibrillerna för att sedan fixeras i ett nytt läge när veden torkar. Detta är i 
princip samma sak som vi vill åstadkomma, men i vårat fall hos papper. 
 
Denna teori stämmer överens med Tanahashis undersökning från 1989 där han 
konstaterar att ångning av trä ökar avståndet mellan mikrofibrillerna men att det är en 
reversibel effekt och fibrillerna återgår till sitt ursprungliga stadium när fibrerna torkar. 
 
Fiberkollaps påverkan på ytråhet och pappers styrka  
I artikeln (2.) Fibre collapse and sheet structure av J. Görres, R Amiri, M. Grondin and 
J.R. Wood, har de studerat individuella fibrers kollaps på mekanisk, kemimekanisk och 
kemisk massa, hos flera olika träslag. Utifrån detta har det dragits slutsatser angående 
det tryck som krävs för att fibern ska kollapsa och fiberns flexibilitet. 
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Man hänvisar till sin undersökning där de har funnit mycket små skillnader mellan 
fibrer från sydlig tall med tjocka fiberväggar och styva fibrer och fibrer från gran med 
tunna fiberväggar och mer flexibla fibrer. På så sätt styrks att fiberns möjlighet till 
kollaps och dess flexibilitet är två skilda egenskaper. Tillämpas detta på ”vår” massa 
som innehåller fibrer från både höstved och vårved som har olika flexibilitet betyder det 
att hur mycket varje fiber kollapsar är oberoende av fiberväggens tjocklek.  
 
Dom drog också slutsatsen angående dom individuella fibrernas aktivitet i ett papper 
under pressning och hur detta påverkar papprets styrka. När ett papper pressas så 
fördelas presstrycket jämt över fibrerna i det översta och understa fiber skiktet, men i 
dom mellanliggande så överförs trycket endast vid kontaktytor med fibrer i dom andra 
skikten. Detta resulterar i nya kontaktytor med andra fibrer där interfiberbindningar kan 
bildas och det kan bidraga till ett starkare papper.        
 
Fiberkollaps effekt på ytråhet 
Nedan behandlas några detaljer relaterade till fiberkollaps från artikeln (3.) ”The effect 
of fiber properties on the paper roughening phenomenon” av Tiina Hallamaa, Annikki 
Heikkurinen och Pierre LePoutre, 1998. 
 
”/…/ the mechanical pulp fiber surface is not as homogeneous as that of the chemical 
pulp fiber surface (lignin content may vary along the fiber surface) /…/” (s 10) Av 
citatet framgår att det inte är lika mycket lignin överallt i fibern. Detta kan innebära att 
fiberns delområden kollapsar olika mycket, och att även graden av ”dekollaps” (inträffar 
när fibern kommer i kontakt med väta) varierar över fiberns områden. Om så är fallet får 
uttrycket ”degree of fiber collapse” en ny dimension. Exempelvis: 70 % av fibern i 
fråga har kollapsat med 80 %, medan resterande 30 % av fibern endast nått en 
kollapsgrad av 55 %. 
 
”/…/ the fines help the fibers to collapse /…/” (s 10) Alltså kan finmaterial användas för 
att få fibrerna att kollapsa i större utsträckning. 
 
”Increasing wet pressing preassure had very little or no influence on the roughening.” 
(s 10) Då ytråheten delvis beror av graden av fiberkollaps, antyder citatet att 
presstrycket I vårt fall kan utgöra en irrelevant variabel. Denna antydan är dock en 
osäker sådan eftersom vårt laborativa tillvägagångssätt skiljer sig från det som anges i 
artikeln. 
 
”Third way of enhancing fiber bonding, increasing fiber flexibility and surface area, 
/…/” (s 10) Detta ger en vink om en av orsakerna till att papperets egenskaper förbättras 
om dess fibrer kollapsat. Fibrernas ytarea ökar ju vid kollaps, varvid dess förmåga att 
binda till andra fibrer förbättras, vilket i sin tur leder till bl.a. ökad pappersstyrka. 
 
”If fiber wall swelling occurs, it seems that only chemical pulp fibers would be 
susceptible to irreversible swelling because of hornification.” (s 9) Av citatet framgår 
att endast fibrerna i kemisk massa tycks ha det slag av flexibilitet som tillåter en 
irreversibel förändring av fiberns form. Visserligen är det fiberväggens svällning som 
avses i citatet men kanske kan resonemanget i  
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viss utsträckning tillämpas på fiberns kollaps. (Såväl svällningsbeteendet som fiberns 
benägenhet att kollapsa borde ju ha med dess flexibilitet att göra.) Om så är fallet talar 
detta för att en irreversibel kollaps hos fibrerna i mekanisk massa inte är möjlig. 
Lyckligtvis behöver vi nog inte oroa sig för denna slutsats, då det krävs ett alltför 
långsökt resonemang för att komma fram till den.  
 
Slutsats 
Utifrån fakta som vi behandlat i de två första artiklarna så kan slutsatsen att det kan vara 
positivt att värma och fukta eller ånga papperet vid pressning om vi vill åstadkomma en 
irreversibel fiberkollaps dras.  
 
Det kommer också fram att fiberns kollaps är oberoende av flexibiliteten. Detta kan vara 
positivt om pressning av en massa bestående av både höst- och vårved sker. Dessutom 
är det enligt den andra artikeln möjligt att anta att en ökad styrka fås i ett papper vars 
fibrer kollapsat. 
 
 
Inledning  
Idag tillverkas LWC-papper av en blandning mellan mekanisk- och kemisk massa. Det 
är vanligt med en iblandning av ungefär 70 % mekanisk massa och således ca 30 % 
kemiskmassa. Huvudorsaken till att det inte används mer av den mekaniska massan är 
att en sämre ytråhet och sämre tryckbarhet erhålls för att fibrerna sprätter upp från ytan 
när papperet blöts. 
 
Skulle det kunna göras ett papper med mer mekanisk massa och ändå bibehålla papprets 
goda egenskaper så skulle det bli lönsamt eftersom kemisk massa är dyrare än mekanisk 
massa.  
 
Avsikten med det här projektet är att titta på hur egenskaperna hos ett papper gjort på 
enbart mekanisk massa varierar beroende på fukthalt vid pressning, presstryck och 
presstemperatur. Intentionen är att det ska ske en fiberkollaps hos fibrerna i pappret, 
detta sker under pressning och det som händer är att fibern pressas samman så att lumen 
(tomrummet i mitten av fibern) minskar eller försvinner.  Blir resultaten positiva kanske 
detta är en metod som kan komma att användas industriellt i framtiden och som kan 
medföra större andel mekaniskmassa i LWC-papper. 
 
Resultaten kommer sedan att utvärderas med avseende på densitet (som till viss grad 
kan visa hur mycket fiberkollaps som skett), ljusspridning (som kan ge värden som 
tyder på kollaps), ljushet (som visar hur ljust pappret är), och riv- och dragstyrka (som 
ger en uppfattning om hur dessa egenskaper förändras när det sker en fiberkollaps i 
pappret).  
 
I artikeln Fibre collapse and sheet structure av J. Görres, R Amiri, M. Grondin and J.R. 
Wood har det gjorts ett liknande försök där styrkan i pappret efter kollaps utvärderats. 
De har funnit att det blivit styrkeförbättringar. Detta förklaras med att fibrerna böjs vid 
pressning och kommer i kontakt med andra fibrer och skapar nya interfiberbindningar. 
Så om vi ser till deras undersökning, finns det anledning att anta att pappret kommer att 
bli starkare vid pressning och det skulle ju vara ytterligare positiv en effekt. 
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Teori 
”Degree of fibre collapse” 
För att underlätta studier av fiberkollaps har uttrycket ”degree of fibre collapse” (”grad 
av fiberkollaps”) myntats, vilket vi ska titta närmare på under några kommande rader 
eftersom detta utgör den huvudsakliga teorin bakom vårt projekt. 
 
Fiberns utformning kan se ganska 
olika ut beroende på vilken av alla 
fibrer i ett pappersark som studeras. 
En gemensam nämnare för alla fibrer 
är dock att de innehåller ett tomrum i 
fiberns mitt. Detta tomrum kallas för 
lumen och spelar en viktig roll vid 
betraktandet av en fiberkollaps. 
Lumens area ingår nämligen i 
definitionen av begreppet ”degree of 
fibre collapse”. 

Kollapsgrad: 100% 

Kollapsgrad: 50% 
 
En fiber anses ha genomgått total 
kollaps när den tryckts ihop så 
mycket att lumens area är så gott 
som obefintlig – kollapsgraden är 
100 procent. Låt säga att en fiber 
sammanpressats och lumens area 
därmed halverats, då är graden av 
kollaps 50 procent. En opåverkad 
fiber betraktas som kollapsad till noll 
procent och dess lumen har sin area 
till fullo bevarad. 

Kollapsgrad: 0 % 

Figur 1. Teoretisk bild hur kollapsgrad kan förändras.

 
Optimal fiberkollaps 
Då det visat sig att andelen av mekanisk massa i exempelvis LWC-papper kan ökas om 
den mekaniska massans fibrer är kollapsade ligger det nära till hands att tro att det mest 
fördelaktiga vore en mekanisk massa vars fibrer är totalt kollapsade. Denna uppfattning 
är dock inte den rådande. Istället tros det att en optimal fiberkollaps motsvaras av en 
ungefärlig kollapsgrad på 98 till 99 procent. Detta för att bibehålla en liten del av 
lumens area vilken då kan fungera som en ljusreflekterande yta. Det färdiga papperets 
ljusspridningskoefficient borde hel enkelt bli större om fibrerna inte riktigt kollapsas till 
100 procent jämfört med om de kollapsas totalt. 
 
När papperet utsätts för väta (t.ex. vid tryckningen) uppvisar fibrerna på pappersytan en 
tendens att ”dekollapsa”, d.v.s. svälla upp till sin ursprungliga form p.g.a. att de 
absorberar någon vätska. Det är väl knappast nödvändigt att påpeka att detta medför 
negativa konsekvenser för papperets egenskaper. Kontentan av ovanstående blir att den 
optimala fiberkollapsen vore en irreversibel sådan med en kollapsgrad av 98 till 99 
procent. 
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Undersökta variabler 
För att så småningom komma fram till den process som försätter fibrerna i ett tillstånd 
av optimal kollaps är det essentiellt att känna till vilken påverkan på slutresultatet olika 
parametrar har. Det är här vårt projekt kommer in i bilden. Vi har undersökt arkens 
fukthalt innan pressning, tryckpressplattornas temperatur under pressning samt 
presstrycket. Nedan behandlas teorierna bakom vilken inverkan dessa faktorer kan 
tänkas ha på fibrernas kollapsande.  
 
Fukthalt 
I tidigare försök (bland annat Tanahashis studie från 1989 (se litteraturstudie)) har det 
visat sig att fibrerna blir svagare bundna till varandra när dom fuktas. Utifrån detta antas 
att fibrernas frihet i sitt medium som åstadkoms av fuktningen skall låta fibrerna pressas 
samman lättare och därför tillåta att det skapas en fiberkollaps vid en lägre temperatur. 
Men det viktigaste med denna effekt är att den kan ha en avgörande del i skapandet av 
en irreversibel fiberkollaps. När fibrerna som har få interfiberbindningar i sitt fuktade 
tillstånd pressas samman och torkar under press så skapas ett nytt nätverk av 
bindningar. Dessa håller kvar fibrerna i deras kollapsade tillstånd och låter dom 
förhoppningsvis inte sprätta tillbaka vid tryckning. 
 
Presstemperatur 
Ett annat förhållande som tycks inverka på hur mycket fibrerna kollapsar är den 
temperatur som pappret pressas vid. Detta beror på att ligninet mjukas upp när det 
värms. Det ger effekten att fibrerna blir mer flexibla och dessutom firare i förhållande 
till varandra och därför lättare kollapsar. 
 
Presstryck 
Självklart inverkar också presstrycket på hur fibrerna kollapsar. Vid ett högre presstryck 
fås en högre grad av kollaps eftersom trycket på varje enskild fiber då blir större. 
 
 
Metod 
Tillvägagångssätt   
Massan som används i försöken kommer från Ortviken och är en news massa med 
freeness 90, slås upp enligt SCAN standard M 10:76 för varmuppslagning. Ett ISO ark 
tillverkas för beräkning av ytvikt, om ytvikten ej är den som önskats korrigeras mälden 
enlig ”SCA forskningens arbetsbeskrivning”. Mälden som ger rätt ytvikt används till 
arkning enligt SCAN standard SM 27:00. Arken förvaras kylt och förslutet mellan två 
läskpapper. Sedan konditioneras papperna till rätt fukthalt (tre olika fukthalter användes 
vid försöken) för att sedan pressas med två olika tryck och två olika temperaturer. Detta 
ger totalt tolv olika provpunkter och för varje punkt provas 5 ark, men för dom flesta 
konditioneras 6 ark och det sämsta avfärdas. Avslutningsvis sker pappersprovning och 
resultaten bearbetas i Microsoft Excel.  
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Tabell 1. Försökets olika variabler 
 

Fukthalt temperaturer Tryck 
10,6 % 40°C, 100°C 100 kPa, 50 kpa 
15,6 % 40°C, 100°C 100 kPa, 50 kpa 
20,4 40°C, 100°C 100 kPa, 50 kpa 

 
 
Konditionering       
Konditioneringen sker i ett konditioneringsskåp i vilket temperatur och relativ 
luftfuktighet kan varieras, samma temperatur 23°C används vid samtliga 
konditioneringar. Fukthalten i arken varieras genom att tre olika värden på 
konditioneringsskåpets relativa fuktighet används i försöken, 88 % rH, 92 % rH och 97 
% rH. I samband med konditioneringen tas också prov som används för att beräkna 
arkens fukthalt efter konditionering. Utifrån dessa värden ritas en kurva som visar hur 
vårt pappers fukthalt variera i förhållande till den relativa luftfuktigheten (se diagram 1). 
Kurvan används för att beräkna papperets fukthalt vid pressning och kan också 
användas vid liknande försök med samma typ av mäld om försöken sker under liknande 
förhållanden.      
 
Press 
Arken pressas sedan i en L&W Labratory Sheet Press SE 040 vid temperaturerna 40°C 
och 100°C med manometerpresstrycken 50 kPa och 100 kPa för varje temperatur. 
Manometertrycken ger ett arkpresstryck på 43,3 kPa respektive 86,7 kPa. Dessa tryck 
kan fås genom sambandet Pa = Pm * 1361 / 1 570 där Pa är arktryck och Pm är 
manometertryck. Värmeplattorna som används utövar också ett litet tryck på pappret 
men det försummas eftersom avvikelsen det ger ligger inom noggrannheten för 
presstrycksinställningen. 
 
Pappersprovning 
Inför provningen skärs alla papper ut i en förutbestämd storlek (0,02 m²), sedan vägs 
arken (förutsatt vikt 1,3 g) och det sämsta arket sparas. Ytvikten för det bästa beräknas 
och tjockleken mäts på fem punkter i en bunt med 5 ark. Sedan mäts ljushet, opacitet, 
ljusspridning och ljusabsorption enligt standard SCAN-P 8:93. När dessa prover är 
utförda skärs arken upp i lämpliga bitar så att riv- och dragstyrka kan bestämmas enligt 
standard SCAN-P 11:96 respektive SCAN-P 38:80. 
 
 
Resultat 
I diagrammen visualiseras hur de olika testparametrarna varierar beroende av fukthalten 
hos prov som pressats under olika tryck och temperatur.  
 
I diagram1 ses hur den mekaniska massan som används i våra försök tar åt sig vätska. 
Som mest fås en fukthalt på 21 % i papperet och som minst ca 5 %. 
Spridningen i varje punkt är ganska stor men kurvan hur förhållandet mellan den 
relativa fuktigheten och fukthalt i papperet är rätt klar. 
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Arkens fukthalt som funktion av konditioneringsskåpets 
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Diagram 1. Diagrammet ovan visar förhållandet mellan relativ luftfuktighet i 

konditioneringsskåpet och den fukthalt som de ark av den specifika massan 
erhåller. 

 
 

Ljusspridning som funktion av FH%
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Diagram 2. Diagrammet illustrerar hur ljusspridningen beror av fukthalt, temperatur och tryck. 

Ljusspridningen kan vara en indikation på fiber kollaps (se teori, Optimal 
fiberkollaps). 
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Diagram 3. Ovanstående diagram visar densitetens beroende av fukthalt, temperatur och 

tryck. Densitet kan vara en indikation på hur mycket fibrerna i papperet kollapsat. 
 
 
Diagrammen ljusspridning mot FH och densitet mot FH jämförs med avseende att 
utröna huruvida det skett en kollaps och till vilken grad fibrerna i pappret kollapsat. 
Densiteten är högst för ark som pressats med trycket 100kPa och 100°C, men vid den 
höga temperaturen så beror inte kollapsen av fukthalten. Samma sak gäller i stort sätt 
vid samma temperatur men vid lägre tryck, då endas en obetydlig ökning av densiteten 
kan urskiljas. 
 
Vid den lägre temperaturen så sker, hos det prov som pressas vid 100 kPa, en tydlig 
ökning av densiteten när FH ökar. I likhet med föreliggande prov sker en ökning av 
densitet hos provet med 50 kPa och 40°C upptill fukthalt 15,6 %. Men sedan avtar 
densiteten vid den högsta fukthalten. 
(se Diagram 3.).  
 
När dessa resultat jämförs med resultaten från mätningen av ljusspridningen (se 
Diagram 2.) som också kan vara en indikation på kollaps (se teori, Optimal fiberkollaps) 
så kan en tendens iakttas. Pappret som pressas med 100 kPa och 40°C har en 
ljusspridning som är låg och minskar med ökad FH. Den andra testpunkten som pressats 
vid 40°C uppvisar en liknande tendens, om än inte lika tydligt.  
Proverna som pressats vi högre temperatur uppvisar däremot inte några likheter mellan 
ljusspridning och densitet. Där är ljusspridningen genomgående förhållandevis hög, 
högst vid 15,6 FH och sedan avtagande. 
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Diagram 4. Detta diagram illustrerar hur arkens rivindex beror av presstryck, presstemperatur 

och fukthalt. Variationerna i rivindex studeras ej för att genom dessa utläsa något 
om kollapsgraden, utan för att rivstyrkan är en viktig egenskap. 
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Diagram 5. Diagrammet ovan visar dragindex som funktion av fukthalt för parametrarna 

temperatur och tryck. Anledningen till att man studerar dragindex är densamma 
som för rivindex. 

 
 
I diagrammet som visar rivindex mot FH (se Diagram 4.) finns inget samband mellan 
vilken temperatur och vilket tryck pappret är pressat med. Däremot är det tydligt att vid 
den mellersta fukthalten 15,6 så är rivindex lägst. 
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Dessa resultat har ingen korrelation med resultaten från mätningen av dragindex. I 
diagrammet med dragindex resultaten (se Diagram 5.) så kan det avläsas att dragindex 
ökar med FH för proven som pressats under högt tryck.  Medan en svag minskning av 
dragindex kan skönjas vid 100kPa och 40°C, vid 50kPa och 40°C finns ett tydligt 
maximum vid15, 6°C.  
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Diagram 6. Här visas ljushetens beroende av presstryck, presstemperatur och fukthalt. 

Ljusheten studeras av samma anledning som man studerar riv- och dragindex. 
 
 
Beträffande ljushetsmätningarna framgår av diagrammet att ljusheten hos tre av 
provpunkterna (lila, blå, brun) tenderar att avta med ökande fukthalt. Denna trend 
återfinns inte hos provpunkten med gul märkning, d.v.s. de ark som pressats under 
förhållandevis lågt tryck men hög temperatur. Kanske dessa förhållanden är de mest 
fördelaktiga eftersom de utan tvekan ger den högsta ljusheten trots hög fukthalt. (Man 
vill ju kunna hålla en hög fukthalt eftersom det tycks medföra hög kollapsgrad.) 
Begrundansvärt är också att brun provpunkt i två fall av tre ligger lägst i y-led och i ett 
fall näst lägst. Detta ger en fingervisning om att högt tryck kombinerat med hög 
temperatur ger låg ljushet. 
 
Nedanstående tabell underlättar jämförelse av vilka pappersegenskaper som erhålls vid 
de förhållanden som provpunkterna representerar. Det går t.ex. att använda den för att 
hitta de provpunkter som i flest fall ger bra egenskaper, d.v.s. vilka färger som oftast 
förekommer (och gärna ligger till vänster) i tabellen. Observera att temperatur och 
presstryck är samma inom färgen, medan fukthalten kan variera.  
Hög densitet och låg ljushet talar ju för hög grad av kollaps. Å andra sidan är det bra om 
papperet har en hög ljushet. Därför finns storheterna densitet och ljushet upptagna två 
gånger i tabellen, studerade ur olika synvinklar.  
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Tabell 2. Tabell som åskådliggör hur goda pappersegenskaper som uppkommer vid olika 

provpunkter.  
 

 Bäst Sämre… …   
Densitet 
(kg/m3) 
(som indikator 
på kollaps) 

278,7 
100 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

276,1 
100 kPa 
40°C 
 20,4 %FH 

275,9 
100 kPa 
100°C 
 15,6 %FH 

273,8 
100 kPa 
100°C 
 20,4 %FH 

 

Densitet 
(kg/m3) 
(som egenskap)

226,8 
50 kPa 
40°C 
10,6 %FH 

235,5 
50 kPa 40°C
 20,4 %FH 

241,4 
50 kPa 
40°C 
 15,6 %FH 

245,7 
100 kPa 
40°C 
 10,6 %FH 

 

Ljusspridning 
(som indikator 
på kollaps) 

55,1 
50 kPa 
40°C 
20,4 %FH 

55,5 
100 kPa 
40°C 
20,4 %FH 

56,3 
100 kPa 
40°C 
15,6 %FH 

56,6 
50 kPa 
100°C 
20,4 %FH 

56,6 
50 kPa 
40°C 
10,6 %FH 

Ljusspridning 
(som egenskap)

61,8 
50 kPa 
100°C 
15,6 %FH 

61,2 
100 kPa 
100°C 
15,6 %FH 

60,5 
50 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

60,3 
100 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

59,8 
100 kPa 
100°C 
20,4 %FH 

Ljushet 60,0 
100 kPa 
40°C 
10,6 %FH 

59,5 
50 kPa 40°C
10,6 %FH 

59,5 
50 kPa 
100°C 
20,4 %FH 

59,3 
50 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

59,3 
50 kPa 
40°C 
16,6 %FH 

Dragindex 
(Nm/g) 

27,8 
50 kPa 
100°C 
20,4 %FH 

27,0 
100 kPa 
100°C 
20,4 %FH 

26,5 
50 kPa 
40°C 
15,6 %FH 

26,3 
100 kPa 
100°C 
15,6 %FH 

25,7 
100 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

Rivindex 
(mNm2/g) 

7,10 
50 kPa 
100°C 
10,6 %FH 

6,90 
100 kPa 
40°C 
10,6 %FH 

6,40 
50 kPa 
40°C 
20,4 %FH 

6,40 
100 kPa 
40°C 
20,4 %FH 

 

 
 
Slutsats  
Här betraktas resultaten från undersökningen av hur presstryck, temperatur och fukthalt 
vid pressning påverkar fiberkollapsen, inledningsvis resultaten från mätning av densitet.   
 
Där framgår att vid de högre temperaturerna påverkas inte densiteten nämnvärt av att 
fukthalten blir högre. Detta skulle kunna bero på att fukten torkas ut för fort och pappret 
är förhållandevis torrt under huvuddelen av pressning. Även om detta inte var den 
förväntade och önskade effekten kan det ändå ses som positivt eftersom vid den höga 
temperaturen är densiteten genomgående hög även vid dom låga fukthalterna. Detta kan 
i sin tur betyda att kollapsen är oberoende av fukthalten och att man kan bortse från 
vilken fukthalt pappret har. 
 
Vid den lägre temperaturen så verkar däremot densiteten vara beroende av fukthalten. 
Där erhålls den högsta densiteten vid det högsta trycket och den högsta fukthalten. Sätts 
detta i samband med resultaten från ljusspridningen så dras slutsatsen att om man vill ha 
en hög grad av kollaps vid låg temperatur så bör fukthalten vara hög. Detta är kanske 
bättre ur energisynpunkt då man i så fall inte skulle behöva använda så mycket energi 
till att värma pappret. 
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Däremot så visar resultaten från mätningarna av rivindex och ljushet att dessa 
egenskaper försämras när pressningen sker vid hög fukthalt. Vid den högre 
temperaturen så skulle man kunna pressa vid en lägre fukthalt och behålla mycket av 
dessa båda positiva egenskaper. Vad gäller dragindex så sker endast en obetydlig 
ökning av dragindex för de ark pressats vid den högsta temperaturen och trycket. 
Pressas ett papper med lägst använda fukthalt, 11%, vid 100 kPa, som var det hösta 
trycket vi använde, och 100°C, vilken var den högsta temperaturen, bör detta papper få 
genomgående goda egenskaper. 
        
Jämförs de resultat som framkommit med vad som antogs i teorin förefaller det mest 
överraskande att rivindex inte tycks påverkas positivt av en hög fukthalt. Rivindex är 
genomgående lägst vid fukthalten 15,6 % och ökar sedan, men inte så mycket att det 
överstiger det rivindex som uppnås vid den lägsta fukthalten. Det skulle kunna bero på 
att båda trycken som använts är för låga för att effekten där nya interfiberbindningar 
bildas (se Teori, Fukthalt) ska nås. Det uppstår alltså inte någon avsevärd ökning av 
kontaktytorna mellan fibrerna när pappret pressas.   
 
Resultaten från mätningarna av dragindex kan visa att ovan nämnda 
interfiberbindningar bildas och pappret blir starkare, om endast två av mätpunkterna 
betraktas. Utifrån detta, samt den lilla ökning som urskiljs i diagrammet för rivindex, 
kan man ändå anta att teorin stämmer. Men den påverkan det har på resultaten är 
mycket små vid våra provpunkter. 
 
Frågan är också om kollapsen blir irreversibel vid pressning vid hög temperatur och låg 
fukthalt, då flertalet av interfiberbindningarna bildats redan innan pressningen. Dessa 
bindningar kommer då att få fibrerna i papperet att återgå till dess okollapsade stadium 
istället för att, som sker när dessa bindningar bildas under pressningen, hålla kvar 
fibrerna i dess kollapsade form.   
 
Om avsikten är att åstadkomma såväl goda riv- och dragegenskaper som hög ljushet och 
en irreversibel kollaps, kan det bästa alternativet vara en kompromiss där fukthalten 
ligger någonstans mittemellan värdet som ger de bästa egenskaperna och det som ger 
mest irreversibel kollaps. 
 
Det är också möjligt att en betydligt högre fukthalt än den som vi provade skulle kunna 
ge bättre riv- och dragindex. Ökas även trycket är det troligt att man kan få ett papper 
med ännu bättre riv- och dragindex som dessutom har irreversibelt kollapsade fibrer. 
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ARMERINGSMASSA I LWC-PAPPER 
 
 
Johanna Dehlin & Soledad Henriquez 
Handledare: Jessica Sjöberg 

 
 

Bakgrund 
LWC-papper är ett tunt bestruket journalpapper som innehåller 45-55 % mekaniska 
massa. Viktiga egenskaper hos LWC-papperet är styrka och töjbarhet, vilket kan höjas 
genom armering med kemisk massa. De kemiska fibrerna kan genom olika typer av 
mekanisk behandling bli mer krokiga och töjbara. Idag tillsätts 20-30 % kemiska massa 
vid tillverkningen av baspapper till LWC-papper då bladbestrykning används. Då 
kemisk massa är dyrare än mekanisk massa vore det önskvärt att kunna tillsätta mindre 
kemiskt massa men ändå bibehålla kvalitén hos LWC-papperet. 
 
 
Projektet 
Eleverna fick tillsätta sju olika kemiska sulfatmassor med olika töjningsegenskaper till 
mekanisk massa. ISO ark tillverkades och utvärderades med avseende på dragstyrka och 
töjning. Även krokigheten s.k. curl utvärderades ur fiberdata från fiberanalys som mätts 
i vått tillstånd med FiberMaster. 
 
 

Soledad: Mina förvänt-
ningar var att få lära mig 
något och nu ser jag att jag 
lärt mig mycket mer än vad 
jag trott. Läsandet i början 
var nödvändigt men inte så 
roligt. Bäst av allt var att 
göra pappersarken och få se 
hela processen från massa 
till papper. Stödet från 
handledarna tycker jag i 
mitt fall, var väldigt bra. 

Soledad, Jessica (handledare)och Johanna förbereder 
pappersmassa för arkning på SCA Graphic Research.  
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Sammanfattning 
Syftet med projektet är att reda ut 
om baspapperet till ett Light 
Weight Coated, LWC-papper blir 
starkare om de kemiska 
sulfatmassafibrerna, som bas-
papperet armeras med, har hög 
töjbarhet och/eller krokighet. 
 
I försöket används sulfatmassor, 
ljushet 80 %-ISO, som behandlats 
vid olika temperaturer och 
energiinsats vid högkoncentra-
tionsraffinering (HC-raffinering). 
Dessa sulfatmassor har genom HC-raffineringen fått olika pappersegenskaper med 
avseende på dragstyrka, brottarbete, töjning och rivstyrka. Det trähaltiga baspapperet, 
som består av TMP, har armerats med 30 % sulfatmassa. 
 
Resultaten från försöken visar att HC-behandling av sulfatmassorna ger en positiv effekt 
med avseende på pappersstyrka i det armerade arket. Störst effekt fås på 
brottarbetsindex och töjning, där ökningen av brottarbetsindex är ca 14% och 
förbättringen för töjning är ca 7%. Den sulfatmassan som gett detta resultat har HC-
raffinerats vid 100°C,  350 kWh/ton.  
 
De sulfatmassor som har hög töjbarhet ger också hög töjbarhet i det armerade arket. 
Fiberformen däremot har inte någon betydelse för töjbarhet och brottarbete i det 
armerade arket. 
 
 
Inledning 
LWC- papper är ett tunt bestruket baspapper, som innehåller 45-55 % mekanisk massa.  
Ungefär 80 % av LWC-papperets kvalitet är direkt beroende av baspapperet, just därför 
är baspapperets egenskaper mycket viktiga för det slutliga papperet. För att förbättra 
baspapperets styrkeegenskaper armeras det med sulfatmassa. Detta projekt utfördes för 
att reda ut om det går att förbättra styrkeegenskaperna hos ett armerat baspapper för 
LWC. 
 
Sulfatmassan kan genom olika typer av mekanisk behandling bli mer krokiga och 
töjbara, vilket påverkar pappersegenskaperna. 
 
Kemisk massa är dyrare än mekanisk massa och därför finns det pengar att tjäna på att 
minska inblandningen av kemisk massa. 
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Teori 
All information är hämtad ur källorna enligt referens. 
 
Pappersmassa 
I massaprocessen är det nödvändigt att frigöra vedfibrerna från varandra för att det ska 
gå att göra pappersark med önskade egenskaper. De frigjorda vedfibrerna kan då bilda 
ett nätverk i arket. Denna process kan ske mekaniskt eller kemiskt. Beroende på vilka 
pappersegenskaper som önskas används olika typer av massa. I massan som benämns 
kemisk massa tas ligninet bort genom att lösa ut det med hjälp av kemikalier och värme. 
Mekanisk massa bearbetas så att fibrerna blir fria från varandra. Den mekaniska massan 
har då i stort sett hela vedsubstansen och även stora delar av ligninet kvar. 
 
Mekanisk massa 
Mekanisk massa framställs genom två olika metoder: 

 Genom att veden pressas mot en slipsten. Detta skapar bindningsbrott i 
fiberväggarna och fibrerna friläggs, så kallad slipmassa. Slipmassa används 
bland annat för tidningspapper och magasinpapper.  

 
 Genom att flis mals i en raffinör och fibrerna friläggs. Detta sker med en 

inmatningsanordning och två malskivor med mönstrade ytor, så kallad 
raffinörmassa. Vanligaste raffinörmassan är termomekanisk massa, TMP. 

 
Vedråvaran är huvudsakligen granved men i vissa fall kan tallved inblandas, gran 
används därför att den har längre fiberlängd än tall. En fördel med att raffinera flis, 
jämfört med att slipa rundved, är att sågverksflis kan användas. Ibland utnyttjas också 
ved och klenved som inte skulle lämpa sig för slipmassa. Processen är flexibel och den 
ger stora möjligheter att variera massans egenskaper, så den kan passa för olika 
produkter. TMP, är starkare än slipmassa och är därför bättre att använda till 
tidningspapper. 
 
Fördelen med mekaniska massor är att den har en låg densitet, hög opacitet, god 
tryckbarhet och styvhet. Nackdelen är att den har dålig styrka och åldras fort d.v.s. 
gulnar. En annan fördel med mekanisk massa är att vedutbytet är högre än i kemisk 
massatillverkning. Utbytet för mekanisk massa brukar vara ungefär 97 %. En del går 
dock förlorad i processen som t.ex. harts och lättlösliga kolhydrater.  
 
Kemisk massa  
Att framställa kemisk massa går ut på att lösa upp mittlamellen mellan fibrerna med 
hjälp av kemikalier, så att fibrerna blir fria från varandra. Detta innebär att en hel del av 
vedsubstansen löses ut. Kemiska massor är definitionsmässigt sådana som kan 
defibreras med en obetydlig energiinsats. Vedflis kokas i vatten med oorganiska 
föreningar. Kokningen får normalt pågå tills fibrerna med svaga krafter kan frigöras 
från varandra. Även om fibrerna då i mikroskop verkar vara oskadade har i verkligheten 
även en del av hemicellulosan lösts ut. Utbytet i de kemiska metoderna ligger mellan 48 
och 60 procent. När massan bleks sjunker utbytet till 42-45 procent. Lövved har korta 
fibrer och den kemiska massan som tillverkas av lövved passar bra att använda till 
finpapper, där goda tryckegenskaper krävs. Barrved har långa fibrer och dessa gör 
papperet starkt, barrved används därför där styrkan är viktig. Det finns två 
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huvudmetoder för att framställa kemisk massa, dessa är sulfatprocessen och 
sulfitprocessen. Sulfatmassa kokas med en vätska innehållandes natriumhydroxid och 
natriumsulfid, och har högt pH. Processen har fått sitt namn efter natriumsulfat, 
(Na2SO4) som förr ersatte svavel- och natriumförluster i processen. Numera är 
förlusterna små så behovet av natriumsulfat litet. 
 
Det finns flera olika sulfitprocesser, skillnaden mellan dem beror på vilken bas som 
används i kokvätskan och på kokvätskans pH. Baserna kan vara kalcium, magnesium 
eller natrium. 
 
Fördelen med kemisk massa är att egenskaperna hos massan kan varieras inom vida 
gränser beroende på vilken vedråvara och vilken processteknik som väljs. Nackdelen 
med kemisk massa är att den kostar mycket mer än mekanisk massa. 
 
Kemisk massa jämfört med mekanisk massa  
Tillverkningen av kemisk massa är mera skonsam mot fibern än mekaniska massa 
genom att den kemiska massans medelfiberlängd är betydligt högre. Däremot sker vid 
den kemiska behandlingen av veden en kemisk nedbrytning av cellulosan och 
hemicellulosan, vilket medför att den enskilda fiberns styrka försämras. Försämringen 
sker både vid kokning och blekning. Rent allmänt brukar det sägas att kemisk 
barrvedssulfatmassa används till papper där hög styrka krävs. Oblekt massa används för 
starka papper som säckpapper, omslagspapper, liner (plana skikten i wellpapp). Blekt 
kemisk massa används till kopierings- och tryckpapper, bättre mjukpapper, i kartong 
och till många specialpapper, samt som armeringsmassa tillsammans med mekanisk 
massa. Lövvedssulfatmassorna används för att förbättra formation, ytegenskaper och 
optiska egenskaper.  
 
Massan mals för att förbättra papperets egenskaper, malning gör att fibern lättare binder 
till andra fibrer, malning sker för att få ett starkar papper. Fibrernas flexibilitet ökar och 
mycket finmaterial frigörs, detta gör att kontaktytan mellan fibrerna ökar och papperet 
blir starkare.  
 
Fiberegenskaper 
Med olika fiberslag, fiberfriläggningsmetoder och fiberbehandling kan papperets 
egenskaper varieras inom vida gränser. 
 
Viktiga fiberegenskaper är fiberlängdsfördelning, fiberväggstjocklek och fiberbredd, 
fiberform, optiska egenskaper, kemisk sammansättning. Fiberegenskaperna bestämmer i 
sin tur effekterna av de papperstekniska enhetsoperationerna : malning, formgivning, 
pressning, torkning, glättning osv. 
 
Kemisk massa och mekanisk massa ger papper olika egenskaper. De olika träslagen 
påverkar också papperets egenskaper. Förutom att fiberlängden och fiberdimensionerna 
påverkar papperets egenskaper så påverkar fibrernas krokighet också pappers-
egenskaperna. Krokiga fibrer fås genom högkoncentrationsmalning och vid fri torkning 
av papperet. Ökad krokighet bidrar till högt töjningsvärde och brottarbete. Vedens 
kemiska uppbyggnad består i huvudsak av polymera substanser. Cellulosa och 
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hemicellulosa är polysackarider, alltså uppbyggda av kolhydrater. Ligning är uppbyggt 
av aromatiska enheter. Veden innehåller också extraktivämnen och mineralämnen.  
 
Bindningar mellan fibrer 
Bindningarna i papperet ger det styrka. Det är cellulosans förmåga att bilda 
vätebindningar som gör det möjligt att göra papper av massafibrer. I mälden är fibrerna 
omgivna av vatten. När vätet i en utstickande hydroxylgrupp dras till syret i en när-
liggande hydroxylgrupp på en annan fiber som kommer nära, uppkommer det en stark 
bindning. Fibrerna måste komma mycket nära varandra för att vätebindningar mellan 
fibrerna ska bildas. Väl malda och svällda fibrer ger god kontakt mellan fiberytorna. 
Skillnaderna i styrka mellan mekaniska och kemiska fibrer beror dels på att mekaniska 
fibrer är ganska styva och ger inte så bra kontaktytor som kemiska fibrer. Ytorna på 
mekaniska fibrer består delvis av lignin med färre OH-grupper och då färre möjligheter 
till vätebindningar.  
 
LWC  
LWC (light weight coated) är ett bestruket papper som i huvudsak används till magasin, 
kataloger och reklamblad, där hög-kvalitets tryck fordras. Det är trähaltigt papper med 
låg ytvikt som har belagts med ett bestrykningsskikt för att förbättra ytegenskaperna. 
Basvikten ligger mellan 51-65 g/m², av vilka 6-12 g/m² är bestrykning. 
 
Armeringsmassa  
För att ett trähaltigtpapper ska få högre styrka och töjbarhet armeras papperet med 
kemisk massa. Hög styrka och töjbarhet är viktigt för körbarheten. Det trähaltiga 
papperet bibehåller på detta sätt den goda kvaliteten m.a.p. bl.a. opacitet samtidigt som 
styrkan förbättras. Idag tillsätts 20-30 % kemisk massa vid tillverkning av baspapper till 
LWC papper.  
 
Den viktigaste egenskapen hos skrivpapper är körbarheten i tryckpressen. Bra körbarhet 
innebär få banbrott i tryckpressen. För en kontrollerad körbarhet, ska papperets styrka 
vara tillräcklig. Olika defekter i papperet ökar antalet svaga punkter i pappret vilket ökar 
sannolikheten för banbrott. Papperet bör vara tåligt, vilket beskrivs av olika 
styrkegenskaper såsom: drag- riv- och brottstyrka 
 
TMP 
Termomekaniska massan framställs genom raffinering i skivraffinörer. Vid fram-
ställningen värms flisen med ånga under övertryck i en förvärmare under kort tid innan 
den förs in i flisraffinören. På detta vis mjukas bindningarna mellan fibrerna upp bättre 
före den mekaniska bearbetningen. 
 
 
Utförande 
Sju olika kemiska sulfatmassor, varav en referensmassa, med olika töjningsegenskaper 
ska med 30% inblandning tillsättas till mekanisk massa, TMP. Av denna 
massablandning ska ISO-ark göras med ytvikt 65 g/m². För att sedan utreda vilka 
styrkeegenskaper de olika sulfatmassorna eventuellt har gett i det armerade ISO-arken 
ska bl.a. dragstryka och töjning provas.  
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Sulfatmassorna har behandlats i HC-raffinör vid olika temperaturer och energiinsats, 
massorna har därmed fått olika egenskaper. De kemiska sulfatmassorna har en ljushet 
på ca 80 %-ISO. 
 
Tabellen nedan visar hur sulfatmassorna blivit behandlade i HC-raffinören och hur 
försöket planerats. 
 
 
Tabell 1. Beskrivning av försöksupplägget 
 

 

Namn TMP-inblandning Sulfatmassa Behandling av sulfatmassan i  
HC-raffinör 

Temp. (grC)         Energiförbrukning 
                               (kWh/t) 

1 70% A0 Referens 
2 70% A2 100 185 
3 70% A4 125 114 
4 70% A5 175 122 
5 100% - - - 
6 70% A3 125 291 
7 70% A6 175 216 
8 70% A1 100 371 

 
Egenskaper hos sulfatmassorna 
För att reda ut hur de rena sulfatmassorna påverkats av HC-behandlingen så har de 
arkats och provats med avseende på styrkeegenskaper. 
 
Brottarbetsindex för sulfatmassorna  
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Figur 1. 
 
Diagrammet visar vilket brottarbetsindex de rena sulfatmassorna har och hur 
brottarbtesindex förändras vid olika energiinsatser vid HC-raffinering. 
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Medelhög temperatur, 125°C, och en energiförbrukning på ca 300 kWh/ton ger ett högt 
värde på brottarbetsindex. Lägre temperatur, 100°C, ger något lägre brottarbetsindex 
och dessutom krävs en mycket högre energiförbrukning, ca 400kWh/ton. Med en 
temperatur så hög som 175°C blir brottarbetsindex betydligt lägre. 
 
Töjning för sulfatmassorna 
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Figur 2. 
 
Diagrammet visar vilken töjning de rena sulfatmassorna har och hur töjningen förändras 
vid olika energiinsatser i HC-raffinör. 
 
Hög temperatur vid HC-raffinering ger papper med hög töjbarhet. Raffinering vid 
temperaturen 100ºC och 125ºC kommer nästan upp i samma töjningsgrad men då krävs 
högre energiförbrukning vid raffinering. Detta innebär att hög temperatur och lite lägre 
energiförbrukning ger bra förutsättningar för att få hög töjning vid en relativt låg 
energiförbrukning. 
 
Sulfatmassornas fiberegenskaper 
Sulfatmassaprover skickas i väg för analys av massornas fiberegenskaper, den apparatur 
som används är FiberMaster. FiberMaster är ett verktyg som används för att studera 
fibrer. 10 000 fibrer i vätska mäts med hjälp av en kamera. För varje fiber är längden 
bredden och formfaktorn registrerad. Formen mäts i procent, från 0 till 100, där 100 
procent är en helt rak fiber. Detta kallas formfaktor. 
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Figur 3. Bilden visar principen för definition av formfaktor. L = fiber längd, LP = projicerad 

fiberlängd, här illustrerad som diametern i den minsta begränsade cirkeln. f = 
formfaktor.  

 
 
Diagrammen nedan visar resultaten av analyserna med FiberMaster som utförts på 
STFI. I dessa diagram kan vi se medelfiberlängden och medelfiberformen av de rena 
sulfatmassorna. 

Medelfiberlängd mot energiförbrukning i HC-raffinör

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

0 100 200 300 400

Energiförbrukning (kWh/ton)

M
ed

el
fib

er
lä

ng
d 

(m
m

)

Referens
100 grC
125 grC
175 grC
TMP

 
Figur 4. Diagrammet visar hur medelfiberlängden hos sulfatmassorna förändras vid HC-

raffinering. 
 
 
HC-raffinering är en relativt skonsam behandling då fiberlängden inte försämrats så 
mycket.  Massan som HC-raffinerats vid 175ºC har dock fått en viss fiberförkortning. 
Vid ökad energiförbrukning i HC-raffinören ökar medelfiberlängden. Detta är något 
anmärkningsvärt och beror mest troligt på att de krokiga fibrerna rätar ut sig, se 
diagrammet för medelfiberform nedan. 
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Figur 5. Diagrammet visar hur medelfiberformen förändras vid HC-raffinering. 
 
 
Temperaturen i HC-raffinering har betydelse för krokigheten, ju högre temperatur, desto 
krokigare fibrer. 
 
Metod 
Samtliga laborationer har gjorts på SCA Graphic Research, Sundsvall. 
 
Råmaterial: 
TMP-massa och sulfatmassa, från Ortvikens pappersbruk och Östrands massafabrik. 
Sju olika sulfatmassor (varav en referensmassa) med olika töjnings egenskaper ska med 
30% inblandning tillsättas till den mekaniska massan. 
Av denna massablandning görs ISO-ark med ytvikt 65g/m². 
För samtliga massor är tillvägagångssättet enligt nedan; 
 
Steg 1:   
Mätning av fibermassornas koncentration. 
 
Apparatur: 
1.Våg för vägning av mäldprover 
2.Våg för vägning av den torra fiberkakan. 
3. Mätglas ,500 ml. 
4. Filtreringsanordning bestående av en Büchnertratt,11 cm i diameter, filtrerpapper. 
5. En värmeplatta vid temperatur mellan 102 och 150°C. 
 
Utförande: 
Prover av fibermassorna hälls i en behållare, lagom mycket genom att bara ta lite i 
botten. Denna massa vägs och vikten noteras, bägaren fylls sedan med vatten ett par 
deciliter. Ett filtrerpapper lades på Büchnertratten och fuktades, innehållet i bägaren 
filtreras, och sedan avlägsnas filtrerpappret och fibermattan från tratten och tas till 
torkning. Efter torkningen vägs filtrerpappret och fiberkakan vikt noteras. 
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Beräkning av torrsubstans: 
Beräkningen av torrsubstansen gjordes med hjälp av formeln: 
X=100∗(a-b)/c 
a = vikten av filtrerpappret och fiberkakan, g. 
b = filtrerpapprets vikt , g. 
c = filtrerad mängd, ml. 
X = torrsubstanshalt, %. 
 
När nu koncentrationen på de olika massorna är kända kan vi räkna ut hur mycket 
massa vi behöver för att bereda mälden. 
 
Steg 2a: 
Varmuppslagning gäller för de mekaniska massorna. 
 
Apparatur: 
1. värmeplatta 
2. varmdefibrör 
 
Utförande: 
Vatten ska tillsättas till den beräknade mängden massa tills den sammanlagda volymen 
är 2,5 liter. Temperaturen hos det varma vattnet ska vara 85°C, vi väljer att använda oss 
av en värmeplatta. Nollställning av räkneverket sker, för att sedan starta motorn och låta 
propellern rotera 30 000 varv. 
 
Steg 2b: 
Uppslagning av de kemiska massorna. 
 
Apparatur: 
1.Våtdefibrör  
 
Utförande: 
Massan hälls upp i en två liters bägare och fylls sedan upp med kallt vatten som får stå i 
30 min för att massorna ska hinna genomblötas. Massan överförs sedan till 
våtdefibrörens behållare. Det tillsätts så mycket vatten så att den totala volymen blir lite 
över 2000 ml. Nollställningen av varvmätaren sker näst och sedan startas motorn. 
Omrörning sker till 30 000 varv. 
 
Steg 3: 
Efter uppslagning ska massan spädas till ca 0,2 g/l och sedan ska koncentrationen 
bestämmas (se steg 1). När koncentrationen är känd för massorna räknar vi ut hur 
mycket TMP-massa och hur mycket sulfatmassa vi behöver. Så att förhållandet sedan i 
armeringsmassan ska bli 70% mekanisk massa och 30% kemisk massa. 
Vi har använt oss av formeln: 
 
x = m/c 
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Där: 
m =önskad torrtänkt mängd massa 
c =massans koncentration 
x =mängd blöt massa som går åt 
 
Nästa steg blir att blanda den mekaniska och den kemiska massan. 
Massa från två hinkar och hälles i en hink, massan blir vår nya armerade massa. 
Denna blandas om väl. Sedan ska ett provark tillverkas, för att se om det blivit rätt 
ytvikt på arket. 650 cl mäldblandning tas från hinken och hälls över till en annan 
behållare som sedan förs till arkformen. 
Det har dock hänt att det blivit fel ytvikt på arket och justeringar har gjorts genom att 
tillsätta eller ta bort vatten.  
Formeln som vi använt oss av för att justera massakoncentrationen hos mälden är 
följande; 
 
m1∗v1=m2∗v2 
 
m = mängd massa 
v  = volym 
 
Steg 4: 
Arkformning. 
 
Apparatur: 
1. Arkform bestående av tre huvuddelar 

a) Övre delen: Behållare för mäld, avsedd att fyllas med massasuspension till ett 
nivåmärke 350 mm ± 1 mm över en viraduk. 

b) Nedre delen: Avattningskärl, bestående av en övre och en undre del. 
c) Ram med viraduk att placeras vågrätt mellan de båda behållarna. 

2. Omrörare 
3. Gusk 
4. Läskpapper 
 
Utförande: 
Behållaren fylls med vatten till en viss nivå därefter hälls de 650 cl mäld i behållaren 
där det tillsätts lite mer vatten för att uppnå nivån som behövs. Därefter startas 
maskinen och omröraren sjunker ner och gör sitt jobb. 
Efter några sekunder börjar vattnet sjunka och när vattnet har sugits bort har behållaren 
tömts, efter en 5 sekunders lång väntan. Därefter pressas arket i 20 sekunder med ett 
läskpapper emellan. ISO-arken har sedan placerats mellan ett läsk och en plåt. 10 ark 
gjordes av varje massa, vilket betyder att vi gjort totalt 80 ark 
 
Steg 5: 
ISO-arken pressas vid 1,89 Pa under 5 minuter för att sedan plockas ut för byte av läsk. 
Sedan pressas de åter 2 minuter. 
När pressningen har avslutas så tas arken till pappersprovningen där de först får ligga i 
genomsnitt ett dygn i en pressplåt med duk vid rumstemperatur och 50% luftfuktighet. 
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Steg 6: 
Pappersprovning 
 
Apparatur: 
1.Dragprovare 
2.Rivstyrkeprovare 
 
Utförande: 
Proverna utförs enligt iso standardbeskrivningar. 
Sedan har beräkningar gjorts på brottarbetsindex, dragindex och rivindex; 
 
Rivindex (mNm2/g) = rivkraft/ytvikt 
 
Brottarbetsindex (J/kg) = arbete/ytvikt 
 
Dragindex (kNm/kg) styrka/ytvikt 
 
 
Resultat 
De armerade arken har testats med avseende på brottarbete, töjning, drag- och rivindex. 
Referensen som finns med i alla diagram är armerad med sulfatmassa som inte 
behandlats i HC-raffinör. Referensen är därför jämförbar med baspapperet som 
tillverkas av industrin idag. 
 
Brottarbetsindex 
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Figur 6. Diagrammet visar hur brottarbetsindex påverkas av inblandning av de olika 

sulfatmassorna. Sulfatmassorna har raffinerats vid olika energiinsats, vilket 
beskrivs av x-axeln. 

 
 
Diagrammet visar att brottarbetsindex har förbättrats vid armering med de flesta av de 
HC behandlade sulfatmassorna. Det högsta värdet som uppnåtts för brottarbetsindex, fås 
av massan som HC-raffinerats vid 100ºC och 371 kWh/ton. 
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Sulfatmassan som behandlats med 175ºC, 216 kWh/ton har också gett en förbättring av 
brottarbetsindex. Fördelen med den sulfatmassan är att den inte kräver lika stor 
energiförbrukning som 100º, 400 kWh/ton massan. 
 
Töjning 
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Figur 7. Diagrammet visar hur töjningen påverkas av inblandning av de olika 

sulfatmassorna. Sulfatmassorna har raffinerats vid olika energi insats, vilket 
beskrivs av x-axeln. 

 
 
Diagrammet visar att både sulfatmassan som HC behandlats vid hög temperatur, 175ºC, 
216kWh/ton och 100ºC, 371 kWh/ton har förbättrat töjningen i det armerade arket. 
 
Rivindex 
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Figur 8. Diagrammet visar hur rivindex påverkas av inblandning av de olika sulfatmassorna. 

Sulfatmassorna har raffinerats vid olika energi insats, vilket beskrivs av x-axeln. 
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Det högsta värdet för rivindex fås av sulfatmassan som HC behandlats vid 100ºC, 185 
kWh/ton. De massor, 100ºC, 371 kWh/ton och 175ºC,  216kWh/ton, som gett goda 
brottarbets- och töjningsvärden har inte förändrat rivindex jämfört med referensen. 
 
Dragindex 
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Figur 9. Diagrammet visar hur dragindex påverkas av inblandning av de olika 

sulfatmassorna. Sulfatmassorna har raffinerats vid olika energi insats, vilket 
beskrivs av x-axeln. 

 
 
Sulfatmassan som HC behandlats vid 100ºC,371 kWh/ton ger det största värdet för 
dragindex. Sulfatmassan som HC behandlats vid 175ºC, 216kWh/ton, som gett bra 
brottarbets- och töjningsvärdne har inte förändrat dragindex jämfört med referensen 
 
Slutsats 
Det har visat sig att de sulfatmassor som gett bäst resultat med avseende på töjning och 
brottarbete är de som förbehandlats med 100ºC, 371kWh/ton och 175ºC, 216kWh/ton i 
HC-raffinör. Av dessa två sulfatmassor ger den massan som HC behandlats vid 100ºC, 
371 kWh/ton det totalt bästa resultatet, se tabellen nedan. Nackdelen med denna massa 
är dock att den kräver större energiinsats i HC-raffinören. 
 
De sulfatmassor som har hög töjbarhet ger också bra töjbarhet i det armerade arket. Det 
går dock inte att relatera fibrernas krokighet till förbättrad töjning och brottarbete. 
Sulfatmassan som HC behandlats vid 175ºC, 122 kWh/ton (se figur 5) skulle i så fall ha 
det högsta värdet för brottarbete och töjning eftersom den sulfatmassan är krokigast. 
 
Försöket har visat att det finns goda möjligheter att förbättra brottarbetet och töjning för 
baspapperet till LWC-papper. Detta kan göras genom att förbehandla de sulfatmassor 
som används som armering i HC-raffinör. Dragindex och rivindex försämras inte 
nämnvärt av denna typ av armeringsmassa vilket är positivt.  
 
Effekt av inblandning av sulfatmassor i TMP. 
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Tabell 2. Tabellen visar en sammanfattning av de bästa resultaten från armeringsförsöket. 
 
100°C, 371 kWh/ton 

Brottarbetsindex 
~ +14% 

Töjning 
~ +7% 

Dragindex 
~ + 7% 

Rivindex 
~ +0,5% 

175°C, 216 kWh/ton 

Brottarbetsindex 
~ +6,5% 

Töjning 
~ +6,5% 

Dragindex 
~ -1% 

Rivindex 
0% 
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UTVÄRDERING AV BLEKEFFEKTEN HOS MIXER AVSEDD 
FÖR DITONITBLEKNING 
 
 
Linnéa Markgren och Mattias Hill 
Handledare: Eva-Lotta Vesterlind, Mitthögskolan och Anette Karlsson, SCA Graphic 

Research 
 
 
Bakgrund 
I industrin förekommer inte alltför sällan att man vid blekning av mekanisk massa 
använder sig av hydrosulfit (ditionit, Na2S2O4) som är en reducerande blekkemikalie. På 
SCA Graphic Research saknas idag uppställning för denna typ av blekning. 
Ditionitblekningen är lite speciell då man i forskningssammanhang vill undvika 
luftkontakt i blekningen och därför ofta bleker i kvävgasmiljö. Då ny utrustning ställts 
upp på SCA för denna typ av blekning är det av största vikt att få en uppfattning om 
mixerns ”kapacitet”. 
 
 

 

Projektet 
Eleverna fick ditionitbleka massa i SCA:s 
nya utrustning. De varierade massa-
koncentrationen och temperaturen i 
mixern. Parallellt med blekningen i mixern 
utfördes konventionell laboratorieblekning 
i påse. Ark gjordes på massorna och 
optiska egenskaper hos arken mättes. 

 
 
 
 
Mattias: Projektet har varit givande och 
spännande, vi fick bra resultat och oavsett 
om de inte var så positiva så var de tydliga.

 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 35 (125) 

 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning..................................................................................................... 34 

Sammanfattning ........................................................................................................... 36 

Inledning och bakgrund............................................................................................... 36 

Teori............................................................................................................................... 36 

Metodik.......................................................................................................................... 37 

Resultat .......................................................................................................................... 39 

Slutsatser, Felkällor och Diskussion ........................................................................... 40 

Förslag till fortsatta studier ......................................................................................... 41 

Litteraturhänvisningar ................................................................................................ 41 

Appendix 1 - Diagram .................................................................................................. 42 

Appendix 2 - Försöksdata ............................................................................................ 49 

Appendix 3 - Metoder .................................................................................................. 52 
 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 36 (125) 

 
 
 
 

Sammanfattning 
Denna studie är utförd i syftet att utröna huruvida den maskin som konstruerats för 
ditionitblekning av massa fungerar. Det var dessutom önskvärt att ta reda på hur pass 
effektiv denna blekning var i jämförelse med påsblekning. De aspekter som studerades 
var främst vinsterna i ljushet samt repeterbarheten, men även pH kontrollerades för att 
se eventuella samband.  
 
Resultaten av studien gav tydliga indikationer på att maskinen inte är pålitlig. Vare sig 
när det gällde ljushet eller repeterbarhet kunde något positivt påvisas. Förvånansvärt 
nog, gav påsblekningen till och med bättre resultat efter att tekniken utvecklats. 
 
 
Inledning och bakgrund 
Ditionitblekning är en metod som används i industrin främst för att de sista stegen i 
massablekning, eftersom peroxiden då tappat en hel del i effektivitet. Att bleka med 
ditionit är billigare än att bleka med peroxid, så det finns ett stort utrymme för forskning 
på detta område.  
 
Något som är vanligt är att ditioniten överdoseras, eftersom man inte exkt vet vilka 
massakoncentrationer och lösningar som är bäst (1). Naturligtvis är det intressant att 
komma åt detta problem, och allt detta skapar ett forskningsbehov. Trots att Ortviken 
använder tekniken, finns inte någon labutrustning för att undersöka dessa saker på SCA 
Graphic Research i Sundsvall. Därför byggdes en mixer om så att den kunde användas 
till den här sortens blekning.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka maskinens repeterbarhet samt att jämföra 
dess resultat med den traditionella påsblekningens. Repeterbarheten hos utrustningen är 
grundläggande för att kunna säkerställa forskningsresultaten, och dessutom är det 
väsentligt att se hur pass pålitligt påsblekningen är. Dessutom skulle om möjligt en 
metod för användningen av mixern utvecklas, speciellt med avseende på variablerna 
massakoncentration, temperatur och pH.  
 
Försöken skulle också ligga till grund för en möjlig investering i en större, permanent 
maskin avsedd endast för ditionitblekning. 
 
 
Teori 
Ditionit, S2O4

2-, eller hydrosulfit som det också kallas, är en reducerande blekkemikalie. 
Den sönderfaller vid kontakt med syre, vilket gör blekningsprocessen komplicerad. I 
industrin används ditionit på mekanisk massa, och man vinner mellan 4-14 ljusenheter. 
En del av de olika parametrar som påverkar blekning med ditionit är luftkontakt, 
mixning, pH, massakoncentration, mängden ditionit per kg massa, temperatur och hur 
lång tid blekningen pågår. (2)   
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De vanligaste förutsättningarna som används är: 
Ditionittillsats 0.9-9 kg/ton massa 
Temperatur  40-100°C (högre i högtrycksraffinörer) 
Reaktionstid  30-60 min  
pH  4.5-6.5 
Massakoncentration 3-30%  
 
Sedan tidigare är det känt att blekning med ditionit ger bäst resultat i luftfri miljö, med 
ca 30-60 min mixning och i pH 4.5-6.5. (1) 
 
När en lämplig ditionitlösning tillreds är det viktigt att vara medveten om att ett högt 
pH-värde är väsentligt. Om pH-värdet ligger över 11, är lösningen i det närmaste stabil 
under förutsättning att kontakt med syre minimeras. Om pH istället ligger under 4 
sönderfaller ditioniten ögonblickligen. (3) 
 
Maskinen som användes under försöken konstruerades på SCA Graphic Research. 
Utgångspunkten var en bakmixer, vars bunke mantlades så att den kunde värmas. 
Därtill utfördes en tätning med hjälp av en gummislang, två öppningar för införsel av 
kväve och blekkemikalier adderades och ett ”lock” tillverkades för att luftintaget skulle 
elimineras. Två öppningar gjordes för in- och utförsel av vattnet från ett värmeaggregat. 
Det var intressant att se om det var möjligt att få ett relativt bra resultat med blekningar 
även vid högre massakoncentrationer och större mängder massa. 
 
 
Metodik 
Innan försöken startades utvärderades vissa grundläggande fakta. De försök som skulle 
göras skulle utföras i tre temperaturer, 50°C, 65°C och 80°C, och vid massa-
koncentrationerna 10 %, 15 % och 20 %. (Försöksserie, se Appendix 2) 
 
I försöksplaneringen benämndes påsblekningarna med P och maskinblekningarna med  
M. Därefter följde ordningsnummer, 1-12, och sedan serienummer, 1 eller 2. 
Försöken 10-12 var avsedda för att granska repeterbarheten. 
 
Fösöket lades upp som ett fullfaktorsförsök (tabell 1) i Modde 5.0, en programvara för 
multivariat dataanalys från Umetrics. Analysen gav värden på R2 och Q2 enligt tabell 1. 
R2 anger hur bra anpassningen till modellen är och Q2 anger hur bra modellens 
prediktiva förmåga är. 
 
 
Tabell 1:  Dessa värden anger vilka variabler försöket utgick ifrån. 
 

Massakoncentration (%) 10 15 20 

Temperatur (°C) 50 65 80 
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För att se om mixningen i mixern fungerade bra tillsattes karamellfärg istället för 
blekkemikalier vid en massakoncentration på 20 %. Då resultaten tydligt var en bra och 
jämn mixning, och eftersom 20 % var den högsta massakoncentrationen som skulle 
användas, fanns inga orsaker att utföra fler experiment. Samma sorts försök utfördes 
med blekning i påse, och på så sätt kom det fram att det tog ca 5 min att få fram en bra 
och jämn spridning på kemikalierna i påsarna. Tiden för mixning sattes till fem minuter. 
 
För att undvika kontakt med luftsyre evakuerades mixern och fylldes sedan med 
kvävgas. Tiden för kvävgaspåfyllning sattes till 5 minuter då detta visat sig vara 
tillräckligt för att fylla en ekvivalent volym. 
 
Ett testförsök med 50g torrtänkt massa kördes, varefter dosen ökades till 70g torrtänkt 
massa per försök. Mixerns stora volym och de höga koncentrationerna som skulle testas 
möjliggjorde detta, vilket är bra, då det ger tillräckligt med massa både för arkning och 
för fortsatta försök. 
 
Försöken utfördes efter de metoder som blivit beskrivna i Appendix 3. 
Blekningsprocesserna avbröts genom att massan utsattes för luftkontakt. Syret i luften 
reagerade då med ditioniten, som sönderföll, och blekprocessen avstannade självmant. 
 
Försöksserierna P1 och P2 kördes parallellt (se Appendix 2.1).  De tre första försöken 
gjordes med Påsblekningsmetod 1 som gav dåliga resultat. Påsblekningsmetod 1, där 
vattnet och lösningen tillsattes var för sig övergavs. Påsblekningsmetod 2, där ditioniten 
tillsätts i vattnet antogs, och försöken gjordes om (se Appendix 2.2). Samtidigt ändrades 
kemikaliesatsningarna i lösningen till 1 kg NaOH/ton massa och 12 kg ditionit/ton 
massa.Efter ytterligare tre försök kom idén till påsblekningsmetod 3 upp, där 
ditionitlösningen istället tillsätts den redan vattenblandade massan genom ett hål i den 
kvävefyllda påsen (se Appendix 2.3). Alla dessa förändringar utfördes för att minimera 
ditionitens kontakt med luftsyre samt att höja pH-värdet under blekningsprocessen. 
  
P 4-1 och P 10-1 fick vara alternativa försök i försöksserien (se Appendix 2.0, 2.3), och 
då resultaten för dessa var klart bättre, övergavs även Påsblekningsmetod 2. I slutet av 
försöksserien gjordes de tre första försöken om. De tidigare resultaten kunde inte 
jämföras, eftersom en annan metod och en annan lösning använts. Dock utfördes då 
dessa endast i P1-serien. 
 
I slutet utfördes också en annan serie, N-serien. (se Appendix 2.3). Den utfördes i 
samma tre temperaturer, men vid massakoncentrationen 3 %. Syftet med denna serie var 
att kunna utvärdera resultaten i jämförelse med en maskin i Örnsköldsvik. Den 
behandlar endast mycket låga massakoncentrationer, och därför användes detta även i 
dessa försök. Serien utfördes med påsblekningsmetod 3. 
  
I början mättes inte lösningens pH, men efter att ha sett det låga slutpH i de första 
försöken började också det mätas. För att stabilisera lösningen valdes en lutsatsning så 
att pH sedermera översteg 12.  
 
Efter blekningen arkades massorna, och ljushetsmätningar med Elrepho 2000 utfördes. 
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Vissa omständigheter gjorde att extra försök tillkom. 
 
 
Resultat 
Alla figurer är samlade i Appendix 1. 
 
Serierna P1 och P2 kördes parallellt. De tre första försöken gjordes med 
påsblekningsmetod 1 och gav ett slutpH under 5, något som kan anses som en 
indikation på ett oönskat ditionitsönderfall. Påsblekningsmetod 1 övergavs, 
påsblekningsmetod 2 antogs, och försöken gjordes om. Samtidigt ökades lutandelen i 
lösningen från 0.72 kg/ton till 1 kg/ton massa i ett försök att höja pH en aning. 
Lutökningen i kombination med att påsblekningsmetod 2 torde ansvara för den ökning i 
slutpH som då erhölls (se Appendix 2.2). Efter ytterligare tre försök kom idén till 
påsblekningsmetod 3 upp. P 4-1 och P 10-1 fick vara alternativa försök, och då denna 
metod visat sig klart effektivast, både vad gäller pH och R457, övergavs även 
påsblekningsmetod 2 till förmån för metod 3 (se Fig. 5, 6, Appendix 2.3). 
 
Analysen som gjordes i Modde 5.0 gav värden på R2 och Q2 enligt tabell 2. 
 
 
Tabell 2: Visar de resultat som dataanalysen gav. Idealvärdet ligger på 
 

 R2 Q2 
Mixerblekning pH 0.725 0.027 
Mixerblekning R457 0.297 0.216 
Påsblekning pH 0.676 0.368 
Påsblekning R457 0.672 0.442 

 
 
Tydligt är att mixerblekningen har fungerat sämre än väntat medan påsblekningen 
tvärtom har fungerat bättre än väntat. 
 
Resultaten från maskinen gör gällande att repeterbarheten inte på något sätt kunde 
påvisas vare sig för maskinen, liksom för påsblekningen. (se fig.1,2,3,4, Appendix 2). 
Dessutom gav påsblekningarna klart högre ljushet vid alla temperaturer (se fig.8,10,12, 
Appendix 2). 
 
N-serien gav däremot bättre resultat än de andra försöken, både när det gäller jämnheten 
i resultaten och ljushet (Fig. 13, 14). Detta är något som möjligen kan sättas i samband 
med den låga massakoncentrationen (se Appendix 2.3). Ändå är underlaget för litet och 
för varierande för att man ska kunna tala om repeterbarhet.  
  
Inga samband har kunnat ses mellan slutpH och R457, när det gäller maskinblekningen. 
(jmf. fig. 1-2) Möjligen borde man ytterligare undersöka detta med en och samma 
stamlösning, eftersom lösningspH också varierade från dag till dag. Däremot ser det lite 
bättre ut vid påsblekning, där ett visst samband kan anas (jmf. Fig 3-4, och fig. 5-6)  
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Slutsatser, Felkällor och Diskussion 
Efter analys av resultaten syntes det tydligt att repeterbarheten för maskinen inte var 
bra. Väldigt varierande värden uppmättes för R457 i försöken M10-1, M11-1 och M12-
1, de försök som gjordes för att se repeterbarheten. (se Appendix 2.4 samt fig.2) Detta 
kan ha berott på luftintag eftersom tätningsslangen inte var helt tät. Det kan också bero 
på att det har varit dålig turbulensfaktor i mixern, dvs. att ditioniten inte mixades in i 
massan tillräckligt bra. Massa torkade fast på sidan av mixerbunken när mixning skedde 
vid högre temperatur (80 °C). Den massan blektes bättre än den i mitten bunken, 
eftersom ditioniten då inte nådde all massa. Genom vakuumslangen så kunde man 
dessutom se att vattnet kondenserades. Detta gjorde att massakoncentrationen höjdes, 
speciellt på sidorna där större delen av vätskan avdunstade. Det i samband med den 
höga ditionitkoncentrationen där kan förklara fenomenet med färgskillnaderna i massan 
(se Bild 1). 
 

 

 
 
Bild 1:  Bilden visar tydligt den stora spridningen i resultat som maskinen gav under 

försöken på 80°C. 
 
 
Det är också konstaterat att det inte gick att skapa ett övertryck i maskinen vilket 
definitivt tyder på läckor och luftintag. Även de varierande pH-värdena tyder på 
luftintag (se fig.2), även om stamlösningarnas varierande pH också kan ha 
betydelse.Under påsblekningen framkom det att det också var mycket lätt att få ett 
syreintag genom en läcka i en svets eller genom att vattnet tog upp syre när de rätta 
mängderna uppmättes.Dessa felkällor påverkar direkt ditionitsönderfallet, pH och på så 
sätt ljusheten. Dessutom blir blekningarna oberäkneliga och en verklig repeterbarhet blir 
i det närmaste omöjlig att uppnå. 
 
Slutsatsen blir att maskinen ej fungerar i sitt nuvarande tillstånd. Tätningen måste 
åtgärdas, så att övertryck kan skapas för att garantera luftfri mixning. Ett nytt sätt att 
tillföra blekkemikalier bör då uppfinnas, dels pga. att övertrycket kommer att skapa 
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problem, och dels för att tillsatsen bör appliceras i mitten av bunken för att undvika 
fenomenet då blekkemikalierna rinner längs bunkens sida.  
 
Repeterbarheten var nästintill obefintlig (se fig.1,2,3,4). Den enda trend som kunnat 
uppfattas är att pH vid påsblekning delvis följer ljusheten. Dock finns även i dessa 
trender bakslag (se fig 3,4.).Att pH på stamlösningen varierar är en annan felkälla som 
kanske har påverkat repeterbarheten 
 
 
Förslag till fortsatta studier 
Om maskinen vidareutvecklas, bör dessa försök naturligtvis göras om för att se om 
resultaten förbättrats. Innan dess är vidare försök utan syfte.En annan idé vore att testa 
att mixerbleka vid lägre massakoncentrationer. Det vore fullt möjligt att resultaten 
skulle bli bättre liksom de blev vid påsblekningen, om detta utfördes. (se Fig. 14 och 
Appendix 2.3) Något som skulle kunna vara intressant vore också att göra fler försök 
med samma stamlösning på blekvätskan, för att se om dess pH inverkar på resultatet. 
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Appendix 1 - Diagram 
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ig. 4 

Fig. 3 
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Fig. 5 

ig. 6 
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Fig. 7 
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Fig. 10 

Fig.9 
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Fig. 11 
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Fig. 13  
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Fig.14 

N-serie R457

64

65

66

67

68

69

70

71

50 65 80
°C

R
 4

57
 IS

O
 %

 
Kommentarer: 
Fig.13 gjordes efter beräkningar av medelvärdet vid de olika temperaturerna. Försöket 
N 1-1 räknades dock inte med pga. misstanke om luftläckage. Bortse därför från den 
lägsta noteringen i Fig.14. Alla försök i N-serierna gjordes vid samma 
massakoncentration, 3 %. I Fig.14 är alltså samtliga serier replikat för varandra, och 
skulle då helst vara identiska. 
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Appendix 2 - Försöksdata 
 
2.0 
Försöken följer här i kronologisk ordning. LösningspH dag för dag efter det att 
mätningarna upptogs. 
 
27/6 (metod 1) 
P 1-1 P 2-1 
P 1-2 P 2-2 
P 1-3 P 2-3 
 
1/7 (metod 2) 
Före lunch;  Efter lunch;  
P 1-1  P 2-2  
P1-2  P 2-1 
(M 2-1)  M 2-1-(2) 
lösningspH: 11.74 lösningspH: 11.41 
 
2/7 
P 3-1 M 4-1 
(P 3-2) M 3-1  
P 4-1 P10-2 
P 4-2  P 10-1 
LösningspH: 12.75 
P 4-1 och P 10-1 var försök för påsblekningsmetod 3. 
 
3/7 (metod 3) 
P 5-1 (P 5-2) M 5-1 
P 6-1 P 6-2 M 6-1 
P11-1 P 11-2 M 11-1 
P 12-1 P 12-2  M 12-1 
  
LösningspH: 12.77 
 
4/7 
P 8-1  P 9-2   
P 7-1 P 8-2   
P 7-2 P 9-1   
 
LösningspH: 12.76 
 
De tre första försöken gjordes om. 
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8/7 
N 0 N 1-1  
N 1-2 N 2-1 N 2-2  
N 3-1 N 3-2 N 3-3 
N-serien gjordes för jämförelse med en maskin i Örnsköldsvik. 
Den utfördes med påsblekning. 
Ev. luftläckage under försök N 1-1. 
 
9/7 
M 7-1 (metod 3): P 1-1  
M 8-1   P 2-1 
M 9-1   P 3-1 
 
LösningspH: 12.40    
 
 

Referensarket till alla blekningar utom N-serien hade ljusheten 62.10 %. 

2.1 Påsblekningsmetod 1 

 MK % Temp °C R457 % pH 
P 1-1 10 50 65.06 4.81 
P 2-1 15 50 63.03 3.99 
P 3-1 20 50 63.54 3.95 
P 1-2 10 50 64.38 4.52 
P 2-2 15 50 64.92 4.65 
P 3-2 20 50 63.10 4.11 

2.2 Påsblekningsmetod 2 

 MK % Temp °C R457 % pH 
P 1-1 10 50 63.06 4.30 
P 2-1 15 50 64.28 4.78 
P 3-1 20 50 63.25 4.14 
P 1-2 10 50 63.57 4.77 
P 2-2 15 50 63.88 4.63 
P 4-2 10 65 65.18 4.42 
P 10-2 15 65 64.18 4.41 
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2.3 Påsblekningsmetod 3 

 MK % Temp °C R457 % pH 
P 1-1 10 50 65.66 4.27 
P 2-1 15 50 65.68 4.31 
P 3-1 20 50 66.42 5.08 
P 4-1 10 65 67.59 5.19 
P 10 -1 15 65 66.95 4.82 
P 5-1 15 65 66.79 4.92 
P 11-1 15 65 66.58 4.76 
P 6-1 20 65 67.21 5.07 
P 12-1 15 65 68.48 4.95 
P 7-1 10 80 67.30 5.02 
P 8-1 15 80 67.78 5.31 
P 9-1 20 80 68.98 5.18 
P 11-2 15 65 67.60 4.91 
P 6-2 20 65 67.04 4.82 
P 12-2 15 65 68.01 5.04 
P 7-2 10 80 68.24 5.33 
P 8-2 15 80 65.24 4.97 
P 9-2 20 80 67.90 5.21 
N 0 (ref) - - 64,78 - 
N 1-1 3 50 64.96 4.21 
N 1-2 3 50 67.18 4.20 
N 1-3 3 50 66.12 4.38 
N 2-1 3 65 68.01 4.38 
N 2-2 3 65 68.46 4.52 
N 2-3 3 65 68.53 4.35 
N 3-1 3 80 68.08 4.45 
N 3-2 3 80 70.18 4.72 
N 3-3 3 80 70.05 4.82 

2.4 Maskinblekning 

 MK % Temp °C R457 % pH 
M 1-1 10 50 64.19 5.00 
M 2-1 15 50 64.52 4.74 
M 3-1 20 50 65.61 4.24 
M 4-1 10 65 64.77 4.74 
M 10 -1 15 65 67.41 4.77 
M 5-1 15 65 63.78 5.08 
M 11-1 15 65 63.76 4.50 
M 6-1 20 65 66.72 4.26 
M 12-1 15 65 67.53 4.74 
M 7-1 10 80 64.89 4.37 
M 8-1 15 80 63.59 4.67 
M 9-1 20 80 68.00 4.77 
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Appendix 3 - Metoder 
 
Beredning av ditionitlösning 
 
Kemikalier och lösningar: 
Ditionit p.a kvalitet Na2S2O4 
NaOH 40 g/l 
DTPA handelsvara 
Kvävgasbubblat avjoniserat vatten 
Kvävgas 
 
Utförande: 
Kvävgasbubbla avjoniserat vatten under magnetomrörning i 15 min. 
Blanda i glasflaska (pulvret sist) under kvävgas; 
2 g DTPA handelsvara 
52,08 g NaOH 40 g/l 
397,17 g avjoniserat kvävgasbubblat vatten 
28,75 g Ditionitpulver 87% 
Skölj ur med 20 ml avjoniserat vatten. 
Lösningen blir: 50 g Ditionit/l  
    104,16 g NaOH 40 g/l 
     4 g DTPA/l 
 
Övrigt: 
Utförandet ändrades efter att dåliga pH-värden uppmätts.  
Efter tillredelse står ditionitlösningen hela tiden med kvävgas strömmande ner i 
behållaren. 
Lösningen håller sig i ca en dag, i vissa lab görs den om redan på eftermiddagen. 
 
 
Påsblekningsmetod 1 
 
Kemikalier, råvaror och lösningar: 
Ditionitlösning beredd enligt ovan. 
Kvävgasbubblat avjoniserat vatten   
Massa 
Kvävgas 
 
Utförande: 
70g torrtänkt massa vägs upp i påse. 
Tillsätt beräknad mängd kvävgasbubblat vatten. 
Mixa blandningen. 
Avlufta påsen med kvävgas genom att fylla, skaka och tömma (på luft) ca tre ggr. 
Tillsätt 16.8 ml ditionitlösning med hjälp av dosimat. 
Tryck ut kvävgas ur påsen, och svetsa igen den. 
 
Mixa manuellt under fem min.  
Lägg påsen i värmebad med önskad temperatur i 30 minuter. 
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Ta upp påsen, tryck ut lite vätska till pH-mätning som bör ske omedelbart, väg upp 
massa till arkning. 
 
 
Påsblekningsmetod 2 
 
Kemikalier, råvaror och lösningar: 
Ditionitlösning beredd enligt ovan. 
Kvävgasbubblat avjoniserat vatten   
Massa 
Kvävgas 
 
Utförande: 
Som i metod 1, men ditionitlösningen tillsätts till vattnet, som sedan läggs i den 
kvävgasfyllda påsen med avluftad massa. Därefter åter efter metod 1. 
 
 
Påsblekningsmetod 3 
 
Referens: Eva-Lotta Vesterlind 
 
Kemikalier, råvaror och lösningar: 
Ditionitlösning beredd enligt ovan. 
Kvävgasbubblat avjoniserat vatten   
Massa 
Kvävgas 
 
Utförande: 
Avlufta massan i påse genom att fylla den med kvävgas, skaka om och tömma ca 2 ggr. 
Tillsätt den beräknade mängden vatten.  
Avlufta igen under det att massan och vattnet grötas ihop.  
Håll påsen kvävgasfylld och svetsa igen den. 
Gör ett litet hål, lagom stort i övre delen av påsen och stoppa in dosimaten. Tillsätt 
kemikaliedosen och tryck sedan ut den större delen av kvävgasen genom hålet. Svetsa 
sedan igen nedanför, och gör även en ny säkerhetssvets. 
Därefter som i metod 1. 
 
 
SCA Metod: Tillverkning av ljushetsark - mekanisk massa 
 
Kemikalier och lösningar: 
NaOH, 1M 
H2SO4, 0,5 M 
 
Utförande: 
Ta 8 g tt massa och späd till ca 0.5 liter med avjoniserat vatten i en tillbringare. Mixa 
med stavmixer ca 20-30 sekunder tills fibrerna separerats. Det färdiga arket får ej 
innehålla några knutar. 
pH-justera med NaOH eller H2SO4 till pH 5,0 ± 0,1. 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 54 (125) 

 
 
 
 

Sätt Buchnertratten i vakuumflaskan. Lägg i filtrerpapper och fukta det lätt med 
avjoniserat vatten. Häll försiktigt provet i tratten med lite vakuum på, öka vakuumet och 
sug bort vattnet utan att låta för mycket luft gå igenom kakan. 
Lägg ett filtrerpapper ovanpå kakan. Vänd på tratten och blås ur kakan genom skaftet. 
Tag försiktigt bort det undre filtrerpapperet och lägg på ett nytt. Märk arket på 
ovansidan. 
Lägg 4 läskark på varje sida om arket, och en pressplatta mellan varje ljushetsark. 
Pressa i 1 minut med 0.1 MPa i tryck. 
Ta bort pressplattorna och läskpapperen. Byt sedan ut filtrerpapperen mot nya. Lägg 
sedan kakorna med ett filtrerpapper på varje sida inspänt mellan plastringar i 
konditionerat rum. Låt torka över natten. 
 
Resultat: 
Mätning av Ljushet ISO (%), Rx, Ry, Rz och L*a*b* på Elrepho 2000 enligt metod. 
 
Övrigt: 
Mät arken senast dagen efter de gjorts. 
Kontrollera vid mätningen att arket är opakt. 
 
 
Metod för ditionitblekning med maskin 
 
Referenser:  Anette Karlsson  
 Linnéa Markgren 
 Mattias Hill 
 
Kemikalier, råvaror och lösningar: 
Ditionitlösning enligt ovan 
Kvävgasbubblat vatten 
Massa 
Kvävgas 
  
Utförande: 
Anslut värmeaggregat, vakuumslang och kvävgasslang till maskinen. 
Ställ in den tänkta värmen. 
Blanda 70g torrtänkt massa med den bestämda mängden vatten.  
Stäng till maskinen och sätt på locket. 
Mixa blandningen under avluftning i maxfart. 
Maskinen avluftas genom att evakueras på luft med vakuum, varefter ett kvävgasflöde 
aktiveras i fem minuter. Låt sedan slangarna sitta kvar.  
Tillsätt 16.8 ml ditionitlösning genom det hål där vakuumslangen suttit. 
Sätt tillbaka vakuumslangen, men ha vakuumet avslaget. 
Låt maskinen mixa på maxfart i 5 minuter. 
Slå därefter ner takten till minimifart, och låt maskinen stå så under trettio minuter.  
Stäng sedan av maskinen, krama ur lite blekvätska från massan, mät pH och låt massan 
gå till arkning. 
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FINMATERIALETS BETYDELSE FÖR LJUSHETEN I PAPPER 
AV  BJÖRK CTMP  
 
 
Emilia Byström och Lina Thengqvist 
Handledare: Eva-Lotta Vesterlind, Mitthögskolan 
 
 
Bakgrund 
Finmaterialet har stor betydelse för pappers optiska egenskaper. Vid blekbarhetstudeier 
är det därför av intresse att titta närmare på hur ljushet, ljsspridningskoefficienten och 
ljusadsorptionskoefficienten förändras med mängden finmaterial. Det har visat sig att i 
tidigare blekbarhetsstudier av björk CTMP att ljusheten blir flera enheter lägre då 
finmaterial inkluderas i arken. 
 

 

Projektet 
Eleverna tog först bort finmaterialet  från 
björk CTMP och/eller gran CTMP massa. 
Känd mängd finmaterial tillsattes till 
massan och ark tillverkades. Ljushet, 
ljusspridningskoefficient och ljusadsorp-
tion hos de olika arken utvärderades. 
 
 
 
Lina: Allt har bara varit positivt, en bra 
mix mellan allting. Ett sommarjobb som 
jag inte kommer att glömma. 

 
Emilia: Jag hade egentligen inga 
förväntningar inför sommarskolan men 
alla upplevelser hittills har varit mycket 
positiva. För min del har blandningen 
av allt varit bäst. Att få bo själv och gå 
till högskolan varje morgon har varit en 
kul och nyttig upplevelse. Jag har fått 
en inblick i hur Mitthögskolan fungerar 
och så har jag lärt mig en hel del om 
pappersmassa vilket jag inte visste 
mycket om tidigare. Det har varit 
intressant att få ta del av en doktorands 
arbete och få känna på vad forskning 
egentligen innebär. 

 
 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 56 (125) 

 
 
 
 

 

Innehållsförteckning 
 
Abstract ......................................................................................................................... 57 
 
Inledning/Bakgrund ..................................................................................................... 57 
 
Teori............................................................................................................................... 57 

Ljusspridning och ljusabsorption ............................................................................... 57 
Blekning ..................................................................................................................... 57 

 
Experimentell del.......................................................................................................... 58 

Material....................................................................................................................... 58 
Metodik....................................................................................................................... 58 

 
Resultat/Diskussion ...................................................................................................... 59 
 
Slutsatser ....................................................................................................................... 62 
 
TACK............................................................................................................................. 62 
 
Litteraturhänvisning .................................................................................................... 62 
 
Bilaga 1 .......................................................................................................................... 63 
 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 57 (125) 

 
 
 
 

 

Abstract 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på finmaterialets inverkan på papperets 
optiska egenskaper hos björk CTMP (kemitermomekaniskmassa). Ljusheten, ljus-
absorptionen och ljusspridningen undersöktes. Tidigare studie, vilken genomfördes 
under okontrollerade former, visade på en lägre ljushet då finmaterial tillfördes. 
Resultatet i denna undersökning uppvisade dock en oförändrad ljushet med ökad halt 
finmaterial.  
 
 
Inledning/Bakgrund 
Finmaterial, även kallat finfraktion eller fines, är losslitna lameller och fibriller från 
fiberväggarna. Fines har stor betydelse för papperets optiska egenskaper och kan i 
mekaniska massor bidra till bindningsstyrka [1].  
 
Vid en blekbarhetsstudie på blekt björk CTMP visades det sig att ark innehållande 
finmaterial hade lägre ljushet (R457) än ark utan finmaterial. Teorin innan var att ark 
med finmaterial skulle uppvisa en högre ljushet p.g.a. de många fler reflekterande ytor 
som tillfördes till massan [2]. Undersökningen genomfördes dock utan recirkulering av 
bakvatten vid arkning vilket medförde förlust av fines. Arken som gjordes var av den 
opaka typen av ljushetsark, således kunde inte s och k mätas. Då nya ark av den 
standardiserade typen tillverkades (SCAN 27:00) med cirkulerande bakvatten erhölls en 
lägre ljushet. Förutom att arkningsförfarandet vid de båda tillfällena skilde sig från 
varandra noterades en totalt sett lägre ljushetsökning för de ark som tillverkats med 
fines i bakvattnet (se bilaga 1).       
 
För att säkerhetsställa och bekräfta resultatet gjordes en noggrannare studie där 
ljusspridningskoefficienten (s), ljusabsorptionskoefficienten (k) och ljusheten (R) skulle 
undersökas.  
 
 
Teori 
Ljusspridning och ljusabsorption 
Kubelka-Munk-teorin beskriver samverkan mellan ljus och materia. Förhållandet, enligt 
Kubelka-Munk ekvationen, mellan storheterna ljusspridning och ljusabsorption anger 
reflektansen. Ljusspridningen är beroende av brytningsindex och hur mycket inre yta ett 
material har medan ljusabsorptionen är ett mått på hur stor andel av ljuset som 
absorberas. Högt s och lågt k ger hög reflektans. Ljusspridningen ökar med ökad halt 
finmaterial eftersom fler reflekterande ytor tillförs [1]. 
 
Ur pappersteknisk synvinkel är det bra med hög ljusspridning eftersom papperet då blir 
opakare och vitare. Mekanisk massa, som användes i undersökningen, är unik p.g.a. att 
både ljusspridning och dragstyrka förbättras med ökad bearbetningsgrad. 

 
Blekning 
Ljusabsorptionen är direkt kopplad till mängden färgade ämnen i papperet och vid 
blekning minskar k [1]. Vid blekning av mekaniska massor används i huvudsak 
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natriumditionit (Na2S2O4) eller väteperoxid (H2O2). Dessa två kemikalier löser inte ut 
lignin avsevärt men omvandlar istället de färgade partiklarna till ofärgade. På så sätt 
sker ingen större utbytesförlust. Vid peroxidblekning skall pH vara omkring 10,5 och 
detta fås genom tillsats av natriumhydroxid (NaOH). Väteperoxid har lätt att falla 
sönder och orsaken till det är bl.a. tungmetaller. För att förhindra sönderfallet tillsätts 
natriumsilikat (vattenglas), en komplexbildare som binder metalljonerna. Detta är 
viktigt då metalljoner inducerar bildning av färgade substanser. Vattenglas stabiliserar 
också blekvätskan [1,3]. 
 
Kvoten mellan H2O2 och NaOH (lut) är mycket viktig. Om lutsatsen är för låg kan 
blekningen bli ofullständig och om den är för hög kan det resultera i att massan mörknar 
eller gulnar, s.k. alkalimörkfärgning [3].    
 
 
Experimentell del  
S- och k-ark, på både oblekt och blekt massa med olika halter finmaterial, skulle 
tillverkas och mätas på. Tre punkter valdes ut där finmaterialhalten i de olika mälderna 
skulle vara 0, 10 respektive 20 procent. Dessa punkter valdes av den orsaken att vid 
massatillverkning av CTMP inom industrin innehåller det återanvända (cirkulerande) 
vattnet ungefär 10 procent finmaterial [4].  
 
Material  
Massan, björk CTMP, som användes i undersökningen var från SCA:s 
pappersmassafabrik Östrand. Den var impregnerad med 30 kg natriumsulfit per ton 
massa och 20 kg natriumhydroxid per ton massa. Vid tillverkning av CTMP förvärms 
den våta flisen, blandad med en svag sulfitlösning, med ånga före raffinören. Detta görs 
för att få starkare fibrer [2]. Massans freeness var 600 ml CSF.   
 
Metodik 
Varmdefibrering inför fraktionering skedde i en varmdefibrör i 10 
minuter. (Anledningen till detta är att räta ut och mjuka upp fibrerna.)  
 
Fraktionering genomfördes i Britt Dynamic Drainage Jar, BDDJ, (se fig. 
3.2.1) med en 200 mesh vira vilket innebär att öppningarna har en 
diameter på 76 µm. Det medför att alla fragment i den passerade 
suspension kan definieras som finmaterial [5]. BDDJ består av en burk 
med bafflar, en vira (i detta fall en på 200 mesh), stödvira, packningar, 
avtappningsventil och metallklämma. En distansmall användes för att 
mäta propellerns avstånd ovanför viran vilket var 3,2 mm.  
 
En liter av fibersuspensionen hälldes i BDDJ där omröraren hade 
varvtalet 1000 varv/min och fick stå på omrörning en min då 
avtappningsventilen var stängd. Fibersuspensionen tvättades sedan med 
tre liter destillerat vatten. Även varje tvätt stod på omrörning en min 
innan dränering. Dränaget genom utloppet var 100ml/30sek. Suspensionens 
finmaterialkoncentration bestämdes genom filtrering av en liter i Büchnertratt, där 
torkade filterpapper Munktell nr 3 (∅12,5 cm) och oljefria aluminiumformar användes.    
 

Fig. 3.2.1 
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Efter ett misslyckat blekförsök med väteperoxid (se resultat) ändrades doseringarna i 
blekvätskan. De felaktiga doseringarna var 4 % H2O2, 4,5 % NaOH och 4 % Na2SiO3. 
Blekningen, vilken gav önskat resultat, startade med torrhaltsbestämning enligt standard 
SCAN – C3. Jodometrisk titrering utfördes för att bestämma H2O2 – koncentration. 
Efter detta bereddes en blekvätska innehållande 5 % H2O2, 3 % lut (NaOH), 4 % 
vattenglas (Na2SiO3). Till blekvätskan tillsattes även vatten för att få en 
massakoncentration på 25 procent. Massan förvärmdes till 75°C ca fem min i en mixer 
där den sedan blandades med blekvätskan och mixades i ytterligare fem minuter. 
Blekvätskan doserades med en hastighet av 2,36 ml/s. Efter detta utfördes påsblekning 
av massan i 75-gradigt vattenbad 2,5 h. Reaktionen behövde inte för det aktuella syftet 
släckas, så H2O2 fanns kvar i massan. Fosfatbuffert med pH 5,5 tillsattes för att 
motverka alkalifärgning. Massan samt finmaterialsuspensionen förvarades i kylrum före 
arkning.  
 
Arkning med varmdefibrering genomfördes enligt standardmetod SCAN-CM 27:00. 
Arkens optiska egenskaper mättes enligt standard med Elrepho 2000 (se fig. 3.2.2). 
Instrumentet ser ut som en sfär där provet (arket) är placerat mot en öppning i sfärens 
botten. Sfärens insida är belagd med ett vitt bariumsulfat pigment. Belysningen från de 
två lamporna är avskärmade så varken fotocellen eller provet direkt belyses, utan provet 
träffas endast av det ljus som sfärens insida återkastar. Vidare har Elrephon en 
glansfälla eller glansbländare som tar bort reflektionen. Den svarta skärmen, 
glansbländaren, som sitter runt fotocellen, är anpassad så att endast det indirekta ljuset 
från provet når fotocellen [1]. 
 

 
 

Fig. 3.2.2 
 
 
Resultat/Diskussion 
R457-värdet, med ökad halt finmaterial, förblir oförändrat för den oblekta massan trots 
ökning av s (se fig. 5.1 och 5.2). Anledningen till detta är att även k ökar (se fig. 5.3). 
Det är förhållandet mellan s och k i Kubelka-Munk-teorin vilket medför att ljusheten 
förblir oförändrat. S ökar med ökad halt fines därför att ljuset får fler ytor att reflektera 
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på vilket stämmer med teorin. K ökar med ökad halt fines p.g.a. att finmaterialet är 
färgat.  
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Fig. 4.1. Skillnader i R457 med ökad %-halt finmaterial. 

 
 
Undersökningen visade inte samma resultat som tidigare studier (se bilaga 1), troligen 
p.g.a. att den tidigare undersökningen inte genomfördes under kontrollerade former. Inte 
heller användes massa med samma ml CFS (Canadian Standard Freeness) och eftersom 
det blir mer fines vid lägre freeness kan de också ha bidragit till den låga 
finmaterialkoncentrationen. Efter fraktioneringen var den mycket lägre än väntat i 
suspensionen. (ca 3 %). Vanligen ligger finmaterialkoncentrationen på omkring 20 % 
[4]. Av den orsaken kontrollerades det om finmaterial fortfarande fanns kvar i 
långfiberfraktionen genom två ytterligare tvättar med en liter destillerat vatten i vardera 
tvätt. Därefter koncentrationsbestämdes finmaterialhalten i den femte litern. Ett 
medelvärde av koncentrationen visade sig vara 0,0027g/l vilket kan ses som försumbart. 
Tvättningen var alltså tillräcklig.     
 
Vid den misslyckade blekningen användes en blekvätska innehållande 4 % H2O2, 4,5 % 
NaOH och 4 % Na2SiO3. Detta resulterade i att massan blev mörkare efter blekning. 
Slutsatsen drogs att väteperoxiden hade tagit slut och kromoforbildning hade fåtts till 
följd av lutöverskott, varför nya blekbetingelser fastställdes, se metodik. Massans 
ljushet ökade från 60,50 till 77,13 % ISO ( 27,5 %) efter blekning. Även hos den blekta 
massan förblev R457 oförändrad med ökad halt finmaterial (se fig. 5.1). Mätning av 
ljusheten på den blekta massan utfördes först två dygn senare vilket antagligen 
medförde en lägre ljushetsökning p.g.a. att ljusabsorptionen hade ökat. Det är dock inte 
säkert att k ökade lika mycket på arken med olika halt finmaterial. På så sätt kan 
ljusheten ha påverkats olika hos de olika arken. Ökningen av s och k beror på samma 
orsaker som den oblekta massan. 
 
S-värdets ökning på den oblekta massan var 31,42 till 34,74 m2/kg (10,6 %) mellan 0-10 
% fines och 34,74 till 37,13 m2/kg (6,9 %) mellan 10-20 % fines. S-värdets ökning på 
den blekta massan var 31,80 till 34,90 m2/kg (9,8 %) mellan 0-10 % fines och 34,90 till 
37,21 m2/kg (6,6 %) mellan 10-20 % fines (se fig. 5.2). S-värdena i sig skiljer sig 
försumbart vilket tyder på att de båda fraktioneringarna, på oblekt och blekt massa, 
genomförts på ett likvärdigt sätt. 
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Fig. 4.2. Skillnader i s457 med ökad %-halt finmaterial.  
 
 
K-värdets ökning på den oblekta massan var 4,13 till 4,49 m2/kg (8,7 %) mellan 0-10 % 
fines och 4,49 till 4,70 m2/kg (4,68 %) mellan 10-20 % fines. K-värdets ökning på den 
blekta massan var 1,07 till 1,18 m2/kg (9,9 %) mellan 0-10 % fines och 1,18-1,27 m2/kg 
(7,36 %) mellan 10-20 % fines (se fig. 5.3). 
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Fig. 4.3  Skillnader i k457 med ökad %-halt finmaterial 
 
 
Ytvikterna hos arken varierade något vilket kan ha påverkat ljusheten. Detta 
undersöktes dock utan att något direkt samband kunde ses (se bilaga 1).   
 
En vidare studie skulle kunna göras med större variation på ytvikter. På så sätt kan en 
eventuell platå urskiljas. Av intresse skulle också vara att undersöka en massa med 
samma freeness som användes vid den tidigare undersökningen (400 ml CSF) då CFS  
skiljde sig åt mellan båda försöken.            
 
 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 62 (125) 

 
 
 
 

 

Slutsatser 
 Ljusheten förblev oförändrad med ökad tillförsel av fines hos de båda massorna.  
 Ljusspridningen ökade med ökad halt fines hos de båda massorna.  
 Ljusabsorptionen ökade med ökade halt fines hos de båda massorna.  
 Undersökningen visade inte samma resultat som tidigare studie. 

 
 
Tack 
Vi vill tacka Sommarskolan och sponsorerna vilka möjliggjort detta unika sommarjobb.    
Ett särskilt tack till vår handledare Eva-Lotta Vesterlind för allt engagemang och all 
hjälp under undersökningens gång. 
 
 
Litteraturhänvisning 
[1] Pauler, N., ”Pappersoptik” Skogsindustrins Utbildning i Markaryd AB, 1993 
[2]  Kassberg, M., Erlandsson, M., Gavelin, G., ”Massa och papper – en grundbok“ 

Skogsindustrins Utbildning i Markaryd AB, 1998 
[3]  Dence, C.W., Reeve, D.W., “Pulp Bleaching, Principles and Practice” 
[4]  KTH, Cellulosateknik, Del 2, 1999    
[5]  Rundlöf, M., ”Interaction of dissolved and colloidal substances with fines of 

mechanical pulp – Influence on sheet properties and basic aspects of adhesion” 
KTH, 2002 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: Http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 63 (125) 
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Oblekt massa med 0% 
finmaterial 

        
 R457 s457 k457 

nr.1 60,37 31,7 4,12 
nr.2 60,43 31,77 4,12 
nr.3 60,21 31,08 4,09 
nr.4 60,33 31,74 4,14 
nr.5 59,85 30,86 4,16 

 
 

Oblekt massa med 10% 
finmaterial 

    
 R457 s457 k457 

nr.1 60,66 35,44 4,52 
nr.2 60,47 34,87 4,5 
nr.3 60,31 34,18 4,46 
nr.4 60,38 34,29 4,46 
nr.5 60,53 34,8 4,48 
nr.6 60,52 34,84 4,49 

 
 

Oblekt massa med 20% 
finmaterial 

    
 R457 s457 k457 

nr.1 60,64 36,56 4,67 
nr.2 60,91 37,16 4,66 
nr.3 60,74 37,12 4,71 
nr.4 60,68 37,19 4,74 
nr.5 60,82 37,41 4,72 
nr.6 60,8 37,34 4,72 

 
 

Blekt massa med 0% finmaterial 
      
  R457 s457 k457 
nr.1 76,88 31,88 1,11 
nr.2 77,34 31,74 1,05 
nr.3 77,24 31,39 1,05 
nr.4 77,18 32,16 1,08 
nr.5 77,28 32,24 1,08 
nr.6 77,18 31,37 1,06 

 

Blekt massa med 10% finmaterial 
 

      
  R457 s457 k457 

nr.1 77,16 34,56 1,17 
nr.2 77,27 34,62 1,16 
nr.3 77,32 34,55 1,15 
nr.4 77,01 35,01 1,2 
nr.5 77,23 35,17 1,18 
nr.6 77,09 35,51 1,21 

Blekt massa med 20% finmaterial 
 

      
  R457 S457 K457 

nr.1 77,18 37,36 1,26 
nr.2 77,09 37,01 1,26 
nr.3 77,18 37,11 1,25 
nr.4 77,03 37,31 1,28 
nr.5 77,26 37,74 1,26 
nr.6 76,87 36,73 1,28 
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GLUKURONSYRA OCH METALLERS INVERKAN PÅ 
KROMOFORBILDNINGEN I MASSA VID RAFFINERINGSLIK 
TEMPERATUR 
 
 
Sara Widell och Ylva Westberg 
Handledare: Louise Logenius, Mitthögskolan 
 
 
Bakgrund 
Vid raffinering utsätts veden både för värme och för mekanisk bearbetning, vilket leder 
till att pappersmassan blir mörkare än den ursprungliga veden. Detta beror på att det 
sker olika kemiska reaktioner mellan de ämnen som finns i veden. Cellulosa, 
hemicellulosa och proteiner kan när de utsätts för värme ge upphov till s.k. kromoforer 
vilket ger missfärgat papper. Mangan, järn och koppar är s.k. skadliga metaller vilka 
bildar färgade komplex med bl.a. hemicellulosa. Kalcium och magnesium däremot är 
bra för ljusheten och brukar tillsättas vid blekningen.  
 
 

Projektet 
I detta försök så tillverkades ark av 
ren cellulosa. Arken impregnerades 
sen med olika lösningar som innehöll 
glukuronsyra (en del av hemi-
cellulosan xylan) och järnklorid/ 
magnesium-klorid/manganklorid och/ 
eller kalcium-klorid. De impreg-
nerade arken värmdes sen vid 180 °C 
och färgen hos arket mättes med en 
UV-VIS-spektrofotometer. 

 
 
 
Sara och Ylva: Att jobba med det här 
projektet på Mitthögskolan har varit både 
roligt och intressant. Vi har lärt oss 
mycket både hur en doktorand arbetar 
och om träkemi. Hoppas att ni satsar på 
sommarskola nästa år också! 
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Inledning 
Iakttagelser under första raffineringen har skapat misstankar om att pappersmassan 
missfärgas redan i det stadiet. Idag ligger fokus på lignin och extraktivämnen, men här 
lyfts andra alternativa orsaker till missfärgningen fram. Mätningar har gjorts på ark av 
ren cellulosa, impregnerade med glukuronsyra och metaller i olika kombinationer, för 
att se hur glukuronsyra och de olika metallerna påverkar ljusheten. Åldring har skett i 
värmeugn i torr miljö, och mätningar av reflektans i spektrofotometer. Beräkningar med 
Kubelka-Munk ekvationerna har gett s och k. 
 
De rena cellulosaarken får en mycket liten missfärgning (460nm) efter 90 minuter. 
Glukuronsyran ger ingen färg vid impregnering men efter 90 minuters åldring har arken 
blivit missfärgade. Arken som innehåller järn eller järn och glukuronsyra ger kraftig 
gulning efter 90 minuters åldring. I försöken har kalcium uppvisat en positiv effekt på 
ljusheten, den tycks till viss del motverka missfärgning orsakad av glukuronsyra och 
järn. Mangan verkar inte ha någon större inverkan. 
 
 
Bakgrund 
Inom pappersmassaindustrin används ca 30 % mekanisk massa1 bl. a. för tillverkning av 
tidningspapper, journalpapper och mellanskiktet i kartong. Ett vitt papper som inte 
gulnar är det optimala. Ju snabbare och mer papperet gulnar, desto mindre är det värt 
hos kunden. 
 
När veden raffineras minskar ljusheten. Detta sker redan under första raffineringen. När 
massan blir mörkare bildas kromoforer, dessa kan vara svåra eller till och med omöjliga 
att bleka bort. En massa med hög initial ljushet kräver mindre blekkemikalier vilket är 
mer miljövänligt och ekonomiskt. 
 
Det är därför viktigt att ta reda på vilka reaktioner som sker för att kunna förhindra 
bildning av kromoforer. 
 
 
Teori 
I mekanisk massa är cellulosan, ligninet, extraktivämnena och hemicellulosan kvar. Den 
sistnämnda utgör ca 28 % av veden i gran. Av dessa 28 % är 8-10 % xylan, och resten 
galaktoglukomannan. I granved är pH värdet 5,3. 
 
Under andra undersökningar2 på mekanisk massa har slutsatsen blivit att hemicellulosan 
och xylanet inte är inblandat i missfärgningen i nämnvärd grad. Då har fokus legat på 
ligninet och diverse extraktivämnen. 
 

 
1 Massa och papper - en grundbok, GMP 
2 Chromophoric content in wood and lignin…. 
   Mattias Johansson, Göran Gellerstedt                                                                                                                               
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Strukturformer for arabinoglucuronoxylan  
 = Glukuronsyra 

 

 
 
 
Xylan innehåller glukuronsyra, som man vet är mycket reaktiv. Glukuronsyran tros 
bilda kromoforer vid värme och vissa pH-värden. De förhållanden som råder under 
första raffineringen skulle kunna gynna bildningen av kromoforer ur glukuronsyran.  
 
I veden finns bl a, järn (Fe), kalcium (Ca), mangan (Mn).  
 
Tabell 3.1   
 

Metall ppm i granved3 
Fe 10-100 
Ca 400-1000 
Mn 10-100 

 
 
Försök har utförts, där resultaten visat att de alkaliska jordartsmetallerna, kalcium, 
magnesium och barium, har positiv inverkan på ljusheten. Dels blir effekten av dessa 
positiv under blekningen, men även efter blekningssteget behåller papperet sin ljushet 
bättre i närvaro av dessa metaller4. 
 
En nackdel med kalcium och barium är att det bildas avlagringar av ämnena i systemet. 
Annars uppträder dessa alkaliska jordartsmetaller på ett positivt sätt för massans ljushet. 
Kalcium är inte lika hårt bundet som järn i massan och går till viss del att eliminera med 
komplexbildare. Det medför att en del av det sköljs bort i samband med urvattningen, 
medan järnet däremot inte påverkas av komplexbildaren och stannar kvar i massan. 
 
Järn finns naturligt i veden. Det är svårt att eliminera under massatillverkningen, och 
kan därför inte förbises. Järn kan dessutom tillkomma i processen p g a nötning och 
korrosion av utrustningen. Järn kan vara elektrostatiskt bundet, jonbundet eller utfällt 
som götit i massan och därför har inte vatten eller komplexbildare möjlighet att lösa ut 
järnet. För det behövs en syra, med ett så lågt pH som 2,0-2,1, vilket i sin tur inte är 
lämpligt att ha i processen. Detta pH försämrar pappersstyrkan drastiskt, eftersom 
cellulosakedjor klipps av i och med det låga pH-värdet.  
 

                                                 
3 Forest Products Chemistry 
   Per Stenius 
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Järn är ett problem, eftersom det inte går att bleka så att det håller sig ofärgat. Det är 
svårt att bli av med från massan eftersom det fastnar, sugs fast vid fibrerna, i form av 
götit (FeOOH). Endast syra kan lösa upp götitbildningen. Det kan finnas en möjlighet 
att oskadliggöra järnet genom att få järnjonerna att binda till något annat, och bilda ett 
starkt komplex. I försök har det hittills inte hittats någon komplexbildare, som lönar sig 
att använda inom industrin. 
 
Svårigheten med mangan är att det påverkar blekningen, eftersom ämnet då katalyserar 
sönderdelningen av väteperoxid5. Mangan går dock att få bort bra med komplexbildare. 
 
Ett problem är, när man mäter mekanisk massa med UV-VIS spetrofotometer, att lignin 
har en topp vid ca 280 nm. Det gör att det är svårt att avgöra om det är lignin som deltar 
i en reaktion eller om det kan vara produkter från andra reaktioner, t ex med 
kolhydrater. HMF (5-hydroxymethyl-2-furaldehyd) har en topp vid ca 280-285 nm6, 
och bildas bl a genom reaktion av D-glukos i svagt sur, varm miljö7. HMF är reaktiv 
och deltar i kromoforbildande reaktioner. Används inte ren cellulosa som en 
modellsubstans är det alltså svårt att avgöra om det är något annat än lignin som har 
reagerat.   
 
Däremot sker kanske inte samma reaktioner i försök med ”konstmassa” som med riktig 
mekanisk massa, eftersom det då finns flera andra ämnen som kan reagera, och som 
kanske skulle förhindra några av de reaktioner som sker utan dem. 
 
Det är av intresse att undersöka om kalcium skulle kunna ge en ljus massa redan under 
den första delen av processen, den som på fabriken blir under första raffineringen. Om 
glukuronsyran i kombination med kalcium utvecklar mindre eller mer kromoforer och 
leukokromoforer. Om det finns möjligheter att tillsätta eller ta bort något ämne redan 
under första raffineringen, för att motverka bildningen av kromoforer, kan detta vara 
ekonomiskt försvarbart. 
 
För att få så fullständig information som möjligt om vilka reaktioner som sker, bör man 
studera hela våglängdsområdet. Då upptäcks toppar som bildas i UV-området, och som 
vid åldring kan leda till ett skörare och mindre ljusstabilt papper. Annars är det vanligt 
att man bara kontrollerar papperets ljushet vid området kring 457 nm, den s k ISO-
ljusheten.  
 
Kubelka-Munk ekvationer: 
Teorin gäller för translucenta materiel, under bestrålning av diffust ljus. Ur ekvationerna 
fås sambandet mellan reflektansfaktorn och storheterna ljusspridning, s, och 
ljusabsorption, k, fram. Vanligtvis används enheten m2/kg. 
 
De relativt enkla ekvationerna är som följer: 

                                                 
5 Effect of Metal Ions on Brightness, Bleachability… 
   V.N Gupta 
6 Participation of Carbohydratederived chromophores... 
  Ingegerd Forsskåhl, Henrik Tylli, Carola Olkkonen 
7 Formation of aromatic compounds from Carbohydrates… 
   Popoff, Theander 
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A = ½ ((Rgv-Rgs)(1+RvRs)-(Rv-Rs)(1+RgvRgs)) / (RsRgv-RvRgs) 
 

 

 
 

 
 
 
Vid beräkning av s och k genom Kubelka Munk ekvationerna, behövs ytvikten på 
arken. Med torrtänkt ytvikt menas massan torrsubstans i gram per kvadratmeter efter en 
torkningsprocedur (i detta fall i excikator) (I kubelka-Munk ekvationerna används 
kg/m2). I excikatorn sugs det mesta av luftfukten i arken upp. Efter torkningen är 
luftfuktigheten ca 5 % för alla försöksark. Att halten är densamma gör jämförelserna 
mer pålitliga.  
 
 
Metodik 
Till försöken behövs ark och impregneringslösningar. För tillverkning av dessa används 
laboratoriearkform, spektrofotometer, excikator, värmeugn, våg, plasthandskar, pincett. 
 
Ark 30 g/m2 
19,5 g mikrofibrillär cellulosa (1 % koncentration) från malda bomullslinters vägs upp 
och späds till 300 ml. Ett blött filterpapper läggs på viran i arkformen, eftersom arken 
annars klibbar fast (filterpapperet motverkar krympning av arket när det torkar eftersom 
det fixeras i utspänt läge).  
Massan hälls på och rörs om. 
Vakuum sätts på högsta effekt och är på i 10 s efter det att arket slutat att avvattnas. 
Arket lyfts därefter bort från arkformen och placeras ovanpå ett läskark. Ett fuktigt 
filterpapper läggs ovanpå och därefter ännu ett läskark.  
 
Slutligen pressas arken i 10 minuter under 0,1 kPa tryck. Arken fixeras med tejp på plan 
yta för torkning. Därefter skärs en bit på 7,5*7,5 cm ut ur arket. Arken placeras i 
excikator, för att de ska bli fria från fukt och ha samma fukthalt, och vägs. 

 
Grundlösningar tillverkas (se bilaga i appendix) från fast form. Uppvägning sker med 
fyra decimalers noggrannhet. Se appendix 
Utifrån grundlösningarna blandas impregneringslösningarna Se Tabell 4.1m h a pipett 
och automatpipett. Lösningarna pH-justeras därefter till pH 5,00 . 
Tre ark impregneras med samma lösning för att ge ett noggrannare resultat (se tabell 
4.1). Impregneringslösningen pipetteras ner på arken som får ligga i lösningen i 15 min. 
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Arken torkas, skärs ut (yta 5,5*5,5 cm) och placeras i exikatorn, för att sedan vägas på 
nytt. 
 
 
Tabell 4.1 
 

Beteckning Impregnerat med Koncentration 

A GlcA 2,5*10-2 M 

B FeCl3 6,25*10-4 M  

C MnCl2 6,25*10-4 M  

D CaCl2 6,25*10-4 M 

E GlcA+FeCl3 
2,5*10-2 M m a p glukuronsyra 
6,25*10-4 M m a p FeCl2 

F GlcA+MnCl2 
2,5*10-2 M m a p glukuronsyra 
6,25*10-4 M M m a p MnCl2 

G GlcA+CaCl2 
2,5*10-2 M m a p glukuronsyra 
6,25*10-4 M m a p CaCl2 

H GlcA+FeCl3+CaCl2 
2,5*10-2 M m a p glukuronsyra 
6,25*10-4 M m a p FeCl2 
3,125*10-3 M m a p CaCl2 

I GlcA+MnCl2+CaCl2

2,5*10-2 M m a p glukuronsyra 
6,25*10-4 M m a p MnCl2 
6,25*10-4 M  m a p CaCl2 

 
GlcA = glukuronsyra 
Arkens reflektans mäts i UV-VIS Varian Spektrofotometer, på tre olika ställen, för att 
undvika felaktiga resultat pga. ojämn impregnering. 
Efter första mätningen åldras arken i värmeugn och mäts efter 15 min, 30 min, 60 min 
resp. 90 min. Utifrån värdena räknas s och k ut m h a Kubelka Munk-ekvationer. 
Värdena läggs in Excel och därefter görs olika grafer och värdena jämförs. Efter det kan 
slutsatser dras och restultat sammanställas. Slutsatserna har grundats på 
spektrofotometiska mätningar av totalt 27 ark.  
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Resultat 
Diagram 5:1 och 5:2 
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Jämförelser mellan ren cellulosa, J, cellulosa och mangan, C, samt cellulosa och 
kalcium, D, visar att ljusheten hos cellulosan inte påverkas särskilt mycket av mangan- 
och kalciumtillsatser under åldring i värme. Det blir ingen skillnad på ren cellulosas 
åldring och cellulosa med tillsats av kalcium eller mangan. Tillsats av järn ger viss färg 
redan innan åldring. Efter 90 minuter syns en kraftig gulning. Även vid 280 nm kan en 
tydligt påverkan ses.  
 
Diagram 5:3 och 5:4 
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Cellulosa med tillsats av glukuronsyra, A, ger dels en topp vid 280 nm men också färg 
vid 460 nm efter 90 minuters åldring. När även kalcium finns närvarande, G, syns det 
att gulningen är mindre efter åldringen. Även toppen vid 280 nm är mindre. 
Mangantillsats, F, ger en viss minskning vid 280 nm men ingen större effekt vid 460 
nm. Närvaron av järn, E, ger dels färg redan innan åldringen, och efter 90 minuter har 
absorptionskoefficienten ökat med ca 5 enheter vid 460 nm. Även ökningen vid 280 nm 
är större än i de andra fallen. 
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Diagram 5:5 och 5:6 
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När även kalcium finns i arken med glukuronsyra och järn, H, eller glukuronsyra och 
mangan,I, blir gulningen mindre.  Mängden kalcium i dessa försök är 5 ggr så stor som 
mängden järn och mangan 
 
 
Diskussion 
Kalcium verkar ha en dämpande effekt på gulningen, men det räcker inte för att 
oskadliggöra järnets verkan. I vidare försök skulle det vara intressant att använda andra 
koncentrationer. Till exempel öka mängden kalcium och minska halten järn och se vilka 
förändringar som sker. Att använda likvärdiga halter med de som finns naturligt i veden, 
skulle ge en bättre uppfattning om vilka mängder kalcium som skulle behöva tillsättas 
för att förbättra ljusheten. 
 
Det vore också bra att ta reda på den exakta mängd av järn, kalcium och mangan som 
togs upp av arken. Det kan göras genom att göra inaskningar av massan och analysera 
den på ICP. 
 
Kalcium ser inte ut att ha någon betydande effekt på kort sikt. Första raffineringen tar 
mindre än en s1. Massan är dock upphettad både före och efter raffineringen, och det 
skulle innebära att kalcium ändå hinner verka. 
 
Vid 457 nm motverkar kalcium på järnets och glukuronsyrans gulning ca 2 enheter. 
Ganska låg halt kalcium har använts, kanske för låg för att ge stora effekter. Effekten 
skulle möjligtvis bli mer drastisk, om halten kalcium ökades, och eventuellt att halten 
järn minskades. 
  
Eftersom kalcium tillsattes i 5 gånger så stor mängd som järn och mangan i försök H 
och I, så vore det intressant att se hur cellulosa och den högre kalciummängden samt 
glukuronsyra och den högre kalciummängden påverkar ljusheten. 
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Teorier2 finns, som menar att tekniken och förhållandena som används under 
raffineringen spelar stor roll för bildningen av kromoforer. Fokus bör läggas på att 
förbättra dessa, istället för att tillsätta metalljonlösningar eller komplexbildare. 
 
Det vore även intressant att göra liknande mätningar i närvaro av fukt för att se hur det 
blir, eftersom fukthalten är högre i en raffinör.  
 
Eftersom ren mikrofibrillär bomullscellulosa använts har det inte varit ett naturligt 
tillstånd. Det skulle därför kunna vara intressant att göra samma tester med vanlig 
mekanisk massa och se hur resultaten blir då. Det som är problemet är att det är svårt att 
veta vad det är som har reagerat, men det är ändå intressant eftersom massan är i sådan 
form när den raffineras. Mekanisk massa innehåller ju väldigt många fler ämnen än bara 
glukuronsyra och cellulosa (bl a extraktivämnen och lignin) som skulle kunna leda till 
fler reaktioner. Att fler ämnen finns i massan kan också påverka reaktionsförloppet på 
så sätt att de förhindrar vissa reaktioner som skett i våra försök. 
 
En metall som skulle vara intressant att göra mätningar på är magnesium. Man vet att 
magnesium fungerar bra vid blekning eftersom det kan oskadliggöra mangan vid 
blekning8. Det har konstaterats att både kalcium och magnesium förbättrar ljusheten på 
slipmassa av gran betydelsefullt. Tyvärr har inte tid funnits för att utföra dessa försök 
med massan som används i våra försök. Att göra det och jämföra vilken metall av 
kalcium och magnesium som är mest effektfull när det gäller ljusheten skulle vara ett 
spännande vidare försök som skulle kunna göras. 
 
Med tanke på den knappa tiden har en hög järnnivå valts, för att lätt kunna se en effekt. 
Det har också använts en förhållandevis låg nivå av kalcium för att ta reda på om 
metallen har någon effekt över huvud taget i mindre mängd, eller om väldigt stora 
mängder av ämnet måste tillsättas. Andra vidare försök som skulle vara intressanta att 
utföra är därför att göra samma försök som nu gjorts men med andra mängder och 
koncentrationer. Ett exempel är att öka mängden kalcium och minska halten järn och se 
hur resultaten blir i den kombinationen. Att öka halten kalcium i proven skulle 
dessutom vara intressant i den aspekten att man då skulle se om en ökad halt av ämnet 
skulle medföra att ljusheten också ökar betydande i jämförelse med ljusheten vid den 
låga nivån. Om skillnaden inte blir markant så är det kanske onödigt att tillsätta extra 
kalcium till pappersmassa under tillverkningen. 
 
Att tillsätta mycket kalcium i pappersmassan skulle inte bli dyrt, men besvärligt 
eftersom det skulle innebära processproblem. Kalciumet skulle visserligen kunna gå att 
återvinna, men frågan är om det är ekonomiskt försvarbart.  
 
För att ta reda på vilka ämnen som bildas vid topparna (se diagram i appendix), skulle 
en kemisk analys kunna göras, t ex GCMS9. 
 

 
8 Effect of Metal Ions on Brightness, Bleachability and colour reversion of groundwood 
   V. N  Gupta 
9 On the Thermal Yellowing… 
A Granström 
 

 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 78 (125) 

 
 
 
 

 
Felkällor 
Impregneringarna kan ha blivit ojämna, vilket leder till viss differens vid beräkning av 
ytvikt, samt orättvisa mätningar i spektrofotometern pga för höga koncentrationer av de 
bildade kromoforerna. Felaktig ytvikt kan även uppkomma om arken släppt från 
tejpningen, när de torkades. Under tiden att arken fördes från excikatorn till vågen kan 
arken ha dragit åt sig lite fukt, vilket gör att ark som dröjt lite mer än något annat får 
större ytvikt än övriga. 
 
Tiden som arken åldrades kan skilja på någon minut vilket medför att jämförelserna inte 
blir helt rättvisa. Mätningen av arean på arken kan också ha varierat en aning. 
 
 
Sammanfattning 
Handark har impregnerats med glukuronsyra och metalljonlösningar av järn, mangan 
eller kalcium i olika kombinationer. Genom spektrofotometriska tester på arken, har 
intressanta toppar hittats, vid 280 nm. Där har även lignin sin topp, men eftersom lignin 
inte existerat i massan, så vet vi med säkerhet att det inte är ligninets topp i dessa 
försök.  
 
Enligt utförda undersökningar på mitthögskolan, har följande resultat kommit fram: 
 Ark impregnerade med endast glukuronsyra, visade upp höga absorptionsvärden 

efter 90 minuters åldring, även inom det område som omfattar synliga våglängder.  
 Kalcium verkar ha en förmåga att förhindra att papperet gulnar, då 

absorptionsförmågan är betydligt lägre med kalcium än utan. 
 Mangan har haft ingen eller möjligen en viss positiv effekt. 
 Ark impregnerade med järn, med eller utan andra tillsatser, har visat höga 

absorptionsvärden allt igenom.  
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Appendix 
 
Cellulosavärdet kommer från en annan mätning med ungefär samma ytvikt. 
 
Tabell 5.1  
 

Bet. Impregn K vid 0 min K vid 90 min 

  280 nm 460 nm 280 nm 460 nm 

A GlcA -0,1342 -0,03943 45,333390 12,700670 

B FeCl3 11,20662 0,806421 28,227470 4,088641 

C MnCl2 
 1,460921 0,421878 12,21084 1,459792 

D CaCl2 -0,34899 -0,01155 10,168350 1,037159 

E GlcA+FeCl3 12,24206 0,709755 56,4431 15,53459 

F GlcA +MnCl2 -0,51858 -0,04013 39,36008 12,20624 

G GlcA +CaCl2 1,159185 -0,05206 38,86027 10,487890 

H GlcA 
+FeCl3+CaCl2 

9,578107 0,524034 41,646380 13,524920 

I GlcA 
+MnCl2+CaCl2 

0,077737 0,209554 31,71074 10,18444 

K = impregn. ark – oimpregn. ark  
 
Stamlösningar 
 
Stamlösning 1 
1 M NaOH (0,1 liter) 
Mw = 40,0g/mol 
1mol/liter*0,1 liter = 4,00 g 
 
4,00 g vägs upp och späds med milli-Q vatten till 100 ml i en mätkolv. 
 
Stamlösning 2 
0,25M = 0,25 mol/liter Glukuronsyra (0,05 liter) 
Mw =194,1 g/mol 
0,25mol/liter*0,05 liter = 0,0125 mol 
 
0,0125 mol*194,1g/mol = 2,427 g 
 
2,427 g vägs upp i en bägare och ca 35 ml milli-Q vatten tillsätts. När allt har löst sig 
kontrolleras pH med en pH-meter. 
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Justera pH till 5,0 med 4 M NaOH. Därefter förs lösningen över till en mätkolv och 
späds upp med milli-Q vatten.  
 
Stamlösning 3 
0,125 M kalciumklorid 0,250 liter 
CaCl2 x 2 H2O 
Mw = 147,01g/mol  
0,125mol/liter*0,250 liter = 3,125*10-2 mol 
3,125*10- 2mol*147,01g/mol = 4,5940 g 
 
4,5940 g späds till 500 ml med milli-Q 
 
Stamlösning 4 
0,125 M järnklorid 0,050 liter 
FeCl3 x 6 H2O 
Mw = 270,30 g/mol 
0,125mol/liter*0,050 liter = 6,25*10-3 mol 
6,25*10-3 mol*270,30 g/mol = 1,6894 g 
 
1,6894 g späds till 50 ml med milli-Q 
 
Stamlösning 5 
0,125 M manganklorid 0,050 liter 
MnCl2 x 4 H2O 
Mw = 197,89 g/mol 
0,125mol/liter*0,050 liter = 6,25*10-3 mol 
6,25*10-3 mol*197,89 g/mol = 1,2368 g 
 
1,6894 g späds till 50 ml med milli-Q 
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UTVÄRDERING AV BLEKEFFEKTEN HOS MIXER AVSEDD 
FÖR DITONITBLEKNING 
 
 
Jesper Jacobsson och Alexander Näslund 
Handledare: Annsofie Torgnysdotter och Anna-Lena Lindström, Mitthögskolan 
 
 
Bakgrund 
För att erhålla ett papper som håller samman till ett ark krävs det starka fiberfogar, dvs. 
fogar (bindningar) mellan enskilda fibrer. Olika typer av kemiska interaktioner mellan 
de två fiberytorna i fogen ger upphov till att arket håller samman. Dessa interaktioner 
kan vara av syra-bas karaktär, kovalenta bindningar, van der Waals interaktioner samt 
elektrostatiska interaktioner. En ökad fog area ger en ökad molekylär kontakt area vilket 
leder till att fler bindningar kan fås i fogen. En ökad svällning av fibrerna skulle därmed 
ge en ökad molekylär kontakt area, dock leder en ökad svällning av fibern också till att 
fler laddningar kommer I kontakt med varandra och en repulsion fås. Det uppstår alltså 
en balansgång mellan svällning och elektrostatisk repulsion. 
 

 

Projektet 
I projektet framställdes katjoniska fibrer 
samt anjoniska fibrer. Pappersark tillverka-
des med olika sammansättningar av laddade 
fibrer och även ark med inblanding av 
natriumklorid gjordes. Fibrerna laddnings-
bestämdes och papperets mekaniska egen-
skaper såsom densitet och dragstyrka mättes. 
Vid sidan av projektet så mättes även E-
modulen på enskilda fibrer. 

 
Jesper: Jag tycker sommarskolans upplägg har varit alltigenom bra. Jag tycker att jag 
har lärt mig mycket, och det som har varit till mest nytta för mig är nog varit det att jag 
har fått sett och uppleva olika miljöer där man arbetar med kemi. Jag tycker att jag har 
fått känna skogsindustrin som bransch bättre än förut, och jag kan efter det här mycket 
väl tänka mig att arbeta inom branschen. 
 
 
Alexander: Sommarskolan har medfört 
en hel del nya upplevelser och även avlivat 
vissa myter och fördomar som man haft 
om cellulosaindustrin. Jag tycker definitivt 
att man fått med sig en hel del i 
”ryggsäcken”. 
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Abstract 
Det är allmänt känt att några av det viktigaste attributet för pappersstyrka är 
bindningarna mellan pappersfibrer. Bindningarna mellan pappersfibrer som uppstår vid 
konsolideringen av pappret är mestadels vätebindningar. Vätebindningar i sin tur är 
beroende av avstånd för att bildas, således desto närmare fibrerna och framförallt 
mikrofibrillerna kommer varandra desto mer bindningar uppstår.  
 
Syftet med detta projekt har varit att studera hur styrkan av finberfogen beror på bland 
annat fiberladdningen. Även hur tillsats av salt påverkar fiberfogen har studerats. I våra 
studier med jämförning av ark har det påvisats att minskade avstånd kan uppnås genom 
ökad laddning på ytan, tackvare elektrostatisk attraktion och svällning. Detta medför en 
ökad kontakt mellan fibrerna och minskade bindningsavstånd, och således även ökat 
antal kemiska interaktioner. I detta arbete har teorier kunnat styrkas om att ökad 
ytladdning ger ökad styrka. Försöken har även visat att olika inblandningar av negativt 
och positivt laddade fibrer har gett olika resultat i styrka. En blandning av negativa och 
positiva fibrer har medfört en ökad styrka, på grund av elektrostatisk attraktion, medan 
en mäld med enbart positiva, eller negativa fibrer har medfört en elektrostatisk 
repulsion. Den elektrostatiska repulsionen har minskat vid tillsats av salt till mälden, 
vilket kan förklaras med den minskade Debay längden.  
 
 
Inledning/bakgrund 
Syftet med projektet är att studera hur de kemiska bindningarna påverkar 
pappersstyrkan, som är en av de viktigaste egenskaperna pappersproducenterna tar 
hänsyn till när de tillverkar papper, och någonting de ständigt försöker att förbättra. Kan 
de med samma mängd massa tillverka ett starkare papper så kan de även göra ett lättare 
papper utan att förlora i styrka, och de kan därmed vinna både marknadsandelar och 
tjäna stora pengar, samtidigt som kunden blir nöjd. Trots att pappersstyrkan är en 
mycket viktig egenskap är de mekanismer som styr den fortfarande ej fullständigt 
utredda, där pappersfysiker och papperskemister har olika teorier som ibland är svåra att 
överbrygga. Som i så många andra fall är det troligen en kombination av en mängd 
olika faktorer som leder till slutresultatet, och pappersforskarna kan i dag inte med 
säkerhet uttala sig om vilka faktorer som har störst betydelse för pappersstyrkan.  
 
Uppgiften i detta projekt är att studera fogarna mellan fibrerna, vilket är ett delprojekt i 
ett större fiberfogsprojekt. Det projektet, tillsammans med andra projekt har i syfte att 
ge förståelse för de grundläggande principerna och mekanismerna som styr bildandet av 
en stark fog. En ökad förståelse för bildandet av fogen under konsolideringen kan 
komma att underlätta styrningen och optimeringen av de papperstekniska processerna. 
 
I detta projekt kommer inverkan av elektrostatiska interaktioner i fiberytan och i 
fiberfogen att studeras, och hur dessa påverkar pappersstyrkan. Även den omgivande 
salthaltens betydelse under konsolideringen kommer att undersökas. De bindningar som 
främst kommer att påverka pappersstyrkan är vätebindningar och van der Waals-krafter, 
och det är de som kommer att studeras. För att göra detta kommer vi att tillverka 
pappersark med olika inblandning av anjoniska och katjoniska fibrer och se hur de 
påverkar pappersstyrkan.  
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Teori  
Fibrer och pappersuppbyggnad 
Papper består i huvudsak av cellulosa och mindre mängder av 
finfraktion, lera och andra fyllmedel som har formats i ett 
nätverk under konsolideringen på pappersmaskinen.  

 

 
Cellulosa är en linjär polymer uppbyggd av β-glukosenheter 
som har sammankopplats i cellobiosenheter med 1-6-β-
bindningar (glykosidbindningar) (figur 3.1). Cellobisenheterna 
är sedan sammankopplade till långa raka cellulosamolekyler, 
vanligtvis bestående av 9000-10000 glukosenheter.  
 
Cellulosamolekylerna ligger sedan ordnade i knippen (figur 
3.2) i fibrillära nätverk, mikrofibriller. Dessa består 
omväxlande av kristallina (välordnade) områden och av amorfa 
områden (oordnade), och är bundna tillsammans i större 
enheter, fibriller. Det är sedan fibrillerna som bygger upp 
själva vedfibern. Figur 3.2. Hur cellulosan är

ordnad på olika nivåer i fibern.
 
A   Fiber 
B   Fibertvärsnitt 
C   Fibrill 
D   Mikrofibrill 
E   Kristall 
F   Enhetscell 
G   Cellobiosenhet 

 

 

 
 

Figur 3.1. Två glukosenheter samankopplade till en
cellobiosenhet  

 
 

Fog och pappersstyrka 
Pappersstyrka 
När ett papper går av kan det vara två saker som händer. Dels kan det vara själva 
fibrerna som går av, men det kan också vara bindningarna mellan fibrerna som ger vika. 
De ger då successivt efter allt eftersom belastningen ökar, ända tills fibrerna lossas från 
varandra och glider ur sitt nätverk. Härvid kan även mekaniska faktorer som friktion 
mellan fibrerna och grad av mekanisk intrassling  
inverka. 
 
I detta projekt har de kemiska bindningarna mellan fibrerna och deras inverkan på 
pappersstyrkan studerats. För att vara säkra på att det är bindningsstyrkan som ger 
utslag vid våra mätningar har vi tillverkat ett svagt papper som brister vid belastningar 
långt under de som krävs för att få de enskilda fibrerna att gå av. 
 
Hur starkt pappret sedan blir beror på flera olika parametrar, som kan delas in två 
huvudgrupper (1). Dels mekaniska faktorer, som till exempel friktion mellan fibrerna, 
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grad av intrassling och hur stark själva fibern är, samt kemiska faktorer som 
bindningstyp, bindningsavstånd, och bindningsgrad mellan fibrerna. Det som nu har 
studerats är bindningarnas inverkan på pappersstyrkan, och då främst vätebindningarnas 
betydelse, samt den kemiska miljön i form av jonstyrka.  
 
Olika bindningstyper 
Det finns flera olika bindningstyper mellan fibrerna i pappret. Det är dels van der 
Waals-bindningar, jonbindningar, elektrostatisk interaktion och vätebindningar. Det är 
främst vätebindningar, och van der Waals-krafter som ger pappret dess styrka. Inte på 
grund av att de är de starkaste bindningarna utan på grund av att de är de mest frekvent 
förekommande.  
 
Med van der Waals-krafter menas svaga krafter mellan atomer som uppkommer genom 
att elektronerna i de deltagande atomernas elektronmoln anpassar sig så att de rör sig i 
takt med varandra, viket kallas för elektronkorrelation. Det här leder till att atomerna 
kommer att fungera som tillfälliga dipoler vars riktning ständigt varierar. De krafter de 
ger upphov till kallas även dispersionskrafter, och de är de som gör att ädelgaser och 
oladdade atomer kan kondenseras till vätska eller fast fas. För polära molekyler 
inkluderar man även i begreppet van der Waals-krafter elektrostatisk dipol-diol-
växelverkan. Van der Waals-bindningar är svaga bindningar med en bindningsenergi på 
2 kJ/mol men på grund av deras stora antal inverkar de väsentligt på styrkan av fibrerna 
och fiber-fiber-bindningarna.  
 
Vätebindningar är polära bindningar där väte binder med antingen fluor, syre eller kväv 
(de tre mest elektronegativa ämnena). Binder en väteatom med en elektronparbindning 
till en syre-, kväve- eller fluoratom och det finns en annan av dessa atomer i omedelbar 
närhet kan väteatomen flytta sig fram och tillbaka, oscillera mellan de båda atomerna. 
Det här leder till en elektrostatisk attraktion mellan de båda atomerna med väteatomen 
som brygga. Den här typen av bindning kallas för vätebindning och ibland även för 
vätebrygga. Bindningsenergin för en vätebindning är 20 kJ/mol Vilket är ungefär en 
tjugondel av de starka kovalenta bindningarna (464 kJ/mol), och är på korta avstånd ca 
tio gånger starkare än de svaga dispersionskrafter som leder till attraktion mellan 
oladdade atomer och molekyler. Förutsättningen för att vätebindningar ska uppstå är 
alltså att det finns antingen hydroxidgrupper eller amingrupper i en molekyl (flor kan vi 
här bortse ifrån). Ligger dessa grupper nära varandra kan det uppstå vätebryggor både 
inom molekylen, intramolekylära bindningar och mellan molekyler, intermolekylära 
bindningar.  
 
I cellulosamolekylen uppstår det intramolekylära bindningar mellan cellulosa-
molekylens hydroxidgrupper (figur 3.3), vilket leder till uppstyvning av molekylen. 
Mellan cellulosamolekyler kan det uppstå intermolekylära bindningar vilket leder till 
uppbyggnaden av fibrer, och att fibrer kan sammanlänkas till ett starkt papper. 
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Vatten har en förmåga att tränga mellan 
cellulosamolekyler vilket leder till att de 
binder till vattenmolekylerna i stället för 
med andra cellulosamolekyler, vilket 
förklarar varför papper tappar styrka när 
det blir blött. 

 
 Figur 3.3. Vätebindningar mellan två 

cellulosamolekyler 
 
 
Elektrostatiska interaktioner och svällning 
Är fibrerna laddade så leder det till att fibrernas ytteryta sväller vid kontakt med vatten, 
och det på grund av elektrostatisk repulsion. Det här leder då till att den molekylära 
kontaktytan kommer att öka, vilket leder till en ökad grad av intrassling, och att det 
bildas fler kemiska interaktioner mellan fibrerna. Den totala laddningen i fibrerna har 
dock inte så mycket att göra med svällningen, utan det är främst laddningarna på 
fiberytan som leder till en ökad svällning (2). 
 
Tillverkas papper på lika laddade fibrer så kommer de att till viss del repellera varandra, 
men det kommer att balanseras av att den molekylära kontaktytan ökar. Tillverkas 
papper på både anjoniska och katjoniska fibrer är det troligt att de utöver att svälla även 
kommer att dras till varandra på grund av elektrostatisk attraktion. De borde då komma 
närmare varandra så att fler vätebindningar bildas.  
 
Tillsätts natriumklorid till mälden så kommer inte fibrerna att svälla lika mycket (3). 
Det kan förklaras med hjälp av osmos, och med den minskade Debye längden. 
Fiberväggen betraktas här som en gel (4) med stationära bindningar, där vatten, men 
inte joner kan ta sig in och ut ur. Tillsätts salt till den omgivande lösningen kommer då 
det osmotiska trycket att minska i gelén vilket leder till mindre svällda fibrer. Fibern 
kommer ändå att svälla något på grund av den elektrostatiska repulsionen mellan fiberns 
mikrofibriller. Natriumkloriden kommer även att skärma av laddningarna en aning, på 
grund av en minskad Debay längd  vilket leder till att lika laddade fibrer kommer att 
kunna komma närmare varandra och då bilda fler vätebindningar.  
 
Pappers fysikaliska egenskaper  
Ytvikt 
Ett pappers ytvikt specificeras som vikt per areaenhet (3.4). I ytvikten inkluderas 
vattenmängden i papperet under de rådande omständigheterna, som vid papperstester 
oftast utförs vid en relativ luftfuktighet på 50 % och vid temperaturen 23°C. 
 

 
 

 
²)/( mkg

erkvadratmet
papperratkonditionekgwYtvikt == (3.4) 
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Tjocklek 
Tjocklek är en annan fundamental egenskap hos papper i och med att den är direkt 
avgörande för papperets böjstyvhet. Önskvärt är en jämn tjocklek över hela papperet, ty 
även en liten avvikelse i tjocklek som adderas i många skikt kan leda till ojämna böcker 
och skeva pappersrullar vilket försvårar körningen i tryckmaskinen.  
 
Det finns många olika utarbetade metoder för att mäta tjockleken hos papper, men ingen 
av dem är riktigt bra. De flesta tenderar till att överskatta papperets medeltjocklek, 
särskilt vid mätningar på enstaka ark. Mycket beroende på att det är svårt att undvika att 
inkludera papperets ytojämnheter i mätningen. 
 
Vi har mätt tjockleken på enstaka ark enligt SCAN. Tjockleken har mätts som avståndet 
mellan två parallella plattor med arean 200 mm² och trycket 100 kPa. 
 
Densitet 
En annan viktig parameter vid papperstillverkning är densiteten. Papper är inte ett 
homogent material utan innehåller varierande mängder luft. Densiteten hos 
maskintillverkat papper varierar från 300 till 1000 kg/m³. Hos vårat handjorda papper 
var vi nere på en densitet på ca 150 kg/m³. Densiteten hos papper påverkas av vilka 
fibrer som används och även av i stort sätt alla de processer som används vid 
papperstillverkningen. Det finns alltså stora möjligheter att påverka densiteten vid 
papperstillverkningen och på sätt även pappersegenskaperna. 
 
Densiteten definieras som kvoten av ytvikt och tjocklek (3.5), och noggrannheten är 
således beroende på tjocklekmätningen som är svår att få riktigt bra (se 3.4.2). 
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Ofta används det inverterade värdet av densiteten, vilket kallas för bulk. 
 
Dragstyrka 
Vid dragprovning av papper tas en kurva upp där kraft (N) sätts som funktion av töjning 
(ε = ∆l/l). Kurvan blir till en början linjär för att sedan vika av för att nå ett maximum 
vid brottpunkten.  
   Ur kraft-töjningskurvana kan ett flertal styrkeegenskaper bestämmas, och bland dessa 
finns dragstyrka (3.6), och dragbrottspänning (3.7). 
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Dragbrottspänningen som ofta används för att beskriva homogena material är ofta 
missledande att använda om papper, på grund av dess porösa struktur. Vanligtvis 
används i stället dragindex som ett mått på papperets styrka. Dragindex anger 
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dragstyrkan per ytvikt (3.8) och svarar vanligtvis bättre mot den användning pappret har 
i praktiken. 
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AFM 
I grund och botten och grovt förenklat kan sägas att en AFM (figur 3.9) känner av en 
yta. AFM som står för Atomic Force Microscopy är ett probe-mikroskop vilket betyder 
att den har en liten probe (figur 3.10), eller en liten ”pinne” med en spets som kan 
komma i kontakt med ytan och känna av dess struktur. Vidare kan även en 
mikroskopisk kolloidal sfär appliceras för att känna av ytor som är mjuka. Maskinen 
fungerar så att den mikroskopiska probe som känner av ytan är belyst med laserljus på 
ovansidan, som reflekteras i en detektor. När sedan kontakt med ytan fås och proben 
känner av strukturförändringar så kommer den att röra sig upp och ner, vilket ger olika 
lägen av mottagning i detektorn eftersom ljuset bryts i olika vinklar. Dessa rådata kan 
sedan överföras till figurer och digram så att man kan få en  
 
uppfattning om hur ytan på det undersöka materialet ser ut. Dock så har våra mätningar 
gjorts med en metod som mäter hårdheten av ytan. Detta för att få en uppfattning om 
svällningen av ytan. Mätningen har utförts genom att proben har tryckts ner mot ytan 
och en mätning har gjorts om hur långt proben har färdas ner i materialet, och hur stor 
kraft som har behövts. 
 

 

 

 

Figur 3.9.  AFM Figur 3.10. Prob som känner av ytan på en 
fiber. Både med och utan 
kolloidal sfär 
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Material och Metod 
Fibrer 
De fibrer som använts är regenererade cellulosa fibrer (lyocell) från Lenzing som har 
behandlats på 2 olika sätt. De katjoniskt laddade fibrerna är behandlade enligt patent (5) 
dock med vissa modifikationer. Isbadet var borttaget för att inte orsaka svällning hos 
fibrerna och vidare var natriumhydroxiden ersatt med metanol. Efter de 
rekommenderade 30 min avdunstades metanolen för att förhindra reaktion med GTAC 
(GlycidylTimethylAmoninChlorid). Vattnet som sedan skulle tillsättas hade ersatts med 
vatten/aceton blandning med en aceton koncentration på 80 %. Anledningen för dessa 
modifikationer är för att erhålla laddningar som endast sitter på ytan och inte inne i 
själva fibern.  
 
De anjoniskt laddade fibrerna har framställs genom en tvätt av fibrerna och sedan en 
torkning i 105 grader. Detta för att härda fibrerna och se till att laddningarna åter igen 
endast fastnar på fiberns yttre. Sedan utförs en karboxymetilering. (6) 
 
Karakterisering av fibrerna, som är nödvändiga för beräkningarna, utförs med de 
katjoniska fibrerna genom kväveanalys enligt metod MK2062, av mikrokemi i Uppsala 
samt för de anjoniska fibrerna genom konduktometrisk titrering (7). En bedömning av 
svällningsgraden utfördes med AFM (Atomic Force Microscopy) (8). 
 
Arkning 
För att utforma ark för pappersprovning användes en miniatyr av en arkform 
kallad ”Raketen” (figur 4.1), tillverkad av Mats Rundlöf från SCA Graphic 
Research. Kringutrustning som används i samband med ”Raketen” är som 
följer: guskplatta, glansplåtar, nylonvira, spatel samt 2st vattenhinkar, 
modell 20 liter. Själva ”raketen” består utav en bas med tre ben samt ett 
utloppsrör ner längs mitten av formen där det även sitter ett reglage för 
utflödet. Ovanför basen fortsätter utloppsröret och ovanför det sitter ett 
konformat munstycke som har en rektangulär bas. I en urfasning i konen 
finns en packning och där passas filtret in. Överst är själva formen som är 
rektangulär och gjord av plexiglas. 
 Figur 4.1. Raketen 
 
Utförande för raketen 
Mälden bereddes genom att andelen råmaterial (0, 42g) uppvägdes noggrant och 
blötlades med vatten, sedan defibrerades lösningen med 300 varv och späddes till en 
volym av 12 liter, (En mäld ger 12 ark) och pH ställdes till pH 8. Beredningsvatten som 
användes för att färdigställa ”Raketen” tappades upp och pH ställdes till pH 8. 
 
Arkformen fylldes med vatten och stödviran sattes på plats, stödviran täcktes sedan med 
vatten och nylonvira applicerades med stor försiktighet för inte orsaka luftbubblor som 
orsakar ojämnheter i det slutgiltiga papperet. Den övre delen av arkformen monterades 
och 2-3 cm vatten tillsattes i formen. Efter att en kort stunds god omrörning tappades en 
liter mäld upp och tillsattes till formen. Omröraren som tillhör ”raketen” fördes sedan i 
en långsam takt upp och ner 6 gånger, dock lite långsammare sista gången. När inga 
virvlar eller liknande defekter syns i lösningen så tappades vattnet ut i rask takt tills 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 97 (125) 

 
 
 

 
vattenspegel försvunnit varvid ögonblicklig stängning av kranen, demontering av 
överdelen av arkformen samt avlägsnande av nylonviran med pappret på ägde rum. 
 
Efterbehandling 
När pappret är torkat och pressat i 95 C°, 0,2 MPa under 8 minuter i pressen  tas det 
sedan vidare till analys och provning i flera olika punkter. Till en början vägs arken för 
att sedan klippas till rätt format (4 x 5 cm). Sedan monteras arken med 
inspänningslängden 2,5 cm i MTS’n och provas enligt SCAN P67.  
 
Statistiska metoder för sammanställning av resultat 
Resultaten sätts i digram och medel-, max- och minvärde räknas ut. Även 
standardavvikelse och konfidensintervall räknas ut och förs in i diagrammen.  
 
Standardavvikelse 
Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värdena sprids runt medelvärdet. 
Standardavvikelsen räknades ut genom att ett och ett värde beräknades i formeln (4.2), 
där den första variabeln är det aktuella värdet och den andra är medeltalet för alla 
värden. 

( )2
_
XXi −  (4.2) 

 
Därnäst togs värdena för alla tal och adderades och det värdet i sin tur dividerades med 
antalet tal minus 1. Därefter togs kvoten ur detta tal och standardavvikelsen erhölls.  
 
Konfidensintervall 
För att få förståelse om konfidensintervallet så sägs att den siffra konfidensintervallet 
motsvarar är förlitningsvärde, det vill säga hur många av de värden som sprids runt 
medlet som är godtagbara (4.3).  

 (4.3) 
 
Metoden för att räkna ut konfidensintervallet varierar beroende på hur stora 
provmängder som undersöks. I detta fall är det ekvationen för mindre provmängder som 
används (4.4).  
 

( )nstX /
_
±=µ  (4.4) 

 
t är en variabel som varierar med vilken konfidensgrad som efterfrågas (i detta fall 95 
%) samt vilken frihetsgrad det är. Frihetsgraden är ett en siffra som beror på hur många 
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beräkningar som utfördes i ekvationen till standardavvikelse minus 1, (n – 1). s betyder 
som sagt standardavvikelse och n är antalet beräkningar. Konfidensintervallet förs sedan 
in i diagrammen i form av staplar runt absolutvärdena. 
 
 
Resultat och Diskussion 
Laddningsbestämning av anjoniska fibrer  
Laddningsbestämningen har gjorts med konduktometrisk titrering (7). Som 
titreringslösning har använts 5mM NaOH. Laddningen på våra katjoniska fibrer var 
49,8 mikroekvivalenter per gram. 
 
Det som skiljer konduktometrisk titrering från titrering med avseende på pH-värde är 
det att man mäter förändringen i ledningsförmåga, konduktivitet i stället för förändring 
av pH-värde. Konduktiviteten avspeglar lösningens jonkoncentration, och principen 
konduktometrisk titrering är den samma som för titrering med avseende på pH-värde. 
 
Genom en pH-sänkning av det material som ska undersökas och sedan en sakta dosering 
av NaOH så mäts konduktivitetsändringen, och även pH-förändring vilket ger en kurva 
ur vilken laddningen i materialet kan mätas (se figur 5.1a och 5.1b). 
 

 
 
Figur 5.1a. Laddning mot mängd doserad NaOH för de anjoniskt laddade fibrer som använts 

 
Figur 5.1b. Laddning mot mängd doserad NaOH för de obehandlade fibrer vi har använt 
 
 
Av våra resultat som kan ses ovan kan efter några smärre beräkningar utläsas att de 
anjoniska fibrerna har en laddning på 49,8 µev/g, och att de obehandlade fibrerna har en 
laddning av 3,5 µev/g.  
 



FSCN/Mekanisk fiberteknologi 
Internet: http://www.mh.se/fscn  
 

 R-02-40 
Sida 99 (125) 

 
 
 

 
Laddningsbestämning av katjoniska fibrer 
Laddningsbestämning har utförts enligtmetod MK2062 på mikrokemi i Uppsala, och 
laddningen på fibrerna var 85,7 mikroekvivalenter per gram. 
 
Laddning och pappersstyrka 
Ark har tillverkats med olika inblandning av katjoniska och anjoniska fibrer, både med 
och utan inblandning av natriumklorid (NaCl). Tillsats av NaCl innebär att mälden har 
haft en NaCl koncentration på 0,1 M. Vi ser här att pappersstyrkan ökar med ökat antal 
laddningar (diagram 5.2). Det kan förklaras med att fibrerna sväller mer vid högre 
totalladdning, och en ökad svällning leder till en ökad molekylär kontaktyta, vilket i sin 
tur leder till ett ökat antal kemiska interaktioner. Det är troligen främst fler 
vätebindningar och van der Waals interaktioner som har bildats, och därmed lett till en 
ökad pappersstyrka. 
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Diagram. 5.2. Styrka mot laddning 
 
 
Styrka mot inblandning av katjoniska fibr
Vi ser här att de ark som har tillverkats på lad
har tillverkats på oladdade fibrer (diagram 5.
de laddade fibrerna har svällt (2, 3, 4), och d
vilket i sin tur har lett till en ökad grad av in
fler vätebindningar. 
 
Vi ser även att en ökad blandning av anjoni
varje leder till en ökad pappersstyrka. Det k
mellan de olikladdade fibrerna. De positiva
fibrerna attraheras av de negativa karboxy
Dessa fibrer kommer då närmare varandra
eftersom de då hade repellerat varandra. I oc
kan fler kemiska interaktioner ske. Den ökad
troligen på fler vätebindningar på grund av de
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dligt starkare än de som 
nledningen till det är att 
re molekylär kontaktyta, 
rerna, och därmed även 

 fibrer, upp till 50 % av 
elektrostatisk attraktion 
perna på de katjoniska 
 de anjoniska fibrerna. 
 haft samma laddning, 
er närmare varandra så 

 inblandning beror alltså 
det mellan fibrerna.  
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Vidare syns att de ark som tillverkades med tillsats av NaCl var svagare än de ark som 
tillverkats utan tillsats av NaCl, när både anjoniska och katjoniska fibrer blandats. Det 
beror troligtvis mestadels på den minskade svällningen (3, 4), vilken har lett till en 
minskad molekylär kontaktyta. Det kan även förklaras med den minskade Debay 
längden. Det innebär att laddningarna delvis har skärmats av vilket har lett till en 
minskad elektrostatisk attraktion, och därmed längre avstånd mellan fibrerna, och därav 
färre kemiska interaktioner. 
 
De katjoniska fibrerna var relativt högladdade (85,7 µeq/g), och även de borde avsvälla 
med en ökad salthalt, men de är ändå betydligt starkare än de övriga arken i 
undersökningen. Det kan förklaras med den minskade Debay längden, som har lett till 
en minskad elektrostatisk repulsion mellan fibrerna i fogarna. I och med att det inte fans 
någon elektrostatisk attraktion mellan de anjoniska fibrerna så försvagades inte de arken 
på samma sätt som de ark där det förekom både anjoniska och katjoniska fibrer. Om den 
elektrostatiska repulsionen var hög, skulle en tillsats av salt gynna bildandet av en fog. 
Det här styrks av en ökad densitet viket är följden av ett ökat antal bindningar.   
 
De anjoniska fibrerna var lägre laddade (48,9 µeq/g) än de katjoniska fibrerna. Detta är 
förmodligen orsaken till den lägre arkstyrkan. I figur 5.3b visas arkstyrkan normerad 
med fibrernas totala laddning.  
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Figur 5.3a.  Styrka mot andel katjoniska fibrer 
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Figur 5.3b. Styrka genom laddning mot andel katjoniska fibrer 
 
 
Sammanfattning 
Resultaten från detta arbete visar att en ökad ytladdning hos fibern leder till en ökad 
arkstryka. Detta beror på att ytsvällningen ökar och därmed den molekylära kontakt 
arean. 
 
Genom en ökad inblandning av katjoniska fibrer till en anjonisk mäld förbättras 
pappersstyrkan upp till 50 % inblandning vilket troligtvis beror på elektrostatisk 
attraktion mellan fibrerna. Natrium klorid sänker styrkan för ark av relativt lågladdade 
fibrer samt för ark av både anjoniska och katjoniska fibrer, troligtvis beroende på 
minskad svällning och svagare elektrostatisk attraktion mellan olikladdade fibrer. 
Däremot verkar NaCl höja pappersstyrkan för papper gjorda av högladdade fibrer, vilket 
troligen beror på minskad elektrostatisk repulsion, vilket ökar sannolikheten för 
fogbildning. 
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beräkningar som utfördes i ekvationen till standardavvikelse minus 1, (n – 1). s betyder 
som sagt standardavvikelse och n är antalet beräkningar. Konfidensintervallet förs sedan 
in i diagrammen i form av staplar runt absolutvärdena. 
 
 
Resultat och Diskussion 
Laddningsbestämning av anjoniska fibrer  
Laddningsbestämningen har gjorts med konduktometrisk titrering (7). Som 
titreringslösning har använts 5mM NaOH. Laddningen på våra katjoniska fibrer var 
49,8 mikroekvivalenter per gram. 
 
Det som skiljer konduktometrisk titrering från titrering med avseende på pH-värde är 
det att man mäter förändringen i ledningsförmåga, konduktivitet i stället för förändring 
av pH-värde. Konduktiviteten avspeglar lösningens jonkoncentration, och principen 
konduktometrisk titrering är den samma som för titrering med avseende på pH-värde. 
 
Genom en pH-sänkning av det material som ska undersökas och sedan en sakta dosering 
av NaOH så mäts konduktivitetsändringen, och även pH-förändring vilket ger en kurva 
ur vilken laddningen i materialet kan mätas (se figur 5.1a och 5.1b). 
 

 
 
Figur 5.1a. Laddning mot mängd doserad NaOH för de anjoniskt laddade fibrer som använts 

 
Figur 5.1b. Laddning mot mängd doserad NaOH för de obehandlade fibrer vi har använt 
 
 
Av våra resultat som kan ses ovan kan efter några smärre beräkningar utläsas att de 
anjoniska fibrerna har en laddning på 49,8 µev/g, och att de obehandlade fibrerna har en 
laddning av 3,5 µev/g.  
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Laddningsbestämning av katjoniska fibrer 
Laddningsbestämning har utförts enligtmetod MK2062 på mikrokemi i Uppsala, och 
laddningen på fibrerna var 85,7 mikroekvivalenter per gram. 
 
Laddning och pappersstyrka 
Ark har tillverkats med olika inblandning av katjoniska och anjoniska fibrer, både med 
och utan inblandning av natriumklorid (NaCl). Tillsats av NaCl innebär att mälden har 
haft en NaCl koncentration på 0,1 M. Vi ser här att pappersstyrkan ökar med ökat antal 
laddningar (diagram 5.2). Det kan förklaras med att fibrerna sväller mer vid högre 
totalladdning, och en ökad svällning leder till en ökad molekylär kontaktyta, vilket i sin 
tur leder till ett ökat antal kemiska interaktioner. Det är troligen främst fler 
vätebindningar och van der Waals interaktioner som har bildats, och därmed lett till en 
ökad pappersstyrka. 
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Diagram. 5.2. Styrka mot laddning 
 
 
Styrka mot inblandning av katjoniska fibr
Vi ser här att de ark som har tillverkats på lad
har tillverkats på oladdade fibrer (diagram 5.
de laddade fibrerna har svällt (2, 3, 4), och d
vilket i sin tur har lett till en ökad grad av in
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Vi ser även att en ökad blandning av anjoni
varje leder till en ökad pappersstyrka. Det k
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Vidare syns att de ark som tillverkades med tillsats av NaCl var svagare än de ark som 
tillverkats utan tillsats av NaCl, när både anjoniska och katjoniska fibrer blandats. Det 
beror troligtvis mestadels på den minskade svällningen (3, 4), vilken har lett till en 
minskad molekylär kontaktyta. Det kan även förklaras med den minskade Debay 
längden. Det innebär att laddningarna delvis har skärmats av vilket har lett till en 
minskad elektrostatisk attraktion, och därmed längre avstånd mellan fibrerna, och därav 
färre kemiska interaktioner. 
 
De katjoniska fibrerna var relativt högladdade (85,7 µeq/g), och även de borde avsvälla 
med en ökad salthalt, men de är ändå betydligt starkare än de övriga arken i 
undersökningen. Det kan förklaras med den minskade Debay längden, som har lett till 
en minskad elektrostatisk repulsion mellan fibrerna i fogarna. I och med att det inte fans 
någon elektrostatisk attraktion mellan de anjoniska fibrerna så försvagades inte de arken 
på samma sätt som de ark där det förekom både anjoniska och katjoniska fibrer. Om den 
elektrostatiska repulsionen var hög, skulle en tillsats av salt gynna bildandet av en fog. 
Det här styrks av en ökad densitet viket är följden av ett ökat antal bindningar.   
 
De anjoniska fibrerna var lägre laddade (48,9 µeq/g) än de katjoniska fibrerna. Detta är 
förmodligen orsaken till den lägre arkstyrkan. I figur 5.3b visas arkstyrkan normerad 
med fibrernas totala laddning.  
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Figur 5.3a.  Styrka mot andel katjoniska fibrer 
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Figur 5.3b. Styrka genom laddning mot andel katjoniska fibrer 
 
 
Sammanfattning 
Resultaten från detta arbete visar att en ökad ytladdning hos fibern leder till en ökad 
arkstryka. Detta beror på att ytsvällningen ökar och därmed den molekylära kontakt 
arean. 
 
Genom en ökad inblandning av katjoniska fibrer till en anjonisk mäld förbättras 
pappersstyrkan upp till 50 % inblandning vilket troligtvis beror på elektrostatisk 
attraktion mellan fibrerna. Natrium klorid sänker styrkan för ark av relativt lågladdade 
fibrer samt för ark av både anjoniska och katjoniska fibrer, troligtvis beroende på 
minskad svällning och svagare elektrostatisk attraktion mellan olikladdade fibrer. 
Däremot verkar NaCl höja pappersstyrkan för papper gjorda av högladdade fibrer, vilket 
troligen beror på minskad elektrostatisk repulsion, vilket ökar sannolikheten för 
fogbildning. 
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KOMPLEXBEHANDLADE ARK OCH PAPPERSSTYRKA 
 
 
Sofia Österberg och Erik Bränström 
Handledare: Jennie Forsström, Mitthögskolan 
 
 
Bakgrund 
När man kokar vedflis för att få pappersmassa så kokas bl.a. lignin bort. Mängden lignin 
som sen efter kokningen finns kvar anger det s.k. kappatalet hos en massa. Ju mer lignin 
som finns kvar i massan desto högre kappatal får massan. När lignin kokas bort bildas 
hålrum i fiberväggen och detta gör att massor med olika kappatal får olika stora porer.  
 
Till pappersmassan brukar man tillsätta styrkehöjande kemikalier. Olika kemikalier 
tillsätts beroende på om man vill höja våtstyrkan, torrstyrkan, z-styrkan m.m. Inom 
pappersindustrin används många olika typer av polymerer och olika polymerer beter sig 
väldigt olika. Ett intressant sätt är att använda kombinationer av polymerer, s.k. 
polymerkomplex, som tillsatts kemikalie, det är dock viktigt att välkarakteriserade 
system används. 
 

 

Projektet 
Eleverna skulle här tillverka ett komplex 
av en anjonisk och en katjonisk polymer. 
Komplexet tillsattes till 3 massor med 
kappatalen 16, 35 och 110. Mängden 
polymer som fastnade mättes och ark 
tillverkades. Våtstyrka och torrstyrka 
utvärderades och resultaten jämfördes med 
referensark. 
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Abstract 
Syftet med projektet var att undersöka huruvida det är möjligt att förbättra egenskaperna 
hos pappersark som är gjorda av massor med olika kappatal genom att tillsätta komplex 
av polymerer till massorna som används vid tillverkningen av arken.  
 
Att massor har olika kappatal innebär att olika stor mängd lignin är borttagen från dessa. 
Högt kappatal innebär hög ligninhalt. Polymerer är sammansatta av flera monomerer 
(enskilda molekyler) av samma sort, laddade polymerer kallas för polyelektrolyter. När 
polymerer reagerar med varandra bildas komplex. Idag används polymerer inom 
papperstillverkningen bl.a. för att förbättra våtstyrkan. 
 
Det styrkeadditiv som användes i studien var ett polyelektrolytkomplex bestående av 
komponenterna PAA (polyakrylsyra) och PAH (polyallylamin). 
 
Det första som utfördes var att finmaterialet togs bort från massorna, varefter massorna 
tvättades och sattes i Na+-form. Därefter gjordes komplex av PAA och PAH med ett 
förhållande 6:10. Sedan undersöktes hur mycket av komplexlösningen som skulle 
komma att gå åt vid arkningen, varefter denna utfördes. De färdiga arken testades och 
resultaten utvärderades. 
 
Resultaten visade att de komplexbehandlade arken hade klart högre dragindex än 
referensarken, både när det gäller torrstyrka och våtstyrka. 
 
 
Inledning 
Bakgrunden till det här projektet var att se om det är möjligt att förbättra styrkan hos ark 
som är tillverkade av kemisk massa av gran genom tillsatts av komplex. Att se om 
massor med olika kappatal påverkades olika av komplexbehandlingen var också en del 
av undersökningen. 
 
Kappatal 
Att massor har olika kappatal innebär att olika mycket lignin är borttaget från dem. Hög 
ligninhalt medför högt kappatal (1). 

Kappatalet = Procent lignin i torr massa / 0,15 

När kappatalet ökar så ökar laddningen hos fibrerna. När man tar bort lignin från massa 
kommer fibrernas porer att bli större, men bara till en viss grad. Tar man bort för 
mycket lignin kommer porerna att kollapsa p.g.a. att fibrillernas laddning kommer att 
bli för låg. Detta innebär att det inte finns tillräckligt med kraft att hålla uppe 
porväggen, och denna faller då ihop (2). 
 
Polymerkomplex 
Enskilda molekyler kallas monomerer (mono; en). Då flera monomerer av samma sort 
reagerar med varandra och bildar en längre kedja av sammansatta molekyler har det 
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bildats en polymer (poly; flera). Polymerer som är laddade kallas ofta polyelektrolyter. 
Vid bildande av komplex får två polymerer reagera med varandra och bilda större 
molekyler. Ett antal faktorer såsom polymerernas laddningsgrad och molekylvikt är 
mycket viktiga att känna till. En annan betydande faktor när man tillsätter komplex till 
fibrer, är fibrernas yta, både den utvändiga och den invändiga (3). 
 
Användningen av polymerer i pappersindustrin är redan idag ganska betydande. Bl.a. 
används de som retentionsmedel i mälden, vid papperstillverkningen, för att inte allt 
finmaterial ska lämna massan vid avvattningen och försvinna ut med bakvattnet. Ett 
annat intressant användningsområde är att använda polymerer och komplex av 
polymerer som torr- och våtstyrkemedel. För att göra detta tillförs en mängd komplex 
som ska adsorbera till fibrernas yta (3). Beroende av, som nämnt i stycket ovan, 
polymerernas laddningsgrad och molekylvikt, adsorberas komplexen olika till fibrerna. 
Mängden lignin som finns kvar i massan har också stor betydelse. 
 
 Hög ligninhalt, typ kappa 110, innebär stor laddning men mindre porstorlek  

många laddade komplex kan adsorberas till fibrerna.  
 Låg ligninhalt, typ kappa 16, innebär liten laddning och liten porstorlek, pga. 

kollaps  få laddade komplex kan adsorberas till fibrerna. 
 Medelhög ligninhalt, typ kappa 35, innebär medelhög laddning men stor 

porstorlek  många laddade komplex kan adsorberas till fibrerna. 
 
Pappersprovning 
Vid pappersprovning finns många olika saker att testa. Bl.a. bedrivs forskning på olika 
platser och det genomförs rutinmässiga tester i pappersbruken av (1): 
 

 Opacitet Värde för ogenomskinlighet 
 Ljushet Hur ljust papperet är 
 Vithet Hur vitt papperet är 
 Färg  Vilken färg papperet har, ofta små men betydande nyanser 
 Formation Fibrernas fördelning i papperet 
 Dragstyrka Kraften som behövs för att dra isär ett papper på längden 
 Rivstyrka Kraften som behövs för att riva isär papperet 
 Töjbarhet Hur elastiskt papperet är 
 L/T-kvot Olika egenskaper längs/tvärs maskinriktningen 
 Liksidighet Hur lika papperets översida och virasida är 
 Ytvikt Mäts i g/m² 
 Fukthalt Betecknar hur fuktigt papperet är vid olika mätpunkter 
 Tjocklek Betecknar hur tjockt papperet är vid olika mätpunkter 
 Densitet Mäts i kg/m³ 
 Bulk  Gammalt uttryck för inverterade värdet av densitet, m³/kg 
 Ytjämnhet Hur jämn papperets yta är  
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Teori 
De kappatal som de använda massorna hade var 16, 35 och 110. Det vi förväntade oss 
hända var att massan med kappa 110 skulle adsorbera flest komplex, eftersom den hade 
den högsta laddningen av de massor som undersöktes (se Inledning). Det andra som 
kunde tänkas hända var att den massa som hade kappa 35 skulle kunna adsorbera flest 
komplex p.g.a. att dess fibrer hade störst porer av massorna, dvs. mer komplex får plats. 
 
De massor som användes var oblekta och laboratorietillverkade. De hölls fuktiga från 
massamaskinen till färdiga ark för att porerna inte skulle förstöras. 
 
Polyelektrolytkomplexet (PEC) som användes i studien som styrkeadditiv bestod av två 
komponenter, polymererna PAA (polyakrylsyra, anjonisk) och PAH (polyallylamin, 
katjonisk) med PAH i överskott (se Fig. 1.). Detta p.g.a. att den positiva laddningen hos 
PAH och den negativa laddningen hos fibrernas karboxylgrupper attraheras till 
varandra. Komplexen som användes hade en laddning på ca 2 mekv/g och deras 
gyrationsradie var ungefär 300 nm, man kommer dock inte att ha en och samma storlek 
utan man får en storleksfördelning, och även en laddningsfördelning. 
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Fig. 1. Från vänster: PAH, PAA och komplexet av de två polymererna. 
 
 
Det var från början tänkt att polymererna CMC (karboxymetylcellulosa) och PVAm 
(polyvinylamin) skulle vara de två komponenterna i komplexlösningen. Efter 
undersökning av hur mycket som skulle komma att gå åt vid adsorption till massa, 
framstod det dock att den optimala koncentrationen av komplexlösningen var för svag 
och att det därför skulle komma att gå åt för mycket komplexlösning per mängd massa. 
 
 
Metodik 
Finmaterialborttagning och massatvätt 
Mälden, med en koncentration på ungefär 20 g/l, defibrerades först vid 10000 rpm. 
Därefter fraktionerades den genom en vira med hålstorlek 76 µm (200 mesh). 
Utrustningen som användes för detta var en Britt Dynamic Drainage Jar, avsedd för 
ändamålet finmaterialborttagning. Finmaterialet som avskiljts från massan slängdes 
bort. 
 
Massan sattes till Na+-form genom tvätt. Denna procedur inleddes med pH-justering av 
mälden, med koncentrationen 1 %, till pH ~ 2 m h a 1 M HCl (aq). Därefter lämnades 
mälden under omrörning i 30 min. Efter omrörning avvattnades mälden genom en 
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Büchnertratt, varefter destillerat vatten tillsattes. De två sista stegen, avvattning och 
tillsats av destillerat vatten, upprepades tills ett pH på ~ 4,5-5 kunde uppmätas. NaOH 
(aq) tillsattes till mälden tills pH ~ 9. Sedan utfördes avvattning och tvätt genom tillsatts 
av destillerat vatten, upprepade gånger, tills ett pH på ~ 7,5 infanns. 
 
Därefter torrhaltsbestämdes massan. 
 
Komplexbildning 
Polymererna PAH och PAA användes vid komplexbildningen i förhållandet 10:6. 
Koncentrationen på båda polymerlösningarna var 0,01 mol/dm3 och pH var 7. För att få 
exakta doseringar användes en dosimat vid bildandet av komplexen. Av praktiska skäl 
bildades i detta fall en liter komplex åt gången, med en doseringshastighet av 20 
ml/min. Doseringen skedde under omrörning. Innan användning lämnades 
komplexlösningen att stå över natten i rumstemperatur. 
 
Adsorption till fibermaterial 
0,5 g torrtänkt massa vägdes upp i en E-kolv varefter destillerat vatten med pH 7 
tillsattes så att volymen efter tillsats av önskad mängd komplex skulle uppgå till 100 ml. 
En viss mängd komplex tillsattes till innehållet i E-kolven, varefter detta fick stå på 
skakbord i 15 min. Efter omrörningen filtrerades E-kolvens innehåll i Büchnertratt. 
Filtrerpapperet med massan torkades i ugn med en temperatur på 105°C. Där fick det 
ligga över natten och sedan i exsickator i ca 15 min. Filtrerpapper med massa vägdes 
sedan för att exakt veta fibervikten. 
 
En känd mängd av filtratet tillsattes i en kyvett. Innehållet späddes med destillerat 
vatten, med pH 7, så att den totala lösningen i kyvetten vägde ca 20g. PEC-lösningen 
titrerades med KPVS (kalium polyvinyl sulfat) med koncentrationen 5,950 * 10-7 
ekv/ml. Titreringen utfördes i en ”streaming current detector”. Lösningen skjuvas och 
ger upphov till en strömningspotential, vid tillsats av KPVS kommer man till slut at nå 
ett omslag i laddning. Omslaget detekteras och volymen KPVS som gått åt för att 
neutralisera PEC-lösningen visas. Detta gjordes minst fem gånger med massorna som 
hade kappatalen 110 och 35, med olika mängd tillsatt komplex resp. gång. Resultaten 
utvärderades så att den rätta mängden komplex som skulle komma att tillsättas vid 
arkningen skulle finnas (se Fig. 2. och 3. under Resultat & diskussion). 
 
Mäldberedning och framställning av laboratorieark 
Det färdiga arket skulle ha en ytvikt på 65 g/m². Till mälden doserades 6 % 
styrkemedel, polymerlösning, dvs. 60 kg/ton. 
 
Arkning skedde med hjälp av ”hemmabyggd” arkningsutrustning (”Raketen”) i enlighet 
med SCAN-M 5:76, standardmetoden för tillverkning av laboratorieark för fysikalisk 
provning. 
 
Efter arkningen lades arken i press (0,1 MPa) och värme (100°C). Därefter torkades de i 
40°C över natten. Därefter lades arken att härdas i 160°C, för att amidbindning skulle 
bildas mellan polymererna. Sedan fick arken acklimatiseras i anpassad miljö. 
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Pappersprovning 
De färdiga arken renskars varefter de vägdes och deras tjocklek och area mättes. Arken 
halverades därefter på längden. Den ena halvan användes vid test av torrstyrka, medan 
den andra halvan användes vid test av våtstyrka. Dragstyrkorna mättes enligt SCAN-P 
38, standardmetod för pappersprovning med apparaturen Alwetron TH 1.  
 
 
Resultat & diskussion 
Syftet med undersökningen var att ta reda på huruvida komplexbehandling av massa 
skulle kunna öka styrkan i arken. Stolpdiagrammen längre ner (Fig. 4. och 5.) visar 
resultaten av pappersprovningen. Uppenbarligen har något hänt med massan vid 
komplexbehandlingen eftersom man ganska tydligt kan se att de komplexbehandlade 
arken har klart högre normerad dragstyrka än de obehandlade referensarken, både vad 
gäller torr- och våtstyrka.  
 
Resultat av komplexadsorption 
Punktdiagrammen nedan (Fig. 2. och 3.) visar resultaten av undersökningen av mängd 
nödvändig komplex. Pga. att vissa mätningar med extrema nivåer gör metoden mera 
osäker, bör avvikande punkter betraktas som alltför inexakta för att delta i resultatet. 
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Fig. 2. Diagram över åtgång av komplexlösning för komplexbehandling av massa med 

kappa 35. Punkten längst till höger bör betraktas som en utliggare. 
 
 
Som man ser i Fig. 2. (ovan) så nåddes en platå vid ca 9 mg/g, vilket även är fallet i Fig. 
3. (nedan), men på grund av osäkerheten och ovissheten om hur kurvan för massan med 
kappa 16 skulle komma att se ut, så beslöts att använda 60 mg/g vid tillsats av 
komplexlösning till alla massorna i studien. 
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Fig. 3.  Diagram över åtgång av komplexlösning för komplexbehandling av massa med 
kappa 110. Den översta punkten bör betraktas som en utliggare. 

 
 
Resultat av dragstyrketest 
Dragindex som här jämförs är framtagen genom att den korrigerade styrkan [N/m] 
dividerats med arkets ytvikt [g/m²], man får då enheten [Nm/g]. Detta möjliggör även 
jämförelser med andra studier. 
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Fig. 4. Diagram över hur torrstyrkan hos arken av massor med olika kappatal påverkas av 

komplexbehandlingen. 
 
 
Av de komplexbehandlade arken, hade arken av massa med kappa 110 störst dragindex 
(se Fig. 4.). Styrkan sjönk sedan med sänkt kappatal. Det intressanta är dock ändringen i 
procent, där man ser att värdena för både kappa 110 och kappa 35 nästan har 
fördubblats. Ökningen för kappa 110 blev 95 %, för kappa 35 var det 86 % och för 
kappa 16 25 %. Detta skulle kunna beror på att massan med kappa 110 har högst 
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laddning av de massor som användes i studien (se Inledning och Teori). Den höga 
laddningen skulle i detta fall kunna påverka att en stor mängd komplex adsorberas till 
denna massa, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ökat dragindex.  
 
Arken av massa med kappa 16 har däremot, som tidigare har konstaterats, påverkats lite 
i förhållande till arken av massa med kappa 35 och 110. Detta skulle kunna bero på att 
många av fibrernas porer i massan med kappa 16 har kollapsat och att denna massa 
därför inte adsorberar lika många komplex som de andra massorna (se Inledning). 
 
Om man jämför de obehandlade arken är det däremot arken av massa med kappa 16 
som har störst dragindex. Hos arken av de två andra massorna är den ungefär lika stor. 
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Fig. 5. Diagram över hur våtstyrkan hos arken av massor med olika kappatal påverkas av 

komplexbehandlingen. 
 
 
Utan tvekan kan man konstatera att även när det gäller våtstyrkan är de 
komplexbehandlade arken klart överlägsna de obehandlade (se Fig. 5.). Dragindex har 
ökat med 493 % för arken av massa med kappa 35. Ökningen för kappa 110 är 96 % 
och för kappa 16 279 %. En trolig anledning till att ökningen är störst för kappa 35 är att 
dess porstorlek är störst. Detta gör att komplex kan diffundera in i fiberväggen, reagera 
och förstärka. Med hjälp av komplexbehandling kan vi få kappa 110 och 16 att nå 
ungefär samma nivå, trots att det i Teorin hävdades att kappa 16 borde påverkas minst. 
 
Jämförelser mellan de obehandlade våtstyrketestade arken visar att ark av massa med 
kappa 110 är klart högre än ark av de båda andra massorna.  
 
Felanalys 
Som vid alla vetenskapliga undersökningar finns det mycket som kan mer eller mindre 
snett. I de flesta delmoment är avvikelserna så små att de inte har någon betydelse. Men 
i slutändan kan många små avvikelser ha större påverkan på resultatet. Därför är det 
viktigt att upplysa om de eventuella felkällor som kan finnas. 
 
En stor felkälla, som funnits med genom hela projektet är den ständiga pH-justeringen. 
Då detta varit ett inslag vid i stort sett alla moment, och då pH-metern inte varit helt 
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felfri, är det svårt att säga att det inte kan ha bidragit på något sätt till slutresultatet. 
Däremot är det svårt att säga på vilket sätt, eller hur det skulle påverka. 
 
Något som kan ha påverkat resultatet är att det vid arkningen läckte olika mycket vatten, 
och därigenom kanske även fibrer (och komplex i hälften av fallen). Detta skulle ha 
kunnat få som konsekvens att arken fick olika fysiska attribut, vilket i sin tur skulle 
kunna ge olika resultat för olika ark vid provning. För att minimera riskerna för detta 
tillverkades och testades ett större antal ark. I vårat fall 20 ark per massa, 10 
komplexbehandlade och 10 obehandlade. (Eftersom arken delades på hälften blev det 40 
remsor för varje massa, 20 till varje dragtest; 10 behandlade och 10 obehandlade.) 
 
Mängden komplexlösning som användes var betydligt högre än vad som troligtvis 
skulle kunna fästa till fibrerna. Detta märktes inte minst på det s.k. bakvattnet som blev 
över vid arkningen, vilket innehöll stora mängder komplexlösning. I och med detta är 
osäkerheten stor kring hur mycket som faktiskt adsorberades till fibrerna. Vad som är 
säkert är dock att en betydande mängd komplex har adsorberats in till fibrerna. 
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LIMFOGSTYRKA I LINER 
 
 
Andreas Månsson och Andreas Berglund 
Handledare: Torbjörn Gebrat och Birgitta Lindberg, SCA Packaging Research 
 
 
Bakgrund 
När wellpappen klipps och viks ihop till lådor limmas den oftast ihop på en sida. I andra 
fall kan de häftas fast med klammer. Det är viktigt att limfogen är stark nog för att hålla 
ihop lådan och skydda innehållet. I de fall när lådorna inte håller ihop är det oftast 
papperet närmast limmet som går sönder. 
 
 

Projektet 
Vad är det som gör att vissa lådor håller 
ihop medan andra inte gör det? Kan olika 
typer av lim påverka papperets ytstyrka? 
Vad kan detta bero på i så fall? Detta är 
några av de frågor som skulle besvaras 
under detta projekt. Eleverna har fått limmat 
ihop papper med olika ytegenskaper, olika 
lim har använts.  

 
 
 
 
 
 
Andreas & Andreas: Vi kommer aldrig att 
se på papper som förut igen. Lärorikt, kul och 
över förväntan 
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Reviderad av SCA Packaging 
 
Inledning 
Först och främst innan vi börjar med rapporten vill vi tacka FSCN: sommarskola, samt 
våra handledare Torbjörn Gebrat och Birgitta Lindberg SCA Packaging Research för att 
vi fick göra vårt projektarbete här. Även övrig personal på SCA Packaging Research är 
värda ett tack för att de har varit trevliga och hjälpt oss när vi behövt. 
 
Eftersom wellpapplådor spricker vid limfogarna ibland, försöker de nu bland annat ta 
fram en ny kombination mellan liner och lim som ska hålla bättre. Vår del i det stora 
projektet var att testa en rad olika kombinationer mellan lim och liner. Resultaten blev 
mycket skiftande men vi tror oss ha hittat en lyckad kombination. Om inte 
egenskaperna i den kombinationen visar sig passa för ändamålet hittade vi också andra 
kombinationer med lite annorlunda egenskaper. 
 
 
Bakgrund 
Projektarbetet vi gjort på SCA Packaging Research har vi FSCN:s sommarskola att 
tacka för. Sommarskolan går inte in för att lära ut en massa saker om papper utan satsar 
på att eleverna ska få upp ögonen för pappersindustrin. Istället för att ha 
katederundervisning hela tiden har de lagt upp skolgången på projektarbeten. Vi valde 
då att försöka oss på SCA:s projektarbete. 
 
Bakgrunden till projektarbetet på SCA var att SCA Packaging Research hade fått i 
uppgift att ta reda på varför limfogarna i wellpapplådor ibland spricker. Vårt 
delprojektarbete ingår i ett större projekt där flera olika orsaker till varför lådor ibland 
går sönder undersöks. Vår del blev att undersöka hur pass bra olika kombinationer 
mellan papper och lim håller ihop när man drar isär dem. Vi ska pröva 65 olika 
kombinationer med olika lim och olika papperssorter. Efter det ska vi utvärdera 
resultaten och se om vi kan hitta någon lyckad kombination. 
 
Varför är det då så viktigt att få fram den optimala kombinationen mellan linern och 
limmet? Svaret är helt enkelt att det är viktigt att limfogarna håller ihop, för annars kan 
innehållet bli skadat under transport eller paketering. Problemet är inte att limmet i sig 
är för svagt utan att linern alldeles intill fogen går sönder. Man kan tycka att lösningen 
på problemet bara är att påfresta lådorna lite mindre så att fogarna håller ihop, det tyckte 
i alla fall vi innan vi var insatta i projektet. Ganska snart fick vi klart för oss att det inte 
var så enkelt eftersom andra liknande lådor håller för dessa påfrestningar. Med 
påfrestningar menar vi i det här fallet att trycka ner två lika stora lådor i varandra. 
Lådorna är alltså inte dåliga i nuläget utan bara inte tillräckligt bra för den 
påfrestningen.  
 
Vårt mål med projektarbetet är att hinna med att göra alla 65 proverna och analysera 
dem även om vi bara behöver göra 41 stycken. Efter det får vi se om vi hittar något lim 
och papper som vi kan rekommendera.  
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Kartong eller låda 
Många tror att det handlar om storleken. Stor volym och det blir en låda, liten volym 
och det blir en kartong. Somliga tror det handlar om materialtjocklek. Låda är tjockt, 
kartong är tunt. Tyvärr är det inte på det viset. 
 
Låda är en form, även om den är stor, liten, tjock eller tunn. Lådor kan dessutom 
tillverkas av många material. Kartong, plast, trä mm. Wellpapp är ändå det mest vanliga 
lådmaterialet. Wellpappen är ett brunt papper med vågor i mitten. Vanligaste färgen är 
brun men den kan också vara vit, grå eller ha någon tryckfärg. 
 
 
Styrkan sitter på ytan 
Det är lätt att tänka sig att styrkan sitter i vågskiktet och att den är avgörande för 
wellpappens styrka. Men även ytskiktets styrka är viktig. Vågorna gör att ytskikten får 
ett avstånd och ändå sitter ihop. Större avstånd ger starkare papper och wellpappen blir 
styvare. 
 
 
Fluting och liner 
Kvaliteten på pappret i de båda skikten är noggrant anpassat för just deras ändamål. I 
vågskiktet används pappersmassa med korta fibrer som är lätt att forma och är tåliga 
mot intryckning. Materialet vi pratar om är vågskiktet och det kallas fluting. I 
planskikten används långa fibrer som gör att pappret blir starkt och segt, det här 
materialet kallas för liner. 
 
Fluting och liner är bra att ha i bakhuvudet eftersom det är materialbeteckningen som 
används när man pratar om wellpapp. 
 
 
Vilken skillnad  
Kartong är ett väldigt styvt papper. Styvheten beror på många faktorer men en enkel 
tumregel är, tjockare material ger styvare kartong. 
 
En kartong med ytvikten 400 gram per kvadratmeter (g/m2) är cirka fem gånger tjockare 
än pappret man har i en vanlig skrivare eller dubbelt så tjock som vanlig tårtkartong, 
den är alltså ganska svår att böja. Om man istället tar ett papper med ytvikten 140 g/m2, 
vilket är ungefär som ett papper i en vanlig bok, skulle man kunna böja ett sådant 
papper väldigt lätt. Limmar man istället ett vågskikt med 112 g/m2 ytvikt mellan två 
sådana papper skulle böjstyvheten bli åtta gånger större än kartongens. 
 
Det som är skrivet ovan var ett exempel där vågorna bara var 1,2 mm höga. Hade 
vågorna (flutingen) varit dubbelt så höga, hade böjstyvheten varit ca 30 gånger större än 
400 g/m2 kartongen och hade flutingen varit 3,6 mm hög hade böjstyvheten varit 50 
gånger starkare. 
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Kan du tillverka Well? Kan jag well!  
Tillverkningen av wellpapp kan vara svår. Papper är ett levande material och det är 
viktigt att man har fullständig koll under pappersprocessen. Det viktigaste av allt är att 
det inte blir för fuktigt eller att det blir för var mt vid wellpapptillverkningen. I 
maskinens första del är det fuktigt, flutingen skall wellas och limmas samman med 
linern. I den torra delen använder man värme när fukten skall drivas ut ur wellpappen.  
 
Om wellarken blir bågformade kan det bero på att det ha varit olika fukthalt i de olika 
skikten. Fenomenet kallas warp med ett lite finare ord. Det finns även ett annat problem 
som kan uppstå, washboard kallas det. När det blir washboard liknar det en tvättbräda 
som namnet antyder, när det uppstår ett sådant problem hänger linern mellan flutingens 
toppar. Washboard medger en försämring av böjstyvhet och sämre tryckyta. Problem 
som dessa löses ofta genom högteknologiska maskiner och erfaren personal.  
 
 
Början kommer i slutet!  
Wellpapp tillverkas av skogen, ett giftfritt material. Om någon skulle kasta wellpapp i 
skogen förmultnar det snabbt. Det går även att bränna wellpappen eftersom den är 
ofarlig för naturen. Egentligen är det onödigt att kompostera eller bränna wellpappen, 
det går att återvinna den. Idag återvinns 70 procent av alla tillverkade wellpapplådor i 
Sverige.  
 
En wellpapplåda färdas bara i två riktningar. Från tillverkningen till slutstationen och 
därifrån till återvinningen. Vilket är en klar energivinst i jämförelse med returbackar 
som transporteras flera gånger mellan avsändare och slutstationen innan den återvinns. 
Det gäller bara att se hur det är i verkligheten, vad jorden ger skall den också få tillbaka. 
Wellpappen fungerar i det kretsloppet.     
 
 
Tillvägagångssätt 
Eftersom vi gjorde 975 remsor och sedan testade dem var vi tvungen att lägga upp en 
tidsplan så att vi inte sov bort oss någonstans på vägen. Momenten som vi skulle ta oss 
förbi innan vi hade all information lagrad i Excel var, limning, klippning och mätning. 
Vi började med att limma och klippa de flesta bitarna. Det saknades även några prover 
som inte hade kommit från bruket. Vi började då mäta och bearbeta data. När de 
resterande proverna kom fortsatte en av oss att mäta och den andre limmade och klippte 
till de resterande proverna. På så vis blev klippningen och lagringen av data klar ungefär 
samtidigt. Eftersom mätningen var den stora flaskhalsen var det den som drog ut på 
tiden. Med vår taktik gick det bra att göra 250 st om dagen så mätningen tog 4-5 dagar 
medan limning och klippning tog 2-3 dagar. Ett tips om man vill få upp farten på 
mätningen är att hitta ett visst mönster att montera och spara efter.   
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Limning 
Projektet började med att vi klippte till pappersprover av olika papper som skulle 
användas i testerna av limfogar.  
 
Limningen började med att vi klippte till ett laminatark av plast som vi vek dubbelt och 
tejpade. Laminatarket var från början i A4 format. Eftersom A4 var för brett för 
labbestrykaren fick vi klippa till arket så att det blev ca 180 mm brett. Längden spelade 
inte någon roll men i det här fallet blev det 297 mm. När vi tejpade laminatet lade vi den 
matta ytan uppåt för att sedan tejpa fast den första tejpen ca 10–15mm från den övre 
kanten. Tejpen är av dubbelhäftande karaktär. Sedan vek vi ner den tejpade delen över 
den matta delen av pappret för att det skall bildas en ögla överst på pappret. 
 
När vi började limma lade vi ett skyddspapper på labbestrykarbordet. På skyddspappret 
lade vi ett färdigtejpat laminat. Laminatet läggs med den matta sidan ner mot 
skyddspappret. Laminatet och skyddspappret sätts i en klämma som sitter i 
labbestrykaren. 
 
Mellan laminatet och skyddspappret lade vi ett av proverna. Dimensionen på provet är 
170 x100 mm. Provet lades in med den mörka sidan uppåt alltså med översidan uppåt. 
Det är viktigt att provet placeras vinkelrätt mot fliken i laminatet. 30-40 mm av provet 
skall vara ovanför fliken. När provet är på sin plats, pressas stången som används fast i 
hållarna som finns på labbestrykaren. Laminatet viks upp över stången för att fliken 
skall komma fram så att limmet kan appliceras på fliken, laminatfliken är 10-15mm 
lång och bildades när laminatet veks dubbelt. Laminatet viks ner och vikterna fälls ner 
över stången, sedan startas maskinen som limmar fast laminatet på provet. När det är 
limmat och klart tas staven bort och hela provet läggs på torkning. Provet bör torka i ca 
2 timmar. Sedan är det bara att börja klippa upp provet i små bitar. 
 
 
Klippning 
När proven har torkat klart är det bara att klippa upp dem i bitar. Innan klippningen kan 
ske skall den laminerade delen av provet tejpas med dubbelhäftande tejp. Ett prov 
klipps upp i 5 st remsor. Om det är någon defekt på provet, stryks det över eller om 
provet är riktigt dåligt kastas det. Vanligaste felet är att det inte blir lim över hela 
provet. Det hände även att det kom in luft i provet precis efter fliken på laminatet. Det 
hände bara på papper som var väldigt böjda. Lösningen blev att de proverna fick ligga i 
press under en natt för att de skulle bli lite planare och limningen kunde genomföras 
dagen efter istället. Det som blir över när proverna klipps sparas för framtida tester eller 
som en backup ifall att något skull gå fel. 
 
 
Mätning 
Mätning är det moment som används för att dra isär de proverna vi tidigare gjort. För att 
komma igång med mätningen måste man självklart montera dit remsorna. Provremsan 
monteras på en mätlplatta längs ett streck. Vid monteringen är det viktigt att tejpen dras 
runt kanten på plattan för att inte provet skall kunna släppa från den när dragningen 
börjar. Själva mätningen (dragningen) pågår i tjugo. Under den tiden hinner man precis 
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göra ännu en remsa klar för montering. När peelmaskinen dragit klart är det bara att 
spara filen och montera dit nästa bit för mätning. 
 
 
Material 
Vi har använt oss av 6 olika lim och 19 papperssorter.  
Limsorterna vi har testat är: 

- 8577 
- 9273 
- 8836 
- AF 
- B 
- SL 

 
Skillnaderna mellan limmen är bland annat viskositeten (hur lättflytande de är) och hur 
lång tid det tar för limmen att tränga in i pappret. Logiskt sett borde limmen med låg 
viskositet tränga in fortast i papperen eftersom de är mer lättflytande men så var det inte 
i verkligheten. Bara för att viskositeten var hög behövde det inte ta lång tid för limmet 
att tränga in i pappret. Vad som avgör att tiden blir olika beroende på vilket lim man 
använder har vi inte lyckats ta reda på, men det är inte viskositeten som är det 
avgörande. 
 
Tabell 1 
 

Limkod Lim Viskositet 
[Pas] 

CST 
[s] 

U 8577 1819 11,6 
V 9273 1024 32,4 
W 8836 2300 30,5 
X AF 2650 37,5 
Y B 1013 59,2 
Z SL 1467 54,8 
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Figur 2.  Siffrorna i diagrammet är viskositetsvärdet för limmen i ovanstående diagram. 
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Utvärdering 
När all proverna var lagrade i datorn började det riktigt svåra i projektet, att få någon 
ordning på informationen och utvärdera den. Eftersom det var så många kombinationer 
vi prövade lade vi upp dem i diagram. Diagrammen visar hur hög brottgräns limmet och 
pappret erhållit. Efter den högsta toppen på diagrammen är det bra om kurvan inte 
sjunker allt för lågt. Det mest ultimata vore att få en hög topp som inte sjunker utan 
håller sig kvar högt upp, alltså en så stor area som möjligt under kurvan. Det viktigaste 
är dock ett högt värde på toppen av kurvan 
 
Våra resultat blev skiftande, en del blev lyckade och en del mindre lyckade. Vissa av 
diagrammen ser misslyckade ut. Troligen är det för att limmet inte trängde in i pappret 
ordentligt, det visade sig när vi drog isär dem. Kurvorna i diagrammen blev olika och 
ojämna till skillnad från de andra kurvorna. Anledningen till att vi testade olika 
kombinationer mellan lim och liner var att SCA Packaging Research visste att pappren 
tar åt sig olika lim olika bra, men dom visste inte vilken kombination som var bäst.  
 
 

Exempel på ytterligheter mellan olika 
papper och lim
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Figur 3:  Exempel på ytterligheter i styrka, initialt väldigt starkt (svart) och väldigt svagt men 

segt (rosa) 
 
 
Som ni ser ovan blev våra resultat skiftande. Topparna i början är hur mycket kraft som 
behövs innan brottet uppstår i linern. Där linjerna planar ut visar hur mycket kraft som 
går åt för att fortsätta att riva isär limfogen. Som vi redan sagt varierade resultaten 
kraftigt. Även resultaten på samma lim varierade mycket alltefter vilket papper vi 
provade. Det beror på hur bra limmet tränger in i just det pappret. 
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Figur 4:  Olika linerkvalitéer påverkas olika av limmet (9273) 
 
 
Som ni ser varierar både segheten och hållbarheten beroende på vilket papper som 
används. Om man skulle plocka ut ett lim ur det här diagrammet skulle det bli den 19V 
(den turkosa kurvan) eftersom den är både hög och någorlunda bred.  
 
Så lätt är det dock inte att välja ut vilket resultat som är det bästa. Har man 65 diagram 
att titta på och 15 kurvor i varje som inte får avvika allt för mycket från varandra får 
man en hel del att göra. För att resultatet skulle bli så bra som möjligt tog vi bort de 
kurvor som var mest missvisande. Efter det var det bara att jämföra alla diagram och se 
vilka prov som hade de högsta eller bredaste topparna. När vi hade de återstående 
proverna bredvid varandra var det lättare att avgöra vilket prov som var bäst eller i alla 
fall ett bra alternativ.  
 
När vi utvärderade alla kurvorna såg vi också att en del prover hade likvärdiga 
egenskaper. T ex 8NBMZ, 7NBDV och 10NBSY.  
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Figur: 5a-c 
 
Att dessa kurvor blir ungefär lika trots att det varken är samma papper eller lim beror på 
att kombinationerna får samma resultat i slutänden. Alltså pappret 8NBM med limmet 
SL (Z) får ungefär samma egenskaper som pappret 7NBD med limmet 8836 (W). 
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Figur 6: Det här diagrammet visar att valet av lim faktiskt har en viss betydelse,  även om 

man har samma papper. 
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Provresultat 
Efter våra tester kom vi fram till att 8577 var överlägset bäst med papperssorterna 14-
19. Testerna vi gjorde med 8577 på papperssorterna 14-19 låg högre i både 
minimivärdet, medelvärdet och maximivärdet än alla andra kombinationer. Allra högst 
låg papper 14. Det provet låg högre än alla andra proverna på samtliga punkter. 
Medelvärdet låg på ca 780 N/m2 vilket är bättre än många andra testers maxvärden. 
8577 används redan i en av wellpappfabrikerna när de limmar lådor. 
 
En del siffror är inte exakta eftersom några prover blev mindre lyckade än andra. De 
missvisande siffrorna har vi dock tagit bort för att få ett så sanningsenligt resultat som 
möjligt. Felmarginalen i resultaten bör alltså vara mycket liten. m vi ska rekommendera 
någon kombination av de tester vi gjort blir papper 14 med limmet 8577. 

 

 

Bästa medelvärde ur respektive lim kvalitet
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Figur: 7 
 
 
I diagrammet ovanför har vi tagit med det prov med högsta medelvärdet från respektive 
lim. 14U är klart och tydligt det bästa valet om man tittar på resultatet i figur 7. Men 
man måste fråga sig om man vill ha ett lim med hög brottgräns som håller till en viss 
gräns och sedan brister eller om man vill ha ett lim med lite lägre brottgräns som 
släpper lite tidigare men istället är segt.  
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Figur 8(a-b): Diagrammen ovan visar tydligt skillnaden i egenskaper  som limmen och pappren 

kan erhålla. 
 
Om man jämför 11NAMV med 14U i figur 8 a-b ser man genast att kurvorna skiljer sig 
åt, frågan är bara vad som är skillnaden. I figur 8a är kurvorna lägre och betydligt 
bredare än figur 8b. Det innebär att limfogen tål mindre innan den går sönder men när 
den gör det så släpper den inte utan fortsätter att stå emot ett litet tag. 14U däremot tål 
betydligt mer innan den går sönder men när den väl spricker blir den betydligt mindre 
motståndskraftig efter att brottet har uppstått.  
 
 
Sammanfattning 
Om vi tittar på resultaten från testerna vi gjort kan vi dra slutsatsen att både pappret och 
limmet kan påverka egenskaperna i fogen negativt och positivt. Den högsta toppen som 
våra tester gav var papper 14 med limmet 8577, toppen låg på 15,82 N. Kurvan var 
mycket hög men inte speciellt bred. Till det här ändamålet spelar det inte så stor roll om 
kurvan är så smal som den var med 14U eftersom den var så pass hög. Vi fick även 
fram kurvor som var lägre toppar men bredare till exempel 19V (10,452 N) och 
10NBSV (9,922 N). För SCA:s del rekommenderar vi papper 14 med limmet 8577. 
Däremot om testerna vi gjort ska användas till något annat bör kurvorna i bilagorna ses 
över så att ett prov med egenskaper som stämmer överens med behovet väljs. 
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TACK 
 
Ett stort och varmt TACK till de doktorander, forskare, föreläsare och sponsorer som 
gjorde denna sommarskola möjlig. 
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