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Sammanfattning 

Pappersmassaproduktion är komplex, och en rad faktorer kan optimeras. En viktig parameter 

vid såpavskiljning är innehållet såpa i svartlut eftersom en värdefull produkt, tallolja utvinns 

av såpa. Projektet syftar till att ta fram en metod för provtagning av svartlut och en metod för 

att mäta halten såpa i svartluten genom centrifugering. Genom centrifugering kan snabbare 

analyser göras. Arbetet har utförts på Södra Cell Mönsterås.  

Arbetet att utveckla en tillfredsställande provtagningsmetod var komplicerad, men med hjälp 

av noggrann koll på temperatur och tid uppnåddes en metod som fungerade vid temperaturer 

mellan 90 och 100°C, vilket var de temperaturer som oftast fanns, men som är högre än 

optimal temperatur för såpavskiljning. Svartluten visade sig vara inhomogen, därför lyckades 

det inte att få fram en optimal analysmetod inom ramen av detta projekt. I försöket 

optimerades centrifugens inställningar till 87°C, 2500 rpm (varv per minut) och 10 minuter. 

Vidare försök skulle kunna ge mer optimala inställningar för centrifugen genom den 

utvecklade prov, och ett substitut för svartlut skulle kunna göra en validering av centrifugen 

möjlig. 

Abstract 

In pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black 

liquor, it is important to know how much soap it is in the black liquor. A project to produce a 

method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in 

black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. Through centrifugation, 

faster analysis can be done. 

It took a long time to develop a satisfactory sampling method, but with the help of careful 

checking of temperature and time, a method was obtained which worked at temperatures 

between 90 and 100°C, which were the temperatures that most frequently were found, but 

which are higher than the optimum temperature for soap separation. The black liquor turned 

out to be inhomogeneous, so the project failed to obtain an optimal analysis method within the 

framework of this project. In the experiment, the centrifuge settings were optimized to 87 ° C, 

2500 rpm and 10 minutes. 

Further attempts could provide more optimal settings for the centrifuge and a substitute for 

black liquor could make a validation of the centrifuge possible. 

 

 

 

 

  



 

 

Begreppslista 

Agglomerat   Miceller som har gått samman till större enheter. 

Avsalumarknad Marknad för torkad pappersmassa som kommer från massabruk 

och inte innehåller returfiber, så kallad avsalumassa. 

Bruk I detta sammanhang; pappersbruk som är anläggning för massa- 

eller pappersindustri. 

Centrifugering Metod för separering med hjälp av centrifugalkraft, dvs genom en 

mycket snabb roterande rörelse, där materialet utifrån 

densitetsskillnader ger separation av ämnena. 

Extraktivämnen  De ämnen som i cellulosamassa är lösliga i vatten, etanol, aceton, 

diklormetan, dietyleter och petroleumeter (dessa extrakteras ut vid 

kokning av flis och följer luten vidare i processen). 

Hartssyror Cykliska organiska syror, diterpensyror. Innehåller en eller två 

karboxylsyragrupper och skiljer sig i kemisk uppbyggnad 

(sidogrupper och dubbelbindningar). 

Hydrofil  Vattenvänlig  

Hydrofob  Vattenavvisande 

Indunstning  Anläggning för att torka bort vatten. 

Inkrustering Igensättning. Organiska ämnen som bildar belägg och som sänker 

effektiviteten på indunstaren. 

Interferens I denna rapport: störning 

Kaolin En vit plastisk lera som används i pappersindustrin för att få en vit 

och jämn yta. 

Kausticering Reaktionen där natriumkarbonat reagerar med kalciumhydroxid till 

natriumhydroxid och kalciumkarbonat. 

Lignin Långa förgrenade kolkedjor som finns i ved och som delvis bryts 

ned under alkalisk kokning. 

Lut Ursprunglig natriumhydroxid. Luten har varierande torrhalt, 

sammansättning och färg i sitt kretslopp genom fabriken och 

beskrivs med sådana termer, till exempel svartlut, grönlut, 

mellanlut, tjocklut. Natriumhydroxid är inte det dominerande 

ämnet i alla dessa. 

Lutskum En blandning av svartlut och såpa som bildar ett tunt lager mellan 

lut och såpa under avskiljningen av såpa. 

Mesa  Kalciumkarbonat. 



 

 

Miceller Molekyler (anjoner) med både hydrofila och hydrofoba egenskaper 

går samman för att uppnå så liten kontaktyta som möjligt mellan 

hydrofila och hydrofoba delar. 

Repeterbarhet Beskriver variationer i mätresultat vid upprepade mätningar inom 

en kort tid. 

Reproducerbarhet Visar hur väl resultatet stämmer överens om testet utförs igen utan 

vetskap om tidigare resultat. 

Robusthet Robustheten hos en analysmetod är måttet i huruvida den inte 

påverkas av små variationer i metodvariablerna. Detta är en 

indikator på metodens tillförlitlighet under normala 

användningsförhållanden. 

Sodapanna En förbränningsanläggning för tjocklut, för återvinning av 

kemikalier och produktion av ånga.  

Spjälkvätska  Rester vid spjälkning av tallolja, till exempel natriumsulfat. 

Stabilitet Egenskap hos ett system i jämvikt; i vilken grad systemet strävar 

efter att återfå jämvikt. 

Stighastighet Den hastighet ett ämne, i det här fallet såpan, stiger med i ett annat 

ämne, luten.  

Såpa (Sulfatsåpa) Hartssyror och fettsyror förtvålas i alkalisk miljö. Oftast omnämns 

såpa om de förtvålade ämnena i svartluten när dessa har separerats 

under tryck och temperatur som ger olik densitet för luten och 

såpan. 

Tallolja Tallolja är svaga syror som utvinns ur såpa genom tillsatts av 

svavelsyra.  

Torrhalt Torrhalten anger den mängd torr substans som finns kvar efter 

fullständig torkning av substansen. Standardtorkning sker i ugn vid 

105 ° i 24 timmar. Här uppges torrhalt i procent vätska av total 

massa, och eftersom det i det här arbetet rör sig om 1-2 gram vid 

varje mätning, har torktiden kortats ner. 
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1 Inledning 
Ett projekt har utförts på Södra Cell Mönsterås där målet var att få fram en metod för 

provtagning av svartlut och att få fram en metod för att mäta hur mycket såpa som finns i 

svartluten genom att centrifugera. Provtagning har utförts på blandlut i indunstningen och 

analyser har skett på daglaboratoriet. 

1.1 Södra 

Södra är en ekonomisk förening som ägs av 52000 skogsägare i södra Sverige. Företaget har 

totalt 3100 anställda fördelade på affärsområdena Cell, Wood och Skog och några övriga 

segment. Södra Skog köper in timmer och vedråvara från medlemmar och levererar till Södras 

industrier. De erbjuder tjänster för hela skogskretsloppet inom 19 verksamhetsområden. Södra 

Wood har två segment, sågade trävaror och byggsystem i trä. Exempel på produkter är sågade 

trävaror, korslimmat trä, pellets och kutterspån. Det finns sex sågverk i Sverige och ett i 

Finland. Södra Cell har tre massabruk. Dessa finns i Värö, Mörrum och Mönsterås och Södra 

Cell är därmed en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Övriga 

segment består bland annat av fem dotterbolag med olika specialiseringar. (1) 

Bruket i Mönsterås har 410 anställda och kapacitet att producera 750000 ton massa per år. 

Endast 17 procent av denna massa säljs i Sverige. Huvuddelen säljs i Europa, där Tyskland är 

största marknaden, men Kina är en växande marknad för massa. Kunderna är tillverkare av 

mjukpapper, specialpapper, förpackningar och tryckpapper. Det totala exportvärdet av Södras 

produkter var 2018 14 miljarder svenska kronor. (2) 

Förutom produktionen av massa på Södra Cell Mönsterås produceras också el, fjärrvärme, 

tallolja, biobränsle och även dricksvatten. Inom fabriksområdet har även affärsområdet Wood 

en fabrik och sex vindkraftverk. 

1.2 Historia och bakgrund 

I massaindustrins barndom var närvaron av såpa ett ständigt bekymmer. Några exempel på 

problemområden har varit tvättning, silning och indunstning av svartlut. Redan 1901 började 

man därför utvinna tallolja från såpan, och på 30-talet lades stora resurser på att öka utbytet av 

tallolja och andra biprodukter från massaproduktionen (3). Allt eftersom massaprocessen har 

förbättrats har större massabruk vuxit fram och mindre bruk, som inte har varit lika 

teknologiskt utvecklade eller anpassade till mer miljövänlig produktion och äldre bruk lagts 

ner. Massaindustrin är i dag högteknologiska anläggningar med stor andel högutbildade 

anställda, där bruken ständigt måste utvecklas för att kunna konkurrera (4). Fortfarande är 

utvecklingspotentialen stor inom många områden i massaindustrin, tex kan man förädla fler 

biprodukter och optimera processen ytterligare. 

Vid Södra Cell Mönsterås har man till och från analyserat såpahalt eller talloljehalt i svartlut. 

1979 testades tre olika metoder, där man ansåg att en metod med extraktion med aceton, 

metanol, petroleumeter och potentiometrisk analys gav bäst resultat. Den metod som har 

använts mest på massabruk för bestämning av såpahalt i svartlut är egentligen en bestämning 

av talloljehalt (5). Såpan innehåller inte enbart tallolja, så metoden ger inte en fullständig bild 

av innehållet. Vid Södra Cell i Mönsterås har man länge valt att använda en liknande, lite 

enklare metod, men även den är väldigt tidskrävande och eftersom den innehåller fler steg 
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innan extraktion finns också möjligheter till fel (6). För några år sedan köptes en 

specialcentrifug in till Södra Cell i Mönsterås och även bruket i Värö köpte en likadan. Dessa 

är utvecklade för att mäta halten såpa i svartlut på ett mycket snabbare sätt, men har inte 

kommit till användning eftersom det inte har lagts resurser på att utveckla en metod för 

centrifugen. Centrifugen har specialgjorda mätrör, där såpan under centrifugering lägger sig i 

ett skikt på toppen. Genom att läsa av hur många millimeter såpa som ligger överst och 

bestämning av torrhalt, kan mängden såpa i svartluten beräknas. Centrifugering görs vid 

konstant temperatur för likvärdiga förhållanden. Målet med analysen är dels att mäta halten 

såpa i luten innan såpavskiljningen, dels för att mäta kvarvarande såpa efter såpavskiljningen. 

Det ska helst inte finnas någon såpa kvar efter avskiljningen eftersom det ger problem med 

skumning i indunstningen. Av såpan som avskiljs utvinns tallolja som är en viktig biprodukt 

och viktig ekonomisk tillgång för massabruket.  

1.3 Syfte och mål 

Syften med projektet är att undersöka olika provtagningsmetoder för att ta fram en optimal 

metod för provtagning av svartlut. En optimal metod för gravimetrisk analys av såpa i svartlut 

med hjälp av centrifug ska utvecklas. Analysen sker med specialrör där mängd av de 

separerade vätskorna kan mätas efter centrifugering. Analysmetoden ska valideras. 

Målet med projektet är att centrifugen ska komma i drift så att snabba analyser av svartlut från 

indunstningen kan göras och ge information om såpahalt i svartluten för att bättra 

optimeringen av den komplicerade processen. Konkret innebär målet att en metod för 

provtagning samt analys av såpa i svartlut ska tas fram. 

1.4 Problembeskrivning 

En svårighet med att mäta såpahalt i svartlut i indunstningen är att även om processen är 

kontinuerlig, så finns det korttidsvariationer av innehåll, temperatur, torrhalt och densitet. 

Proven tas från en provtagningsventil. Även provtagningsledningen kan ha variationer då 

cirkulationen inte är lika bra som i resten av tanken. Detta kan medföra att 

såpaavskiljningshastigheten där skiljer sig från hastigheten i tanken, något som till exempel 

kan föra till såpansamling i ledningen. Det kan därför vara nödvändigt att utveckla ett antal 

olika metoder för provtagning och testa vilken som faller ut bäst. Projektets målsättning är att 

besvara frågorna: 

• Hur kan man ta representativa prov i indunstningen för att bestämma såpahalt i 

svartluten? 

• Är det möjligt att ta homogena prov av svartlut för validering av metod för 

provtagning? 

• Vad är optimala inställningar på centrifugen Pinola Analyze MK 5C för bestämning 

av såpahalt i svartlut under de provtagningsförutsättningar som finns? 

• Vad är analysmetodens prestanda med avseende på robusthet, repeterbarhet, 

reproducerbarhet, stabilitet och interferenser? 

1.5 Avgränsningar 

Projektet är begränsat till provtagning på svartlut som innehåller en liten andel såpa. Det finns 

många faktorer som påverkar processen, men som det inom ramen för projektet inte är rimligt 
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att ta hänsyn till. Dessa faktorer är främst såpans torrhalt, alkalihalt, lövandel i barrmassasåpa, 

salthalt, kalciumhalt och terpentinhalt. Provtagningen är begränsad till att ske i indunstningen 

där det inte går att kontrollera alla faktorer. Andra faktorer som gör att innehållet i luten kan 

variera är om veden är fälld på sommar eller vinter, vilken breddgrad den har växt på, om den 

är skadad av insekter och hur länge den har legat innan massaprocessen startade. Första steget 

i processen är att veden huggs upp till flis, och även tiden flisen blir liggande innan nästa steg 

påverkar kvaliteten (7). Dessa parametrar är inte möjliga att undersöka i detta projekt. 

1.6 Processen för projektet 

För planeringen av arbetet finns en planeringsrapport. En tidplan är upprättad med aktiviteter, 

milstolpar och beslutspunkter i form av ett Gantt-schema för att kontinuerligt kunna följa upp 

projektets genomförande, tidplanen finns i tabell 12 i bilaga 1. Uppföljning sker genom att 

utvärdera resultat av en aktivitet i förhållande till plan och mål och sedan gå vidare till nästa 

aktivitet eller planera om tills arbetet är fullfört. 

För litteraturstudie bidrar Södra Cell med betydande litteratur i form av filer med artiklar och 

presentationer. Litteratursökning utförs även med hjälp av Linköpings universitetsbiblioteks 

sökmotor. Då det inte har varit möjligt att hitta litteratur om centrifugen, troligen på grund av 

att dessa uppgifter fortfarande ses som affärshemligheter, så är sökningen utvidgat till 

centrifugering inom liknande fält. Head Engineering AB som säljer centrifugen ger via 

mailkontakt instruktioner för provtagning och rekommenderade inställningar för instrumentet.  

Metodik för projektet är att först uppnå en förståelse av massaframställningsprocessen och hur 

talloljekokeriet och såpasepareringen fungerar. Vidare uppnås kunskap om hur 

analysinstrumentet (centrifugen) fungerar. Därefter utarbetas metod för provtagning och en 

analysmetod som sedan utförs. Den provtagningsmetod som ger bäst analysresultat optimeras, 

och därefter optimeras analysmetoden, varpå analysmetoden valideras. Avslutningsvis skrivs 

rapport och utkast till manualer för provtagning och analys. 
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2 Teori 
För att kunna utföra projektet är det nödvändigt att veta vad som sker i indunstningen där 

provtagningen ska utföras. Först beskrivs huvudprocessen för massaproduktion och vidare 

mer konkret om indunstningen. Därefter beskrivs de ämnen som finns där och hur såpan 

avskiljs och även lite om tallolja. Slutligen beskrivs ett annat sätt att analysera såpa i svartlut, 

ett annat användningsområde för centrifug, centrifugen som används och gaskromatograf med 

masspektrometer (GC-MS). 

2.1 Massaprocessen 

Pappersmassabruket har ved som råmaterial. Figur 1 visar en översikt över massaprocessen 

med biproduktprocessen för tallolja. Veden huggs till flis och flisen kokas i vitlut för att 

frigöra fibrerna. Efter separering genom tvättning och silning fortsätter den halvpart av veden 

som innehåller cellulosa (massan) genom alkaliska och sura miljöer innan det har blivit en 

blekt massa som slutligen torkas, och paketeras i lämplig storlek och skickas till kund.  

Den andra halvan av veden från kokeriet som innehåller lignin och extraktivämnen fortsätter 

tillsammans med svartluten från kokeriet till cisterner i indunstningen där såpan först skiljs 

av. Såpan leds vidare till en hydrodynamisk separator (HDS, talloljekokeri), där svavelsyra 

tillsätts för att utvinna tallolja. Svartluten indunstas till tjocklut. Den leds vidare till 

förbränning i sodapanna för återvinning av kemikalierna (2, 3, 8).  

 

 

  

                                 

 

 

Figur 1. Översikt över steg i massaprocessen inklusive biproduktsprocessen för tallolja. 

2.2 Indunstningen 

Indunstningsanläggningen kallas indunstningen. Att indunsta luten till hög torrhalt i ett steg 

skulle kräva enorma mängder energi, därför består indunstningen av 7 steg kopplade efter 

varandra. Därigenom kan värmeenergi återanvändas och minska den totala 

energiförbrukningen. Det finns olika typer av indunstningsapparater och i Mönsterås finns 
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stigfilmsindunstare, fallfilmsindunstare med tuber och fallfilmsindunstare med plattor. 

Schematiska bilder över indunstarna kan ses i bilaga 2 (9). 

För att inte kalcium, lignin och andra ämnen ska ge igensättning, så kallad inkrustering, i 

indunstarna behöver så mycket som möjligt av såpan skiljas av innan luten kommer in i 

indunstningen (10). Detta sker genom gravitation utifrån en densitetsskillnad mellan såpa och 

lut. Såpa har lägre densitet och stiger, medan luten sjunker i stora cisterner. Lutens torrhalt 

ligger på 20-22 procent (4). Vid lägre torrhalt är såpan löslig i svartluten och vid högre 

torrhalt blir viskositeten till hinder för separationen eftersom det blir svårt för såpan att 

förflytta sig i vätskan när den är tjockare. Temperaturen bör ligga på 80-85°C för en optimal 

separation. För att undvika att såpa förs in i den första indunstaren, är det vanligt att tillsätta 

en svartlut med högre torrhalt till den tunna luten för att uppnå de optimala förhållandena för 

separering. Den luten kallas blandlut (11). Figur 2 visar principen för hur såpan lägger sig på 

toppen och hur den skiljs av i en kontinuerlig anläggning. Tillförsel av lut kan ske på olika 

sätt, vilket innebär att den kan komma in i cisternen från olika riktningar. Det ska vara lite 

rörelse i cisternen för att såpan ska stiga (12). Provtagningen i detta projekt sker på blandlut 

och sker alltså innan luten kommer till den första indunstaren i indunstningen. 

 

Figur 2, Såpavskiljning i blandlutscistern (12). 

Avsåpad lut fortsätter till indunstningen och efter alla steg i processen har luten en torrhalt på 

cirka 78 procent, vilket gör den lämplig för eldning i sodapannan. Tabell 1 visar de olika 

torrhalter svartluten har vid olika steg i processen från kokaren till sodapannan samt de olika 

namn som luten har vid olika torrhalter (9).  

Tabell 1. Lutens torrhalt från kokeriet till sodapannan samt lutens olika namn (4,9). 

 Lutens namn från kokeri till sodapanna Torrhalt (%) 

Kokeri  

Tunnlut 14 

Blandlut 20 

Mellanlut 35 

Mellanlut stark 40 

Mellan-tjocklut 52 

Tjocklut 62 

Tjocklut stark 78 

Sodapanna  
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Figur 3 visar hur luten rör sig från kokeri till sodapanna på ett mer illustrativt sätt än tabell 1. 

Figuren är nerskalad till indunstning i 5 steg som var vanligt tidigare. Luten värms upp av 

ånga i indunstaren och ångan rör sig i motsatt riktning mot luten. Den varmaste ångan 

används för att värma luten när det sista av vattnet ska indunstas. Avdriven ånga från första 

indunstningsapparaten förs vidare till nästa indunstare för att värma luten där. På samma sätt 

fortsätter detta genom alla steg. Tryck och temperatur ändras också från steg till steg (4). 

Vid varje indunstare avgår även kondensat som kan ses nederst i figur 3. Det första 

kondensatet är rent och fortsätter vidare till blekning av massan. Från den första indunstaren 

förångas också en del lut som fortsätter som ånga till nästa indunstare där det avgår 

lutkondensat. Det måttligt förorenade kondensatet tillsätts i kokeriet medan det mycket 

förorenade kondensatet renas i indunstningen, så att metanol, terpener och andra organiska 

ämnen kan utvinnas (4,9). 

 

 

 

 

 

Lutens väg från tunnlut till 

tjocklut. Markeringarna I-V visar 

olika indunstare. 

 

 

 

 

 

Ångans väg är motsatt mot lutens 

väg. Ångan värmer upp luten i 

indunstarna. 

 

 

 

 

 

I indunstarna uppstår kondensat 

som används under massans 

blekning, kokning eller så återförs 

det till luten i indunstningen. 

Figur 3. Lutens, ångans och kondensatets väg i indunstningen (9). 
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I indunstningen avdunstas mer än 90 procent av vattnet som fanns vid inloppet till 

anläggningen och även metanol och några andra organiska ämnen har drivits av. Detta ökar 

svartlutens värmevärde, och möjliggör förbränning av luten (14). Indunstningsprocessen har 

under lång tid effektiviserats. Bland annat har antal steg i indunstningen ökat till sju steg, och 

det pågår forskning för att på olika sätt att förbättra processen (15). 

2.2.1 Extraktivämnen och lignin 

Extraktivämnen är bland annat estrar av fettsyror och hartssyror (diterpensyror), terpener, 

fenoler, alkoholer (med ånga kolkedjor) och fytosteroler (3). Exempel på de vanligaste 

ämnena kan ses i bilaga 3. Extraktivämnen är kort sagt det som är möjligt att extrahera ut ur 

veden. Mängden extraktivämnen varierar med vedslag, breddgrad, årstid för avverkning och 

lagringstid. Tall innehåller mest, ca 4 %. Björk innehåller ca 3 %, men har en helt annan 

sammansättning. Medan extraktivämnen från tall innehåller 50 % hartssyror, innehåller björk 

inga hartssyror. Hartssyrorna ger tillsammans med fettsyror upphov till talloljan (16). Fetter, 

glycerol och ämnen som är oförtvålbara kallas neutralämnen (3). 

Lignin är långa kolkedjor som man vill bryta ner i kokeriet. Dock tar det lång tid att bryta ner 

allt lignin, och under den tiden försämras styrkan på fibrerna till massan, så det är nödvändig 

att göra en avvägning mellan styrka och grad av nedbrytning. Ligninet förorenar såpan och 

fälls ut med svavelsyra i talloljekokeriet (4). 

2.2.2 Natriumhydroxid och varianter av lut 

Under kokningen tillsätts natriumsulfid och natriumhydroxid till flis för att spjälka flisen till 

lignin, hemicellucan och extraktivämnen. Svartlut är en restvätska från kokningen. Den 

innehåller natriumföreningar, lignin och extraktivämnen. Den kemiska sammansättningen av 

svartlut avgör bland annat kvaliteten av såpa och värmevärde efter indunstning. Ungefär 2/3 

av det fasta materialet i svartlut är organisk och resten av det fasta materialet är oorganisk. 

Tabell 2 visar ungefärligt innehåll i svartlut. Utöver tabellens ämnen finns även mindre 

mängder av magnesium, järn, mangan, fosfor, kisel, aluminium med flera. Tabell 2 visar 

också vilka organiska ämnen som finns i svartlut. (14) En mer detaljerad översikt över 

strukturformler och namn på de vanligaste organiska ämnena i såpa kan ses i bilaga 3. 

 

Tabell 2. Ungefärlig sammansättning av svartlut (14). 

Grundämne Mängd (vikt%) Organiskt ämne Mängd (vikt%) 

Kol 34-39 Lignin 29-45 

Väte 3-5 Hydroxisyror 25-35 

Syre 33-38 Extraktivämnen 3-5 

Natrium 17-25 Myrsyra ~5 

Svavel 3-7 Ättiksyra ~3 

Kalium 0,1-2 Metanol ~1 

Klor 0,2-2   

Kväve 0,05-0,2   
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Svartlutens viskositet påverkar bland annat flödesförhållanden och därför också 

värmeöverföringsförhållanden i indunstningen. Ytspänningen påverkar bildningen av film och 

droppar i indunstaren och droppbildningen i sodapannan. (14) 

Luten har ett eget kretslopp på bruket. I figur 4 illustreras Södras lutcykel. Vitlut bestående av 

de aktiva kemikalierna natriumhydroxid och natriumsulfid tillsätts i kokeriet för att spjälka 

veden. När luten överförs till indunstningen kallas den svartlut och är i form av tunnlut 

eftersom den innehåller många andra ämnen, är svartfärgad och innehåller mycket vatten. I 

indunstningen tas vatten bort och luten blir mer koncentrerad. Då byter den namn till tjocklut, 

jfr. tabell 1. Då den fortfarande innehåller många andra ämnen omtalas den fortfarande som 

svartlut. Svartluten fortsätter till sodapannan. Efter förbränningen har luten bytt namn till 

grönlut efter den färg den då har. Grönluten innehåller bland annat natriumsulfid och 

natriumkarbonat. Till natriumkarbonat tillsätts kalciumhydroxid (bränd kalk) från mesaugnen 

(kalkugn), vilket regenererar natriumhydroxid, men även ger kalciumkarbonat. Reaktionen 

kallas kausticering (i figur 5 omnämns detta som KEM) och lösningen kallas nu vitlut och är 

den lut som tillsätts i kokeriet. Kalciumkarbonat (mesa) tvättas innan det bränns i mesaugnen 

för att åter bli kalciumhydroxid. Tvättvätskan kallas svaglut och förs tillbaka till grönluten. (4) 

Även svavel har ett kretslopp på bruket, men det gås inte närmre in på här.  

 

 

Figur 4. Södras illustration av deras lutcykel (9). 

 

2.2.3 Såpa 

Under de alkaliska kokprocesserna bildas sulfatsåpa genom att vedens innehåll av harts och 

fett förtvålas och löser sig i svartlut. Såpan fälls ut genom tryck- och temperatursänkning (3). 

Förtvålningen sker när fettsyraestrarna har hydrolyserats till fria fettsyror. Det som sker är att 

hartssyror och fettsyror förtvålas enligt  

2𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠𝑦𝑟𝑜𝑟) +  𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑙𝑢𝑡) → 2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑠å𝑝𝑎) +  𝐻2𝑂(𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛). 
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Tvålen löser upp neutralämnena och bildar miceller (17). Micellerna är amfifila, dvs de har 

både hydrofoba och hydrofila egenskaper, och det är detta som gör att anjonerna går samman 

för att uppnå så liten kontaktyta mellan hydrofila och hydrofoba delar av molekylerna som 

möjligt. Micellerna övergår från veden till svartluten och separeras från svartluten när 

svartlutens torrhalt ökar eftersom lösligheten då minskas. När miceller går samman, kallas det 

agglomerering. Agglomeraten stiger i svartluten eftersom de har lägre densitet och såpan 

lägger sig ovanpå svartluten (3).  

Såpans stighastighet räknas följa Stokes lag som är 

𝑉 =
𝑔∙ ∆𝜌 ∙ 𝑑2

18 ∙ 𝜇
, 

där 𝑉 är stighastighet, 𝑑 är droppens diameter, ∆𝜌 är densitetsskillnaden mellan de två 

vätskefaserna, 𝑔 är acceleration på grund av gravitation och 𝜇 är lutens viskositet, men i 

praktiken är inte förhållandena konstanta som Stokes lag förutsätter, utan deformationer av 

droppar har visat sig öka hastigheten. (18). Såpans genomsnittliga stighastighet är runt tre 

meter per timme (19). För att såpan ska bli av bästa kvalitet ska lösningen i cisternen 

innehålla så mycket hartssyror som möjligt och så lite neutralämnen som möjligt. 

Neutralämnen orsakar att micellerna inte går samman lika bra vilket försämrar separeringen. 

En bra såpa ska ha hög talloljehalt, låg ligninhalt, låg fiberhalt, låg smutshalt och låg 

kalciumhalt. (17)  

2.2.4 Tallolja 

Såpan överförs till en hydrodynamisk separationsanläggning (HDS) där den spjälkas med 

koncentrerad svavelsyra till tallolja och natriumsulfat (spjälkvätska) enligt  

2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 (𝑠å𝑝𝑎) +  𝐻2𝑆𝑂4(𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑠𝑦𝑟𝑎) → 

2𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎) + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡) 

(20). På grund av bland annat ligninet tillsätts vatten till spjälkvätskan för att justera 

densiteten. Detta gör att ligninet skiljs från såpan och övergår till spjälkvätskan (21).  

Talloljan är en blandning av svaga syror. Förutom huvudreaktionen sker också bireaktioner. 

Viktiga bireaktioner är bildandet av svavelväte, som är mycket giftigt, enligt  

𝑁𝑎2𝑆(𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑) +  𝐻2𝑆𝑂4(𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑠𝑦𝑟𝑎) →  

𝐻2𝑆(𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑣ä𝑡𝑒) + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡),  

bildandet av koldioxid enligt  

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡) +  𝐻2𝑆𝑂4(𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙𝑠𝑦𝑟𝑎) → 

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡) + 𝐻2𝑂(𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) + 𝐶𝑂2(𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑),  

bildande av gips enligt  

𝐶𝑎2+(𝑘𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚𝑗𝑜𝑛) + 𝑆𝑂4
2−(𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑗𝑜𝑛)  → 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑘𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡)  

och utfällning av lignin när pH-värdet sjunker. En effektiv separering av såpa från lut minskar 

bireaktionerna i avspjälkningen och en effektiv separering av tallolja från övriga ämnen 
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hindrar skumning i talloljekokeriet dit talloljan fortsätter efter spjälkningen. Råtalloljan kan 

vidare destilleras eller säljas orenad. Tallolja har en rad användningsområden som exempelvis 

lim, syntetiskt gummi, latex, tvättmedel, smörjmedel vid metallgjutning och bränsle (20). 

2.3 Tidigare metoder med relevans för projektet 

Analys av såpainnehåll i svartlut med hjälp av centrifug ses än så länge som en 

affärshemlighet, så det har visat sig svårt att hitta andra som har gjort samma typ av analys. 

Materialet som är utgångspunkt för provtagning och analys är opublicerat. Dock har 

litteraturstudier bidragit med rekommendationer för placering av provtagningsventil och 

analys av svartlut i såpa som tidigare gjorts genom en mer omfattande kemisk process och 

med hjälp av gaskromatografi. En annan användning av centrifug inom pappersindustrin finns 

också med i punkt 2.3.4. 

2.3.1 Provtagning 

Tikka et al. beskriver att provtagningslösningen ofta inte tillfredsställer kraven för att få 

representativa prov. Detta är särskilt vanlig för svartlutsprov som innehåller olöslig såpa eller 

terpentin. När man definierat provtagningsställe, behöver positionen diskuteras av både de 

som ska ta proven och annan kvalificerad personal. Provventilens placering har stor betydelse 

för att få ett representativt prov. Ventilen måste finnas på trycksidan av pumpen för att säkra 

en god omblandning och inte för långt ifrån pumpen, helst inte mer än ett par meter. Att 

placera ventilen på ett vertikalt rör är nödvändig för att undvika att separering av såpa från 

luten i röret stör provtagningen. (11) 

2.3.2 Analys av såpahalt i svartlut genom extraktion 

Wilson beskriver en metod för analys av såpa i svartlut genom att skaka ut harts och 

fettsyratvålar ur svartluten med hjälp av trikloretylen. Svårigheten ligger i att ta representativa 

prov. Vid satsvis kokning kommer såpan oregelbundet och man måste då ta prov kontinuerligt 

under en längre tid. Kontinuerliga kokare kan också ha korttidsvariationer, vilket gör att prov 

bör tas kontinuerligt eller så kan ett stort antal prov tagna med korta tidsmellanrum samlas till 

ett generalprov. Det uttagna generalprovet späds till en koncentration där såpan löser sig, 

vilket är vid 6 procent torrhalt. Den spädda luten överförs till en extraktionstratt. Till denna 

tillsätts också NaOH och trikloretylen (22). Lösningen skakas minst 5 minuter och får stå tills 

faserna skiljer sig. Trikloretylenfasen tappas över i en annan tratt, som skakas ytterligare efter 

tillsats av trikloretylen och saltsyra. När faserna har skiljt sig filtreras trikloretylenfasen 

genom ett litet torrt filterpapper, så att man inte får med någon rest av saltsyra. Filterpapperet 

tvättas därefter med lite trikloretylen. Lösningen titreras med kaliumhydroxid med 

fenolftalein som indikator. Därefter kan mängden ekvivalenter harts- och fettsyror i såpa 

beräknas. Eventuellt kan ytterligare extraktion göras för att kunna beräkna vikten av extraktet 

(3). Wilsons metod användes innan en mer miljövänlig metod utvecklades till standard för 

analysen (5). 

2.3.3 Analys av såpa i svartlut med gaskromatografi 

McGinnis beskriver en alkalisk extraktion med metyl-tert-butyleter följt av gaskromatografi. 

Metoden jämförs med en sur extraktion som ses som standardtest (lösningsmedel uppges 

tyvärr inte för denna analysmetod). Extraktet analyseras med kolorimetrisk titrering, och visar 

sig ha likvärdig precision, men olika resultat eftersom metoden med sur extraktion bestämmer 

total syra, medan McGinnis metod kan skilja mellan de olika syrorna. Ämnena McGinnis 
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påvisar är samma syror som är beskrivna i bilaga 3 förutom några toppar som han endast 

beskriver som olika hartssyror (23). 

2.3.4 Flockning av kaolinpartiklar med katjoniska ligninpolymerer 

Hasan et al. beskriver hur de har polymeriserat kraftigt lignin för framställning av 

katjoniska vattenlösliga polymerer. I detta arbete skedde upprepade centrifugeringar med 

en centrifugeringsanalysator, Luminizer (LUM GmbH, Tyskland). I försöken överfördes 1 

ml av en 0,4 g/l lerasuspension med innehåll av både lignin och kaolin till en cell i 

instrumentet. Den centrifugerades vid olika hastigheter i 20 minuter, och data från 

instrumentet samlades in varje 5 sekunder. Syftet med detta var att uppskatta 

sedimenteringshastigheten för polymerer. Sedimenteringshastigheten är avgörande för 

flockningsprestanda. Flockningen sker genom en interaktion mellan kaolin och lignin. 

Vidare har detta betydelse för om dessa polymerer skall kunna användas som ersättare för 

andra polymerer som renar avloppsvatten från till exempel massaproduktion. (24) 
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3 Använda analytiska tekniker 
För experimenten användes centrifugen Pinola Analyze MK 5C och GC-MS. 

3.1 Centrifugen Pionola Analyze MK 5C 

Centrifugen Pinola Analyze MK 5C (Head Engeneering AB) är designad för att göra exakta 

separationstester och då främst för att bestämma innehållet av sulfatsåpa i svartlut, där det är 

nödvändigt att bibehålla hög temperatur. Den höga temperaturen behövs för att såpan och 

svartlutens densitet ska skilja sig så att en optimal separation kan uppnås. För detta ändamål 

kan hastigheten maximalt vara 3000 rpm (varv per minut) och temperaturen 100 °C. Maximal 

tid för centrifugering är 90 minuter. Centrifugen kan också användas för simulering av 

betingelserna i ett fullskalasystem. Rekommenderade inställningar för analys av såpa i 

svartlut är temperatur runt 85 °C, men så likt den temperaturen provet har vid 

provtagningstillfället som möjligt, hastighet på 3000 rpm och tid för centrifugering på 5 

minuter. Till centrifugen hör specialrör som kan ses till höger i figur 5. Provröret med 90 ml 

används inte vid vanliga analyser, utan för bestämning av såpa som är löst i svartlut. Provröret 

med benämning H50 är till för analys innan såpavskiljningen, medan H20 har en smalare 

öppning och är till för analys av såpa i svartlut efter såpavskiljningen. (25)  

 

  
Figur 5.Centrifugen Pinola Analyze MK 5C ses till vänster och till höger tre typer av provrör för centrifugen Pinola Analyze 

MK 5C. Vanlig analys sker med provrören som är märkta H50 (65,40 ml) och H20 (66,20 ml). 

3.2 Gaskromatografi med masspektrometri 

Gaskromatografi skiljer olika analyter beroende på olika fysikaliska egenskaper hos ämnena. 

Gaskromatografen består av en injektor, en kolonn och en detektor som är ansluten till en 

dator. I injektorn förångas provet och det finns möjlighet att välja splitinjektion för höga 

koncentrationer och splitlessinjektion för låga koncentrationer. Det finns tre vanliga bärgaser; 

vätgas, helium och kväve som ger olika upplösning. Ämnena separeras i kolonnen beroende 

på deras olika kokpunkter och interaktioner med den stationära fasen i kolonnen. Val av 

temperaturprogram påverkar elueringshastigheten och topparnas upplösning i 

kromatogrammet. Ämnena detekteras och analyseras kvalitativt eller kvantitativt i detektorn. 
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Flamjoniseringsdetektor och masspektrometri är två detektorer som kan användas tillsammans 

med en gaskromatograf (26). 

Masspektrometer är ett instrument som analyserar laddade partiklar (joner). Med tekniken kan 

atomers och molekylers massa bestämmas. I masspektrometern sker jonisering, separation 

och detektion. Det finns olika joniseringsmetoder. I kombinationen gaskromatograf-

masspektrometer (GC-MS) skapas joner genom elektronjonisering, dvs molekyljoner bildas 

av interaktion med elektroner med en kinetisk energi på 70 eV. Molekyljonerna har en hög 

energi och sönderfaller till fragmenter. Alla joner som bildas i jonkällan separeras i 

kvadrupolen, som är fyra parallella järnstänger med konstant spänning som oscillerar mellan 

plus och minus. Endast joner med valt masstal passerar järnstängerna till detektorn och kan 

detekteras av en dynodelektronmultiplikator. Signalen bearbetas och skickas till en dator. Vid 

SCAN-analys detekteras alla masstal i ett vald intervall, vilket gör det möjligt att detektera 

alla ämnen i ett prov och resultatet kan ses i ett ”total ion chromatogram” (TIC). Analysdata 

kan jämföras med ett bibliotek och ämnena kan analyseras kvalitativt, dvs kan preliminärt 

identifieras utan referensprov (26). 
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4 Material och metoder 
Det material som användes i arbetet var centrifugen Pinola Analyze MK 5C, mjukvaran 

Pinola Analyze ver.2.2.1.18 (Head Engineering AB), 100 ml spruta med specialkanyl (2,0 x 

115 mm), specialprovrör för provtagning av lut innan och efter såpavskiljningen, 

gaskromatograf (HP 6890) med masspektrometer (HP 5973), autosampler (Agilent 7683) och 

tillhörande injektor med en Agilent 127-9722 DB-1701 kapillärkolonn (10 m x 100 µm x 0,1 

µm). 

De reagens som användes var saltsyra, väteperoxid, natriumsulfit, aceton, metanol, 

petroleumeter (40-60 °C) och heptan utöver de lutprov som hämtades från provventiler för 

blandlut i indunstningen innan och efter såpavskiljningen. 

4.1 Utveckling av metod för provtagning 

Inledningsvis gjordes alla försök på blandlut innan såpavskiljning, då dessa provrör var 

enklare att hantera än provrören för mätning efter såpavskiljning. Centrifugen förvärmdes vid 

85 °C och 1000 rpm i 20 minuter medan provet togs med de rekommenderade inställningarna 

från producenten. Provtagningen tog olik lång tid, så förvärmningen avbröts om provet kom 

till centrifugen innan 20 minuter. Vid inledande centrifugering användes producentens 

rekommendationer för centrifugen med 85 °C, 3000 rpm och 5 minuter vid centrifugeringen. 

Prov togs genom att dra upp lut i en 100 ml spruta med en 2,0 x 115 mm specialkanyl och 

fylla i 4 provrör och ett glas för torrhalt och densitetsprov. Rören har ett streck på den nivå 

man vill ha dem fyllda efter centrifugering. Försök gjordes på att fylla till det strecket och 

centrifugera. Vidare gjordes försök på att fylla röret helt fullt och centrifugera. Efterfyllning 

av provrör direkt innan centrifugering provades också.  

Försök gjordes med att hämta in en sats på runt 265 ml, som är den volym som går åt i 

provrören. Mängden är viktig eftersom såpan stiger i luten, och på så vis kommer några 

provrör få mer såpa och andra mindre, men tillsammans borde det bli rätt mängd. 

Uppvärmning av satsen i värmeugn testades genom uppvärmning till rätt temperatur innan 

fyllning av provrör. Försök på att lösa problem med att sprutans gummi torkade gjordes 

genom att smörja in sprutan med silikon. Vidare testades om proven kunde hållas varma med 

hjälp av en isolerande väska (kylväska).  

För att försöka få samma mängd såpa i alla fyra provrör som fylldes vid samma tillfälle, 

fylldes det första röret när det hade börjat ånga ordentlig av svartlut från 

provtagningsventilen. Vidare provades att vänta en minut efter att luten i provventilen ångade 

ordentlig. Försök gjordes också med att mäta temperaturen och vänta med provtagning tills 

temperaturen hade stabiliserat sig. Ytterligare försök gjordes genom att vänta en minut efter 

att stabil temperatur uppnåtts. Några försök gjordes också med att reducera mängd i provrören 

med 2 mm när temperaturen i provtagningsventilen understeg 95 °C. 

4.2 Utveckling av metod för analys 

För utveckling av analysmetod användes den provtagningsmetod som gav störst innehåll av 

såpa, men innan att provtagningsmetoden var färdigutvecklad. För varje test togs fyra prov 

och ett medelvärde för dessa användes. Fullständiga faktorförsök med centrumsprover gjordes 

enligt tabell 3. Metoden undersöker flera olika faktorers inverkan samtidigt. 
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Temperaturintervallet valdes utifrån tanken att separering sker bäst vid 85 °C. Temperaturen 

på hög nivå justerades ner från 88 till 87 eftersom det var svårt att upprätthålla hög temperatur 

i provrören, och temperaturen bör vara lik i provrören och centrifugen. Eftersom det inte kan 

användas högre hastighet än 3000 rpm som är producentens rekommendation, gjordes tester 

med lägre hastighet för att se effekten av hastigheten. Rekommendation på hur länge proven 

skall centrifugeras är 5 minuter. En längre tid skulle kunna kompensera för fel starttemperatur 

i provrören. En för kort tid ger inte fullständig separering. Därför valdes initialt intervallet 3-7 

minuter, men just med tanke på möjlighet för kompensation av starttemperatur förlängdes den 

övre tiden till 10minuter. Centerproven gjordes ändå med inställningen 5 minuter enligt 

rekommendationen. Centerproven gjordes med de rekommenderade inställningarna förutom 

hastigheten som reducerades till 2500 rpm. Faktorförsöken och centerproven kan ses mer 

översiktlig i tabell 3. Det är viktig att hålla koll på provrören då de har olika storlek. 

Provrören placerades på ett sätt som ger mest möjlig stabil centrifugering, så de två lättaste 

provrören är emot varandra och likaså de tyngre provrören. Storleken på provrör, antal mm 

såpa och torrhalt matades in i programvaran Pinola Analyze ver.2.2.1.18 som hör till 

centrifugen, för att få ut resultatet av provet.  

Tabell 3. Fullständiga faktorförsök med centerprover där A är temperatur, B är hastighet och C är tid. AB, AC, BC och ABC 

används för beräkning av effekter. 

Prov Slumpvis 

ordning 

A B C AB AC BC ABC 

 

1 (Faktor) 5 82 2000 3 + + + - 

2 (Faktor) 8 87 2000 3 - - + + 

3 (Faktor) 3 82 3000 3 - + - + 

4 (Faktor) 11 87 3000 3 + - - - 

5 (Faktor) 4 82 2000 10 + - - + 

6 (Faktor) 10 87 2000 10 - + - - 

7 (Faktor) 1 82 3000 10 - - + - 

8 (Faktor) 6 87 3000 10 + + + + 

9 (Center) 2 85 2500 5     

10 (Center) 7 85 2500 5     

11 (Center) 9 85 2500 5     

12 (Center) 12 85 2500 5     

 

Torrhalten bestämdes genom att fylla ca 20 ml svartlut i et glas samtidigt som provrören 

fylldes. Ett till två gram svartlut lades i två invägda aluminiumformar med dubbla 

glasfiberfilter. Dessa torkades en timme och vägdes, så att torrhalt kunde bestämmas som ett 

genomsnitt av de två proven enligt formeln  

𝑥 =
100(𝑏−𝑡)

𝑐
,  

där 𝑥 är torrhalt i procent, övriga värden i gram, 𝑏 är vikten av den torkade aluminiumformen 

med filter och svartlut, 𝑡 är vikten för aluminiumsformen och glasfiberfiltren och 𝑐 är vikten 

av svartlut. Torrhalt och centrifugeringstemperatur matades in i den medföljande 

programvaran, Pinola Analyze ver.2.2.1.18 tillsammans med storlek på provrör, som uppges 

på varje provrör, och antal mm såpa för att få ut mängd såpa i svartluten. Mätningar av 
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densitet gjordes genom att väga ett mätglas, fylla det med 10 ml och väga igen. Densiteten 

beräknas genom att dividera massan med volymen.  

4.3 Försök i syfte att validera metod för analys 

För validering av analysmetoden är det nödvändig att veta vad provet innehåller. Två satser på 

nästan 2 liter svartlut från barrmassa fylldes i var sin plastflaska. Prov 1 var från 

provtagningsventil för blandlut innan såpavskiljning och prov 2 från provtagningsventil för 

blandlut efter såpavskiljning. Centrifugens inställningar var konstanta på 87°C, 2500 rpm och 

10 minuter under försöken. 

4.3.1 Undersökning av svartlutens innehåll med gaskromatograf med masspektrometer 

Proven som analyserades med gaskromatograf och masspektrometer extraherades för att 

kunna användas i gaskromatografen. En tidigare använd metod användes inledningsvis. 

Helium användes som bärgas och split ratio valdes till 20:1. Metoden hade 

temperaturprogram som startade vid 40 °C i en minut och ökande 12 °C per minut till 300 °C 

och användes för prov 1. Prov 1 kördes med ett temperaturprogram som också startade med 

40 °C i en minut och ökade med 5 °C per minut till 300 °C. Prov 2 kördes med ett program 

som startade med 40 °C i en minut, ökade med 5 °C per minut till 220 °C och ökade med 4 °C 

per minut till 350 °C. I tre minuter behölls 350 °C. Denna metod behölls för prov 1.1 och 1.2, 

som är prov där petroleumeter indunstades för de två ekstrakten och ersattes med 10 ml 

heptan. 

4.3.2 Försök 1: Enligt standardmetod (prov 1, 2, 1.1 och 1.2) 

Ett försök att analysera provinnehållet gjordes med hjälp av extraktion enligt standardmetoden 

(5) och lösningen analyserades med GC-MS. Analys skedde med hjälp av sök i MS-

biblioteket Wiley275.L. De två lösningarna rullindunstades och löstes 10 ml heptan och 

analyserades igen (prov 1.1 och 1.2) 

4.3.3 Försök 2: Ny metod, prov från flaskorna (prov A1, A2) 

För vidare försök för att veta innehållet i satserna med svartlut gjordes några olika varianter 

på extraktioner av svartlut. En tanke var att oxidationen som sker först innan surgörning i 

standardmetoden kan vara skadlig för innehållet. Därför utvecklades en ny metod liknande 

den gamla, där luten endast surgjordes och ligninet löstes innan extraktion med metanol. 

Redogörelse av metoden och förklaring kring val kan ses i bilaga 4. Prov från båda flaskorna 

upparbetades med den nya metoden. Analys gjordes med samma inställningar för GC-MS, 

men temperaturprogrammet ändrades till 40 °C i en minut, ökade med 10 °C per minut till 

350 °C och den temperaturen hölls i tre minuter för prov A1 och för prov A2 gjordes 

ytterligare en justering av temperaturprogrammet till start med 40 °C i en minut, ökning med 

10 °C per minut till 170 °C och ökning med 5 °C per minut till 210 °C och slutligen 10 °C per 

minut till 350 °C. Detta temperaturprogram användes till resterande prov. 

4.3.4 Försök 3: Provtagning direkt i glas (prov B, C) 

För att testa om ämnen avsatts från plastflaskorna togs även två nya prov i glasbehållare och 

extraherades på enligt standardmetoden och den nya metoden och analyserades med GC-MS.  

4.3.5 Försök 4: Ny metod på såpa (prov D och D2) 

De ämnena som söks förväntas vara i låga koncentrationer, och därför gjordes även ett försök 

på att göra ett extrakt av den såpa som samlats i provrören enligt den nya metoden och 
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analysera denna med GC-MS. Denna analys gjordes två gånger eftersom den förväntades ge 

bättre resultat. 

4.3.6 Försök för att mäta centrifugens prestanda 

Så många prov som möjligt kördes från båda flaskor för att kunna säga något om centrifugens 

prestanda. Dessa värmdes då upp i värmeskåp innan centrifugering för att ha rätt temperatur. 

Ett annat försök gjordes med prov som togs direkt från provtagningsventilen och 

centrifugerades.  
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5 Resultat 
Många faktorer påverkar hur väl provtagning och analys lyckas. Några av dessa faktorer 

undersöktes i projektet. Utveckling av provtagningsmetod och analysmetod behövde ske 

parallellt eftersom det först var möjligt att se såpaseparation efter analys och det då blev 

tydligt om proverna var av rätt storlek. Resultatet består av resultat för provtagning och 

analys. Ett försök till validering görs även om underlaget inte är tillfredsställande.  

5.1 Resultat av utveckling av metod för provtagning 

Resultatet av utvecklingen av metod för provtagning är den metod som bilaga 5 punktvis 

listar upp. Provtagningsmetoden förbättrades genom hela projektet. Fyllning av provrör helt 

fullt gav inledningsvis stor variation i resultat. Några provrör blev för fulla efter analys, 

medan några blev fyllda precis till strecket och andra för lite fyllda. 

Att fylla till strecket visade sig i alla tillfällen ge för låg nivå på vätskan efter centrifugering. 

Efterfyllning innan centrifugering visade sig vid alla tillfällen ge för mycket vätska i 

provrören efter centrifugering. Det kunde ses genom att lut hade hamnat i centrifugen. 

Försök att hämta in en sats på 265 ml gav för kalla prov och stora svårigheter att få rätt nivå i 

provrören. Uppvärmning av satsen innan fyllning av provrör tog längre tid än direkt fyllning 

och fler moment behövde utföras, vilket inte är önskvärd. Fyllning av första provröret 

fungerade med uppvärmning, men när övriga provrör skulle fyllas hade luten redan kallnat 

vilket gjorde det svårt att fylla till rätt nivå. Metoden med att värma en sats utfördes under 

försök med validering av större mängd lut i flaskor, och fungerade så dåligt att den metoden 

för validering förkastades. 

Problemet med att det var långt avstånd mellan provtagningsventilen och centrifugen, så 

proven kyldes ner, löstes med att hålla proven varma med en isolerande väska (kylväska). 

Detta fungerade tillfredsställande. Sprutan fungerade tillfredsställande efter insmörjning med 

silikon, så det gjordes mellan varje prov (för vart fjärde provrör). 

Vid analys av provrör visade det sig att det första röret som fylldes ofta innehöll mycket mer 

såpa än de övriga, och att det blev mindre och mindre såpa för varje provrör. Detta tyder på 

att fyllningen skedde för tidigt efter att provtagningsventilen hade öppnats. Försök med att 

vänta en minut efter att det hade startat ånga ordentlig gav mindre obalans i fyllning av 

provrören, men det var fortfarande mer såpa i det första provröret. Temperaturmätning 

testades som ett sätt att kontrollera att vätskan stabiliserats sig. Vid stabil temperatur var det 

fortfarande mer såpa i det första provröret. Genom kontroll av stabil temperatur först och 

ytterligare väntan en minut, så jämnade skillnaden i såpa mellan olika provrör ut sig, och det 

blev något bättre även efter två minuter, men det var inte möjligt att helt få bort problemet. 

Vid temperaturer under 95 °C, blev det för mycket svartlut i provrören även om det fungerade 

bra vid högre temperaturer. Justering med ca 2 mm mindre vätska i provröret visade sig ge bra 

resultat vid lägre temperaturer.  

5.2 Resultat av utveckling av metod för analys 

Faktorförsök gjordes genom att testa temperatur, hastighet och tid för centrifugen på hög och 

låg nivå. Centerprov skulle tagits mitt emellan, men dessa värden justerades, och därför kunde 



19 

 

inte proven användas till vidare beräkning. Resultat av faktorförsök och centerprover i antal 

ml såpa överst i provröret kan ses i tabell 4. Varje analys i tabell 4 består av 4 provrör som har 

analyserats, där volym såpa i provröret och mängd i g tallolja/kg torrsubstans svartlut uppges 

för varje provrör. Som det framgår av tabellen är det övervägande mer såpa i det första 

provröret (volym såpa 1). Detta beror troligen på att många av proven togs för tidigt, innan 

innehållet i provtagningsventilen stabiliserats. Tabell 4 visar också det beräknade innehållet 

av såpa som anges som antal gram råtallolja per kilo torrsubstans svartlut (CTO g/kg BL ds, 

CTO = Crude Tall Oil, BL = Black liquor, ds = Torrhalt).  

Tabell 4. Resultat av fullständiga faktorförsök med centerprover i mm och g tallolja/kg torrsubstans svartlut (CTO g/kg BL 

ds) samt genomsnitt av provrör 2-4 för varje prov och genomsnitt för de olika provrören. 

Analys 

nr 

Volym 

såpa 1 

(mm) 

Volym 

såpa 2 

(mm) 

Volym 

såpa 3 

(mm) 

Volym 

såpa 4 

(mm) 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 1 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 2 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 3 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 4 

Genom-

snitt CTO 

g/kg BL ds 

1 (Faktor) 10 4 5 4 27,9 11,6 14,1 11,5 12,40 

2 (Faktor) 32 5 3 3 58,1 12,9 7,8 7,9 9,53 

3 (Faktor) 10 3 3 3 27 8,6 8,4 8,5 8,50 

4 (Faktor) 5 4 3 4 11,9 12,6 9,5 12,6 11,57 

5 (Faktor) 5 6 2 5 13,5 16,2 5,7 13,6 11,83 

6 (Faktor) 7 5 4 5 21,8 15,8 12,6 15,8 14,73 

7 (Faktor) 8 4 5 4 19,7 10,2 12,5 10,2 10,97 

8 (Faktor) 7 4 3 3 19,4 11,4 8,6 8,7 9,57 

9 (Center) 5 3 4 3 11,2 7,4 9,5 7,4 8,10 

10 (Center) 10 6 4 3 25,4 15,5 10,5 8 11,33 

11 (Center) 10 5 3 4 49,9 25,4 15,2 20,4 20,33 

12 (Center) 10 4 5 4 25 10,4 12,7 10,4 11,17 

Genom-

snitt 9,91 4,42 3,67 3,75 23,19 13,17 10,59 11,25 11,67 

 

Ett genomsnitt av dessa värden beräknades av provrören 2-4 eftersom resultatet av provrör 1 

inte var tillförlitligt. Från dessa genomsnittsvärden beräknades effekterna av 

centrifugtemperatur (A), hastighet (B) och tid(C). Siffrorna i beräkningen syftar på värdet för 

analysnumret. 

A: (2+4+6+8) /4 - (1+3+5+7) /4 = (9,53+11,57+14,73+9,57)/4-(12,40+8,50+11,83+10,97)/4 

=0,43 

B: (3+4+7+8) /4 – (1+2+5+6) /4 = -1,98 

C: (5+6+7+8) /4 – (1+2+3+4) /4 = 1,28 

AB: (1+4+5+8) /4 – (2+3+6+7) /4 = 0,41 

AC: (1+3+6+8) /4 – (2+4+5+7) /4 = 0,32 

BC: (1+2+7+8) /4 – (3+4+5+6) /4 = -1,04 

ABC: (2+3+5+8) /4 – (1+4+6+7) /4 = -2,56 

 

Den största effekten är trefaktorseffekten, dvs effekten av samspelet mellan alla faktorerna. 

Det är dock mer rimligt att jämföra huvudeffekterna eftersom trefaktorsamspel oftast inte har 
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signifikant betydelse. Huvudeffekterna ger initiativ till att fortsätta försöken med hög 

temperatur och tid, men med en lägre hastighet på centrifugen. Inställningar vidare blir därför 

87 °C, 2500 rpm och 10 minuter.  

5.3 Resultat av försök i syfte att validera metod för analys 

Undersökning av svartlutens innehåll skedde med gaskromatograf med masspektrometer för 

att identifiera ämnen i svartlut och analyser i centrifug gjordes i syfte att kunna validera 

centrifugen. 

5.3.1 Försök 1: Enligt standardmetod (prov 1, 2, 1.1 och 1.2) 

Tyvärr hittades inte de förväntade ämnena, men några andra stora molekyler. De förväntade 

ämnena kan ses i bilaga 3, tabell 13. En teori är att ämnena kan komma från plast i 

plastflaskan luten förvarades i. De kan också ha kommit från petroleumseter som är 

lösningsmedlet som användes. Försök med rullindunstning av petroleumeter och tillsats av 10 

ml heptan förstärkte dock de oväntade ämnena, medan de förväntade ämnena blev kvar i 

bruset. Ett undantag var 3-karén som MS-biblioteket indikerade fanns vid 6,27 minuter i prov 

1.1 och 1(S)-alfa-pinen som indikerades vid 6,24 minuter i prov 1.2, som var två av ämnena 

som förväntades. Bilaga 6, figur 12-15 visar TIC för analyserna, där figur 12-13 är med 

petroleumseter och figur 14-15 med heptan. 

5.3.2 Försök 2: Ny metod, gamla prov (prov A1, A2) 

Endast ett ämne indikerades med mer än 90 procent sannolikhet i prov A1, och det var 

undekan som sågs vid 5,85 minuter. I prov A2 indikerades gamma-sitosterol vid 331,441 

minuter. Ingen av dessa ämnen finns med bland de förväntade ämnena i bilaga 3, men 

gamma-sitosterol kan finnas i svartlut (14). Övriga ämnen hade låg sannolikhet och stämde 

inte överens med de förväntade ämnen. Bilaga 6, figur 16 och 17 visar kromatogrammen för 

prov A1 och A2. 

5.3.3 Försök 3: Provtagning direkt i glas (prov B, C) 

Åttaatomig svavel, S8 indikerades med MS-biblioteket vid 18,093 och 18,198 minuter i prov 

B. Det är inte överraskande eftersom såpan är svavelsåpa. Troligen har svavelföreningar 

reagerat under extraktionsprocessen och bildat ren svavel. Även varianter av sitosterol (alfa, 

gamma) indikerades vid 31,589 minuter till 32,263 minuter. Bilaga 6, figur 18 visar 

kromatogrammet för prov B. 

Prov C innehöll inget svavel eftersom lösningen oxiderades. Samma sitosterolvarianter med 

liknande elueringstid (31,53 - 32,812 minuter) som för prov B kunde ses i kromatogrammet. I 

tillägg indikerades överraskande stora cykliska alkaner vid 24,905 minuter (cykloeikosan) och 

26,675 minuter (cyklotetrakosan). Dessa finns inte bland de förväntade ämnena i bilaga 3. 

Bilaga 6, figur 19 visar kromatogrammet för prov C. 

5.3.4 Försök 4: Ny metod på såpa (prov D och D2) 

Analys av såpa gav bättre resultat än tidigare försök, men under extraktionen reducerades 

mängden heptan mycket, vilket ger grund till att tro att en reaktion skedde mellan heptan och 

något eller några ämnen, och att resultatet av den reaktionen hamnade i vattenfasen. Det fanns 

tyvärr inte utrymme att med andra analyser komma fram till någon slutsats om vad som 

reagerat. De ämnen som indikerades med högst sannolikhet av MS-biblioteket vid den 

kvalitativa analysen kan ses i tabell 5. Det är flera av ämnena som inte skiljer sig mycket från 
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de ämnen som har angivits i bilaga 3, men endast palmitinsyra och beta-sitosterol är helt 

identiska. Det som skiljer sig för de liknande ämnena är metylgrupper eller orientering av 

molekylen vid dubbelbindningar. En andra analys bekräftade resultatet av den första analysen. 

Kromatogrammen kan ses i bilaga 6, figur 20 och 21. 

Tabell 5. Resultat av kvalitativ analys av ämnen i såpa. Endast ämnen med över 90 procent sannolikhet enligt biblioteken 

Wiley275.L nämns. 

Tid för eluering 

(min) 

Namn Sannolikhet 

(%) 

16,74 Metylpalmitat ([S-(E,Z,E,E)]-3,7,11-trimetyl-14-(1-

metyletyl)-1,3,6,11-cyklotetradecatetraen)  

99 

16,99 Metylhexadekansyra 97 

18,92 Metyl-8-dimetylamino-1-naftaleinkarboxylsyra 91 

19,16 Palmitinsyra (n-hexadekansyra) 93 

19,72 Metyl-8,11-oktadekansyra 99 

19,84 Metyloktadekansyra 98 

19,89 Metyl-9,12,15-oktadekantriensyra 98 

20,63 Metyl-7,10- oktadekandiensyra 97 

22,14 (ZZ)-9,12-oktadekandiensyra 98 

22,22 (ZZ)-9,12-oktadekandiensyra 99 

22,25 (ZZ)-9,12-oktadekandiensyra 97 

22,37 Bicyklo[10,1,0]trideka-1-en 93 

22,78 eikosansyra 99 

24,97 Metyl-dokosansyra 98 

26,71 Metyl-tetrakosansyra 97 

27,20 (EEEEEE)-2,6,10,15,19,23-hexametyl-2,6,10,14,18,22-

tetrakosahexen 

98 

30,13 (2R)-2,5,7,8-Tetrametyl-2-[(4R,8R)-(4,8,12-

trimetyltridecyl)]-6-kromanol (Vitamin E) 

93 

30,88 Kampesterol 99 

31,47 Gamma-sitosterol 99 

31,60 Beta-sitosterol  96 

31,85 (3beta)-9,19-cyclolanost-24-en-3-ol 95 

32,22 24-metylen-(3beta)-9,19-cyklolanostan-3-ol 99 

32,99 (S)-(+)-(3,5-dinitrobensyl)leucin n-propylamid 92 

 

5.4 Resultat av valideringsförsök med centrifugen 

Tabell 6 visar resultatet av analys av prover från flaskor. Prov 1.1-6 var tagna innan 

såpavskiljningen och prov 2.1-6 var tagna efter såpavskiljningen. Lite såpa satte sig i kanten 

av flaskan, men inte så mycket som resultatet av dessa körningar indikerar. Försök att validera 

på detta sätt måste sägas vara misslyckat. Tabell 6 visar att även med 0 ml såpa så beräknar 

centrifugens beräkningsprogram att det finns en viss mängd såpa i svartluten.  
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Tabell 6. Resultat av prov förvarat i flaska för att försöka få samma förhållanden för alla prov. För varje analys uppges de 

fyra provrörens mängd såpa i mm, vad det motsvarar i g tallolja/kg torrsubstans svartlut (CTO g/kg BL ds) samt 

genomsnittlig mängd för de fyra provrören.  

Analys 

nr 

Volym 

såpa 1 

(mm) 

Volym 

såpa 2 

(mm) 

Volym 

såpa 3 

(mm) 

Volym 

såpa 4 

(mm) 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 1 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 2 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 3 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 4 

Genomsnitt 

CTO g/kg 

BL ds 

1.1 1 1 1 1 3 3 3 3 3,00 

1.2 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 4,80 

1.3 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 3 0,60 

1.4 0 0 5 1 0,6 0,6 12 2,9 1,65 

1.5 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 1,20 

1.6 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 

2.1 4 3 3 25 3,3 3,2 3,2 9,5 4,03 

2.2 0 0 0 5 0,6 0,6 0,6 4,8 0,60 

2.3 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 

2.4 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 

2.5 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 

2.6 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 

 

Prov A – AA i tabell 7 är tagna direkt ur provtagningsventilen för att försöka validera 

centrifugen. Det är 5 prov tagna per dag. De olika dagarna är markerade med ett tjockare 

streck mellan raderna. Under provtagningsperioden skedde tyvärr övergång från lövmassa till 

barrmassa. Detta borde inte påverka resultatet eftersom det vid lövmassa tillsätts såpa för att 

den kontinuerliga produktionen ska fungera tillfredsställande. Dock uppgav 

laboratoriepersonal att de är tillsagda att luten först stabiliserar sig efter 10 dagar efter en 

sådan övergång. Det blev produktionsstörning under övergången, vilket ses i prov F-J, där det 

är mycket såpa hela dagen, men särskilt för prov F.   

Prov P-T visar en väldigt stor inomdagsvariation, särskilt vid jämförelse av prov R och prov 

S. Mellandagsvariationen har ett dagligt genomsnitt på 13,39 g CTO/kg BL ds, 24,20 g 

CTO/kg BL ds, 17,69 g CTO/kg BL ds, 14,73 g CTO/kg BL ds, 10,04 g CTO/kg BL ds och 

11,53 g CTO/kg BL ds. Genomsnittet av alla prover är 15,26 g CTO/kg BL ds. 

Standardavvikelsen för de fyra provrören skiljer sig också mycket, från 1,08 till 11,85. Så 

stora skillnader kan inte centrifugen åstadkomma. Därför visar detta att mängden såpa i 

svartlut ändrar sig mycket från timme till timme. Eftersom det behöver vara en homogen 

lösning för validering, kommer inte valideringen att kunna säga något om centrifugens 

prestanda. Variationerna i svartlutens innehåll är mycket större än centrifugens variationer.  
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Tabell 7. Värden från det andra försöket på att validera centrifugen. För varje analys uppges de fyra provrörens mängd såpa 

i ml, vad det motsvarar i g tallolja/kg torrsubstans svartlut (CTO g/kg BL ds) samt genomsnittlig mängd för de fyra 

provrören. Det finns även beräknad standardavvikelse för de fyra provrören. 

Analys 

nr 

Volym 

såpa 1 

(mm) 

Volym 

såpa 2 

(mm) 

Volym 

såpa 3 

(mm) 

Volym 

såpa 4 

(mm) 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 1 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 2 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 3 

CTO 

g/kg 

BL 

ds 4 

Genomsnitt 

CTO g/kg 

BL ds 

Standard 

avvikelse 

A 3 4 3 2 8,3 10,9 8,2 5,7 8,28 2,12 

B 9 7 4 5 24,4 18,9 11,2 13,8 17,08 5,84 

C 10 3 4 4 26,3 8,3 10,8 10,9 14,08 8,24 

D 5 4 5 5 13,8 11,2 13,7 13,7 13,13 1,28 

E 10 4 4 4 25,7 10,7 10,5 10,7 14,40 7,53 

F 20 18 16 11 48,2 43,7 37,5 27,1 39,13 9,14 

G 10 8 9 8 24,8 20,1 21,7 20,2 21,70 2,19 

H 11 9 8 8 27,9 23,0 19,8 20,2 22,73 3,73 

I 9 7 6 7 22,6 17,8 14,8 17,8 18,25 3,23 

J 10 8 7 7 23,9 19,4 16,4 17,0 19,18 3,41 

K 10 8 7 9 24,6 19,9 16,8 22,2 20,88 3,33 

L 8 7 4 5 20,3 17,9 10,1 12,9 15,30 4,64 

M 10 9 10 10 24,1 21,8 23,3 24,1 23,33 1,08 

N 8 6 4 5 19,6 14,3 10,1 12,4 14,10 4,05 

O 8 7 5 4 19,6 17,4 12,1 10,2 18,83 4,41 

P 5 4 3 3 12,6 10,3 7,6 7,8 9,55 2,32 

Q 8 7 5 5 19,3 17,0 11,9 12,3 15,13 3,62 

R 4 3 2 2 10,1 7,4 5,3 5,3 7,03 2,28 

S 17 16 14 6 41,0 38,9 32,8 14,9 31,90 11,85 

T 5 4 4 3 12,5 10,2 9,8 7,7 10,05 1,97 

U 6 6 3 3 14,3 14,4 7,3 7,5 10,88 4,01 

V 4 6 5 5 9,9 14,6 11,9 12,3 12,18 1,93 

W 4 3 4 4 10,0 7,7 9,7 10,0 9,35 1,11 

X 3 3 4 4 7,5 7,6 9,5 9,8 8,60 1,22 

Y 3 4 4 4 7,5 9,9 9,5 9,8 9,18 1,13 

Z 3 4 5 4 7,5 9,8 11,7 9,8 9,70 1,72 

Å 7 3 4 4 17,7 8,0 10,0 10,4 11,53 4,25 

Ä 2 3 5 3 5,2 7,5 11,7 7,5 7,98 2,71 

Ö 7 7 6 4 16,5 16,6 13,8 9,7 14,15 3,24 

AA 7 6 6 5 16,6 14,4 13,9 12,1 14,28 1,81 

 

En envägs ANOVA-test gjordes på genomsnittsvärdena i tabell 7. Beräknade värden kan ses i 

tabell 8. Konfidensgraden sattes till 95 procent. Mellandagsvariansen skattades till 135,15. 

Inomdagsvariansen skattades till 8,36. Mellan dagar var F =3,38 och Fkrit =2,71, vilket innebär 

att det är en signifikant skillnad mellan proven som utfördes olika dagar. Inom en dag var F 

=0,21 och Fkrit =2,87 vilket betyder att det inte finns någon signifikant skillnad mellan proven 

som är analyserat samma dag. Dock är felet stort, vilket gör resultatet osäkert.  
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Tabell 8. ANOVAtabell med kvadratsumma (SS), frihetsgrader(df), varians (MS), F, p och Fkrit. 

Orsak till variation SS df MS F p Fkrit 

Inomdag 33,44361 4 8,360903 0,208914 0,930439 2,866081 

Mellandag 675,7708 5 135,1542 3,377102 0,022565 2,71089 

Fel 800,4149 20 40,02075    

Totalt 1509,629 29      

 

För repeterbarhet krävs det att flera prover i följd jämförs, och ska ge samma resultat. 

Eftersom det endast är möjligt att ta 5 prov samma dag, är det dessa som jämförs. ANOVA-

testen visade att det inte finns någon signifikant skillnad inom en dag, men prov P till T har 

medianen 15,13 g CTO/kg BL ds, medan det högsta värdet är 31,90 g CTO/kg BL ds. Detta 

visar på en dålig repeterbarhet. Nästa testdag, prov U till Y har en median på 9,35 g CTO/kg 

BL ds medan det högste värdet ligger på 12,18 g CTO/kg BL ds. Detta visar en bättre 

repeterbarhet. Skillnaden mellan dagarna är stor vilket ger en dårlig reproducerbarheten. 

Eftersom svartluten inte är homogen kan analysen inte sägas vara repeterbar eller 

reproducerbar. 

Figur 7 visar att proven A till AA som analyserades med samma inställningar på centrifugen 

inte kan sägas vara normalfördelade. För normalfördelning krävs att punkterna följer en rät 

linje.  

 

 

Figur 6. Normalfördelningsplot för såpainnehållet i svartlut. 

 

5.5 Resultat av mätningar av densitet, temperatur och torrhalt 

För att kunna säga något om variationen i provtagningsventilen mättes densitet och 

temperatur vid några tillfällen. Densiteten hade ett genomsnitt på 1,071 kg/m3 och värdena 

som ligger till grund för den siffran kan ses i tabell 9. Värdena varierar från 1,003 kg/m3 till 
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1,194 kg/m3, där den högsta densiteten (prov 3) verkar skilja sig från de övriga. Detta kan 

komma av mätfel. Det var inte möjligt att se att densiteten påverkade resultatet. 

Tabell 9. Densitet för olika prover i kg/m3. 

Densitet 

Inledande försök 1,078 1,140 1,003 1,092 1,048 

Faktorförsök och  

centerprover 

1,082 (1) 1,050 (2) 1,194 (3) 1,085 (4) 1,072 (5) 

1,085 (6) 1,004 (7) 1,028 (8) 1,101 (9) 1,090 (10) 

1,091 (11) 1,108 (12)    

Validering flaskor 1,037 (1.1) 1,073 (1.2) 1,035 (1.3) 1,086 (1.4) 1,078 (1.5) 

1,056 (1.6) 1,078 (2.1) 1,100 (2.2) 1,056 (2.3) 1,073 (2.4) 

1,086 (2.5) 1,089 (2.6)    

Validering direkt 1,052 (J) 1,070 (K) 1,024 (L) 1,049 (M) 1,070 (N) 

1,091 (O) 1,060 (P) 1,066(Q) 1,066 (R) 1,066 (S) 

1,087 (T) 1,064 (U) 1,082 (V) 1,087 (W) 1,057 (X) 

1,058 (Y) 1,060 (Z) 1,047 (Å) 1,047 (Ä) 1,061 (Ö) 

1,085 (AA)     

 

Temperaturen i provtagningsventilen kan ses i tabell 10. Genomsnittstemperaturen för de 6 

dagarna var 97,7 °C. Värdena varierar från 91,5 °C till 100,5 °C. En mätare uppsatt vid 

provtagningsventilen har genom projektets gång visat stora skillnader i temperatur. 

Temperaturer från 85 – 102 °C har observerats. Mätaren har stämt bra överens med de 

uppmätte värdena. Temperaturen påverkade separationen, men främst fyllnaden av 

provglasen.  

 

Tabell 10. Temperaturer i °C i provtagningsventilen vid provtagning de olika datumen som temperaturen mättes. 

7/5 8/5 9/5 13/5 14/5  15/5 

94.0 (A) 98,0 (F) 97,0 (K) 97,0 (P) 100,0 (U) 100,0 (Z) 

92,5 (B) 97,0 (G) 98,0 (L) 98,5 (Q) 100,0 (V) 100,0 (Å) 

91,5 (C) 98,0 (H) 97,0 (M) 98,0 (R) 100,0 (W) 100,5 (Ä) 

93,0 (D) 97,5 (I) 97,0 (N) 98,5 (S) 99,0 (X) 100,0 (Ö) 

95,0 (E) 98,0 (J) 98,0 (O) 99,0 (T) 99,0 (Y) 100,0 (AA) 

 

Torrhalten för proven kan ses i tabell 11. Ett värde skiljer sig ut från de andra med att vara 

mycket lägre (prov 10). Det kan skyllas på mätfel. Torrhalten användes i centrifugens 

programvara för beräkning av mängd såpa/råtallolja. 
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Tabell 11. Torrhalter i procent för olika prover. 

Torrhalter (%) 

Inledande försök 20,35 20,11 25,36 20,82  

Faktorförsök och  

centerprover 

18,64 (1) 20,86 (2) 19,25 (3) 16,99 (4) 19,66 (5) 

22,53 (6) 16,78 (7) 18,88 (8) 20,53 (9) 10,31 (10) 

21,23 (11) 20,80 (12)    

Validering flaskor 21,08 (1.1) 21,07 (1.2) 21,19 (1.3) 21,99 (1.4) 20,77 (1.5) 

20,91 (1.6) 22,14 (2.1) 23,60 (2.2) 22,72 (2.3) 23,76 (2.4) 

22,26 (2.5) 22,89 (2.6)    

Validering direkt 19,83 (A) 19,30 (B) 19,80 (C) 19,26 (D) 20,27 (E) 

21,34 (F) 20,99 (G) 20,49 (H) 20,75 (I) 21,77 (J) 

21,20 (K) 20,65 (L) 21,65 (M) 21,50 (N) 21,34 (O) 

21,16 (P) 21,75 (Q) 21,56 (R) 21,35 (S) 21,39 (T) 

22,17 (U) 21,83 (V) 21,60 (W) 22,05 (X) 22,07 (Y) 

22,22 (Z) 20,81 (Å) 22,15 (Ä) 22,31 (Ö) 22,22 (AA) 
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6 Diskussion 
Värdena för faktorförsök och centerprover har en stor spridning. Mängden varierar från 5,7 

CTO g/kg BL ds till 58,1 CTO g/kg BL ds. Det är inte troligt att ändring av parametrar i 

centrifugen ska ge så stora utslag. Centerproverna var inte i center och användes därför inte 

till vidare beräkningar, men eftersom de skulle vara lika kan man ändå se att det är variation i 

resultatet. Prov 11 har mycket högre värden än övriga prov. Detta kan bero på 

korttidsvariationer i provtagningsventilen, vilket i sin tur beror på variation av innehållet i 

cisternen.  

Två felkällor är variation som följd av inomdagsvariation och mellandagsvariation. Det är inte 

möjligt att ta så många prov som krävs på en dag för faktorförsöken, och i cisternen är det 

stora variationer även inom en dag. Alla värden som har uppgivits i resultatet har påverkats av 

denna variation, vilket gör det svårt att kunna säga något säkert om centrifugen.  

Det är inte säkert att mängd såpa är det bästa sättet att mäta hur bra centrifugeringen är, men 

det sättet valdes under detta projekt. En annan faktor som är möjlig att mäta är hur mycket 

vätska det är i provröret efter centrifugering. Mängden svartlut plus såpa varierade från 

mycket lägre nivå än strecket till att det rann över under centrifugeringen. Som ett exempel på 

hur mycket svartlut ändras i volym beroende på temperatur kan nämnas att svartlut som fyllde 

provröret helt fullt vid provtagning inte nådde upp till det lägsta strecket om provrören fick 

kylas till rumstemperatur. Strecken på provrören kan ses till höger i figur 6. Ett sätt att 

kompensera för några millimeter för mycket eller lite vätska i provröret kan vara att för varje 

provrör som analyserats skriva en notis om hur många millimeter för lite eller för mycket 

vätska det är i provröret efter analysen, och justera vid inmatning i beräkningsprogrammet. 10 

mm på provröret motsvarar inte precis 1 ml, men det är så pass nära att det förbättrar 

resultatet. Detta fungerar dock inte om det är så mycket vätska i provröret att det har runnit 

över. I dessa fall är analysresultatet inte tillförlitlig. Under projektet noterades endast om det 

var för låg nivå, rätt nivå, hög nivå eller helt fullt. Benämningarna omräknades inte till 

värden, användes inte och är därför inte med i rapporten. Proven A-AA hade alla en nivå nära 

nollstrecket. 

Centrifugen reglerar värmen genom att en brytare slår på och av uppvärmningen. 

Värmeregleringen hade en variation på ± 1 °C från den inställda värmen. 2 graders skillnad 

upplevdes som mycket. Det uppstod också återkommande problem med felmeddelande om att 

centrifugens motor var för varm. Detta löstes genom att stänga av centrifugen, så den blev 

strömlös och därefter starta upp den igen. 

Ett större prov togs för att försöka validera metoden, både från provventil innan och efter 

såpavskiljningen. De två provtagningsventilerna gav liknande resultat. Generellt var det 

väldigt svårt att få samma temperatur vid ifyllning av provrör, då bägaren med uppvärmd lut 

kallnade under tiden. Detta är också en felkälla då många provrör blev helt fulla och eventuell 

såpa då hamnar utanför provrören under centrifugeringen. En annan felkälla vid försöket till 

validering var att proven förvarades i plastflaskor. Lite av såpan fastnade i flaskan och även i 

bägaren som användes för uppvärmning av prov innan centrifugering. Plastflaskorna kan även 

ha avgett ämnen till luten. 

Valideringsförsöket innehöll försök på att identifiera vad blandningen av svartlut och såpa 

innehöll. Temperaturprogrammet till GC-MS-intrumentet ändrades under tiden för att försöka 
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optimera detta. Först valdes långa program för att säkra fullständig analys. När det visade sig 

när topparna kom optimerades programmet för att kunna separera ämnena ordentligt, och 

slutligen kortades det ner för att få separationen mellan topparna på kortare tid. Det visade sig 

vara för små mängder av de förväntade ämnena i svartlut till att extraktion av svartlut kunde 

ge indikation på innehållet vid analys. Extraktion av såpa gav endast indikation på två av 

ämnena som förväntades. Som nämnd i punkt 5.3.4 minskade mängden heptan mycket under 

extraktionen. Därför är det trolig att ämnen har reagerat med heptan och gått över till 

vattenfas. Det har inte funnits tid till att undersöka närmare vilka ämnen som kan ha undergått 

en sådan reaktion. De ämnen som indikerades att likna de sökta ämnena, men som hade annan 

orientering eller extra metylgrupper kan vara sökta ämnen som har orsakat en reaktion genom 

extraktionsmetoden, men inte heller detta fanns det tid till att undersöka närmare. Det var 

alltså inte möjligt att klargöra vilka ämnen som ingår i svartlut (med såpa) för validering. 

Blandlutcisternen hade uppenbart olika temperaturer då luten i provtagningsventilen vid några 

tillfällen kokade. För att veta mer om temperaturvariationer, mättes temperaturen vid 

provtagning under den senare delen av projektet, och den visade sig variera mer än förväntat. 

Temperaturen påverkar analysresultatet genom att det blir mer eller mindre fyllnad av 

provröret efter centrifugering, så temperaturen på centrifugen borde ändras med temperaturen 

på provet, men det mättes ingen temperatur på provet när provet hade kommit till centrifugen. 

Försöken som utfördes visade att med en temperatur på 99 °C vid provtagningsventilen, så 

var 87 °C en lämplig temperatur för centrifugen. Vid lägre temperatur är det trolig att 

temperaturen i centrifugen skulle vara lägre. 87 °C är dock högre temperatur än optimal 

separationstemperatur på 80-85 °C. En annan aspekt är att det oftast var mycket högre 

temperatur i blandlutscisternen. Detta kan vara värd att granska närmare för att optimera 

såpavskiljningen där. 

Blandningen av tunnlut med tjockare lut sker inte långt från provtagningsventilen, och detta 

kan vara en bidragande orsak till att vätskan inte var homogen. En annan orsak till att vätskan 

inte var homogen var troligen provtagningsventilens placering. Den var kopplad med ett tunt 

rör med vinklar som gick horisontalt, vertikalt och sen horisontalt igen till ett tjockare 

horisontalt rör, och i detta tjockare rör är det troligt att såpan stiger i, så att provet inte är 

representativt för innehållet i röret enligt rekommendationen i punkt 2.3.1. 

Ett dilemma var att svartluten verkande vara mer homogen i provventilen efter 

såpavskiljningen, medan provrören som användes där (H20) hade så smal hals att det tog 

bortemot tre gånger så lång tid att rengöra provrören mellan varje prov som med den andra 

typen (H50). Hela proceduren med att gå ut och ta prov, analysera och rengöra utrustningen 

tog ungefär en timme vid provtagning innan såpavskiljning. Utöver det tog det tid att torka 

prov för att få torrhalt för varje prov. Tidsaspekten gjorde det svårt att ta så många prov som 

önskades. 

Mot slutet av projektet när provtagningsproceduren var bättre utvecklad framstod två möjliga 

vägar att fortsätta: antingen att ta så många prov som möjligt med den valda inställningen 

eller att göra om faktorförsöken med en mer utvecklad provtagningsmetod. Att ta flera prov 

med den valda inställningen skulle ge mer data som underlag för validering, medan att göra 

om faktorförsöken skulle kunna ge ett annat och möjligen bättre resultat av faktorförsök. 

Dock var de 20 första proven (A-T) så olika att det inte var rimligt att ytterligare faktorförsök 

är mer tillförlitliga än de tidigare och en validering av centrifugen skulle inte heller vara 
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tillförlitlig med så stor spridning i mängd såpa. Ytterligare prov med samma inställningar 

valdes. En orsak till att proven A-AA varierade så mycket är att vid övergång från löv- till 

barrmassa och vice versa så tar det runt 10 dagar innan svartluten stabiliserat sig. Mitt i 

provtagningsperioden var det cirka 9 dagar med lövmassa, vilket inte gav goda förutsättningar 

för provtagning. 

För att vidareutveckla analysmetoden bör flera mätningar göras. Dels borde faktorförsöken 

upprepas för att se om resultatet blir det samma med en mer utvecklad provtagningsmetod, 

dels borde fler upprepade prov med optimerad provtagningsmetod och optimerad 

analysmetod tas på tider utan produktionsstörningar för att bättre kunna estimera centrifugens 

prestanda. För att validera centrifugen skulle det behöva hittas något substitut för svartlut. 

Någon form av vätska där man kan centrifugera ut någon liten mängd som lägger sig över den 

andra. En temperaturmätning som inte gjordes var vilken temperatur provrören hade när de 

ställdes in i centrifugen. Vid vidare försök är detta något att se närmare på då provtemperatur 

och centrifugtemperatur bör vara lik. 

Projektets process har i stora drag fungerat efter planen. Tidplanen fick justeras något på 

grund av mål som inte var möjliga att genomföra. Möten var en punkt som lades till. 

Vid provtagning är det viktigt att känna till vilka risker som finns i provtagningsmiljön. 

Svartluten är varm och frätande och i lokalerna finns också talloljekokeriet med risk för 

läckage av svavelväte, vilket innebär att det av säkerhetsskäl har varit nödvändig med 

skyddskläder, skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon, hjälm, hörselskydd, visir, 

diphoterine (neutraliserande vätska för ögon) och svavelvätemätare, samt samtal med operatör 

för varje provtagningstillfälle. 

En aspekt med användning av väska för provrören var att de blev mer skyddade mot stötar, 

och att vid eventuellt spill, så hamnar inte det på marken där det kan påverka djur och 

människa. Eftersom det också fanns plats för sprutan i väskan ökade detta också säkerheten, 

då det inte längre var nödvändig att gå med en stor kanyl i handen. 

Projektet bidrar till bättre provtagning, så att prov kan tas innan och efter avsåpningen och 

mer kunskap kan fås om hur väl avsåpningen fungerar. Denna delen av processen har 

fortfarande stor potential att utvecklas. Välfungerande avsåpning har ekonomiskt värde för 

Södra Cell då tallolja har stort ekonomiskt värde och inkrustning ger kostbara driftsstopp för 

att rensa ur belägget som satt sig i indunstaren. En provtagningsmetod är ett steg på vägen 

mot att kunna ta i bruk centrifugen för snabbare analyser än de som görs idag. 

Användning av centrifugen är en miljömässig förbättring då den inte förorenar så som 

petroleumeter gör. Petroleumeter avdunstas i standardmetoden som används i dag. Direkta 

etiska aspekter har varit svåra att hitta, men i ett vidare perspektiv är det bra att tänka på 

säkerhet och välja alternativ som i störst grad bevarar miljön.  
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7 Slutsats 
Det är svårt att ta representativa prov i indunstningen, så projektet uppnådde inte alla mål. En 

metod för provtagning har utvecklats. Denna beskrivs i punkt 5.1 och mer detaljerat i bilaga 5. 

Det är trolig att provtagningsventilen inte är optimalt placerad eftersom det var svårt att ta 

representativa prov och det inte var möjligt under projektet att ta prov som var homogena för 

validering av vare sig provtagning eller centrifugen. 

Eftersom svartluten inte var homogen är inte inställningarna på centrifugen som bestämdes 

tillförlitliga, men de ger en indikation på innehållet av såpa. Efter optimering med de 

förutsättningar som fanns ställdes temperaturen in på 87 °C, hastigheten på 2500 rpm (varv 

per minut) och tiden på 10 minuter. 

Proven var så olika att det inte var möjligt att komma fram till någon slutsats om centrifugens 

prestanda, men provresultaten ger grund till att anta att variation i centrifugens mätningar är 

långt mindre än vad som kan visas med svartlut. 

Vidare försök skulle kunna ge mer optimala inställningar för centrifugen, och ett substitut för 

svartlut skulle kunne göra en validering av centrifugen möjlig.  
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8 Tack 
Jag vill rikta ett tack till Södra Cell Mönsterås för möjligheten att göra ett så intressant, men 

samtidig svårt projekt hos er. Stort tack till anställda på daglabbet, som har bidragit med en 

väldigt trevlig gemenskap och hjälp med praktiska saker och även varit bollplank och gett 

uppmuntran, särskilt Jenny Gustavsson, Elsa Eriksson och Selma Hasicic. Ett särskilt tack till 

Tord Hultberg som har varit min handledare på Södra Cell. 

Stort tack också till Johan Dalén för tillgång till analysinstrument på universitetet, Maria 

Lundqvist som har varit min handledare vid universitetet och Elke Schweda som utöver att 

vara examinator också har varit bollplank under projektets gång. 
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Bilaga 1 Tidplan 
Tidplan för projektet kan ses i tabell 12. 

Tabell 12. Tidplan för projektet. 
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Bilaga 2 Indunstare 
Olika typer indunstare kan ses i figur 7-9. 

 

Figur 7.Stigfilmindunstare (s.k. Kestnerindunstare) (9) 

 

   

 

Figur 8. Fallfilmsindunstare med tuber (9). 
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Figur 9. Fallfilmsindunstare med plattor (9). 
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Bilaga 3 Strukturformler 
Tabell 13 visar strukturformel och namn för de vanligaste ämnena i såpa (3,27).   

 

Tabell 13. Strukturformler och namn på ämnen som ingår i såpa (3) (26). 

Strukturformel Namn Kategori 

(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoic acid  

Linolsyra Fettsyra 

(Z)-nonadec-9-enoic acid

 

Oljesyra Fettsyra 

(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid

 

Linolensyra Fettsyra 

palmitic acid  

Palmitinsyra Fettsyra 
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stearic acid
 

Stearinsyra Fettsyra 

2,3-bis[[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxy]propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate

 

Trilinolen  

ethane;2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 

Alfa-pinen Monoterpen 

6,6-dimethyl-2-methylene-norpinane 

Beta-pinen Monoterpen 

3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 

3-karén Monoterpen 

(1R,4aR,4bS,10aR)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,9,10,10a-
octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid

 

Levopimar-

syra 

Diterpensyra 

(1R,4aR,4bS,7S,10aR)-1,4a,7-trimethyl-7-vinyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-
octahydro-2H-phenanthrene-1-carboxylic acid

 

Pimarsyra Diterpensyra 
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(1R,4aR,4bR,10aR)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-
octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid  

Abitiensyra Diterpensyra 

phenol

 

Fenol Alkohol 

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(1R,4R)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-
dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol  

Beta- 

sitosterol 

Sterol 

17-(4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol  

Beta-

sitostanol 

Sterol 

1-[4-[1-[4-[2-[4-[5-(1,2-dihydroxypropyl)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-2,3-dihydrobenzofuran-2-yl]-2-methoxy-
phenoxy]-3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propoxy]-3-hydroxy-5-methoxy-phenyl]-3-hydroxy-2-[4-[4-(4-
hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-2-methoxy-phenoxy]propoxy]-3-
methoxy-phenyl]-2-[4-(3-hydroxyprop-1-enyl)-2-methoxy-phenoxy]propane-1,3-diol  

Lignin Polycyklisk 

biopolymer 
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acetic acid
 

Ättiksyra Syra 

formic acid

 

Myrsyra Syra 

methanol

 

Metanol Alkohol 
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Bilaga 4 Ny extraktionsmetod 
En ny extraktionsmetod utvecklades efter test med standardmetoden som inte gav önskat 

resultat. Tanken med den nya metoden var att försöka bevara mer av det ursprungliga 

innehållet genom att inte oxidera provet, samt att använda en liten mängd heptan i stället för 

en större mängd petroleumeter, då det antas förbättra analysresultatet. Saltsyra används för att 

surgöra lösningen så att syrorna som sökes finns i sin protonerade form. Aceton och metanol 

tillsätts för att dessa löser lignin som fälls ut i stor mängd av saltsyran. Standardmetoden gav 

svårigheter med utfällning, så mängden metanol ökades i förhållande till aceton, vilket löste 

mer av ligninet som fälldes ut med saltsyra och det blev enklare att tömma tratten. Det skulle 

fungera bra med 250 ml separationstrattar och mindre mängd tvättvätska, men av praktiska 

skäl behölls dessa komponenter som i standardmetoden. För att undvika att använda en större 

mängd heptan, användes extraktet för ett extra extraktionssteg med vätskan i den andra 

separationstratten. 

Utförande 

100 ml lut överförs till en 500 ml separationstratt. 10 ml 1:1 saltsyra tillsätts. I en lämplig 

bägare blandas 100 ml aceton och 50 ml metanol. Blandningen tillsätts separertratten och allt 

blandas väl. Till separertratten tillsätts 10 ml heptan. Därefter skakas blandningen ordentlig, 

så extraktionen blir så fullständig som möjligt. Vattenfasen överförs till en ny 500 ml 

separertratt. Till en bägare tillsätts 50 ml aceton, 25 ml metanol och 25 ml vatten. Den 

organiska fasen tvättas två gånger med 25 ml av aceton-metanol-vatten-blandningen. 

Tvättvätskan överförs till separationstratten med vattenfasen. Det påföljande utförandet bör 

inte behövas, men för att få en så fullständig extraktion som möjligt utförs detta. Till 

separationstratten med vattenfas tillsätts därefter heptanlösningen för att försöka få ut mer 

organiska ämnen. Efter skakning överförs vattenfasen till en slaskbägare och den organiska 

fasen tvättas med två gånger 25 ml av aceton-metanol-vatten-blandningen. Det kan vara svårt 

att helt separera de två faserna efter sista tvätten, då det lägger sig ett skumskikt emellan. 

Skummet försvinner efter en timme, men för analysen behövs inte hela mängden, så det går 

bra att överföra det övre skiktet till en liten glasflaska innan lösningarna helt har separerats. 
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Bilaga 5 Metod för provtagning 
1. Sätt 4 provrör i ett ställ. Notera provrörens markering av mängd innehåll. Redan nu kan 

det vara bra att tänka på hur provrören ska stå i centrifugen. Sätt de två provrören med 

högst siffra på plats 1 och 3 och de två provrören med lägst siffra på plats 2 och 4. 

2. Packa en isolerande väska med det som behövs för provtagningen: 4 provrör och ett glas 

för prov till torrhalt i ett ställ, termometer och 100 ml spruta med kanyl. 

3. Ta på skyddsutrustning. 

4. Sätt på centrifugen på 87 °C, 1000 rpm och 25 minuter. 

5. Ring operatör 

6. Ta med väskan och gå till provtagningsventilen/ blandlutsberedningen, se figur 10. 

 

 

Figur 10. Provtagningsventilen. 

7. Öppna ventilen och vänta till det börjar ånga. 

8. Mät temperaturen. Försäkra dig om att stabil temperatur har uppnåtts. Den bör vara nära 

den på displayen på väggen. 

9. Vänta två minuter (räkna eller ta två låtsasprov) 

10. Dra upp lut i sprutan, lämplig nivå är lite mer än 70 ml. Som mått kan det vara lämplig 

med en finger mellan ytterhöljet till sprutan och stabiliseringsplattan mitt i den mittre 

Display 
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delen av sprutan, så att det blir lika mycket vid varje provtagningstillfälle, då det blir mer 

representativt prov för torrhalt om det är samma mängd frän varje prov, som figur 11 

visar. 

 

 

 

Figur 11. Mått för mängd i sprutan. 

11. Fyll ett provrör helt fullt genom att lägga vätskan längs med väggen av provröret för att 

inte skum ska bildas. Kontrollera sen att det inte finns skum överst. Om temperaturen är 

under 95 °C, så ta bort två mm från provröret och häll det som är kvar i sprutan upp i 

glaset för mätning av torrhalt.  

12. Upprepa punkt 10 och 11 tills alla provrör är fyllda. 

13. Stäng provtagningsventilen. 

14. Ställ provglas och annat utstyr i den isolerande väskan och stäng denna. 

15. Gå snabbt till centrifugen. 

16. Stoppa centrifugen och ställ om tid till 10 minuter och hastighet till 2500 rpm.  
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17. Sätt proverna i centrifugen. Kontrollera att de två provrören med mest mängd kommer 

rakt ovanför varandra, så att centrifugen blir balanserad och starta den. 

18. Mät under tiden torrhalt genom att lägga 2 glasfiberfilter i en aluminiumform, väg och fyll 

i torrhaltsprotokollet för ospätt svartlut. 

19. Nollställ vågen och lägg i 1-2 g svartlut. Fyll i protokoll. 

20. Upprepa punkt 18 och 19 så det blir två prov. 

21. Sätt proverna i torkskåp minst 45 minuter. 

22. När centrifugen är klar läses proverna av en efter en. Se om innehållet når precis upp till 

noll-strecket eller om det är lägre eller högre. Notera antal mm och om det är mer eller 

mindre. Notera också antal mm såpa. Om provet är helt fullt och har runnit över i 

centrifugen, blir resultatet inte rätt. 

23. Torrhaltsproven vägs snabbt och vikten noteras i protokollet. 

24. Torrhalt av varje prov beräknas enligt formeln 𝑥 =
100(𝑏−𝑡)

𝑐
, där 𝑥 är torrhalt i procent, 

övriga värden i gram, b är vikten av den torkade aluminiumsformen med filter och 

svartlut, 𝑡 är vikten för aluminiumsformen och glasfiberfiltren och 𝑐 är vikten av svartlut.  

25. Beräkna genomsnitt av de två proven. 

26. Starta beräkningsprogrammet PINOLA Analyze och mata in rätt temperatur och torrhalt 

under fliken Basic Data. Tryck inte på någon av knapparna nederst (försök inte spara).  

27. Mata in provrörens markering med justering enligt de mm mer eller mindre vätska som 

fanns i röret, där 1 mm får motsvara 0,1 ml. Detta blir inte precis, men bättre än utan 

justering. 

28. Mata in antal mm såpa. 

29. Läs av CTO g/kg BL ds eller CTO % of ds allt efter hur resultatet önskas. 
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Bilaga 6 Kromatogram  
Total ion chromatogram för försök 1-4. Kromatogram för försök 1 visas i figur 12-15. 

 

Figur 12. Kromatogram för försök 1, prov 1. 

 

 

Figur 13. Kromatogram för försök 1, prov 2. 
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Figur 14. Kromatogram för försök 1, prov 1.1. 

 

 

Figur 15. Kromatogram för försök 1, prov 1.2. 
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Kromatogram för försök 2 visas i figur 16 och 17. 

 

Figur 16. Kromatogram för försök 2, prov A1. 

 

 

Figur 17. Kromatogram för försök 2, prov A2. 
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Kromatogram för försök 3 visas i kromatogram 18 och 19. 

 

Figur 18. Kromatogram för försök 3, prov B. 

 

 

Figur 19. Kromatogram för försök 3, prov C. 
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Kromatogram för försök 4 ses i figur 20 och 21. 

 

Figur 20. Kromatogram för försök 4, första analys. 

 

 

Figur 21. Kromatogram för försök 4, andra analys. 


