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Sammanfattning 

Nordic Paper Åmotfors tillverkar elektrotekniskt papper som används till att isolera lindningarna 
i transformatorer. Det är viktigt att bibehålla papprets egenskaper under en mycket lång tid då en 
transformators livlängd är lång. Syftet med detta examensarbete var att undersöka huruvida 
tillsats av en kemikalie bestående av dicyandiamid kan fördröja åldrandet av de papper som 
Nordic Paper tillverkar. Förhoppningen var att deras papper därefter skulle klara de krav-
parametrar som finns för papper som åldrats i olja. Kemikalien som användes var Cartafix® WE 
liquid.  

Försök utfördes där olika kemikaliedoseringar tillsattes i mälden. Pappersark tillverkades och  
kvävehalten mättes därefter för att verifiera att kemikalien fastnat i de färdiga papprena. Pappers-
arken åldrades sedan endera i olja eller i luft, och den kvarvarande polymerisationsgraden (DP) 
mättes. Sprängstyrke- och konduktivitetstester utfördes också. Papper som Nordic Paper 
tillverkat beströks med olika kemikaliedoseringar och samma tester utfördes även på dessa.   

Resultaten visade att retentionen av kemikalien var låg. Kvävehalten blev inte högre än 1 % och 
detta skedde vid 10-20 % kemikalietillsats.  

Efter åldring i olja minskade DP relativt mycket, vilket medförde att papprena inte uppnådde de 
uppsatta kraven (maximalt 50 % minskning). Tillsats av kemikalien förbättrade dock papprets 
åldringsegenskaper med nästan 45 % om icke-modifierat papper jämförs med det modifierade 
pappret som hade högst DP (10 % kemikalietillsats, vilket motsvarade 1 % kvävehalt).  

Papper som modifierats med kemikalietillsats i mälden gav lägre DP då åldringen skett i luft 
jämfört med icke-modifierat papper. DP minskade avsevärt efter åldring för papper som 
bestrukits med kemikalien.  

Kemikalietillsats försämrade både sprängstyrkan och konduktivteten.  
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Abstract 

Nordic Paper Åmotfors manufactures electro technical paper that is used to isolate the windings 
in transformers. It is important to maintain the properties of the paper during a long period of 
time because the life of a transformer is extensive. The purpose of this thesis was to investigate 
whether or not addition by a chemical consisting of dicyandiamide could delay the ageing of the 
papers that Nordic Paper manufactures. The aspiration was that their paper would then fulfil the 
requirements that are applicable to papers that have been aged in oil. The chemical that was 
utilised is called Cartafix® WE liquid. 

Experiments were conducted where different dosages of the chemical were added to the stock. 
Sheets of paper were manufactured and the nitrogen level was then measured in order to verify 
that the chemical had been fused in the finished paper. The paper sheets were then aged in either 
oil or air and the remaining degree of polymerisation was measured. Bursting strength and 
conductivity were also evaluated. Papers that Nordic Paper had manufactured were coated with 
different dosages of the chemical and then investigated in the same manner.   

The results showed that the retention of the chemical was relatively low. The nitrogen level did 
not exceed 1 %, which occurred at 10-20 % addition of the chemical.  

After ageing in oil, the degree of polymerisation was significantly reduced, which meant that the 
papers did not fulfil the requirement of a maximum of 50 % reduction. The addition of the 
chemical did however improve the ageing resistance with nearly 45 % if the unmodified paper is 
compared to the modified paper with the highest degree of polymerisation (10 % addition, 
equivalent to 1 % nitrogen). 

Papers that had been modified by addition of chemicals in the stock and had been aged in air 
exhibited lower degree of polymerisation than unmodified paper. The degree of polymerisation 
was significantly reduced for papers that had been coated and aged in air.  

Addition of chemicals resulted in both lower bursting strength and lower conductivity.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt 
kraftpapper. Nordic Paper har tre bruk i Sverige och ett i Norge, varav två tillverkar kraftpapper 
och två greaseproofpapper. Bruket i Åmotfors är en del av koncernen där oblekt kraftpapper 
tillverkas. Bruket har två pappersmaskiner med en årlig kapacitet på 55 000 ton. Kraftpapper har 
många olika användningsområden, alltifrån förpackningar till elektrotekniska papper. De elektro-
tekniska papprena används till bland annat kondensatorer, transformatorer och en rad olika 
kablar. Detta examensarbete ämnar undersöka de papper som används i transformatorer. 

Elektrotekniskt papper används i transformatorer för att isolera lindningarna. En transformators 
långa livslängd medför att det är viktigt att bibehålla papprets egenskaper under en lång tid, då 
papprets livslängd är den begränsande faktorn. Höga krav ställs med andra ord på pappret och 
det vore önskvärt att fördröja papprets åldrande så att transformatorn kan användas i produktion 
längre. 

Det är idag möjligt att modifiera ett pappers egenskaper genom olika kemikalietillsatser. Pappret 
kallas då termostabilt papper och kraven från kunder på den sortens papper är högre ställda än 
på icke-modifierade papper. Åldringsstester utförs i luft och i olja, och Nordic Paper klarar i 
dagsläget alla kravparametrar för åldrande i luft men inte i olja.  

 

1.2 Syfte 

Nordic Paper Åmotfors vill ha undersökt huruvida tillsats av en kemikalie – Cartafix® WE liquid 
– bestående av mestadels dicyandiamid kan fördröja åldrandet av deras papper så att de klarar 
kravparametrarna för åldrande i olja. Olika kemikaliedoseringar skall tillsättas i mälden och 
pappersark skall sedan tillverkas. Papprena skall därefter åldras i olja eller i luft, och utvärderas 
genom mätningar av kvarvarande polymerisationsgrad. På ett urval av dessa papper skall också 
sprängstyrka och konduktivitet mätas. Ett antal papper från Åmotfors skall också bestrykas med 
olika doseringar och sedan åldras samt testas på samma sätt som i mäldförsöken.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Transformator 

En transformators uppgift är att omvandla elektrisk energi mellan olika spänningsnivåer med 
hjälp av elektromagnetisk induktion. Den består av ett antal spolar som kallas lindningar och är 
lindade runt en järnkärna. De olika lindningarna måste isoleras för att skydda mot elektriska 
överslag som leder till kortslutning. Isoleringens främsta uppgifter är att ge dielektriskt avstånd 
och styrka samt mekanisk struktur och styrka. [1] [2] Figur 1 nedan visar hur lindningarna i en 
transformator är isolerade. 

Större transformatorer är ofta nedsänkta i olja för att kyla lindningarna och för att skydda 
isoleringen från kortslutning. Oljan består av mineralolja som är stabil vid höga temperaturer och 
har goda elektriska isoleringsegenskaper. Oljefyllda transformatorer genomgår en omfattande 
torkningsprocess innan oljan tillsätts, vilket är väldigt viktigt då närvaron av vatten bryter ner 
isoleringen. [2] [3] 

En transformators livslängd är begränsat till dess fasta isolerings livslängd, vilket medför att valet 
av isolering är avgörande. Enligt IEEE C57.91-1995 ”Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed 
Transformers” lyder definitionen av livslängden följande: 

―3.5 transformer insulation life: For a given temperature of the transformer insulation, the total time 
between the initial state for which the insulation is considered new and the final state for which dielectric 
stress, short circuit stress, or mechanical movement, which could occur in normal service, and would cause 
an electrical failure.‖ [3]  

Fritt översatt innebär det att livslängden är detsamma som den tid som passerar mellan det första 
skedet, då isoleringen är ny, och det slutgiltiga skedet, då bland annat kortslutningar orsakar 
elektriskt haveri.  

 

 

Figur 1: Lindningarna i en transformator är isolerade med papper. (Foto: ABB) 
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2.2 Isolering 

Sedan slutet av 1920-talet har cellulosa använts som elektrisk isolering i oljefyllda transformatorer. 
Valet av cellulosa som isolering beror i första hand på två orsaker: det är ett billigt material och 
det är lättillgängligt. Cellulosa har dock andra egenskaper som är åtråvärda: goda mekaniska och 
elektriska egenskaper samt är lätt att använda i tillverkningsprocessen där lindningarna isoleras. 
Den största nackdelen med cellulosa är att det är hygroskopiskt, vilket innebär att det tar upp 
vatten från luften och därför måste hållas torrt. Det har också sämre värmestabilitet än andra 
isolerande material som exempelvis glas. [4] [5] 

Cellulosan som används vid isolering är i form av papper som tillverkats av masssa som 
producerats genom den så kallade kraftprocessen. Kort sammanfattat innebär kraftprocessen 
följande: Flisen förimpregneras med vitlut och ånga i ett trycksatt HT-impregneringskärl innan 
den kokas i en kontinuerlig kokare. Flisen defibreras till massa då den lämnar kokaren genom 
blåsventilen. Massan tvättas därefter noggrant för att avlägsna utlöst lignin samt icke förbrukade 
kokkemikalier.  

Det är främst massa från barrträd som används vid tillverkningen av elektrotekniskt papper och 
det är alltid nyfiber som används. Massan från barrträd består av 42 % cellulosa, 27 % 
hemicellulosa, 28 % lignin samt 3 % extraktivämnen. [5]  

 

2.2.1 Cellulosa 

Cellulosa består av β-D-glukopyranosringar som binds samman med 1,4-β-glukosidbindningar 
till en linjär homopolysackarid. Bindningarna mellan glukosringarna uppstår då en vätejon från 
en ring och en hydroxylgrupp från en annan ring, som roterat 180°, reagerar och bildar vatten. [6] 
Detta kan ses i figur 2, som är konstruerad i ChemDraw med utgångspunkt från figur 4.23 av 
Lennholm. [6]  

 

 

Figur 2: Två glukosringar, varav en har roterat 180°, reagerar och bildar vatten.  

 

Efter reaktionen återstår två anhydroglykosenheter som tillsammans kallas cellobios. Cellulosa 
sägs därför ha cellubios som repeterande enhet. [6] Figur 3 visar en cellulosapolymer. Figuren är 
konstruerad i ChemDraw med utgångspunkt från figur 4.33 av Lennholm. [6] 
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Figur 3: Cellulosapolymer med cellobios som repeterande enhet.  

 

Cellulosakedjorna bildar en till stor del kristallin, tredimensionell struktur som kallas mikrofibrill. 
Inom mikrofibrillerna bildas nätvärk av både intra- och intermolekulära vätebindningar samt van 
der Waal och kovalenta bindningar. Antalet glukosenheter per kedja kallas polymerisationsgrad, 
DP, och i ved kan det uppgå till så mycket som 10 000. Mikrofibrillerna bildar fibriller och 
slutligen fibrer. Det är cellulosafibrillerna som ger cellväggen skelett samt ger pappret en stor del 
av dess mekaniska styrka. [6] I figur 4 kan de inter- och intramolekulära bindningarna ses. 
Figuren är konstruerad i ChemDraw och baseras på figur 4.34 av Lennholm. [6]  

 

 

Figur 4: Inter- och intramolekulära vätebindningar i cellulosamolekylen.  

 

2.2.2 Hemicellulosa och lignin 

Förutom cellulosa innehåller papper även hemicellulosa och lignin. Hemicellulosa består av olika 
monosackarider som tillsammans bildar en amorf polysackarid. Glukomannan är den hemi-
cellulosa som främst förekommer i barrträd medan xylan är den vanligaste i lövträd. [7] Galakto-
glukomannan visas i figur 5, som är konstruerad i ChemDraw och baseras på figur 5.9 av 
Teleman. [7]  

 

Intermolekulära 
vätebindningar mellan 

cellulosakedjorna 

Intramolekulära 
vätebindningar inom 
cellulosakedjan 
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Figur 5: Galaktoglukomannan i barrträd.  

 

Lignin är en amorf och isotropisk molekyl som är så komplex att dess struktur inte är helt känd. 
Den består dock av aromatiska kolväten som bildar en stor polymer. [5] En möjlig struktur för 
en ligninmolekyl visas i figur 6, som är konstruerad i ChemDraw och baseras på en figur av 
Håkansson. [8]  

 

 

Figur 6: En ligninmolekyl.  

 

Både hemicellulosa och lignin har till uppgift att binda samman fibriller och fibrer. Hemi-
cellulosan orienterar sig längs med cellulosan medan ligninet omger både cellulosan och hemi-
cellulosan. [8] 

 

2.3 Orsaker till åldrande 

Åldringsprocessen, eller depolymerisationen, av papper kan inte förhindras utan endast fördröjas. 
Åldringen beror främst på sur hydrolys, oxidation och pyrolys, med andra ord fukt, syre och 
värme. Detta sker när inter- och intramolekulära vätebindningar bryts samt när cellulosakedjan 
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klyvs genom att 1,4-β-glukosidbindningar bryts. [9] Då kedjans längd har avgörande betydelse för 
den mekaniska styrkan, är det viktigt att försöka fördröja denna depolymerisation.  

Fukt är den viktigaste orsaken till depolymerisation, vilket medför att det är kritiskt att torka 
pappret maximalt innan det placeras i transformatorn samt att hålla miljön i oljan så fuktfri som 
möjligt. Generellt kvarstår mindre än 0,5 vikt-% vatten i cellulosan och mindre än 10 ppm i oljan. 
Under åldringsprocessen avges vatten, vilket innebär att åldringen är autoaccelererande. [3] [9] 

Figur 7 visar hur fukthalten påverkar åldringsprocessen. Accelerationsfaktorn visar hur många 
gånger snabbare pappret åldras vid en viss fukthalt. Figuren är konstruerad utifrån data som 
återfinns i ett diagram av Prevost. [3]  

 

 

Figur 7: Vattnets inverkan på papprets åldrande. 

 

Oxidation är dock det första som sker beroende på att fukthalten och surheten initialt är väldigt 
låga. När både papper och olja oxideras bildas karboxylsyror, vilket leder till att oxidationen avtar 
samtidigt som den syrakatalyserade hydrolysen och dehydreringen inleds. Oxidationen kan därför 
anses vara autoinhiberande medan den syrakatalyserade dehydreringen är autoaccelererande. [9] 

Fukt främjar sur hydrolys genom att medverka till att karboxylsyrorna dissocierar. Då detta sker 
bildas fria vätejoner, vilka i sin tur katalyserar hydrolysen. Vatten har därför en avgörande roll för 
den sura hydrolysen. Då de intermolekulära bindningarna inom cellulosa eller hemicellulosa 
hydrolyseras åtgår en vattenmolekyl. Dessvärre är miljön i en transformator – låg surhet samt 
temperaturer över 100ºC – gynnsam för en kedja av dehydreringsreaktioner som leder till att tre 
vattenmolekyler bildas. Nettoproduktionen av vatten blir således två molekyler för varje mono-
sackaridenhet som bryts ned. Dessa vattenmolekyler kommer i sin tur medföra att fler syror 
dissocierar, och processen är därför autoaccelererande. [9] Reaktionsformeln är följande: 

Cellulosa + H+ + H2O → 3 H2O + 5-hydroxymetyl-2-furaldehyd    [10] 

Höga temperaturer leder till pyrolys, där koldioxid och vatten bildas. Höga temperaturer 
påskyndar därför depolymerisationen ytterligare. Metalljoner har också en inverkan på åldringen, 
då deras förekomst påskyndar processen genom att de agerar som katalysatorer i oxidationen. 
Det är därför viktigt att cellulosan som används är fri från joner och har hög renhet. [9]   
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2.4 Termiskt stabiliserat papper 

Cellulosa är den viktigaste begränsande faktorn när det gäller arbetstemperatur och den termiska 
livslängden för en transformator. Det är därför viktigt att modifiera cellulosan så att dess 
åldringsegenskaper förbättras. [4] Termiskt stabiliserat papper, kallade TUP, introducerades i 
slutet av 1950-talet och blev en norm i mitten av 1960-talet. De stora transformatortillverkarna 
vid denna tid uppfann sina egna metoder för termisk stabilisering. Några exempel på processer är 
Insuldur (Westinghouse), Thermecel (McGraw Edison) och Permalex (General Electric), men 
det finns många fler. Den termiska stabiliseringen innebar att papprets livslängd ökade med så 
mycket som tio gånger samt att transformatorns lastförmåga kunde ökas med 12 %. [11] 

Definitionen av termiskt stabiliserat papper lyder: 

Cellulose based paper which has been chemically modified to reduce the rate at which the paper 
decomposes. Ageing effects are reduced either by partial elimination of water forming agents (as in 
cyanoethylation) or by inhibiting the formation of water through the use of stabilizing agents (as in 
amine addition, dicyandiamide). A paper is considered as thermally upgraded if it meets the life criteria 
as defined in ANSI/IEEE C57.100; 50% retention in tensile strength after 65,000 hours in a 
sealed tube at 110 °C or any other time/temperature combination given by the equation:  

Time (hrs) = e (15,0001/(T+273)-28.082) 

Because the thermal upgrading chemicals used today contain nitrogen, which is not present in Kraft pulp, 
the degree of chemical modification is determined by testing for the amount of nitrogen present in the 
treated paper. Typical values for nitrogen content of thermally upgraded papers are between 1and 4 
percent when measured in accordance with ASTM D-982. [11] 

Fritt översatt och med några tillägg innebär det att det finns två generella sätt att tillverka 
termiskt stabiliserat papper på: 

-  Modifiera cellulosakedjan vid hydroxylgrupperna genom cyanoetylering eller acetylering. 
-  Tillsätta kvävehaltiga kemikalier såsom urea, melamin, dicyandiamid och polyakrylamid för 

att skydda cellulosan från oxidation. [11] 

Vidare lyder definitionen: Eftersom de kemikalier som används innehåller kväve är det lätt att ta 
reda på hur mycket av kemikalierna som kvarstår i massan eller pappret. Man mäter helt enkelt 
kvävehalten och får på så sätt ett mått på den termiska stabiliseringen.  

 

2.4.1 Cyanoetylering 

Cyanoetylering modifierar strukturen av cellulosa under massatillverkningen och gör den mer 
stabil. Några av de mindre stabila hydroxylgrupperna i glukosenheterna byts ut till mer stabila 
cyanoetylgrupper. Detta medför att det finns färre vattenbildande hydroxylgrupper tillgängliga 
som kan påverka depolymerisationen. [12] Cyanoetylering kan ses i figurer 8 och 9, som är 
konstruerade i ChemDraw och baseras på figur 2 av Prevost. [11]  

 



 8 

 

Figur 8: Hydroxylgrupper i en glukosenhet.  

 

 

Figur 9: Cyanoetylering där en primär hydroxylgrupp byts ut till en cyanoetylgrupp.  

 

2.4.2 Kemikalietillsats 

Tillsats av kemikalier förekommer både i fiberstrukturen i slutskedet av papperstillverkningen 
(limning) och på det färdiga pappret. Organiska aminer i specifika proportioner, såsom 
dicyandiamid och melanin, används och skyddar cellulosan från oxidation och därmed 
depolymerisation. [12] 

Insuldur är den mest kända och använda processen som finns. Tillsatsen består till >60 % av 
dicyandiamid, >30 % melamin och <10 % polyakrylamid. Tillsatsen av Insuldur i mälden eller 
pappret skall vara 2,75-4,0 %, vilket motsvarar ett kväveinnehåll på 1,74-2,54 %. Insuldur har 
visat sig vara mycket effektiv, men tillsats av endast dicyandiamid förekommer också. Det 
vedertagna kväve-innehållet för termisk stabilisering är 0,3-2,7 %. [5] 
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Dicyandiamid och melamin är svaga baser som delvis neutraliserar de syror som uppstår vid 
oxidation och hindrar därmed att vatten bildas. De reagerar med vatten, som därmed förbrukas 
och anses därför, förutom baser, också vara torkmedel. [12] 

Dragstyrkan minskar något då dicyandiamid och melamin tillsätts. Detta kompenseras dock 
genom tillsats av polyakrylamid, som är ett torrstyrkemedel som förbättrar fiberbindningar och 
därmed ökar dragstyrkan. [12]  

Strukturformler kan ses i figur 10, som är konstruerad i ChemDraw och baseras på figurer av 
Wedin. [10]  

 

           

Figur 10: Strukturformler av dicyandiamid (vänster), melamin (mitten) och polyakrylmid (höger).                  

 

2.5 Tester  

Ett flertal egenskaper är viktiga för elektrotekniskt papper och tester utförs för att ta reda på 
dessa egenskaper. Graden av termisk stabilisering är viktig och mäts genom utvärdering av 
kvävehalten. Det är också viktigt att simulera papprets åldringsförlopp i en transformator för att 
ta reda på hur lång livslängd pappret har. Åldringstester i olja eller i luft utförs därför.   

 

2.5.1 Kjeldahl 

För att ta reda på graden av termisk stabilisering mäts kvävehalten efter cyanoetylering eller 
kemikalietillsats. Kvävehalten mäts enligt standard ASTM D-982 ”Standard Test Method for 
Organic Nitrogen in Paper and Paperboard”. Standarden använder sig av Kjeldahls metod och 
kvävehalten torde vara 1-4 %. Kjeldahl består av tre steg: kokning, destillering och titrering. [11] 

 Kokning: Pappersprovet kokas i koncentrerad svavelsyra och ammoniumsulfat bildas. 

 Organiskt N + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O + CO2  

 Destillering: En överflödig mängd bas tillsätts, vilket resulterar i att NH4
+ bildar NH3-gas.  

 (NH4)2SO4 + 2 NaOH → 2 NH3 + Na2SO4 + 2 H2O 

NH3-gasen får sedan koka och kondensera i en kolv med borsyra, vilket bildar ett ammonium-
boratkomplex.  

 NH3 + H3BO3 → NH4
+:H2BO3

- 

 Titrering: Kondensatet titreras med svavelsyra och kvävehalten kan sedan beräknas.  

2 NH4
+:H2BO3

- + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2 H3BO3     

 Beräkning: 

+

N(ml syra - ml blankprov) c H M  

g papper
       [13] 
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2.5.2 Åldringstest 

Det allra viktigaste kravet som ställs på elektrotekniskt papper är att det ska ha en lång livslängd. 
Pappret utsätts för en krävande miljö i transformatorn och måste därför kunna stå emot mycket. 
För att avgöra hur väl ett papper motstår påfrestningarna och för att avgöra hur det åldras utförs 
ett åldringstest. Det finns två olika sätt att utföra dessa på: ett i olja och ett i luft. Dessa tester 
skall ge en förståelse för hur snabbt pappret åldras i transformatorn.  

Den internationella standardmetoden för åldring i olja, IEEE C57.100-1999 Annex A ”Standard 
test procedure for sealed tube aging of liquid-immersed transformer insulation”,  åberopas sällan. 
ABB Ludvika använder sig istället av en intern metod för att utföra åldringstester i olja. 39 g 
torrtänkt papper och en kopparbit med en 10 cm2 ytarea placeras i en så kallad bomb, där 
vakuum appliceras. En bomb är en typ av stålautoklav som går att försluta helt för att förhindra 
läckage. Bomben fylls med cirka 1 liter torr olja (förhållandet papper/olja skall vara 1:25) och 
genomgår sedan åldringstestet i 150 °C i 14 dagar. Därefter mäts polymerisationsgrad (DP) och 
sprängstyrka. [14] 

Åldringstestet i luft är enklare utformat och ingår i IEC 554-3-5 ”Cellulosic papers for electrical 
purposes – Part 3: Specifications for individual materials – Section 3.5: Special papers”. Pappers-
ark placeras i en 120°C ugn i 168 timmar och konditioneras sedan i ett klimatrum (23°C och 50 % 
luftfuktighet) i minst fyra timmar. Därefter mäts DP, sprängstyrka samt konduktivitet. [15] 

 

2.6 Kravparametrar 

Transformatortillverkarna har vissa kravparametrar för de elektrotekniska papper som används 
som isolering. Då ett papper genomgått ett åldringstest mäts kvarvarande polymerisationsgrad 
(DP) för att avgöra hur lång livslängd pappret kan tänkas ha i en transformator. En annan viktig 
kravparameter är sprängstyrka, och reduktionen som skett efter åldring mäts därför. För de 
papper som åldrats i luft finns även ett krav på ökningen av konduktivitet.   

 

2.6.1 Polymerisationsgrad 

Polymerisationsgraden, DP, av cellulosa är detsamma som antalet glukosenheter per kedja och 
definieras som:  

 

 

 
                         
Då papper åldras är det, i detta sammanhang, detsamma som att cellulosa depolymeriseras. 
Denna depolymerisation beror på att 1,4-β-glukosidbindningar bryts och återbildar vatten. [4] 
Depolymerisationen kan ses i figur 11, som är konstruerad i ChemDraw med utgångspunkt från 
en figur av Prevost. [3] 

 

[6] 



 11 

 

Figur 11: Depolymerisation där cellulosakedjorna klyvs och vatten bildas.   

 
Polymerisationsgraden räknas ut med hjälp av den specifika viskosititen och gränsviskositeten. 
Den specifika viskositeten, ηs, mäts med hjälp av en viskosimeter och räknas sedan om till 
gränsviskositeten, [η], som slutligen ger DP. [16] 

 

s

papperslösningens viskositet lösningsmedlets viskositet

lösningsmedlets viskositet
           

 

0
lim s

v
c

K DP
c

             [16] 

 
Nytt papper har ofta DP på omkring 1000-1500 och då det åldras minskar DP. Eftersom det är 
cellulosakedjans längd som påverkar dess styrka, innebär det att pappret då blir svagare. Då DP 
sjunkit till 200 anses pappret vara förbrukat. Det förlorar både mekanisk och elektrisk styrka 
samt blir sprött. Pappret blir också mörkare, blötare och surare. [3] Figur 12 visar hur pappret 
förändras då DP sjunker. Figuren är konstruerad utifrån en bild av Prevost. [3]  
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Figur 12: Åldring av papper.  

 

Elektrotekniskt råpapper måste ha ett DP på minst 1200. Det får sjunka maximalt med 50 % vid 
åldring i endera luft eller olja. [15] I figur 13 syns de positiva effekterna som termisk stabilisering 
medför. Figuren är konstruerad utifrån data som återfinns i ett diagram av Prevost. [17] 

 

 

Figur 13: Termiskt stabiliserat papper förlorar mindre DP än icke-modifierat papper.  

 

2.6.2 Sprängstyrka 

Sprängstyrka, p,  är ett mått på hur väl pappret motstår det tryck som belastar det och mäts i kPa. 
Ett vätsketryck appliceras och det värde som avläses då pappret brister är detsamma som 
sprängstyrkan. [18]  
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Kravet för sprängstyrka är att det maximalt får minska med 20 % efter åldring i luft och 30 % i 
olja. [15] I figur 14 visas ett diagram där den termiska stabiliseringens inverkan är tydlig. Figuren 
är konstruerad utifrån data som återfinns i ett diagram av Prevost. [3] 

 

  

Figur 14: Termiskt stabiliserat papper förlorar mindre sprängstyrka än icke-modifierat papper.  

 

2.6.3 Konduktivitet  

Konduktivitet, γ, är ett mått på elektrisk ledningsförmåga och mäts i S/m. Cellkonstanten, J, 
beräknas med hjälp av standardlösningens konduktivitet, γKCl, och konduktans, GKCl. 
Konduktiviteten för pappersprovet beräknas sedan med hjälp av cellkonstanten, blankprovets 
konduktans, G0 samt papperslösningens konduktans, Gx. Enheten för J är m-1 medan den för 
GKCl, G0 och Gx är S. [19] 

 

KCl

KCl

J
G

    0( )xJ G G   

 
Konduktivitet testas endast på papper som åldrats i luft och kravet är att det inte får öka mer än 
23 %. [15] 
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3. Experimentell del 

Experimenten utfördes i ett laboratorium på Karlstads universitet med två undantag: 
förberedelserna för åldringstestet i olja och mätningarna av sprängstyrka. ABB Ludvika hjälpte 
till med åldringstestet genom att fylla på vialerna som användes med olja. Sprängstyrke-
mätningarna utfördes i laboratoriet på Nordic Paper Åmotfors. 

Det krävdes specialutrustning till flera av de försök som utfördes. Detta medförde att många 
tillvägagångssätt fick modifieras för att bli möjliga att utföra. Vid vissa experiment fanns det inte 
tillräckligt med material tillgängligt och försöken fick därför skalas ned. De standarder som 
följdes är därför inte utförda helt i enlighet med föreskrifterna.  

Allt material och alla kemikalier som användes vägdes på en analysvåg. Handskar bars vid all 
hantering av papper och kemikalier.  

 

3.1 Material 

Massan som användes i detta examensarbete kommer från Nordic Papers bruk i Bäckhammar 
och består till 100 % av barrträd. Massan är inte mald, eftersom detta normalt sker innan 
papperstillverkningen på Nordic Papers bruk i Åmotfors.  

Pappret som användes vid bestrykningen är tillverkat av Nordic Paper Åmotfors. Massan som 
använts vid tillverkningen är från Nordic Paper Bäckhammar. I alla försök användes papper med 
tjocklek 75 μm. I sprängstyrkeförsöken testades även ett papper med tjocklek 50 μm. 

Kemikalien som användes heter Cartafix® WE liquid (hädanefter kallad Cartafix) och är 
tillverkat av Clariant Produkte i Schweiz. Den består till 40-50 % av dicyandiamid och har enligt 
leverantören ett kväveinnehåll på 18,6 %. Kemikalien används framförallt inom textilindustrin, 
där den fungerar som ett fixeringsmedel. Den förekommer dock också inom papper-, massa- och 
cellulosaindustrin. [20] Förhoppningen för detta examensarbete är att tillsatsen av Cartafix i 
mälden och på det färdiga pappret ska leda till förbättrade egenskaper som gör att pappret åldras 
långsammare. Kemikalien tillsattes både i mälden och på pappret som Nordic Paper Åmotfors 
tillhandahållit. 

 

3.2 Tillverkning av pappersark 

30 gram torrtänkt massa vägdes upp i en bägare och späddes med avjoniserat vatten till en 
totalvolym av 2 liter. Suspensionen stod övertäckt under natten. Följande dag defibrerades 
massan med 40 000 varv enligt ISO 5263-1 ”Pulps – Laboratory wet disintegration – Part 1: 
Disintegration of chemical pulps”. Avjoniserat vatten tillsattes sedan till en totalvolym av 15 liter 
och blandningen fick stå under omrörning en stund.  

Suspensionen innehöll 2 gram fibrer/liter mäld. Varje papper som tillverkades skulle innehålla 1 
gram fibrer, vilket innebar att 500 gram mäld behövdes för varje pappersark.  

En torrhaltsbestämning utfördes av Cartafix och resultatet visade att torrhalten var 49,28 %. 
Cartafix tillsattes i bestämda mängder för att få önskad procenthalt (se tabell 1). Blandningen 
stod under omrörning i 30 minuter innan pappersarken tillverkades.  
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Tabell 1: Mängden tillsatt kemikalie i mälden per papper. 

Kemikalietillsats (%) Kemikalietillsats (g) 

0,5 0,0101 
1 0,0203 
5 0,1014 
10 0,2029 
20 0,4058 
30 0,6088 
40 0,8117 
100 2,0292 
200 4,0584 

 

De isotropa pappersarken tillverkades enligt ISO 5269-1 ”Pulps – Preparation of laboratory 
sheets for physical testing – Part 1: Conventional sheet-former method” och torkades sedan i ett 
klimatrum (23°C och 50 % luftfuktighet).  

 

3.3 Bestrykning 

Papper från Nordic Paper Åmotfors beströks med Cartafix med en bänkbestrykare (RK101 
Control Coater). Vid de första försöken beströks papprena med en koncentrerad lösning av 
Cartafix. En helt slät stav användes, både med hastighet 6 och 10. Vid de andra försöken späddes 
Cartafix 3,4, respektive 5 gånger, och papprena beströks sedan med samma stav och hastighet 10. 
Papprena torkades därefter i klimatrum (23°C och 50 % luftfuktighet). Papprena vägdes före 
bestrykningen och sedan i torrt tillstånd efteråt. Det bestukna papprets area mättes också. 
Påläggets ytvikt kunde på så sätt beräknas. 

 

3.4 Kjeldahl 

All kvävehaltsbestämning utfördes enligt Svensk Standard SS-ISO 11 261 ”Markundersökningar 
– Bestämning av totalkväve – Modifierad Kjeldahlmetod” med ett undantag: koncentrationen av 
svavelsyra var 0,05 M istället för 0,005 M i de flesta fallen. Detta gav således en 
vätekoncentration på 0,1 M istället för 0,01 M.  

SS-ISO 11 261 användes istället för ASTM D-982, som beskrevs i avsnitt 2.5.1, eftersom den 
sistnämnda kräver specialutrustning som inte var tillgänglig. Tillvägagångssättet – kokning, 
destillering samt titrering – och uträkningarna är dock desamma, medan kemikalier och 
utrustning skiljer sig något. 

 

3.5 Åldring i olja 

Metoden för åldring i olja på ABB Ludvika är komplicerad och kräver specialutrustning som inte  
fanns tillgänglig på Karlstads universitet. Metoden skalades därför ned och förenklades för att få 
en indikation på de resultat som kemikalietillsats kunde innebära.  

0,5 gram torrtänkt papper, både från mäld- och bestrykningsförsöken, vägdes upp och placerades 
i en 20 ml vial tillsammans med en kopparbit med en 0,13 cm2 ytarea. Vialerna förslöts och 
skickades till ABB Ludvika, där de torkade proverna i vakuumskåp över natten. Efter en tid i 
excikator lyftes vialerna över i en handskbox, där 14 ml avgasad olja tillsattes. De bubblades 
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därefter med argongas för att driva bort luften ovanför oljan. Vialerna förslöts sedan och 
skickades tillbaka till Karlstads universitet, där de placerades i en 150°C ugn i 14 dagar.  

Efter svalning i excikator togs pappersproverna ut ur vialerna och tvättades med hexan och 
heptan i glasfiltertrattar med porositet 3 ett flertal gånger tills all olja försvunnit. För att bekräfta 
att alla olja verkligen försvunnit vägdes proverna, och resultatet visade att de hade samma vikt 
både före och efter åldring. Torrhaltsprover utfördes på papprena, som sedan förslöts i 
individuella plastpåsar så att torrhalten inte skulle förändras. 

 

3.6 Åldring i luft 

Pappersark, både från mäld- och bestrykningsförsöken, placerades i en 120°C ugn i 168 timmar. 
Pappersproverna togs sedan ut och placerades i ett klimatrum (23°C och 50 % luftfuktighet) i 
väntan på att tester skulle utföras. Enligt IEC skall proverna konditioneras i minst 4 timmar, men 
anger ingen övre gräns. Tester utfördes därför inom några dygn.  

 

3.7 Polymerisationsgrad 

Mätningarna av polymerisationsgrad utgick ifrån IEC 450 ”Measurement of the average 
viscometric degree of polymerization of new and aged electrical papers”, men ett flertal 
modifikationer var nödvändiga på grund av den laboratorieutrustning som fanns tillgänglig. 
Tillvägagångssättet var följande: 

 Uppvägt papper + tre kopparbitar + 22,5 ml vatten tillsattes i en plastflaska.  

 Plastflaskan skakades i skakapparat i 1 timme och stod sedan i kylskåp under natten. 

 22,5 ml CED tillsattes och luften trycktes ut. 

 Plastflaskan skakades i skakapparat i 2 timmar och stod sedan i 20°C vattenbad i 1 timme. 

 Mätningarna utfördes i en 2 ml viskosimeter. 

 Det gjordes 3 mätningar per prov samt dubbelprover. 

 Om de uppmätta tiderna skiljde sig mer än 0,5 sekunder gjordes mätningarna om. 

 

3.8 Sprängstyrka 

Sprängstyrkemätningarna utfördes enligt ISO 2758 ”Papper – Bestämning av sprängstyrka” i 
laboratoriet på Nordic Paper Åmotfors bruk. Sprängstyrka kunde endast testas på de papper som 
åldrats i luft, då det inte fanns tillräcklig mängd av de papper som åldrats i olja. 

 

3.9 Konduktivitet 

Konduktivitetsmätningarna utgick ifrån ISO 6587 ”Paper, board and pulps - Determination of 
conductivity of aqueous extracts”, men hade ett förhållande papper/vatten enligt IEC 554-
2 ”Specification for cellulosic paper for electrical purposes – Part 2: Methods of test”. Den 
sistnämnda standarden är den som används för transformatorpapper. Metoden modifierades 
dock då det inte var möjligt att testa 5 g papper, som IEC 554-2 föreskriver. Istället testades 0,5 g 
papper och 10 ml vatten tillsattes. Kaliumkloriden som användes hade koncentrationen 0,001 M. 
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4. Resultat & Diskussion 

Mätosäkerhet uppstod vid flera experiment. Det var ibland bara möjligt att utföra ett försök 
eftersom materialet inte räckte till. Resultaten som erhölls kunde därför inte jämföras med något, 
vilket innebar att osäkerheten blev hög. Ibland erhölls endast ett resultat trots att försök med 
dubbelprover utförts.  

På grund av ovan nämnda så är de resultat som följer inte signifikanta. Resultaten ger dock en 
indikation på vad som kan förväntas om samma experiment utförs helt enligt standarder och 
med specialutrustning.  

Figurerna nedan innehåller felstaplar som motsvarar medelvärdet i procent för standard-
avvikelserna i de olika försöken. För pålägg respektive konduktivitet erhölls inga standard-
avvikelser. Felstaplarna uppskattades därför till 5,5 %, vilket var medelvärdet av felstaplarna för 
kvävehalt, DP samt sprängstyrka. 

 

4.1 Kvävehalt 

Det visade sig vara svårt att upprepa bestämningen av kvävehalten och få repeterbara resultat. 
Medelvärdet för standardavvikelserna i kvävehaltsbestämningen blev 6,5 %, vilket felstaplarna 
visar. Rådata med enskilda standardavvikelser återfinns i bilaga 1. Blankprover utfördes i vissa 
försök och gav alltid samma resultat: papper utan kemikalietillsats innehöll inget kväve.  

Om det inom examensarbetets ramar hade funnits möjlighet att utveckla metoden för 
kvävehaltsbestämningen så hade vissa modifikationer i standarden eventuellt varit möjliga och 
bättre resultat hade kunnat erhållas. Dessvärre fanns det ingen tid för detta, så de spridningar 
som uppstod i mätningarna kunde varken förhindras eller minskas.  

 

4.1.1 Tillsats i mälden 

Cartafix har ett kväveinnehåll på 18,6 %. Med en torrhalt på 49,28 % innebär detta att kemikalien 
innehåller 37,7 % kväve i torrtänkt tillstånd. Det kväveinnehåll som kemikalietillsatsen motsvarar 
visas i tabell 2.  

 

Tabell 2: Kväveinnehåll i kemikalietillsatsen. 

Kemikalietillsats (%) Kväveinnehåll i tillsatsen (%) 

0,5 0,19 

1 0,38 

5 1,89 

10 3,77 

20 7,55 

40 15,10 

100 37,74 

200 75,49 

 

Det är inte möjligt att få 100 % retention då tillsatsen av kemikalien är en adsorptionsprocess. 
Vid termisk stabilisering vill man uppnå ett kväveinnehåll på 0,3-2,7 %. Förhoppningen är att 
detta skall uppnås med en kemikalietillsats under 40 %. 100 % respektive 200 % tillsattes för att 
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undersöka om det finns en mättnadsgrad för hur mycket kväve ett papper kan uppta. Figur 15 
visar den uppmätta kvävehalten för olika kemikalietillsatser. Den undre gränsen för termisk 
stabiliering ligger på 0,3 %, vilket verkar uppnås med en kemikalietillsats mellan 1 % och 5 %. 
Figuren tyder på att det finns en mättnadsgrad för hur mycket kväve ett papper kan uppta.  
Kvävehalten ökar kraftigt i början och verkar nå sin topp då kemikalietillsatsen är 10-20 %. 
Kvävehalten planar sedan ut och verkar vara oförändrad vid högre tillsatser.  

 

 

Figur 15: Kvävehalten som uppmättes med olika kemikalietillsatser i mälden.   

 
Eftersom metoden för fastställande av kvävehalten inte var stabil, är det svårt att dra konkreta 
slutsatser. Det framkommer dock tydligt att kvävet fastnar i pappret, men det är svårt att säga 
om den högsta möjliga kvävehalten ligger vid 10-20 % kemikalietillsats. Det verkar som att det 
finns en mättnadsgrad – vare sig den ligger vid 10-20 % eller inte – och att kvävehalten inte blir 
högre än cirka 1 %.  

 

4.1.2 Bestrykning 

Det var omöjligt att få två papper identiska när de beströks. Pålägget räknades ut med hjälp av 
papprets vikt före och efter bestrykning samt papprets area, men en del av resultaten hade 
väldigt stor spridning. Trots att två papper bestrukits med samma lösning så kunde ytvikten på 
den torra bestrykningen variera mycket. Ibland erhölls resultat där pålägget var högre för ett 
papper som bestrukits med en lösning som var utspädd fem gånger än för ett papper som 
bestrukits med en lösning som var utspädd endast tre gånger. På grund av detta så räknades inga 
medelvärden ut för påläggen, utan varje enskilt pappers pålägg användes för beräkningarna av 
kvävehalten. 

Trots att bestämningarna av kvävehalten och ytvikten inte var helt tillförlitliga kunde det dock 
utläsas att kvävehalten ökar med minskad spädning, det vill säga med ökad ytvikt. Då endast ett 
värde av kvävehalten erhölls för varje spädning kan inga konkreta slutsatser dras om exakt 
kvävehalt och ytvikt, men resultatet, som kan ses i tabell 3, verkar logiskt.  
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Tabell 3: Kvävehalten som uppmättes vid bestrykning av utspädd kemikalie.   

Spädning (ggr) Ytvikt (g/m2) Kvävehalt (%) 

4 1,88 1,69 

5 1,70 1,02 

 

4.2 Polymerisationsgrad 

Appendix C i IEC 450 användes för att beräkna gränsviskositeten [η]. Värdena för [η]·c 
interpolerades för att få ett värde som stämde överens med den specifika viskositeten ηs. 
Polymerisationsgraden, DP, beräknades sedan utifrån gränsviskositeten [η] enligt formlen nedan:  

 

vDP
K

                 [17] 

 
I alla uträkningar var K = 0,0075 och α = 1. Medelvärdet för standardavvikelserna i DP-
mätningarna blev 4,5 %, vilket felstaplarna visar. Rådata med enskilda standardavvikelser 
återfinns i Bilaga 2-5. 

 

4.2.1 Råpapper 

DP uppmättes på massan, de papper som tillverkats i laboratoriet samt de papper som Nordic 
Paper Åmotfors tillhandahållit. Resultaten visas i tabell 4. 

 

Tabell 4: DP för massa och råpapper. 

Papper DP Standardavvikelse 

Massa 1497 21 
Labtillverkat papper 1462 8 
Papper från Nordic Paper  1454 20 

 

De resultat som erhölls är generellt lägre än de resultat som ABB Ludvika fått då de gjort DP-
mätningar för Nordic Paper Åmotfors räkning vid ett tidigare tillfälle. Råpappret hade då ett DP-
medel på 1560. [21] I examensarbetets mätningar hade samma papper ett DP på 1454, vilket 
motsvarar en skillnaden på knappt 7 %.  

Ett litet urval av de papper som tillverkats med kemikalietillsats mättes också för att verifiera att 
denna modifikation inte förändrade DP nämnvärt före åldring. Resultatet kan ses i figur 16. Tar 
man hänsyn till felstaplarna så kan det utläsas att tillsatser inte förändrar DP. 
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Figur 16: DP-förändringen vid kemikalietillsats i mälden före åldring.  

 

4.2.2 Åldring i olja 

Åldring i olja utfördes på papper med kemikalietillsats i mälden samt på de papper som 
bestrukits med olika hastigheter (slät stav) och koncentrerad lösning. Åldringen gjordes även på 
pappersark som tillverkats i laboratoriet utan tillsats samt på råpappret som Nordic Paper 
Åmotfors tillhandahållit. Resultaten för mäldförsöken visas i figurer 17 och 18. 

 

 

Figur 17: DP för papper med kemikalietillsats i mälden efter åldring i olja. 

 

DP nådde en högstanivå då kemikalietillsatsen var 10 %. Dessvärre hade då DP minskat med 72 % 
jämfört med före åldring, vilket är mer än de tillåtna 50 % för att klara kraven som ställs på 
papprena. Kemikalietillsats gör dock stor nytta, då en tillsats på 10 % ger ett DP som är närmare 

1350

1400

1450

1500

1550

0 50 100 150 200

D
P

 

Kemikalietillsats i mälden (%) 

DP för mäldförsöken före åldring 

250

300

350

400

450

0 20 40 60 80 100

D
P

 

Kemikalietillsats i mälden (%) 

DP för mäldförsöken efter åldring i olja 



 21 

45 % högre än för icke-modifierat papper. Detta faktum är mycket intressant och bättre resultat 
kan eventuellt erhållas under andra förhållanden, då mätningar sker under bättre former.  

Figur 18 visar DP gentemot den uppmätta kvävehalten. Det framgår att det högsta värdet erhölls 
då kvävehalten var 1 %, vilket skedde då kemikalietillsatsen var 10 %. 

 

 

Figur 18: DP för papper med kemikalietillsats i mälden efter åldring i olja. 

 

De bestrukna papprena hade ett för högt pålägg och brändes därför under åldringen. Således gick 
det inte att få fram DP, eftersom proverna inte löste sig i CED-lösningen. DP torde dock vara 
väldigt lågt eftersom papprena brändes.  

Det obestrukna pappret från Nordic Paper Åmotfors uppmätte ett DP på 341. Även detta 
resultat var för lågt för att klara kraven, då minskningen motsvarade 76,5 %. Efter åldringen i 
olja kunde visuella iakttagelser göras som tydde på att detta papper blivit väldigt sprött under 
åldringstestet, vilket kan förklaras av dess låga DP. 

De resultat som erhölls är även här generellt lägre än de resultat som ABB Ludvika fått då de 
gjort DP-mätningar på uppdrag av Nordic Paper Åmotfors vid ett tidigare tillfälle. Papper åldrat 
i olja hade då ett DP-medel på 401 [21]. I examensarbetets mätningar hade samma papper ett DP 
på 341, vilket motsvarar en skillnaden på knappt 15 %.  

Slutsatsen torde vara att de resultat som uppnåtts i detta examensarbete är några procentenheter 
lägre än de resultat som ABB uppmätt. En uppräkning med 15 % på det högsta värde som 
uppnåtts här leder dessvärre inte till att pappret uppfyller kravet på maximalt 50 % minskning. 
Pappret med 10 % kemikalietillsats skulle då få ett DP på 470, vilket motsvarar en minskning på 
knappt 68 %.  
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4.2.3 Åldring i luft 

Åldring i luft utfördes på papper med kemikalietillsats i mälden, papper som bestrukits med olika 
hastigheter (slät stav) och koncentrerad lösning samt papper som bestrukits med utspädda 
lösningar (slät stav). Resultaten för mäldförsöken visas i figurer 19 och 20. 

 

 

Figur 19: DP för papper med kemikalietillsats i mälden efter åldring i luft. 

 

Då papprena åldras i luft tycks det som att kemikalietillsatsen endast försämrar resultaten, till 
skillnad från åldringen i olja, där låga tillsatser förbättrade DP. Inte ens det icke-modifierade 
pappret klarade kravet på maximalt 50 % minskning.  

Anledningen till detta kan vara att kemikalien endast skyddar mot sur hydrolys och oxidation. 
Den fuktfria omgivningen i ugnen utesluter reaktioner som dessa, vilket medför att kemikalie-
tillsatsen inte har någon effekt. I ugnen är det endast temperatur som påverkar åldringen och 
mot detta skyddar inte kemikalien.  

Enligt IEC skall pappersproverna placeras i ett klimatrum i minst 4 timmar innan tester sker. I 
detta examensarbete befann sig papprena i klimatrummet i några dygn innan tester utfördes, då 
det inte ansågs finnas någon övre gräns för lagringstiden. Det är möjligt att papprena åldrades 
ytterligare då de utsattes för fukt i klimatrummet efter den fuktfria åldringen i ugnen. Det hade 
varit en god idé att mäta torrhalten på papprena 4 timmar efter att de placerats i klimatrummet 
och sedan försluta dem i individuella platspåsar så att torrhalten inte förändrades. På så sätt hade 
eventuell ytterligare åldring uteslutits. Det är dock omöjligt att veta om papprena åldrades 
ytterligare eller om åldringshastigheten påverkades i klimatrummet 

Figur 20 visar DP gentemot den uppmätta kvävehalten. Det framgår av kurvan att kemikalie-
tillsats har en negativ effekt.  
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Figur 20: DP för papper med kemikalietillsats i mälden efter åldring i luft. 

 
Även under åldring i luft brändes de papper som bestrukits med olika hastigheter och 
koncentrerad lösning. De papper som bestrukits med utspädda lösningar hade dock ett mindre 
pålägg och brändes ej. Resultaten visas i figur 21, där felstaplarna för pålägget motsvarar 5,5 %, 
enligt resonemanget i avsnitt 4. 
 
 

 

Figur 21: DP för papper som bestrukits med utspädda lösningar efter åldring i luft. 

 

Papprena som bestrukits med utspädd lösning fick likvärdiga DP-värden. På grund av osäkerhet i 
mätningarna av pålägg kan därför slutsatser som tyder på att mängden kemikalie har betydelse 
inte dras. Kvävehalten för de olika påläggen är inte uppmätt, vilket resulterar i att pappret med 
högst ytvikt kan innehålla minst kväve, även om detta inte är sannolikt. Det framkommer dock 
tydligt att bestrykningen har en negativ effekt på DP, vilken är den slutsats som konkret kan dras.  
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Även i detta fallet kan resultatet förklaras av den fuktfria miljön i ugnen. Lagringstiden i klimat-
rummet kan också ha haft betydelse.  

Det obestrukna pappret från Nordic Paper Åmotfors fick ett DP på endast 490, vilket är alldeles 
för lågt för att klara kraven. Nordic Paper Åmotfors klarar idag de kravparametrar som ställs på 
papper åldrade i luft, vilket visar att de mätningar som gjorts i examensarbetet inte är helt 
tillförlitliga och inte har gett korrekta resultat.  

 

4.3 Sprängstyrka 

Sprängstyrka mättes på papper från mäld- och bestrykningsförsöken efter åldring i luft. 
Medelvärdet för standardavvikelserna i sprängstyrkemätningarna blev 6 %, vilket felstaplarna 
visar. Rådata med enskilda standardavvikelser återfinns i bilaga 6. 

De enda oåldrade papper som testades var papprena (50 μm och 75 μm) från Nordic Paper 
Åmotfors samt det icke-modifierade pappersark som tillverkats i laboratoriet. Det sistnämnda 
var dock för mjukt för att uppnå ett resultat från mätningen.  

Resultaten i tabell 5 visar att papprenas sprängstyrka minskar med 12,2 % respektive 8,4 %. Båda 
papprena uppfyller det uppsatta kravet, som är maximalt 20 % minskning.  

 

Tabell 5: Sprängstyrka för råpapper före och efter åldring i luft.  

 50 μm papper (kPa) 75 μm papper (kPa) 

Oåldrat papper 221 394 

Åldrat papper 194 361 

 

Efter åldring i luft hårdnade papprena med kemikalitetillsats i mälden och sprängstyrka kunde 
mätas (figur 22). Däremot erhölls inget resultat för det labtillverkade pappret utan kemikalie-
tillsats.  

 

 

Figur 22: Sprängstyrka för papper med kemikalietillsats i mälden.  
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Sprängstyrkan minskar då kemikalien tillsätts i mälden. Detta kan förklaras av antalet fiber-
fiberbindningar minskar då Cartafix tillsätts, vilket medför att även styrkan minskar. Eftersom 
det inte finns något värde på sprängstyrkan för papper utan kemikalietillsats, varken före eller 
efter åldring, är det svårt att säga om minskningen av sprängstyrkan är för hög.   

Sprängstyrka för de bestrukna papprena visas i figur 23. Påläggets felstaplar motsvarar 5,5 %. 
Pålägget ger ingen information om kvävehalten, men oavsett påläggsmängd så minskade 
sprängstyrkan då papprena beströks. Modifikationen hade således negativ effekt på 
sprängstyrkan. Då sprängstyrka för de bestrukna papprena inte mättes före åldring, är det svårt 
att veta om den minskat mer än 20 %.  

 

 

Figur 23: Sprängstyrka för papper som bestrukits med utspädda läsningar.  

 

4.4 Konduktivitet 

Konduktivitet mättes på ett urval av papper då det inte fanns tid att testa alla papper som åldrats 
i luft. Då endast en mätning utfördes för varje papper erhölls inga standardavvikelser. 
Felstaplarna uppskattades till 5,5 % enligt resonemanget i avsnitt 4 . Rådata återfinns i bilaga 7. 

De resultat som erhölls för papper med kemikalietillsats i mälden var dåliga med tanke på att 
konduktiviteten endast får öka med 23 %. Som kan ses i figur 24, så ökar konduktiviteten mycket 
mer än så, både för icke-modifierat och modifierat papper. Det råder stor mätosäkerhet då 
endast ett papper testades för varje kemikalietillsats, men resultatet tyder dock på att 
konduktiviteten ökar då kemikalien tillsätts. Detta känns troligt då tillsats av kemikalier medför 
fler joner då pappret vistas i vatten, vilket innebär fler elektrolyter som kan leda ström. 
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Figur 24: Konduktiviteten för oåldrat och åldrat papper med kemikalietillsats i mälden. 

 

Resultatet för papper med bestrykning (figur 25) gav inte mer information än att kemikalietillsats 
medför en ökning av konduktiviteten. Åldringen verkar dock inte påverka den. Även i detta fallet 
beror konduktivitetsökningen på att fler elektrolyter uppstår då Cartafix tillsattes. 

 

 

Figur 25: Konduktiviteten för oåldrat och åldrat papper som bestrukits med utspädda lösningar. 
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5. Slutsatser 

Papper tillverkade med en tillsats av Cartafix i mälden innehöll kväve, men retentionen var 
relativit låg. Kemikaliens kväveinnehåll var många gånger högre än det som erhölls. Resultaten 
indikerade att en mättnadsgrad återfinns vid 10-20 % kemikalietillsats, där kvävehalten är 
omkring 1 %. De papper som blivit bestrukna med en utspädd lösning av Cartafix hade ett högre 
kväveinnehåll, men det visade sig senare att papprets åldringsegenskaper försämrades nämnvärt 
genom denna bestrykning.   

Kemikalietillsats i mälden påverkade inte DP nämnvärt före åldring. Efter åldring i olja minskade 
DP relativit mycket, vilket medförde att papprena inte uppnådde de uppsatta kraven. Tillsats av 
Cartafix förbättrade dock papprets åldringegenskaper med nästan 45 % om icke-modifierat 
papper jämförs med det modifierade pappret som hade högst DP. Den högsta DP-mätningen 
skedde då kemikalietillsatsen var 10 % och kvävehalten 1 %.  

Det obestrukna pappret från Nordic Paper Åmotfors fick ett DP på 341, vilket också var för lågt 
för att klara de uppsatta kraven. De bestrukna papprena hade ett för högt pålägg och brändes 
under åldringen, vilket medförde att DP inte kunde mätas.  

Papper som modifierats med kemikalietillsats i mälden gav lägre DP då åldringen skett i luft 
jämfört med icke-modifierat papper. Kemikalien skyddar mot sur hydrolys och oxidation, men 
då dessa reaktioner inte sker i ugnen, som är fuktfri, så påverkas inte åldringen eftersom endast 
temperatur är en faktor i detta fallet. Bestrykning med utspädd lösning gav också ett sämre 
resultat än obestruket papper.  

Sprängstyrkan minskar vid kemikalietillsats. Orsaken kan vara att antalet fiber-fiber bindningar 
minskar då kemikalien tillsätts. Bestrykning hade också negativa effekter på sprängstyrkan.  

Kemikalietillsats i mälden hade endast negativa effekter på konduktiviteten. Orsaken är att det 
bildas fler joner då kemikalien tillsätts, vilket medför fler elektrolyter som kan leda ström. 
Bestrykningen hade också negativa effekter, men åldringen verkade inte påverka konduktiviteten.  
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6. Rekommendationer 

Det vore bra att i småskala testa olika metoder för att förbättra retentionen av Cartafix. Ett sätt 
att uppnå detta vore att mala massan innan papperstillverkningen. Malning ger fler fiberytor för 
kemikalien att reagera på, vilket eventuellt kan förbättra retentionen av Cartafix. I detta 
examensarbete tillsattes stora mängder av kemikalien, vilket inte är ekonomiskt hållbart. 

I de flesta fall där papper modifieras används en blandning av dicyandiamid, melamin och 
polyakrylamid. De två sistnämnda kemiakalierna är farliga och besvärliga att använda, så andra 
kemikalier med liknande egenskaper borde undersökas. Eftersom kemikalietillsats i mälden visat 
ge resultat, borde ytterligare småskaliga försök inledas där fler kemikalier ingår.  

Försök borde också utföras där temperatur och pH varieras. Vattenkvalitet har eventuellt 
betydelse, då joner kan påverka papprets förmåga att leda ström. Försök med och utan 
avjoniserat vatten kan därför utföras. 

I detta examensarbete har endast isotropa papper tillverkats. Skillnaden mellan dessa och 
anisotropa papper som tillverkas i en pappersmaskin inom industrin är signifikant. Det är därför 
svårt att säga om samma resultat som erhållits här skulle uppstå om tester gjordes på papper som 
tillverkats i pappersmaskiner. En idé vore att utföra samma experiment med kemikalietillsats i 
mälden, fast med en dynamisk arkformare. Papprena blir då mer lik verkligheten och det blir 
betydligt lättare att dra korrekta slutsatser. Dessa papper blir också betydligt större, vilket innebär 
att fullskaliga åldringsförsök i olja vore möjliga.  

Metoden för åldring i olja är komplicerad och den var tvungen att förenklas och skalas ned. 
Eftersom kemikalietillsats i mälden visade goda resultat, så borde fullskaliga försök med åldring i 
olja utföras på dessa papper på ABB Ludvika. Detta borde dock ske efter förbättrad retention 
och eventuellt även tillsatser av kemikalier med egenskaper som liknar melamin och 
polyakrylamid. Massan bör också malas innan papprena tillverkas i en dynamisk arkformare.  

DP-mätningar på vissa papper har sedan tidigare utförts på ABB Ludvika. Då dessa resultat var 
högre än de resultat som erhölls i examensarbetet, vore det klokt att låta ABB Ludvika utföra 
DP-mätningar på de papper som åldrats i olja efter att ändringarna ovan utförts. 
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8. Bilagor 

8.1 Rådata av kvävehalten i papper 

 

Kemikalietillsats i mälden 
 

Kemikalie-
tillsats (%) 

Fukthalt 
(%) 

Uppvägd 
mängd (g) 

c(H+) 
(mol/l) 

Volym 
(ml) 

Kvävehalt 
(mg/g) 

Kvävehalt 
(%) 

1 18,91 0,3979 0,01 5,8 2,427 0,2427 

1 18,91 0,5350 0,01 7,5 2,334 0,2334 

5 9,08 0,2052 0,01 10,05 7,479 0,7479 

10 8,91 0,1992 0,1 1,3 9,951 0,9951 

20 6,46 0,2037 0,1 1,35 9,878 0,9878 

40 2,73 0,1930 0,1 1,2 8,942 0,8942 

40 2,73 0,1986 0,1 1,2 8,690 0,8690 

100 9,21 0,2042 0,1 1,3 9,734 0,9734 

100 9,21 0,2028 0,1 1,05 7,916 0,7916 

200 8,73 0,1987 0,1 1,45 11,108 1,1108 

 
 

Kemikalie-
tillsats (%) 

Kvävehalt (%) Medel Standard-
avvikelse 

1 0,2427 0,2334 0,238 0,007 

5 0,7479  0,748  

10 0,9951  0,995  

20 0,9878  0,988  

40 0,8942 0,8690 0,882 0,018 

100 0,9734 0,7916 0,882 0,129 

200 1,1108  1,111  

 
 
 

Bestrykning med spädning 
 

Spädning 
(antal ggr) 

Pålägg 
(g/m2) 

Fukthalt 
(%) 

Uppvägd 
mängd (g) 

c(H+) 
(mol/l) 

Volym 
(ml) 

Kvävehalt 
(mg/g) 

Kvävehalt 
(%) 

4 1,885 3,61 0,2023 0,1 2,35 16,850 1,6850 

5 1,701 14,19 0,1956 0,1 1,25 10,216 1,0216 
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Kemikalie-
tillsats (%) 

Uppvägd 
mängd (g) 

Torrhalt 
(%) 

Torrtänkt 
massa (g) 

tS1 (s) tS2 (s) tS3 (s) t0 (s) c (g/ 
100 ml) 

ηs η·c η 
(ml/g) 

DP 

0 0,0387 90,70 0,0351 79,27 79,34 78,89 67,42 0,0780 0,1743 0,1649 2,1136 281,81 

0 0,0387 90,70 0,0351 79,92 79,91 79,77 67,91 0,0780 0,1761 0,1665 2,1347 284,63 

5 0,0390 90,44 0,0353 84,20 84,35 84,16 67,42 0,0784 0,2495 0,2315 2,9542 393,89 

5 0,0560 90,44 0,0506 93,42 93,52 93,06 68,01 0,1125 0,3723 0,3339 2,9667 395,55 

10 0,0398 87,96 0,0350 85,33 85,68 85,15 67,91 0,0778 0,2574 0,2387 3,0680 409,07 

10 0,0566 87,96 0,0498 93,94 93,64 93,76 68,01 0,1106 0,3789 0,3391 3,0654 408,73 

20 0,0401 90,86 0,0364 84,35 83,69 83,89 67,91 0,0810 0,2366 0,2203 2,7211 362,81 

20 0,0557 90,86 0,0506 94,88 94,40 94,59 68,01 0,1125 0,3913 0,3501 3,1125 415,01 

40 0,0555 90,77 0,0504 89,28 89,15 89,50 67,42 0,1119 0,3247 0,2953 2,6377 351,69 

40 0,0559 90,77 0,0507 90,52 90,56 90,45 67,91 0,1128 0,3329 0,3023 2,6810 357,47 

100 0,0531 94,20 0,0500 88,95 89,05 88,77 67,42 0,1112 0,3190 0,2902 2,6107 348,10 

100 0,0531 94,20 0,0500 89,57 89,65 89,54 67,91 0,1112 0,3193 0,2904 2,6125 348,34 

8.2 Rådata av DP för mäldförsöken efter åldring i olja 

 

Kemikalie-
tillsats (%) 

DP  Medel Standard-
avvikelse 

0 281,81 284,63 283,22 2,00 

5 393,89 395,55 394,72 1,18 

10 409,07 408,73 408,90 0,24 

20 362,81 415,01 388,91 36,91 

40 351,69 357,47 354,58 4,09 

100 348,10 348,34 348,22 0,17 
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Papper Uppvägd 
mängd (g) 

Torrhalt 
(%) 

Torrtänkt 
massa (g) 

tS1 (s) tS2 (s) tS3 (s) t0 (s) c (g/ 
100 ml) 

ηs η·c η 
(ml/g) 

DP 

75 μm 0,0388 90,48 0,0351 83,12 82,75 82,88 67,42 0,0780 0,2299 0,2149 2,7550 367,34 

75 μm 0,0393 90,48 0,0356 81,58 81,50 81,73 67,91 0,0790 0,2017 0,1895 2,3986 319,82 

75 μm 0,0548 90,48 0,0496 88,45 88,76 88,95 68,01 0,1102 0,3045 0,2786 2,5287 337,16 

8.3 Rådata av DP för 75 µm papper efter åldring i olja 

 

Papper DP   Medel Standardavvikelse 

75 μm 367,34 319,82 337,16 341,44 24,05 
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Kemikalie-
tillsats (%) 

Uppvägd 
mängd (g) 

Torrhalt 
(%) 

Torrtänkt 
massa (g) 

tS1 (s) tS2 (s) tS3 (s) t0 (s) c (g/ 
100 ml) 

ηs η·c η 
(ml/g) 

DP 

0 0,0371 86,52 0,0321 99,4 99,50 100,02 68,19 0,0713 0,4613 0,4050 5,6781 757,08 

0 0,0375 86,52 0,0324 98,54 98,50 98,79 68,19 0,0721 0,4462 0,3929 5,4500 726,66 

0,5 0,0398 89,76 0,0357 97,77 97,64 97,65 68,44 0,0794 0,4273 0,3779 4,7598 634,63 

1 0,0396 89,47 0,0354 97,52 97,10 97,06 68,44 0,0787 0,4206 0,3725 4,7310 630,80 

1 0,0407 89,47 0,0364 101,49 101,31 101,13 68,44 0,0809 0,4803 0,4192 5,1806 690,75 

5 0,0374 73,92 0,0276 85,04 85,89 85,96 68,19 0,0614 0,2558 0,2372 3,8615 514,87 

5 0,0386 73,92 0,0285 84,04 85,06  68,19 0,0634 0,2400 0,2230 3,5167 468,89 

10 0,0391 88,63 0,0347 85,80 85,78 85,57 68,44 0,0770 0,2524 0,2342 3,0411 405,48 

10 0,0395 88,63 0,0350 83,99 83,95 83,88 68,44 0,0778 0,2265 0,2118 2,7228 363,04 

20 0,0417 85,28 0,0356 82,24 82,33 82,26 68,44 0,0790 0,2022 0,1900 2,4037 320,49 

20 0,0413 85,28 0,0352 82,82 82,67 82,88 68,44 0,0783 0,2097 0,1967 2,5132 335,10 

30 0,0418 84,04 0,0351 85,85 85,84 85,76 68,44 0,0781 0,2539 0,2355 3,0168 402,25 

30 0,0423 84,04 0,0355 84,55 84,52 84,52 68,44 0,0790 0,2351 0,2191 2,7732 369,76 

40 0,0435 80,97 0,0352 82,66 82,62 82,88 68,44 0,0783 0,2086 0,2093 2,6739 356,51 

40 0,0425 80,97 0,0344 82,63 82,61 82,54 68,44 0,0765 0,2068 0,1941 2,5384 338,46 

100 0,0377 92,58 0,0349 80,94 81,12 80,91 68,44 0,0776 0,1834 0,1730 2,2309 297,46 

100 0,0369 92,58 0,0342 80,41 80,20 80,16 68,44 0,0759 0,1727 0,1634 2,1523 286,97 

200 0,0410 86,16 0,0353 77,44 77,27 77,11 68,44 0,0785 0,1291 0,1242 1,5816 210,88 

8.4 Rådata av DP för mäldförsöken efter åldring i luft 

 

Kemikalie-
tillsats (%) 

DP  Medel Standard-
avvikelse 

0 757,08 726,66 741,87 21,51 

0,5 634,63  634,63  

1 630,80 690,75 660,78 42,39 

5 514,87 468,89 491,88 32,51 

10 405,48 363,04 384,26 30,01 

 

Kemikalie-
tillsats (%) 

DP  Medel Standard-
avvikelse 

20 320,49 335,10 327,79 10,33 

30 402,25 369,76 386,00 22,97 

40 356,51 338,46 347,49 12,77 

100 297,46 286,97 292,21 7,42 

200 210,88  210,88  
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Spädning 
(antal ggr) 

Pålägg 
(g/m2) 

Uppvägd 
mängd (g) 

Torrhalt 
(%) 

Torrtänkt 
massa (g) 

tS1 (s) tS2 (s) tS3 (s) t0 (s) c (g/ 
100 ml) 

ηs η·c η 
(ml/g) 

DP 

0 0,000 0,0380 86,52 0,0389 93,50 93,30 93,59 68,54 0,0865 0,3636 0,3269 3,7778 503,70 

0 0,000 0,0380 86,52 0,0329 88,18 87,91 87,98 68,54 0,0731 0,2842 0,2614 3,5773 476,97 

3 2,695 0,0580 85,41 0,0495 82,65 82,41 82,36 68,29 0,1101 0,2076 0,1949 1,7702 236,03 

3 2,695 0,0593 85,41 0,0506 83,88 83,35 83,23 68,29 0,1126 0,2225 0,2082 1,8500 246,67 

4 2,406 0,0578 89,07 0,0515 82,66 82,24 82,29 68,07 0,1144 0,2105 0,1974 1,7256 230,09 

4 2,406 0,0577 89,07 0,0514 81,87 81,70 81,88 68,07 0,1142 0,2019 0,1898 1,6615 221,53 

5 1,976 0,0526 94,16 0,0495 80,45 80,43 80,32 68,07 0,1101 0,1811 0,1710 1,5539 207,18 

5 1,976 0,0536 94,16 0,0505 80,20 80,26 79,90 68,54 0,1122 0,1689 0,1600 1,4267 190,22 

8.5 Rådata av DP för bestrykningsförsöken efter åldring i luft 

 

Spädning 
(antal ggr) 

DP  Medel Standard-
avvikelse 

0 503,70 476,97 490,34 18,90 

3 236,03 246,67 241,35 7,53 

4 230,09 221,53 225,81 6,05 

5 207,18 190,22 198,70 11,99 
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8.6 Rådata av sprängstyrkemätningar 

 
Oåldrade råpapper 
 

Oåldrat papper p (kPa) p (kPa) p (kPa) pmedel (kPa) Standard-
avvikelse 

50 μm 230 250 224 234,67 14 

50 μm 209 206 206 207 2 

75 μm 387 380 356 374,33 16 

75 μm 410 444 388 414 28 

 

Åldrade råpapper 
 

Åldrat papper p (kPa) p (kPa) p (kPa) pmedel (kPa) Standard-
avvikelse 

50 μm 209 187 183 193 14 

50 μm 187 213 185 195 16 

75 μm 355 326 384 355 29 

75 μm 376 337 387 366,67 26 

 

Åldrade papper med kemikalietillsats i mälden 
 

Kemikalietillsats (%) p (kPa) p (kPa) p (kPa) pmedel (kPa) Standard-
avvikelse 

0,5 125 120 136 127 8 

1 124 142 130 132 9 

10 136 139 130 135 5 

20 115 134 139 129 13 

30 120 122 115 119 4 

40 120 117 124 120 4 

100 115 114 108 112 4 

200 88 91 89 89 2 

 

Åldrade papper med utspädd bestrykning 
 

Spädning  
(antal ggr) 

Pålägg  
(g/m2) 

p (kPa) p (kPa) p (kPa) pmedel (kPa) Standard-
avvikelse 

3 2,695 119 130 122 124 6 

4 2,406 119 130 122 124 6 

5 1,976 174 177 152 168 14 
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8.7 Rådata av konduktivitetsmätningar 

 

Uppmätta data inför mätningarna 
 

G0 (µS) GKCL (µS) γKCL (µS/m) J (m-1) 

2 104,6 14,693 0,1405 

 
 

Oåldrade papper med kemikalietillsats i mälden 
 

Kemikalietillsats (%) Gx (µS) γ (µS/m) 

0 119,5 16,505 

5 124,6 17,221 

20 173,3 24,062 

100 138,3 19,146 

 
 

Åldrade papper med kemikalietillsats i mälden 
 

Kemikalietillsats (%) Gx (µS) γ (µS/m) 

0 171,4 23,795 

5 242 33,712 

20 170,2 23,627 

100 449 62,789 

 
 

Oåldrade papper med utspädd bestrykning 
 

Spädning (antal ggr) Pålägg (g/m2) Gx (µS) γ (µS/m) 

0 0 71,6 9,7766 

3 3,075 1527 214,214 

5 1,701 1167 163,646 

 
 

Åldrade papper med utspädd bestrykning 
 

Spädning (antal ggr) Pålägg (g/m2) Gx (µS) γ (µS/m) 

0 0 254 35,398 

3 2,695 1283 179,94 

5 1,976 1178 165,191 

 
 
 


