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BAKGRUND
Karlstads universitet har tagit på sig uppgiften att försöka sammanställa
det kunnande som idag finns inom landet kring sulfitmassa och
sulfitprocesser. Eftersom antalet massabruk som tillverkar sulfitmassa
sakta sjunker är detta en viktig uppgift för att i någon mån kunna behålla
det stora kunnande som en gång fanns kring denna process.
Sammanställningen har gjorts av Göran Annergren och Niklas Kvarnlöf
som är verksamma vid Karlstads universitet. Rapporten är uppdelad i tre
delar enligt:
I)
en allmän del om ved, pappersmassor och papper
II)
en andra del om sulfitpappers- och dissolvingmassor
III) en avslutande del kring generella sulfitfrågor (Sulfite Quiz).

I.

ALLMÄNT OM VED, PAPPERSMASSOR OCH
PAPPER

Ved används globalt till mer än 50 % för direkt eldning och detta sker
huvudsakligen i utvecklingsländerna. Sågverk, skivindustri och
massatillverkning tar en stor del av resten.
I massafabrikerna bränns som regel bark och sållspån från den tillverkade
flisen samt naturligtvis den i massabruken utlösta substansen. Värmet från
förbränningen i massafabrikerna används främst för ångproduktion.
Ångan kan i sin tur användas för både elproduktion och primär respektive
sekundär värmning (internt men också i växande utsträckning externt i
form av fjärrvärme). Totalt för olika typer av massaproduktion bränns på
detta sätt drygt 40 % av rundveden och sågverksflisen till
massatillverkning för energiproduktion i de olika massafabrikerna, då
främst i form av avlutar.
År 1995 gick globalt ca 13 % av rundveden till massaindustrin och ca 29
% till sågverksindustrin som sedan levererade ca 6 % av veden tillbaka till
massaindustrin i form av flis, Figur 1 1.
4

Figur 1. Globala vedanvändningen år 1995.

Returfiber, som egentligen är en mycket heterogen fiberkategori, är den
största fibertypen för papperstillverkning, Figur 2 1,2. Andelen returfiber
av totalfiberråvaran fortsätter att öka. Ett annat primärt fibermaterial
(annat än vedfibrer) är s.k. ”non-wood fibers”, som är av mycket
varierande kvalitet, från exempelvis prima bomullsfibrer till halm som
typiska extremer.
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Figur 2. Råmaterial till massa- och pappersindustrin år 2013. Majoriteten av
massamängden kommer ursprungligen från massaved, men ”non-wood”-råmaterial, främst
jordbruksprodukter som strån från vete, ris o.d., är lokalt viktiga och i speciella fall även för
specialpapperstillverkning.

“Non-wood fibers” används i betydande grad för papperstillverkning men
är i hög grad begränsade till antingen speciell produktion av högkvalitativa
pappersprodukter för de mera exklusiva fibertyperna eller till mera vanlig
papperstillverkning i regioner där konkurrensen med fibrer från massaved
inte är så hård. Fiberlängden varierar mellan de olika “non-wood” fibrerna
mellan 0.5 och 30 mm, och diametern är vanligen mellan 15 och 20 μm
(som i lövved), Tabell 1. Styrkeegenskaperna för motsvarande papper
varierar därför kraftigt från mycket hög till mycket låg styrka (Figur 3) 3.
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Tabell 1. ”Non-wood”-fiber till papperstillverkning. Fiberlängden varierar kraftigt mellan de
olika typerna av ”non-wood”-fiber, medan diametern vanligen ligger mellan 15 och 20 μm,
vilket är i storleksordningen som lövvedsfiber.

Fibertyp
Stamfiber
Strå
Rör
Gräs
Bastfiber

Lövfiber
Frö
Halm

Växttyp

Fiberlängd, medel
(mm)

Ris
Majs
Bagass
Bambu
Esparto
Lin
Kenaf
Jute
Manilla-hampa
Sisal
Bomull
Vete

0.5 – 1.0
1.0 – 1.5
1.0 – 1.5
2.7 - 4
1.5
30
2.6
2.5
6.0
3.0
25
1.5

Figur 3. Jämförelse av riv- och sprängstyrka mellan olika ”non-wood”-material och lövsamt barrvedsmassor.

Figur 4 visar den globala produktionsfördelningen av olika massor för år
2007 1.
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Figur 4. Global produktion av massa (2007). Sulfatprocessen är nu den dominerande
massaprocessen, men sulfitprocessen dominerade fram till 1950-talet.

Skogsråvara i Norden
Som visas i Figur 5 är gran det vanligaste trädslaget i Sverige, tätt följd av
tall 4. En del andra barrvedsslag har planterats in på särskilda marker i den
norra halvan av Sverige, företrädesvis contortatallen (Pinus contorta) med
ursprung från Alaska och nordvästra Kanada. Lövved motsvarar något
mindre än en femtedel av den totala mängden, med björk som
dominerande trädslag. Gran och tall är utmärkta träslag för papper och
sågverksindustrin. Tyvärr är björk inte ett idealiskt trädslag i detta
sammanhang (besvärligt extrakt, vissa barkningsproblem). Andra aktuella
inhemska lövvedstyper av betydelse är asp och bok.
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Figur 5. Gran och björk är de dominerande barr- samt lövträdslagen i Sverige.

Figur 6 visar en ganska typisk bild för vedflödet i svensk skogsindustri
(2010) med produktion av huvudsakligen massa och sågade trävaror 4. Av
speciellt intresse är att notera samspelet mellan sågverk och massafabriker
vad beträffar sågverksflis, ett samspel som ger sågverken en mycket
väsentlig intäkt som delfinansierar kostnaden för sågtimret.

3

Figur 6. Vedflöde i svensk skogsindustri (2010). Siffrorna anger miljoner m fub.
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Massatyper
Figur 7 visar utvecklingen av olika massatyper i svensk massaproduktion
från 1930 till 2000. Sulfitmassans negativa utveckling är av speciell
betydelse i detta sammanhang. Länge var sulfitmassan, tack vare sin höga
ljushet i oblekt tillstånd och sin goda blekbarhet, den dominerande
massatypen. 1960 gick både oblekt och blekt sulfat om motsvarande
sulfitproduktion. Detta trendskifte skedde något tidigare i Nordamerika.
Numera dominerar blekta massor, företrädesvis sulfatmassor, och
mekaniska massor (blekta och oblekta). De flesta traditionella
massatyperna är utsatta för hård internationell konkurrens och kopplingen
till en vidare förädling av massan kan antas vara avgörande för den
framtida massatillverkningen i Sverige. I det perspektivet är det klart att
sulfitmassatillverkningens fortlevnad är starkt beroende av
vidareförädlingen av massa till viskosprodukter e. d. eller till speciella
pappersprodukter, då sannolikt främst i kombination med andra
fibertyper och prestationskemikalier.
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Figur 7. Utvecklingen av massaproduktionen i Sverige.

Följande tabell, Tabell 2 5, visar utbyten för några olika kemiska massor,
oblekta respektive blekta. För enkelhets skull har klortalet (kappatalet) för
oblekta massor standardiserats (på olika nivå för barrveden och för
lövveden i enlighet med vad som kan antas vara typiska nivåer för kemisk
massa i respektive fall). I realiteten optimeras klortalet (kappatalet) något
olika i olika fall för respektive vedtyp, då beroende på vad som krävs i det
specifika fallet av en vidare förädling av massan.
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Tabell 2. Utbyten för olika pappersmassetyper, oblekta och blekta.

Kokutbyte, %
Klortal Kappatal
av veden

Utbyte
blekt, % av
veden

Gran (medelvärde
Värmlands och
Sundsvallsdistrikten)

Sur sulfit
Bisulfit
Neutralsulfit – sur
sulfit
Neutralsulfit – sur
sulfit
Bisulfit – soda
Sulfat

5

25

52.3
52.3

48.4
48.8

57.4

54.0

59.1

55.1
44.4
46.4

5

32.5

47.1
49.7

5
5

25
32.5

50.3
47.1

46.5
44.0
44.8
48.8

51.5

Tall
(Sundsvallsdistriktet)

Bisulfit
Sulfat
Björk
Sur sulfit
Sulfat

2.8
2.8

18

46.7
51.1

Eucalyptus
Globulus
Sulfat

2.8

18

54.0

Vedegenskaper
Vedens egenskaper spelar en dominerande roll för kvaliteten hos
pappersmassor. Figurerna 8 6 och 9 7 visar en översikt över olika
fibermaterial i barrved respektive lövved, där lövveden visar en större
variation än barrveden. I barrveden är trakeiderna (de långa fibrerna)
mycket dominerande. Figur 8 jämför också fiberlängd hos olika vedfibrer
för massatillverkning. Ökad fiberlängd är av intresse för ökad styrka upp
till en viss fiberlängdsnivå, över vilken ytterligare ökad fiberlängd i stort
12

sett bara är en belastning p.g.a. svårighet med formationen i papperet.
Denna kritiska fiberlängd minskar då ju högre densiteten hos papperet är.

Figur 8. Jämförelse av fiberlängder mellan olika trädsorter som används för
massatillverkning.

Figur 9. Fibermaterial i barrved resp. lövved.
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Ungved från de första 15 åren skiljer sig väsentligt från den mogna veden
(>50 år), vilket belyses i Figur 10 8 och 11 9 I svenskt skogsbruk har
andelen ungved som avverkas utgjort en begränsad del om man bortser
från ren gallringsved e. d. där ungveden dominerar. Med kortare
rotationstider ökar andelen ungved, och för snabbväxande plantagedriven
ved blir ungveden dominerande. Rotationstiden för veden kommer alltså
att i väsentlig grad påverka fiberkvaliteten.
För barrved är ungvedens fiberegenskaper i allmänhet något mindre
attraktiva än den mogna vedens, medan för aktuella eukalyptusarter är
ungveden papperstekniskt att föredra framför mogen ved. Dessutom kan
mogen eukalyptusved innehålla besvärliga extraktivämnen.

Figur 10. Ungved vs. mogen ved
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Figur 11. Ungved och mogen ved, som ger olika fiberegenskaper enl. Figur 10,
förekommer i olika proportioner beroende på trädålder.

Cellväggens kemiska sammansättning, d.v.s. fördelning av kolhydrater,
lignin, hemicellulosa och övriga vedkomponenter, belyses i den följande
sammanställningen.
 Cellulosa, dominerande styrkebärare, ordnad i fibriller, relativt
svårtillgänglig för vatten utom på fibrillytorna
 Matris mellan fibrillerna (normalt vattensvälld i ved)
- lignin, utfyllande, ger styvhet och dimensionsstabilitet åt trädet
- hemicellulosor, mjukgörande i vått tillstånd, sprött i torrt (t.ex. i
papper konditionerat i torrt klimat)
 Extraktivämnen, lipofila störsubstanser i massatillverkning
 Vatten, naturlig komponent i färsk ved, inverkar starkt på de
mekaniska egenskaperna hos ved, massa resp. papper.
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Ved – råmaterial för massatillverkning
I Tabell 3 visas krav för olika vedmaterial vid sulfitkokning av
dissolvingmassa, varvid gran normalt är en okomplicerad vedtyp.
Självklart spelar vedfärgen en roll för den oblekta massans ljushet men
blekbarheten skiljer sig i första hand mellan barrvedsmassor och
lövvedsmassor, i det senare fallet dock med visst undantag för de speciella
problemen med harts i björkfallet 10.
Tabell 3. Krav för olika vedmaterial vid sulfitkokning av dissolvingmassa.

Vedmaterial
Gran
Tall
Björk
Bok

Eukalyptus

ger bra dissolvingmassa
enkel att barka, kräver ett förbehandlingssteg med
bisulfit innan det sura sulfitkoket
bark (betulinol!) och extraktivämnen kräver vaksamhet i
kokprocessen
är möjlig att framställa relativt bra massa vid korrekt
processhantering
barkningen kan vara problematisk,
stor andel ungved som kan bidra till ojämn
massakvalitet, särskilt för höga andelar kärnved vid den
normalt ganska låga avverkningsåldern för
snabbväxande eukalyptusved

Processteg – sulfit och sulfat
Figur 12 visar olika viktiga processteg för sulfit- respektive
sulfatmassatillverkning vid normala förhållanden 11.
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Figur 12. Viktiga processteg för sulfit- resp. sulfatmassatillverkning och viktiga mål för
stegen.

Viktiga frågor vid modern papperstillverkning 12
 Samspel mellan olika fibrer, eventuellt fyllmedel och kemikalier för
att ge både önskad körbarhet i pappersbruket och önskade
papperstekniska egenskaper. D.v.s. i praktiken acceptabla
pappersegenskaper till lägsta möjliga kostnad.
 Konstanta eller förutsägbara papperstekniska egenskaper är
avgörande för en viss massas användbarhet, givetvis förutsatt att de
allmänna egenskaperna hos massan rimligt överensstämmer med
givna specifikationer.
 Föroreningar i form av spetor eller prickar är av avgörande
betydelse när man tillverkar exempelvis blekta papper eftersom
dessa föroreningar kontrasterar påtagligt mot det övriga
fibermaterialet.
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 Fibrernas ytegenskaper spelar allt större roll i ett sofistikerat
pappersmaskinsystem, för retention av kemikalier och för
formation av det slutliga fibernätverket i papperet.

Finpappersproblematik
Figurerna 13 och 14 belyser i ett försök till en flerdimensionell
representation av de ganska mångfacetterade förutsättningarna för
modern tillverkning av vanligt finpapper där andelarna av barrvedsmassa,
lövvedsmassa, fyllmedel och kemikalier skall anpassas till önskvärd
kvalitetsprofil. För normalt finpapper med stark marknadskonkurrens är
det viktigt att uppfylla alla de aktuella egenskapskraven på ett godtagbart
sätt och då med minsta möjliga kostnad. Allmänt sett torde jämnhet i
egenskaperna väga något tyngre än goda men varierande egenskaper.

Figur 13. Tenärt diagram för fördelning av olika fibertyper och fyllmedel i finpapper. Det
inringade området markerar ett optimalt blandningsförhållande.

Barrvedsmassan kan antingen vara stark (sulfat) eller medelstark, men den
har generellt sett alltid bra våtstyrka (sulfit). Lövvedsmassan kan vara
medelstark (sulfat), eller svag (sulfit), och i båda lövvedsfallen svag
våtstyrka p.g.a. den korta fibern. Mixen ska uppfylla ett antal
styrkekriterier, opacitetskrav o.d. vilket sammantaget ger ett möjligt
18

område för sammansättningen. Det gäller sedan att välja den ekonomiskt
mest gynsamma sammansättningen, med fyllmedel som den billigaste
komponenten, och lövvedsmassan vanligen som den billigaste
massakomponenten.

Figur 14. Det tenära diagrammet snedställt för att markera en extra dimension för olika
kemikalietillsatser.

Utöver dessa allmänna principer för fibrer och massa har de speciella
ytegenskaperna, kontrollerade med exempelvis pålägg i limpress
respektive med kalandrering, speciell betydelse 13.

Fettäta papper
Fettäta papper kräver en extremt långt driven malning av de använda
massafibrerna, en malning som till dels bryter ner det ursprungliga
fibermaterialet till ett fyllnadsmaterial som i önskad utsträckning skall
kunna täta till nätverket av de återstående någorlunda intakta fibrerna.
Figur 15 visar kombinationen slitlängd/rivstyrka vid ett normalt kriterium
för fettäthet (uttryckt som låg luftgenomsläpplighet) mot kappatal, ett
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vanligen använt styrketest för de aktuella massatyperna 14. I utvärderingen
måste man här också ta hänsyn till
 erforderligt malarbete som generellt sett är mycket omfattande
 möjligheten att armera strukturen med exempelvis otorkad heleller halvblekt barrvedssulfatmassa
 konverteringsarbete för det tillverkade papperet, som är
omfattande och siktar till att direkt utveckla produkterna mot den
öppna marknaden

Figur 15. Styrka i form av slitlängd x rivfaktor för olika otorkade massatyper vid malning till
normalt kriterium för fettäthet.
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II.

PAPPERSMASSOR OCH DISSOLVINGMASSOR
FRAMSTÄLLDA GENOM SULFITKOKNING

Olika typer av sulfitmassor
 Sur sulfit för pappersmassa är idag begränsad till granvedsmassa
som skall malas långt, som till exempel massa för smörpapper
(greaseproof-papper). Kokvätskan är buffrad och ger ett stabilt
pH genom hela koket via en hög sats av bunden SO2.(ca 10
kg/ton koksyra). Massautbytet för sura sulfitmassor är ca 50-55%.
Start-pH är ca 1.5 mätt vid rumstemperatur eller strax under 3
mätt vid koktemperatur 15.
 Sur sulfit för dissolvingmassa är normalt baserad på granved.
Kokningen styrs mot en större hemicellulosautlösning än vid
pappersmassakok. Detta åstadkoms genom en begränsad satsning
av bunden SO2, varigenom slutfasen av koket kommer att
genomföras vid ett sänkt pH som ger massan en lägre
hemicellulosahalt och därmed en högre cellulosahalt.
Hemicellulosahalten minskas sedan ytterligare i ett följande
alkaliförädlingsteg 16. Med förbehandling vid något högre pH (4-5
mätt kallt) kan även tallved användas men då kopplat till en
särskild avhartsning.
 Bisulfit för pappersmassa används främst som en relativt stark
blekt massa. Koket sker normalt utanför sulfitjonernas
buffertområden, vilket gör att pH tenderar att sjunka påtagligt
under koket, speciellt vid långt driven kokning,. Låga kappatal är
därför svåra att uppnå utan att massastyrkan försämras. Viss pHjustering mot önskat högre pH kan ske med avgasning av fri SO2
när pH börjar sjunka i koket. Start-pH är ca 4-5. Huvudreaktionen
med sulfonering av ligninet påverkar i sig inte pH, men
bireaktioner, som förbrukar HSO3- joner, sänker successivt pH,
samtidigt som tiosulfat (S2O32-) joner bildas, vilka i sin tur
katalyserar nedbrytningen av kokvätskan. Praxis är därför att man i
ett bisulfitkok satsar väsentligt mer bisulfit (HSO3- joner) för att ge
21

tillräckligt utrymme också för bireaktioner, d.v.s. netto ca 80 kg/t
bunden SO2 jämfört med 40-50 kg/t för sur sulfitkokning av
pappersmassa. Vid normal bisulfitkokning till kappatal omkring 50
eller högre påverkar dessa bireaktioner koket i relativt måttlig grad.
Vid kokning till kappatal 20-25 försämras däremot stabiliteten i
koket successivt, vilket yttrar sig i sänkt pH och ökad mängd
tiosulfatjoner, i motsats till det sura sulfitkoket där tiosulfatjonerna
fixeras av ligninet och s.a.s. ”oskadliggörs”, se Figur 16.
Tiosulfatjonerna katalyserar koksyrans sönderfall (R1-R3), vilket
kan leda till kraftig ligninkondensation och slutligen till s.k.
”svartkok” 17.
4 HSO3- → S2O32- + 2 SO4 + 2 H+ + H2O

(R1)

4 HSO3- + HS2O3- + H+ → 2 S3O62- + 3 H2O

(R2)

2 HSO3- + 3 HS2O3- + H+ → 2 S4O62- + 3 H2O

(R3)

Figur 16. Reaktion mellan tiosulfat och lignin
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.

 Oblekt bisulfitmassa, såväl kemisk massa som halvkemisk
(utbyte 59-65%), baserad på barrved har tidigare varit av
kommersiellt intresse, men de har haft svårt att konkurrera med
exempelvis halvblekt barrvedssulfatmassa. Halvkemisk massa är
dessutom spröd, speciellt i torrt klimat.
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 Halvkemisk neutralsulfitmassa, så kallad NSSC-massa
(=neutral sulfite semi-chemical), används främst för tillverkning av
fluting, d.v.s. korrugeringsskiktet i wellpapp. Den kokas normalt
på lövved med NaOH eller Na2CO3 som alkalikälla. Genom att
tillsätta gasformig SO2 övergår NaOH till Na2SO3, men man
behåller en viss mängd NaOH eller Na2CO3 för att kunna ta hand
om initiala, kraftigt alkalikonsumerande kokreaktioner. Koket
startar vid alkaliskt pH men relativt snabbt sjunker pH till strax
under 7. Koket är kort (15-60 min) och temperaturen hög (160180 °C). För att åstadkomma en fullständing defibrering av veden
krävs en avslutande mekanisk raffinering. Idealt sett bör
kokningen anpassas så att massan utbytesmässigt kommer att ligga
på gränsen mellan halvkemisk och kemimekanisk massa,
varigenom massan kan förena goda styrkeegenskaper med relativt
styva fibrer och hög bulk hos pappret. Utbyte för björkmassa bör
vara ca 83 – 84 % 18.
 Alkalisk sulfitmassa är en sulfitmassa med sulfatliknande
styrkeegenskaper men med bättre malbarhet. Ljushet och
blekbarhet är också betydligt bättre än för sulfatmassa, jämfört vid
normalt kappatal för massa till blekning, d.v.s. ca 25-35. För att
med natriumsulfit kunna koka ned massan till kappatal under 25,
har det föreslagits en process med förstärkning av sulfiten med
antrakinon och metanol, den s.k. ASAM-processen. Ett problem
med denna process är att det är ganska komplicerat att återvinna
kokkemikalierna, vilket hindrat utvecklingen av denna process 12.
Sur sulfitkokning kan alltså föregås av en behandling vid högre pH och
något lägre temperatur för att göra koket mera selektivt. Försteget görs
antingen vid pH ca 5, vilket gör det möjligt att koka till lägre kappatal men
oförändrad styrka, eller vid ca pH 6.5 – 8 för att öka massautbytet men
styrkan blir då sämre, på grund av den högre hemihalten i massan. Det
ökande utbytet i detta senare fall beror främst på minskad utlösning av
vedens glukomannan, vilket ändrar massans karaktär mot bättre
malbarhet, dock till priset av lägre massastyrka. För tvåstegskokning av
viskosmassa bör man istället välja den lägre pH-nivån (4-5) i försteget för
att nå önskad låg hemicellulosahalt i massan.
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Sulfitkokning görs normalt i satsvisa kokare eftersom det då är lättare att
hålla kontroll på kokreaktionerna i relation till kokvätskenedbrytande
bireaktioner. Det är dock möjligt att även utföra koket i kontinuerlig
kokare men risken för bireaktioner med kokvätskesönderfall som följd
och uppkomst av svartkok är då hög. Orsaken till detta är att man vid
sådan kokning har alla olika stadier av koket samtidigt pågående i kokaren
och en alltför kraftig blandning vertikalt av kokvätska i dessa olika stadier,
vilket lätt leder till alltför kraftiga bireaktioner 5.
Traditionellt brukar sulfitkokvätska analyseras med avseende på total SO2,
fri SO2 och bunden SO2. Detta görs via en jodometrisk titrering följd av
en titrering med NaOH. Total SO2 summerar alla SO2-föreningar i
kokvätskan, d.v.s. SO2, HSO3- och SO32-. Bunden SO2 svarar mot
mängden SO32- för ett teoretiskt fall där all HSO3- i vätskan överförts till
SO2 respektive SO32-. Det betyder i sin tur att den verkliga
koncentrationen av HSO3- är dubbelt så stor som den bundna halten. Så
kallad “fri SO2” räknas fram som total SO2 minus bunden SO2. Intressant
är att uttrycket ”fri SO2” inte har någon direkt anknytning till halten av
molekylär SO2 i vätskan. Utan den korrekta halten av molekylär SO2 (s.k.
”helfri” SO2) får man genom att beräkna total SO2 minus 2 x bunden SO2.
En sammanfattning av begreppen ges i Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Definitioner av koksyrans delar.

Specie

Total SO2 (A)

Fri SO2 (B)
Bunden SO2 (C)
”Helfri” SO2

Definition
Jodreducerande
komponenter i
koksyran (SO2, HSO3-,
SO32-).
SO2 som är ”bunden”
till vatten i koksyran.
Basinnehåll, d.v.s.
katjon, i koksyran.
SO2 i gasform som löst
sig i kokvätskan.

Bestämning av
specie
Titrering (jodat)

Titrering (syra-bas)
A-B
A-(2 x C)
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En vanlig karakterisering av kokvätskesatsning till ett sulfitkok är: 1) %
total SO2 i kokvätskan, 2) bunden SO2 i kokvätskan samt 3) antingen
vätske: ved förhållandet eller satsbunden SO2 i kg per ton absolut torr ved
(atv).
Den s.k. basen vid sulfitkok är en katjon, d.v.s. en positivt laddad jon,
som balanserar den negativt laddade bisulfitjonen i sura kok.
Ursprungligen användes mest kalcium (Ca2+) som basjon, men den har i
hög grad ersatts av natrium (Na+) eller magnesium (Mg2+) eftersom dessa
katjoner kan återvinnas i massabruket. Ammonium (NH4+) förekommer
också som katjon i fabrik men den kan inte enkelt återvinnas och den
oblekta massan är mörkare än övriga sulfitmassatyper. Den är dock
normalt blekbar.

Sulfitkokningens grunder
Figur 17 19,20 visar en förenklad principbild på molekylnivå för en
sulfitviskosmassa efter koket. Figuren visar olika områden med cellulosa
och lignin/hemicellulosa, med sammansättningen ställd i relation till
förhållandena i ursprunglig ved. Den ursprungligen ganska täta
lignin/hemicellulosamatrisen har i sulfitkoket kraftigt öppnats upp, och
den lilla mängden lignin som finns kvar i dissolvingmassan, är på ena eller
andra sättet bundet till såväl hemicellulosa som cellulosa (kovalenta
bindningar i form av ester- eller eterbindningar, respektive olika
konfigurationer av vätebryggor). Den efterföljande alkaliförädlingen
bryter ner och frigör den kvarvarande hemicellulosan i den utsträckning
som krävs för att nå den önskade α-cellulosa/R18-halten. Samtidigt sker en
cellulosanedbrytning genom så kallad peeling med viss påverkan på
utbytet, tills ändgruppen stabiliseras mot vidare peeling, samt en
förkortning av cellulosakedjorna (minskat DP) via s.k. alkalisk hydrolys.
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Figur 17. Exempelbild över en typisk sur sulfit dissolvingmassa.
 Lignin/hemicellulosamatrisens tjocklek: 80 – 85 % av u.m (u.m. =
utgångsmaterialet)
 Lignininnehållet: ca 1.5 – 1.8 % av u.m. (d.v.s. inget kontinuerligt ligninsystem
återstår)
 Fyllnadsgrad av matrisen: 10 – 15 % av u.m.
 Hemicellulosainnehåll: ca 15 % av u.m. (beror på α-cellulosainnehåll)
 Medel-DP för hemicellulosorna: ung. 1/3 av u.m.
 Cellulosautbytet ≈ 100 %

Kokningen har en central roll för jämnheten hos massan. Kokprocessen
styrs som nämns i nedanstående översikt dels av massaviskositet (som är
beroende av både cellulosa-DP och cellulosahalt) och dels R18, vilken är
relaterad till cellulosahalten.
Vid sulfitviskosmassakokning förutsätts att ligninutlösningen förlöper ned
till en låg halt kvarvarande lignin, och då är små variationer i ligninhalten
av underordnad betydelse. Det är önskvärt att hemicellulosautlösningen i
koket är så fullständig som möjligt men den slutliga justeringen av
hemicellulosahalten görs i ett alkaliförädlingssteg efter koket, direkt efter
kok och tvätt eller inne i bleksekvensen.
Vid förhydrolys-sulfatmassakokning är ligninutlösningen mera
problematisk, samtidigt som blekbarheten för massan är sämre än för en
vanlig sulfatmassa med motsvarande ligninhalt. Och massaviskositeten
kan inte kontrolleras i koket med samma stringens som för sulfitmassan
(p.g.a. att själva ligninutlösningen/blekningen upptar en mycket stor del
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av blekprocessen). Kontrollen av cellulosahalten (R18) sköts däremot
relativt ensartat av förhydrolysen.
I båda fallen har utvecklingen av tvätt och silning mot allt mer slutna
system ökat kraven på hur de sköts. För sulfitmassan gäller att
kanalhartset i veden är frigjort och någorlunda lätt kan tvättas ut medan
parenkymhartset är inneslutet i de måttligt delignifierade cellerna. Tidigare
löste man problemet med parenkymhartset via fiberfraktionering vilket på
ena eller andra sättet gav ett utsläppsproblem. En mera slutningsvänlig
lösning har därför varit en frotapulperbehandling av massan i syfte att
spräcka upp parenkymcellerna varefter hartset kan tvättas ut med hjälp av
alkali och återföras till indunstning och förbränning 21.
För förhydrolys-sulfatmassan har hartset i hög grad frigjorts i koket, också
från parenkymcellerna. Problemet här blir därför företrädesvis att sedan
balansera tvättsystemet så att hartset kan tas ut på lämpligt ställe i
systemet. I allmänhet kan mycket låga extrakthalter uppnås, men
kvarvarande harts, vilket befinner sig främst på ytan av fibrerna och dessa
kan även i små halter vålla avsättningsproblem. Tvättbetingelserna får i
detta avseende en stor betydelse.
För den färdiga massan är det i första hand massaviskositet och R18
(cellulosahalt) som skall kontrolleras enligt aktuella specifikationer.
Ljusheten förutses vara hög nog, vilket i allmänhet inte brukar vara något
större problem för sulfitmassa. För förhydrolys-sulfatmassa kräver både
ljusheten och massaviskositeten en mera omfattande kontroll i blekningen
medan cellulosahalten (R18) i huvudsak har bestämts redan i
förhydrolysen.
I övrigt är renhet en viktig fråga för dissolvingmassa, d v s kontroll av
extraktivämnen och oorganiska föroreningar. För det vidare behandlingen
i viskosprocessen eller acetatprocessen är en jämn och lagom porös
arkstruktur av avgörande betydelse. Ojämnheter i arket vid
alkalicellulosatillverkningen i viskosprocessen ger en ojämn upplösning av
massan och en störd spinning av materialet.
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Stukskador
Stukskador på fibrerna uppkommer i flishuggen och dessa sänker styrkan
hos sulfitmassor. Sur sulfitkokning ger normalt en svagare massa än
bisulfitkokning, vilket beror på den höga syrahalten, d.v.s. det låga pHvärdet som ger ett betydande syraangrepp under koket på de stukskadade
områdena av fibermaterialet 22. Dessa speciella fiberskador ger under
normala förhållanden ungefär dubbelt så stora styrkeförluster för sur
sulfit- som för bisulfitkokad massa. Bisulfitmassa har i sin tur normalt
ungefär dubbelt så stora styrkeförluster som en motsvarande sulfatmassa,
Tabell 5. Stukskadeeffekterna varierar över året, med lägre andel
stukskador på vintern.
Tabell 5. Genomsnittlig reduktion av dragindex och rivindex för laboratorieframställd
pappersmassa baserad på fabriksflis jämförd med motsvarande pappersmassa framställd
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av oskadad laboratorieflis .

Sur sulfit för blekning
Bisulfit
Sulfatmassa

Kappatal

Genomsnittlig styrkeförlust
drag- och rivindex, %

25
40
30

15-20
8-10
4-5

Processkemi
Aktiva kokkomponenter i ett surt sulfitkok respektive ett bisulfitkok är
H+, SO2 och HSO3-. Som katjon, d.v.s. positivt laddad jon, används Ca2+,
Na+, Mg2+ eller NH4+ och den använda katjonen kallas normalt ”bas” för
kokningen eller ”basjoner”. Vid sur sulfitkokning deltar alla tre
föreningarna d.v.s. H+, SO2 i olika form och HSO3- men vid
bisulfitkokning är den aktiva komponenten i första hand HSO3–. I det
senare fallet kommer dock H+ allt mer in i kokförloppet ju lägre pH
sjunker under kokningen. De aktiva kokkomponenterna deltar både vid
sulfonering och nedbrytning av ligninet i veden (för utlösning av ligninet)
men även vid reaktioner med vedens cellulosa och hemicellulosa.
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Reaktionerna med lignin är önskvärda eftersom de leder till
fiberfriläggning medan reaktionerna med cellulosa och hemicellulosa är
oönskade då de leder till styrke- och utbytesförluster.
Vid sulfitkokning finns flera gynnsamma ligninreaktioner såsom
sulfonering av ligninet och nedbrytning av tvärbindningar mellan ligninets
fenylpropanenheter för såväl fenoliska som icke-fenoliska enheter. De
flesta sulfonsyragrupperna, som på detta sätt introduceras i ligninet,
ersätter då hydroxyl- eller etergrupper på α-kolatomen i ligninets
sidokedja. Ligninet får därigenom kraftigt hydrofila sulfonatgrupper, som
sväller ligninet och gör det lösligt. Löst barrvedslignin brukar ha en
sulfoneringsgrad motsvarande omkring 0.5 mol SO3H/ mol OCH3 medan
löst lövvedslignin har en något lägre kvot. Även icke upplöst
barrvedslignin har en betydande sulfoneringsgrad, normalt cirka 0.3 mol
SO3H/mol OCH3. Den höga sulfoneringsgraden gör att sulfitmassa i
allmänhet blir både lättmald och lättblekt 24. I Figur 18 ges exempel på
sulfonering av en icke-fenolisk ligninenhet i barrved.

Figure 18. Ligninreaktioner under ett surt sulfitkok. Den första reaktionen klyver αeterbindningen varefter man får en sulfonering i denna position. Både fenoliskt och icke
25
fenoliskt lignin sulfoneras på detta sätt. Observera att β-eterbindningen inte påverkas .
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Figur 19. Olika ligninreaktionsvägar vid sur sulfitkokning

15

.

30

Figur 20. Sulfonering via karboniumjon eller quinonmetid. Notera att sulfonsyrorna är
26
mycket starka och dissocieras även vid låga pH .

Figur 19 och 20 visar mekanismer vid sulfonering etc. av ligninet, med
protonaktivering och hydrolytisk spjälkning, sulfitolys/sulfonering
respektive kondensation.
Det finns också ogynnsamma reaktioner under sulfitkoket. Dessa
reaktioner avser i första hand nedbrytning av cellulosan och
hemicellulosan via sur hydrolys, d.v.s. en syraattack, mot de glykosidiska
bindningarna mellan byggstenarna i kolhydratkedjan, vilket ger
förkortning av respektive kolhydratmolekyls kedjelängd. Denna hydrolys
drabbar i första hand hemicellulosan, som är mer tillgänglig och som vid
hydrolysen bryts ned till mycket korta kedjor. Cellulosan är däremot
mindre tillgänglig för angrepp tack vare sin höga kristallinitet, d.v.s. sin
tätpackade struktur. Cellulosan påverkas därför främst i stukskadade
områden där strukturen luckrats upp och den blivit exponerad för mera
direkt angrepp. Eftersom stukskadeproblemet grundläggs redan vid
flistillverkningen är det inte mycket man kan göra i ett givet kok för att
minska denna skadeverkan.
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En annan, icke gynnsam reaktion är ligninkondensation, i extrem form så
kallat svartkok, som är kritisk vid en viss sammansättning av kokvätskan
som framgår av Figur 21. Svartkok inträffar vid speciella förhållanden och
mörkfärgar då ligninet och hindrar vidare delignifiering. Såväl sura
sulfitkok som bisulfitkok ligger normalt utanför det kritiska området.
Risken för svartkok och nedbrytning av kokvätska är speciellt stor vid
återcirkulation av kokavlutar vid full koktemperatur. I början av koket är
återföring av kokvätska relativt ofarlig upp till ca 125 oC för bisulfitkok
och ca 105 oC för sura sulfitkok. Risk för problem är speciellt stor vid
kontinuerlig kokning eftersom alla stadier av koket finns samtidigt på
olika nivåer i kokaren. Sulfitkokning görs därför oftast i satsvisa kokare.

Figur 21. Kokvätskans sammansättning avgör om risk för svartkok kan förväntas, som här
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visas för sur sulfitkokning av granved vid 130 C .

De positiva reaktionerna under koket är relaterade till SO2koncentrationen, men då SO2 står i jämvikt med vatten (H2O) är
egentligen de positiva reaktionerna (närmast ligninsulfonering och –
utlösning) relaterade till produkten av H+ (ligninkondensation resp.
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kolhydratnedbrytning) och HSO3-. De negativa reaktionerna är i hög grad
är relaterade till H+-halten. Detta betyder att koket blir mer selektivt om
halten av HSO3- är hög.
Relationen mellan koncentrationen av löst SO2 i vätskefasen och
koncentrationen av SO2 i gasfasen, d.v.s. partialtrycket av SO2, påverkas
av temperaturen med en förskjutning från löst SO2 till SO2 i gasfas vid
ökad temperatur. H+-halten sjunker, d.v.s. pH stiger, vid uppvärmningen
till koktemperaturen som en följd av denna förskjutning mellan de olika
formerna av SO2.
Delignifieringshastigheten vid sur sulfitkokning beror i hög grad av SO2trycket d.v.s. kokhastigheten ökar med ökat partialtryck, vilket gör att
kokningshastigheten begränsas av kokarens arbetstryck. Genom
avgasning under kokfasen försöker man hålla trycket kokstant vid den
nivå som kokaren är provtryckt för.
Sambandet mellan SO2-trycket i gasfasen och SO2-halten i vätskefasen
gäller förhållandet utanför flisbitarna. Inne i flisbitarna kommer
införandet av sulfonatgrupper i ligninet att påverka pH, som då blir lägre
än i den fria lösningen. Detta fenomen förklaras av den s.k. Donnanteorin d.v.s. sulfonatgrupper på ej utlöst lignin respektive på mer eller
mindre lösta ligninmolekyler, som ännu inte kunnat diffundera ut ur
vedstrukturen, ger en större andel negativa grupper inne i vedstrukturen
jämfört med den i den fria vätskan. Detta måste balanseras med en ökning
av antalet positiva katjoner, vilket i sin tur kräver det en ökad halt av H+joner inne i flisbitarna för att inte ge en alltför stor haltskillnad mellan det
inre i flisbitarna och den yttre vätskan vad beträffar koksystemets s.k.
basjoner, d.v.s. Ca2+, Mg2+, Na+ eller NH4+. Det blir alltså surare inne i
flisen när sulfoneringen tagit fart och denna pH-skillnad är störst i början
av koket. Tvåvärda joner som Ca2+ och Mg2+ ger här en något mindre
pH-effekt än envärda, vilket kan förklaras med att jonstyrkan påverkas av
jonladdningen i kvadrat. Detta gör att man får en något högre
kokhastighet för envärda baser p.g.a. den högre vätejonhalten 16.
På grund av att bisulfitkokning sker vid lägre vätejonhalt än sur
sulfitkokning utförs bisulfitkokning vid högre temperatur, 150 - 165°C än
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vid sur sulfitkokning (125 – 145°C). Den lägre temperaturen vid sur
sulfitkokning används för massa som skall bli papper medan den högre
temperaturen används för viskosmassakok. Hemicellulosa löses lättare ut
vid högre temperatur, och för viskosmassa vill man ha låg
hemicellulosahalt vilket förklarar den högre temperaturen.
Tabell 6 visar kokvätskornas sammansättning för sur sulfit, bisulfit
respektive alkalisk sulfit. Kokvätskornas sammansättning är alltså väldigt
olika vid olika typer av sulfitkok 16,28.

Tabell 6. Olika kokvätskors sammansättning mätt som g SO2/ 100 ml kokvätska för tre
typer av sulfitkok för pappersmassa. Observera att pH mättes efter kylning till
rumstemperatur.

Total SO2
Bunden SO2
Fri SO2
“Helfri”-SO2
Start pH

Sur sulfit

Bisulfit

Alkalisk sulfit

5-7
1
4-6
3-5
1.5

5
2.5
2.5
0
4

5
5
0
0
12

Bisulfitkokning ger normalt ungefär samma samband mellan utbyte och
kappatal som sur sulfitkokning, men en skillnad är att bisulfitkokning är
svår att driva till mycket låga kappatal, d.v.s. till Kappatal lägre än ca 20. I
motsats till det sura sulfitkoket har bisulfitkokning dessutom ingen
speciell buffertkapacitet. pH sjunker därför påtagligt i koket, främst p.g.a.
bireaktioner men pH-sänkningen är normalt inte direkt allvarlig för
massakvaliteten, och man kan i viss utsträckning med avgasning från
kokaren bromsa pH-sänkningen.
Om kraftiga bireaktioner uppstår blir pH-sänkningen mer allvarlig och
den bidrar till ett gradvis försämrat utbyte med sämre papperstekniska
egenskaper som följd. Orsaken till sådana ogynnsamma betingelser kan
vara att färsk kokvätska blandas med delvis förbrukad kokvätska från
olika stadier av koket. Under extrema betingelser urartar koket i ett s.k.
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svartkok med omfattande kondensationsreaktioner som följd vilket gör
ligninet i det närmaste omöjligt att lösa ut.

Figur 22. De ligninomvandlande reaktionerna vid sur sulfitkokning karaktäriseras genom
tre reaktionsprinciper: sulfonering, hydrolys och i viss mån sulfitolys (sulfitolys:
sulfoneringensreaktionen bryter bindningen mellan ligninmolekylerna utan hydrolyssteg).
Kondensationsreaktionerna är de huvudsakligt oönskade processerna.

En förenklad sammanfattning av viktiga ligninreaktioner i det sura
sulfitkoket ges i Figur 22 29. Denna typ av sulfitkok genomförs normalt
med maximitemperatur mellan 125 och 150°C, då beroende på
kvalitetsinriktning för massaprocessen.

Processteknik för sulfitkokning
Sulfitmassa kan framställas i både satsvisa och kontinuerliga kokerier.
Båda typerna fungerar apparativt på likartat sätt som motsvarande
sulfatkokare, med cirkulationssystem, kalorisatorer etc. Satsvisa sulfitkok
brukar oftast ges lång uppehållstid och en relativt låg temperatur vilket i
hög grad är kopplat till strävan att åstadkomma ett jämnt kok. För en
kontinuerlig kokare skulle emellertid ett sådant tidsschema innebära
extremt stora kokare. Därför undviker man vid kontinuerlig kokning
alltför låg koktemperatur för att kokningstiden och därmed
35

kokarstorleken skall bli rimlig. Man har då full eller nästan full
koktemperatur redan från början av koket. Dessutom kan man använda
en lägre vätske/ved-kvot till kokaren om kokprocessen är tillräckligt
stabil. Intressant att notera är att även om man har en mycket låg
vätske/ved-kvot till en kontinuerlig kokare brukar kokningen genomföras
helt i vätskefas. Detta är möjligt genom att den fria vätskan kring flisen i
kokaren rör sig neråt med mycket låg hastighet jämfört med flisen. Risken
för störande omblandning av kokvätska i olika stadier av koket med
nedbrytning av kokväska och svartkok som följd ökar dock samtidigt. En
sådan omblandning kan i viss utsträckning accepteras för sur
sulfitkokning men inte för den mera känsliga bisulfitkokningen, där
vätske/ved-kvoten till kokaren måste väljas så att den fria vätskan i
kokaren får tillräcklig hastighet neråt för att undvika omblandning bakåt i
kokaren. Detta kan då innebära vätske/ved-förhållanden, som är normala
vid satsvis kokning enligt sulfatmetoden.
Inmatningen till kontinuerliga kokare görs lämpligen vid ca pH 5 för att
undvika korrosion på högtryckskiken, varefter kokvätskan vid sur
sulfitkokning justeras ner med hjälp flytande SO2 som tillsätts i toppen av
kokaren. Normalt styrs kokartrycket i den kontinuerliga kokaren av en
gaskudde (innehållande inertgas, ånga och SO2) på toppen av kokaren.
Någon väsentlig avgasning är inte nödvändig annat än för att finjustera
trycket i gaskudden, speciellt aktuellt vid dåligt basad ved eftersom den
för med sig luft och därmed kan partialtrycket för SO2 sjunka 17.
I takt med en tillbakagång för sulfitprocessen har kontinuerliga
sulfitkokare nästan helt försvunnit från marknaden. I Sverige har man
numera enbart satsvisa sulfitkokare och principen för en sådan kokare
visas i Figur 23.
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Figur 23. En satsvis kokare för sulfitkokning
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.

Ett bisulfitkok med magnesium som bas går till på följande sätt i en
satsvis kokare. Man börjar med att fylla flis i kokaren varvid flisen packas
med hjälp av ånga. Därefter pumpar man in koksyran i botten av kokaren,
samtidigt som luft och gaser avgasas från toppen. Kokaren måste fyllas
helt med koksyra och man bygger oftast upp ett hydrauliskt tryck i
kokaren i slutet av satsningen med hjälp av en satsningspump.
På samma sätt som vid sulfatkokning cirkulerar man kokvätskan genom
en kalorisator där vätskan värms med ånga. Efter förvärmning följer en
impregneringsperiod under ca en timme vid 110-120°C och 0.5 MPa
tryck. Efter impregneringsperioden har flisen sjunkit ihop, och man drar
då av en del koksyra som sedan används i nästa kok tillsammans med
färsk koksyra. Den avdragna mängden kokvätska brukar betcknas som
”överlut”. Genom avdraget sparar man ånga både i det pågående koket
och i nästa. Med förbrukningen av bunden SO2 i impregneringsperioden
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och kvarvarande bunden SO2 till själva koket kommer bisulfitkokningen
att netto ha haft tillgång till mellan ca 80 och 100 kg bunden SO2 per ton
ved.
Om en del av flisen vid avdraget kommer ovanför vätskenivån och denna
flis inte blir ordentligt försörjd med cirkulationsvätska blir den
”toppbränd”. Sådan flis blir svart och oanvändbar. Detta undviks dock
med en god impregnering och en bra toppcirkulation.
Efter avdraget värmer man flisen till sluttemperaturen, 150-160°C, och
håller den där under 1-2 timmar, med uppehållstid beroende på önskad
ligninhalt i massan efter koket. Hela tiden sker kontinuerlig avgasning av
svaveldioxid och andra gaser, som bildats under kokningens gång, vilket
hjälper till att undvika alltför kraftig pH-sänkning i den obuffrade
kokvätskan under koket. När koktiden är slut sänker man trycket genom
att avgasa från toppen av kokaren.
Den avdragna gasen – mest svaveldioxid och vattenånga – värmeväxlas
och förvärmer koksyra som skall användas för senare kok. Gasen, både
från den kontinuerliga gasningen och från nedgasningen, förs till
syraberedningen, där svaveldioxiden används för att bereda ny koksyra.
När trycket i kokaren sjunkit till ca 0.3 MPa öppnas bottenventilen och
massan pumpas till en blåstank. För att underlätta tömningen späder man
i botten av kokaren med avlut. Kokcykeln tar 6-7 timmar.
Massa för tryck- och mjukpapper, som skall blekas, kokas exempelvis till
kappatal 18, med ca 50 % utbyte för gran, Figur 24. För tall är
motsvarande utbyten ca 2 % lägre räknat på veden beroende på att
hartshalten i tall är väsentligt högre än i gran 5.
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Figur 24. Utbyte mot klortal/kappatal för relativt milt kokad sur sulfitmassa respektive för
bisulfitmassa kokad utan särskild gasning, i båda fallen vid laboratoriekokning av gran.

Pappersmassa kokas vid sur sulfitkokning på samma sätt som vid ett
bisulfitkok. Koken utförs dock vid lägre temperatur men med ett
överskott av SO2 (d.v.s. ett buffertsystem av SO2. H2O och HSO3-) vilket
gör att tryckhållningen kräver en ordentlig avgasning av SO2 när
koktemperatur uppnåtts. Avgasad SO2 återanvänds till kommande kok.
Eftersom den sura sulfitprocessen används för massor av rätt olika
karaktär anpassas koktemperaturen och i någon mån också satsen bunden
SO2 (netto ungefär 40- 50 kg/ton ved) till aktuell massatyp.
Sur sulfitkokning av dissolvingmassa, vanligen viskosmassa, avviker
principiellt från sur sulfitkokning av pappersmassa genom att man i det
senare fallet inte eftersträvar ett högt totalutbyte utan en hög cellulosahalt
och ett så bra cellulosautbyte för blekt massa som möjligt. Detta innebär
att man initialt har ett buffrat koksystem, men med lägre buffertkapacitet
än för pappersmassakokning, så att slutfasen, när större delen av
delignifieringen är avklarad, kommer att köras vid ett väsentligt lägre pH, i
syfte att minska hemicellulosahalten så långt som cellulosadelen i massan
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tål. Satsningen av bunden SO2 är därför mindre än i pappersmassakok,
netto vanligen 35- 40 kg/ton ved.
En kontinuerlig kokare för sulfitkokning visas i Figur 25. Notera
toppseparatorn på kokartoppen som gör det möjligt att ha en gasfas
överst i kokartoppen och samtidigt vätskefaskokning med full
koktemperatur redan från början i området direkt under kokartoppen31.

Figur 25. En kontinuerlig kokare med toppseparator avsedd för sulfitkokning.

Dissolvingmassatillverkning
Dissolvingmassasektorn är generellt mycket liten i förhållande till
pappersmassaområdet, som har belysts av Figur 7. När det gäller
cellulosamaterial för textilier är närmsta konkurrent till dissolvingmassan
bomull, antingen direkt använd eller via en dissolvingprocess för
bomullslinters. Volymen för bomull i dessa former är generellt sett
väsentligt större än för viskosfibrer (Tabell 7). Men bomullen har
bedömts ha en osäker framtid på grund av både miljöskäl och konkurrens
med annan markanvändning än bomullsodling. Detta gör sannolikt
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viskosfibrer från dissolvingmassa till ett viktigt komplement till bomull
även i framtiden.
Aktuella kokprocesser för viskosmassa har väsentligen varit dels sur
sulfitkokning, med ett bisulfitförsteg för försulfonering i fall med mera
besvärlig ved, som tallkärnved och/eller tanninskadad ved och dels
förhydrolys-sulfatkokning En viktig fråga är här cellulosautbytet vid
kokningen eftersom cellulosan är huvudkomponenten för denna
massatyp. För sur sulfit är cellulosautbytet högt, nära 100 % eller strax
därunder efter koket, men sänks vid alkaliförädling och sänkningen av
cellulosautbytet ökar med ökad förädlingsgrad, d.v.s. ökat R18-värde.
Generellt är cellulosautbytet för olika sulfatprocesser väsentligt lägre än
vid sulfitkokning. För vanlig tillverkning av kemisk sulfatmassa från gran
är cellulosautbytet typiskt ca 93 % medan för förhydrolyssulfat typiskt ca
89 % 13. Det är bara vid höga alfahalter som sulfatprocesser kan
konkurrera utbytesmässigt med sulfitviskosmassa.
Förädling av enbart sulfatkokad massa till dissolvingmassa har svårigheten
att kvarvarande hemicellulosa är alkalistabiliserad och därmed svår att lösa
ut i en efterbehandling, samtidigt som denna kvarvarande hemicellulosa är
svår att acceptera i en normal viskosprocess. Detta innebär att en
efterbehandling av sulfatmassan avsevärt påverkar cellulosautbytet
negativt.

Tabell 7. Global fördelning av textilfiber (2007).

Typ

Mton/år

Bomullsfiber
Ull
Viskosfiber
Övrigt

26
9
4
41

Tillverkningen av dissolvingmassa utgör alltså bara en liten del av den
totala massatillverkningen och dess andel av den totala mängden
textilfibrer i världen är också liten. Men forskning och utveckling rörande
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dissolvingmassa har å andra sidan historiskt sett haft stor betydelse för
utvecklingen inom hela massaområdet. Samtliga dissolvingmassatillverkare
i Sverige har sålunda i ett historiskt perspektiv haft sin bas för FoUverksamhet i dissolvingmassaforskning. Och den centrala forskningen
inom massabranschen har i hög grad understött denna del av industrins
FoU.
Tabell 8 visar en sammanställning av olika användningsområden globalt
för dissolvingmassa år 1985 32. Tabellen ger en ganska typisk bild över
dissolvingmassaanvändningen, där viskosrayon och cellulosaacetat har en
dominerande position. Av viskosmassorna tillverkas sulfitmassorna i
varierande förädlingsgrad beroende på användningsområde medan
förhydrolysmassorna alltid redan från början måste ges en hög
förädlingsgrad. Det senare torde i hög grad gälla också tänkbara
utvecklingar av alkalisk kokning.
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Tabell 8. Användningsområden för dissolvingmassa och global produktion år 1985.

Applikationer
DERIVATFIBER
Viskosfiber
Däckkord
Modalfiber

Produktion
(Mt
globalt)

Andel
(%)
73.6

Däck och
bilbältesförstärkningar
Beklädnad och
möbelöverdrag
Beklädnad
Förpackningar
Beklädnad

Stapelfiber
Cellofan
Filamentfiber
ESTRAR
Karboxymetylcellulosa Kosmetika,
förtjockningsmedel i
livsmedel m.m.
Acetatfiber
Filamentfiber
Beklädnad och
möbelöverdrag
Kabel
Cigarettfilter
Plaster
Filmer och
formsprutade artiklar
Mixade estrar
Plaster
Formsprutade artiklar
Nitrater
Lacker
Billack

0.3

6.5

0.14

3.0

2.1
0.4
0.45

45.6
8.7
9.8
26.4

0.14

3.0

0.3

6.5

0.35

7.6

0.16

3.5

0.09

2.0

0.18

3.9

Massautbyte för dissolvingmassa resp. pappersmassa
Figur 26 visar utbyten för bl.a. bisulfitmassor och sura sulfitmassor mot
ligninhalt 16. Utbyteskurvan i Figur 26 återspeglar kokningsresultat från
såväl sur sulfitkokning som bisulfitkokning, ner till någonstans mellan 5
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och 10 % lignin i massan. Under denna ligningräns som i hög grad hänger
samman med pH-utvecklingen i bisulfitkoket mot signifikant lägre pH
utvecklas bisulfitmassautbytet sämre. Medan sur sulfitkokning genomförs
med en buffertlösning (H2SO3/HSO3-) ända ner till låga ligninhalter är
bisulfitkoket obuffrat, varvid bireaktioner successivt sänker pH medan
sulfoneringen i koket är pH-neutral. Bisulfitkoket är med andra ord stabilt
ner till 5-10% ligninhalt. Under denna gräns accelererar bireaktionerna,
vilket kan följas via tiosulfatbildning, som kan ge en bra indikation på om
koket befinner sig på en ”säker” nivå eller börjar gå mot den kritiska
punkt där ett s.k. svartkok riskerar att uppstå.
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Figur 26. Kokutbytesnivå vid olika ligninhalter för diverse sulfit- och mekaniska massor.

Figur 27 visar utvecklingen av cellväggstjockleken vid kokning med sulfit
respektive sulfat 33.
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Cellväggen sväller något initialt i både sulfit- och sulfatkoken. Men det är
bara för sulfitkoket som cellväggen fortsätter att svälla ända ner till ett
utbyte mellan 65 och 70 %. Det är en effekt av bildningen av laddade
sulfonatgrupper i sulfitfallet. Sedan krymper väggen successivt vid en
fortsatt utlösning men har nu blivit tillräckligt porös för att tillåta
utdiffusion av successivt allt större ligninfragment.
När det gäller olika kommersiellt intressanta massatyper är det främst det
kemiska massaområdet (utbyten normalt upp till ca 60 % och ligninhalter
upp till drygt 11 %) och kemimekaniska (CMP) och kemotermomekaniska
(CTMP) massor (utbyten över 85-90 %) som är aktuella. Mycket
utvecklingsarbete har lagts ner på tillverkning av halvkemiska
bisulfitmassor, för liner och för tidningspapper, men dessa massor har
inte riktigt hållit måttet vad beträffar i första hand sprödhet hos papperet,
kanske tolerabelt i vissa länder men i ett torrt klimat helt oacceptabel, till
exempel under vintern i Sverige.

Figur 27. Cellväggsvolym vid olika utbyten för sulfit- och Kraftmassa.
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Tabell 9. Områden för oblekt gransulfitdissolvingmassa

Parameter

16,34

.

Område

Kommentar

Kokutbyte

44 – 48 %

Extraktivämneshalten i veden
påverkar något. Basen är här 2
% etanolextrakt.

Cellulosautbyte

98.0 – 99.9 %

Något lägre vid låg viskositet

R18

89.6 – 91.7 %

R10

87.1 – 87.4 %

Rmedel

88.3 – 89. 6 %

Gränsviskositet

600 -900 ml/g

Normalt område

Hemicellulosa

DP: 40 – 50

Normalt område

38 – 39 %

R18 = 95 %, α-cell: ca 93 %
(högre utbyte fås ju högre
viskositet hos den oblekta
massan)

Slutligt utbyte

En jämförelse av utvecklingen av utbyte vs. ligninhalt för sulfatkokning
ges i Figur 28.
Efter en inledande oselektiv början för sulfatkoket blir selektiviteten i
sulfatkoket liknande den i sulfitkoket även om utbytet då generellt ligger
på en något lägre nivå jämfört med sulfitkurvan. Ligninhaltsområdet för
kemisk massa, begränsat av den kraftigt uppåtgående delen av
rejektkurvan är något vidare för sulfit än för sulfat, vilket bland annat
märks vid ojämn kokning av massa för blekning.
Dissolvingmassaområdet är mycket begränsat jämfört med
pappersmassasidans. För förhydrolys-sulfat ligger ligninhalten efter koket
i ungefär samma område som för tillverkningen av blekbar sulfatmassa.
Som tidigare diskuterats ligger sulfitområdet för dissolvingmassa vid
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mycket låga ligninhalter vilket i hög grad underlättar den vidare
behandlingen av massan i alkaliförädling och blekning
Blekbarheten för förhydrolys-sulfatmassan kräver en kraftfull
bleksekvens, liknande den för motsvarande sulfatmassa. Å andra sidan har
alfahalten (R18) för förhydrolys-sulfatmassan bestämts redan i kokningen
varför efterbehandlingen efter koket i normala fall inte behöver innehålla
några åtgärder för slutjustering av alfahalten (R18).

Figur 28. Kokutbytesnivå vid olika ligninhalter för diverse sulfatmassor

5,24

.

I Tabell 10 ges en översikt över två typiska gransulfitviskosmassor i den
undre respektive den övre viskositetsnivån (sulfitviskosmassor kokade till
25 cP TAPPI eller gränsviskositet 643 ml/g respektive till 60 cP TAPPI
eller gränsviskositet 915 ml/g) 5,17,34.
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Tabell 10. Parametermedelvärden (utan glukomannanstabilisering) för två
gransulfitviskosmassor vid en hög respektive låg viskositetsnivå.

Viskositet (cP TAPPI / ml/g)
Vedutbyte, %
Ligninhalt i massan, %
Askhalt i massan, %
Extrakthalt i massan, %
Kolhydrater, % av veden, netto
Acetyl- och uronsyrahalt i massan, % av
veden
Cellulosahalt i massan, % av veden
Cellulosautbytet i massan, %
Glukomannan, % av veden
Glukomannan, % i massan
Glukomannanutbyte, %
Xylan, % av veden
Xylan, % i massan
Xylanutbyte, %

25/643

60/915

44.2
0.98
0.2
0.9
43.28
0.7

46.6
1.5
0.21
0.95
45.35
0.75

39.3
97.0

40.2
99.3

18
4.1
10
9.2
5.1
25

18
4.4
12
9.2
5.9
30

Tabell 11 nedan ger en sammanfattning av problematiken vid styrning av
kvaliteten för en sulfitviskosmassa32.

49

Tabell 11. Parametrar som styr sulfitviskosmassakvaliteten.

Parametrar

α-halt

Kommentar
(s18, s10) Styrs genom alkalisats och i viss utsträckning
temperatur i varmalkaliserings-steg. Alkaliseringen påverkas
av relationen mellan R18 och massaviskositet efter koket.
Kallalkalisering för mycket hög α-halt är tänkbar men inte
attraktiv då massan får en “snorig” konsistens.

Gränsviskositet

Den klassiska modellen är ett hypokloritsteg med styrning av
hypokloritsats och temperatur.

Ljushet

En miniminivå skall uppnås för acceptabel garnfärg.

Hartshalt
(extrakthalt)
Askhalt
SiO2

Viktig för sulfideringen med kolsvavla. Bör ligga antingen
mellan ca 0.15-0.20 %. Vid lägre hartshalter tillsätts tensider
för att uppnå börvärdet.
Sänks genom surgörning till lämpligt pH vid strategisk plats i
produktionsprocessen.
Sänks genom virvelrening.

Viktiga parametrar i sulfitkoket
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste parametrarna för olika
sulfitkoks-processer 15,16,28,29.
Sur sulfit
 ”Helfri”-SO2 (tot. SO2 – 2 x bunden SO2 )
 Bunden SO2
 Temperatur
 Tid
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Delignifieringshastigheten är initialt beroende på mängden ”helfri”- SO2
tillgänglig för koket i kokvätskan, tills det maximala kokartrycket har nåtts.
Det partiella trycket för SO2 tar sedan över som hastighetsbestämmande
specie för koket.
Det sura sulfitkokets bufferkapacitet är beroende av kvarvarande mängd
bunden SO2 och vid de fall då avdrag sker till koksyratanken är
buffertkapaciteten beroende av konsumtionen i första fasen plus den
återstående mängden bunden SO2 direkt efter avdraget.
Typiska mängder bunden SO2 i olika kok: 35 – 40 kg ptv
(dissolvingmassa), 40 – 50 kg ptv (pappersmassa)
Motsvarande sammanfattning av betingelserna vid bisulfitkokning som
bedrivs vid en något högre koktemperatur (i området ca 150-165°C, då
beroende på tid och nedkokningsgrad) beskrivs nedan.
Bisulfit pappersmassa används främst som en relativt stark blekt massa.
Koket sker normalt utanför sulfitjonernas buffertområden, vilket gör att
pH tenderar att sjunka påtagligt under koket, speciellt vid långt driven
kokning, varför låga kappatal är svåra att uppnå utan att massastyrkan
försämras. Viss pH-justering mot önskat högre pH kan ske med
avgasning av fri SO2 när pH börjar sjunka i koket. Start pH är ca 4-5.
Huvudreaktionen med sulfonering av ligninet påverkar i sig inte pH, men
bireaktioner, som förbrukar HSO3- joner, sänker successivt pH, samtidigt
som S2O32- joner bildas, vilka i sin tur katalyserar vidare bireaktion med
HSO3-. Praxis är därför att man i ett bisulfitkok satsar väsentligt mer
bisulfit (HSO3- joner) för att ge tillräckligt utrymme också för
bireaktioner, d.v.s. netto ca 80 kg/t bunden SO2 eller mer mot 40-50 kg/t
för sur sulfitkokning av pappersmassa.
Vid normal bisulfitkokning till kappatal omkring 50 eller högre påverkar
dessa bireaktioner koket i relativt måttlig grad. Men vid kokning till
kappatal 20-25 försämras stabiliteten i koket successivt, vilket yttrar sig i
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sänkt pH och ökad mängd tiosulfatjoner, i motsats till det sura sulfitkoket
där tiosulfatjonerna fixeras av ligninet och därmed inte stör. Detta sätter
gränsen för hur långt man kan koka utan påtaglig försämring av massans
styrkeegenskaper.

Behandlingssteg av massan efter koket
Tvättningen, för utvinning av kokeriavlut till indunstning, förbränning
och eventuell kemikalieåtervinning, inkluderar silning för eliminering av
grövre och finare spet, liksom andra avskiljbara föroreningar av massan i
det slutna kokeriavlutssystemet. Silningen kan också ske i ett senare skede.
För sulfitkok på Mg-bas sker normalt byte till Na-bas för eventuell syrgasdelignifiering syrgassteget kan genomföras med Mg-bas, men då vid
väsentligt högre temperatur. Därmed får man vid slutning av syrgassteget
ett extra system för bakvatten, som måste tas om hand separat.
Med Na-bas i koket behövs ingen ändring av bas för ett ev.
syrgasdelignifierings-steg. Den höga alkaliteten i ett sådant syrgassteg med
NaOH påverkar utbytet negativt och därmed den papperstekniska
profilen.
Avskiljningen av extraktivämnen kräver särskilda åtgärder i tvätt och sileri.

Blekning och filtratåterföring
Både sur sulfitmassa och bisulfitmassa är lättare att bleka än sulfatmassa.
En viktig anledning till denna skillnad gentemot sulfatmassa är att ligninet
i sulfitmassorna har hydrofiliserats genom introduktionen av
sulfonatgrupper i ligninet, medan sulfatmassan endast är begränsat
hydrofil. Sulfitligninet kräver därigenom i stort sett bara en frigöring av
lagom stora ligninfragment för ligninupplösning i den inledande
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blekningen. Ligninutlösningen i t.ex. ett D0-steg är omfattande, medan ett
efterföljande alkalisteg huvudsakligen bara kompletterar, men inte
dominerar utlösningen av ligninet. För sulfatmassa är det tvärt om.
Huvuddelen av utlösningen sker i det fallet först i alkalisteget efter ett D0steg, medan D0-steget i mångt och mycket bara är till för att förbereda
ligninet för alkalistegets utlösning.
En annan viktig skillnad, som påverkar blekningen, är att vedligninet
endast i mindre grad har missfärgats i sulfitprocesserna, medan det i
sulfatprocessen missfärgats kraftigt. Denna skillnad påverkar blekningen
ända fram till de allra högsta ljushetsnivåerna då restligninet upphör att
signifikant påverka ljusheten.
För bleksekvensen CEDED, som var aktuell på 60-talet kräver
bisulfitmassa i genomsnitt 7-8 % mer aktivt klor jämfört med sur
sulfitmassa och sulfatmassa drygt 50 % mer.
Eftersom sulfitmassor är relativt lättblekta kan blekningen göras enklare
än för en sulfatmassa. Moderna bleksekvenser för sulfitmassor är i hög
grad baserade på s.k. TCF-blekning, främst då med väteperoxid, medan
bleksekvenser för barrvedssulfatmassa istället oftast baserats på längre
sekvenser, oftast med klordioxid som dominerande blekkemikalie.
Utvecklingen på sulfatsidan kännetecknas under senare år framförallt av
introduktionen av syrgasdelignifiering, i ett eller för barrved ofta två steg
före själva blekeriet. Detta har kraftigt minskat blekeriets miljöpåverkan,
eftersom syrgasstegets filtrat återförs till indunstning och destruktion i
sodapannan. För sulfitmassor är en sådan återföring av syrgasstegets filtrat
bara möjlig om man använder samma katjon i kokeri som i syrgassteg.
Om samma katjon inte används kan direkt filtratåterföring inte ske på ett
enkelt sätt. Ett syrgassteg är därmed inte alltid en god miljöinvestering för
ett sulfitbruk. För ett sulfatbruk är ett syrgassteg i normalfallet alltid
miljömässigt gynnsamt eftersom filtratåterföring alltid kan göras utan
direkta problem.
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Blekning av sulfitmassa har traditionellt gett en något högre total
utbytesförlust än blekning av sulfatmassa. Det har varit lite lägre vid milda
betingelser i alkalistegen och väsentligt högre vid alkalisteg liknande dem
som används vid sulfatmassablekning. Primär orsak är att sulfitmassans
kolhydrater inte är alkalistabiliserade vilket sulfatmassans är. Denna
skillnad i alkalistabilisering är speciellt stor vid tillverkning av
dissolvingmassa, där sulfitmassorna ges allt högre cellulosahalter genom
ökad temperatur och ökad alkalitet i ett varmalkaliseringssteg eftet koket,
medan motsvarande behandling av sulfatmassa inte på samma sätt kan
höja cellulosahalten.
Ett annat sätt att belysa skillnaden i blekbarhet är att jämföra typiska
bleksekvenser för barrvedssulfatmassa med dem för barrvedssulfitmassa,
Figur 29 och 30 11. I Figur 29 visas en modern fiberlinje för tillverkning av
helblekt barrveds sulfatmassa där blekningen görs enligt (OO)D(OP)DP.
I Figur 30 visas en äldre fiberlinje för tillverkning av helblekt
barrvedssulfitmassa där blekningen görs betydligt enklare, enligt O(TP)
där T står för perättiksyra. Övergången mellan T-steget och P-steget sker
efter det första uppströmstornet.

Figur 29. En modern fiberlinje för blekning av sulfatmassa baserad på barrved.
Bleksekvensen är (OO)D(OP)DP
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Figur 30. Blekeri för en äldre fiberlinje för barrvedsbisulfit. Bleksekvensen är O(Paa,P).

Miljöaspekter
När sulfitkokningstekniken tog sin början testades de fyra industriellt
intressanta kokbaserna (Ca, Mg, Na, NH4) och kalcium blev den mest
använda, mest beroende på den låga kostnaden och goda tillgängligheten
av kalciumråvaran. Då det inte var ekonomiskt gångbart att återvinna
kalciumsulfiten och miljökraven var milda, släpptes använda koklutar mer
eller mindre orenade ut i recipienten och därmed drabbades närmiljön
kring kalciumbruket hårt. Detta beteende blev också många småbruks fall
när skarpare miljökrav så småningom ställdes. Det var helt enkelt billigare
att lägga ned fabriken än att investera i ny reningsteknik.
I slutet av 1960-talet fanns det 40 sulfitfabriker i Sverige, varav 25 st
använde Ca som bas, där hälften av alla bruk saknade lutförbränning. För
kalciumbruken var även luftutsläppen vad gäller SO2 besvärliga att hålla
nere. Eftersom sulfitbrukens produktion endast var halva mängden av
sulfatens, samtidigt som föroreningsgraden var större än sulfatfabrikernas,
blev situationen för sulfitfabrikerna mer och mer problematisk.
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För de sulfitfabriker som överlevde de hårdare miljökrav som ställdes i
början av 1970-talet, fanns det i princip en huvudlinje att följa för en
vidare produktion. Dels krävdes ett basbyte från kalcium till natrium eller
magnesium och dels ett byte av hela lututvinningssystemet, ofta mot ett
system som baserades på sulfatteknikens, vilket fungerade tämligen bra
med lösliga baser.
Även om utsläppen till vatten kunde minskas med ca 85 % med hjälp av
den nyare tekniken, kunde de flesta sulfitbruken inte räddas från den
utbredande sulfitdöd som tog sin början på 1960-talet och som
reducerade Sveriges sulfitbrukspark från över 60 fabriker till dagens 4
(2013).
Moderna fabriker för tillverkning av blekt massa har att ta hänsyn till såväl
inre som yttre miljöfrågor. De inre miljöfrågorna gäller i första hand att se
till att processerna sker i väl slutna system, att eventuella utsläpp av
störande gaser (exempelvis SO2 samt i tillämpliga fall klordioxid och
ozon) tas om hand genom god ventilation, vilket överför det inre
problemet till ett yttre.
De yttre miljöfrågorna regleras idag i de flesta länder såväl av generella
villkor som av speciella koncessionsvillkor, som också tar hänsyn till
förhållandena i fabrikens omgivning. Man skiljer därvid mellan tillfälliga
utsläpp, som kan vara större än de normala men har kort varaktighet, och
kontinuerliga utsläpp.
I de flesta sulfatmassafabriker finns idag ett förbehandlingssteg med
syrgas innan slutblekningen av massan tar vid. Detta är framförallt till för
att minska behovet av blekkemikalier samt utsläppen av AOX,
syreförbrukande substanser m.m. från blekeriet, och därmed minska
belastningen på fabrikens miljöanläggning. Stegets alkali är ju i form av
natriumhydroxid och därför kan restkemikalierna återföras till
kokprocessen. För sulfitprocessen är ofta inte ett syrgasdelignifieringssteg
något tänkbart alternativ för att minska utsläpp till vatten. Detta beror
bl.a. på att de flesta sulfitfabriker inte använder samma kokbas, d.v.s.
katjon som i ett syrgasdelignifieringssteg. Då många sulfitfabriker har
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magnesium som kokbas och i syrgasdelignifieringssteget används natrium,
skulle ett extra återvinningssteg behöva införas, vilket inte är ekonomiskt
försvarbart. Studier har dock visat att det skulle vara möjligt att använda
magnesiumoxid i syrgasdelignifieringen istället för natriumhydroxid.
Nackdelarna med den typen av alkali är dock att högre temperatur skulle
behövas för delignifieringen samt att magnesiumoxid inte är lösligt i
vatten vid alkaliskt pH. Detta medför en risk för oönskad utfällning, s.k.
”scaling” i reaktorer och rörledningar. Idag finns heller inga industriella
syrgasdelignifieringssteg där magnesium används som alkali.

Kemikalieåtervinning
Liksom vid sulfatprocessen har man en dubbel avsikt med att återvinna
avluten från kokningen av sulfitmassa, nämligen att ta tillvara på
kokkemikalierna samt att producera värme genom att bränna luten.
Återvinningssystemet för ett magnefitbruk (d.v.s. ett sulfitbruk som
använder magnesium som bas) visas i Figur 31
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Figur 31. Magnefitprocessens kemikalieåtervinningsystem .

Återvinningen börjar med att sulfitmassan tvättas efter koket och avdraget
filtrat som innehåller utlöst substans från veden och restkemikalier tas om
hand och förs till indunstningen. Indunstning av sulfitlut sker i princip på
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samma sätt som när man indunstar svartlut. En skillnad är att det här inte
blir någon såpa. En annan skillnad är att man inte kan indunsta till så hög
torrhalt som i ett sulfatbruk och man brukar få stanna vid 55-60 %
torrhalt. Går man högre blir sulfitluten alltför trögflytande och man får
lätt beläggningar på värmeytorna i indunstningen. Man använder därför
vanligen plana lamellindunstare eftersom beläggningarna inte fastnar så
lätt på plana ytor som i runda tuber.
Den indunstade kokluten bränns i en så kallad lutpanna. Vid
förbränningen av koklut från ett magnefitkok återfinns
magnesiuminnehållet huvudsakligen som ett stoft av magnesiumoxid, som
flyger med i rökgasen ut ur lutpannan. Stoftet kallas flygaska. Svavlet i
avluten ombildas till svaveldioxid och även den återfinns i rökgasen.
Temperaturen i eldstaden måste vara hög, d.v.s. ca 1200 °C. Är
temperaturen för låg blir det för hög halt av magnesiumsulfat i askan och
man får beläggningar i indunstningsapparater, kalorisatorer m.m.
Det är mycket viktigt att man tillför tillräckligt mycket förbränningsluft till
lutpannan. Om det är för litet luft, så bildas det svavelväte, som ger dålig
lukt i omgivningen och den slutliga kokluten får för låg SO2 -halt.
Flygaskan avskiljs i ett elektrofilter. Man tvättar först askan med kallvatten
på ett filter för att ta bort processfrämmande ämnen. Filterkakan slammas
sedan upp på nytt i varmvatten och leds till serie-kopplade
släckningstankar. Där omvandlas magnesiumoxiden till
magnesiumhydroxid. Magnesiumhydroxiden pumpas sedan in i en serie
rökgasskrubbrar där den får reagera med svaveldioxiden i rökgasen så att
det bildas magnesiumvätesulfit. Reaktionen går bättre om temperaturen är
låg. Det första skrubbersteget fungerar därför som ett kylsteg. Därefter
sker en speciell förstärkning av kokvätskan med SO2, antingen i ett
varmsyrasystem kopplat till kokeriet eller via behandling av kokvätskan
med flytande SO2 som utvinns i anslutning till nedgasningen av koket. Ett
system för tillverkning av flytande SO2 som komplettering till
kemikaliesystemet i Figur 31 vid sur sulfitkokning visas i Figur 32.
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Figur 32. Tillverkningsprocess av flytande SO2 enligt Somer-Celleco-systemet
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Slutligen renas koksyran från föroreningar i form av partiklar i ett filter
och pumpas till kokeriet där nya kok väntar. Kemikalieförluster i
processen ersätts med magnesiumoxid och svaveldioxid.
Återvinning av kokkemikalierna vid natriumbas är betydligt mer
komplicerad än vid magnefitkokning. Den process som används av
Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik kallas Stora Kopparbergprocessen och
den framgår av Figur 33. Här förbränns den indunstade avluten i en
sodapanna där kok-kemikalierna omvandlas till en smälta av Na2CO3 och
Na2S, d.v.s. på samma sätt som i en sodapanna i ett sulfatbruk. Smältan
löses i vatten, varefter H2S drivs av med hjälp av CO2 (koldioxid) från
rökgaser så långt det är praktiskt möjligt. Svavelvätet omvandlas därefter
till SO2 som i sin tur får reagera med natriumkarbonatet till en ny
sulfitkokvätska. Kokvätskan förstärks till sist med SO2 varefter
kokvätskan är färdig för användning.
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Figur 33. Kemikalieåtervinning enligt Stora Kopparberg processen
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Ett alternativt återvinningssystem för natriumbaserade sulfitbruk är den
s.k. SCA-Billerudprocessen, som efter partiell förbränning av sulfitavluten
delar upp kokkemikalierna i Na2CO3 och H2S, den förra som stoft, den
senare som gas. Det gasformiga svavelvätet avskiljs från stoftet och
förbränns till SO2, Figur 34. Karbonatet och svaveldioxiden används
därefter för tillverkning av ny kokvätska.
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Figur 34. Kemikalieåtervinning enligt SCA-Billerud processen .

Massakarakterisering
En stor del av användningsområdena för blekt barrvedssulfitmassa har
numera tagits över av blekt sulfatmassa från lövved och barrrved.
Lövvedssulfatmassa används till exempel till finpapper och sulfatmassa
från barrved som armeringsmassa i blandmälder och som
huvudkomponent i utpräglat starka blekta papper.
Sulfitmassa var ganska länge enbart sur sulfitmassa men introduktionen av
bisulfitmassa innebar ett sulfitalternativ med bättre massastyrka.
Bisulfitmassa, både oblekt och blekt, har idag tagit över en stor del av den
krympande sulfitmassasektorn. Ett användningsområde som dock
fortfarande använder sur sulfitmassa är greaseproof, som kräver extremt
61

långt driven malning för att åstadkomma mycket täta ark. I övrigt används
sur sulfitkokning främst vid tillverkning av dissolvingmassor.
Figur 35 visar styrkenivån för blekta och aldrig torkade massor av typen
sur sulfit, bisulfit respektive sulfat. De tydliga skillnaderna mellan
massorna ger en god bild av drivkrafterna i utvecklingen på
massamarknaden. Figuren visar också blekt sulfatmassa baserad på björk
respektive eukalyptus som båda konkurrerar styrkemässigt med sur
sulfitmassa. En väl framställd bisulfitmassa baserad på gran är dock
starkare än de två lövvedssulfatmassorna.

Figur 35. Rivindex som funktion av dragindex för olika blekta otorkade massor kokade
5
enligt olika kokprocesser och blekta till full ljushet på laboratoriet .

Jämfört med barrvedssulfitmassa så har barrvedssulfatmassa ett något
lägre utbyte, vilket innebär något fler fibrer per viktsenhet eftersom
fibrerna förlorar utbyte och de därmed blir lättare under delignifieringen.
En sulfatmassa får därmed ett något större fiberbidrag till den samlade
styrkan. En annan anledning till lägre styrka för sulfitmassorna är
stukskador på fibrerna som ett resultat av den sura miljön. Även om
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cellulosan principiellt är den styrkebärande komponenten i massan, med
klar korrelation mellan låg molekylvikt d.v.s. låg DP
(=polymerisationsgrad d.v.s. ett mått på kedjelängden) hos cellulosan och
låg fiberstyrka, måste det till ett samspel med hemicellosan, t.ex. för att
fördela lasten någorlunda jämnt mellan olika cellullosafibriller.
Hemicellulosan i sulfatmassa har i genomsnitt ett högre DP än den i
sulfitmassa, ett DP som i det senare fallet är så pass lågt att hemicellulosan
inte på samma sätt effektivt kan samspela med cellulosan i fördelningen
av spänningar i fibrerna. Annars är cellulosahalten högre i sulfitmassa än i
sulfatmassa, vilket indikerar att samspelet mellan cellulosa och
hemicellulosa också är en viktig faktor för fiberstyrka.
Om man bortser från fiberstyrkans generella betydelse när det gäller att
tillverka en massa med hög styrkepotential så torde utvecklingen av
dragindex vara det som främst analyseras vid kommersiell
papperstillverkning. Figur 36 visar utvecklingen av dragindex vid malning
av blekta otorkade massor. Även här visas sulfatmassans överlägsenhet.
Sulfitmassor är alltså generellt sett svaga massor jämfört med
sulfatmassor. Eftersom sulfitmassor har stora krav på fiberråvaran samt
ofta problem med filtratåterföring från blekeriet, pga att koket oftast
utförs med magnesium som bas medan blekningen bäst utförs med
natrium som bas, har detta medfört att den största delen av världens
massaproduktion görs enligt sulfatprocessen. Denna trend mot färre och
färre sulfitbruk kommer med största sannolikhet att fortsätta även i
framtiden.
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Figur 36. Figuren visar dragindex som funktion av maltid i en Valley-holländare för de
5
massor som visas i figur 35 .
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III.

“SULFITE QUIZ”

Below are some of the questions and answers from the morning session
of the second day of the crash-course in sulfite process technology that
was given at Karlstad University June 18-19, 2012. The course was given
and financed by the VIPP research school and the leaders of the crashcourse including the sulfite quiz session were Niklas Kvarnlöf, Göran
Annergren and Ulf Germgård of Karlstad University.
1. Dissolving pulp mills are often sulfite mills. Why?

Acceptable sulfite viscose pulp can be produced with acceptable
properties at different hemicellulose contents for different final
products, whereas prehydrolysis-kraft pulps are acceptable in the
viscose process only at a high R18 -content (a high cellulose
content). It is also easier to produce dissolving pulps with good
reactivity in the sulfite process, also at different R18 levels from
fairly low to rather high levels. The reasons are that the
hemicelluloses in the sulfite pulps are sufficiently degraded and are
not stabilized against alkaline extraction that is the case in kraft
pulps. This means that less hemicellulose needs to be removed in
the sulfite process as it will be removed to a great extent in the
mercerization stage of viscose production. The prehydrolyzed
kraft process on the other hand needs to have a high R18 and to be
very even and stable (particularly a low and uniform hemicellulose
content) for a good performance in the viscose process. Larger
fractions of hemicelluloses are also needed to be removed, which
also decreases the yield.
Another reason is naturally that the remaining sulfite pulp mills are
small and they cannot compete with the kraft pulp mills for paper
and paper board manufacturing, and many have therefore been
transformed to dissolving pulp mills as a way to survive as the
competition with kraft mills in that particular field of products is
acceptable.
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2. Compare the dissolving pulp quality from a sulfite pulp mill
and a prehydrolyzed kraft pulp mill.
In general:
Prehydrolyzed
Kraft
R18 ,%
Brightness
Viscosity
Total yield
Cellulose yield

Higher (97)

Dissolving pulp, sulfite
(92 – almost 97)
higher (better
bleachability)
Somewhat higher
flexibility
higher at low to medium
R18
higher

The prehydrolyzed kraft pulps have to be processed to relatively
low pulp yield levels and thus to low pulp viscosities before the
cellulose content is acceptable, i.e. only low yield pulps with high
R18 -values are therefore produced. The sulfite process gives on the
other hand more freedom to cook to different R18 -pulp at different
yield levels due to the low alkali stability of the hemicelluloses in
that case.
3. Could mixed office waste be a cheaper raw material for
dissolving pulp production than wood? If yes design a
fiberline. Would there be a quality difference?
Although mixed office waste is a high quality paper grade
consisting of bleached chemical pulp it is not recommended to use
mixed office waste for dissolving pulp production as:
- The hemicelluloses are alkali stabilized as the pulp is usually kraft
pulp and thus difficult to remove.
- The hemicellulose content is too high as this is a paper pulp and
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the hemicellulose content therefore has to be reduced somehow
before it can be used as a dissolving pulp. Such purification can be
complicated and expensive.
- The ash content is very high which means that the pulp has to be
purified with respect to ash as well. This will also be complicated
and thus expensive and a sludge problem is also obtained.
4. A black cook can be avoided if the combined SO2 is above a
certain level. Why?
This mainly concerns the unbuffered bisulfite cook. If the amount
of combined SO2 is not sufficient enough it will eventually “run
out” and the side reactions will then radically lower the pH which
leads to increasing lignin condensation and a black cook.
Thiosulfate is produced in side reactions when the hydrogensulfite
is consumed and it is bound mainly to the lignin in acid sulfite
cooks, causing only minor degradation of the cooking acid. In
bisulfite cooks the thiosulfate is not bound to the lignin in the same
amount as in the acid cook, leading to an increase of the thiosulfate
concentration in the cooking liquid. This catalyzes further
thiosulfate production which leads to cooking acid degradation and
pH-lowering to critical levels where a black cook can occur.
5. Can the presence of pinosylvin result in a black cook or is a
black cook only obtained if the content of bound SO2 is too
low?
No, it however leads to higher amount of reject and local
condensation within the chips.
6. An acidic sulfite cook results in poor pulp strength. Is this
due to weaker fibers or to a lower DP?
The pulp strength is lowered due to weaker fibers, caused by
localized acidic attacks on compression-damaged cellulose
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microfibrils. Without this localized acid attack the chemical acid
sulfite pulp will be at least as strong as the corresponding bisulfite
pulps.
7. A kraft cook is often performed at 160 – 170 °C while a sulfite
cook is usually done at much lower temp. Is the reason the
risk for black cooks at the higher temperature?
A lower temperature in acid sulfite cooking gives much higher yield
of hemicelluloses as the hemicelluloses are not alkali stabilized in
the acid sulfite cook. A high temperature leads to a faster removal
of the hemicelluloses, which is unwanted at least for papermaking.
The selectivity effect in bisulfite cooking is somewhat smaller than
in acid sulfite cooking with the exception of very high cooking
temperatures as is also the case for kraft pulping.
8. Exactly why is it impossible to evaporate a spent sulfite
cooking liquor to the same dry solids content (ds) as for a
kraft black liquor? Is the reason that the molecular weight
(Mw) of the lignin is higher in a sulfite liquor? Or is the reason
that the lignin has a lot of sulfonic acid groups?
The spent sulfite cooking liquor has a much higher viscosity than
the black liquor of a kraft cook and the evaporation can therefore
not be prolonged too far. This is mainly due to the sulfonic acids
of the sulfite cook. Another reason is that the molecular weight of
the dissolved sulfite lignin is much higher than for a black liquor
from a kraft cook. A higher molecular weight results in a more
viscous liquor. The spent cooking liquor of the sulfite process is
also less stable than the black liquor of the kraft process, which
makes the sulfite liquor more susceptible to condensation
reactions.
Examples of actual contents of evaporated cooking liquors for
mills cooking with different bases:
- Mg-base: 56 %, very hard to gain higher ds than 60%
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- Na-base: 70 %
It is not possible to use the spray atomization technique for the
spent liquor of sulfite cooking, which also is a reason for the low
ds-content.
9. When is it important to distinguish between “combined SO2”
and “true combined SO2”? Never?
From a practical point of view it is never of any real importance to
distinguish between the two expressions. For the understanding of
the chemical reactions in scientific work the true combined SO2
should however be preferred.
10.A sulfite bleached pulp mill is often polluting the water
recipient more than a bleached kraft pulp mill. Is this correct?
Explain.
It is mostly so, as it is often hard to recycle filtrates from the bleach
plant to the sulfite cooking process as the cat ion (the base) is
often not the same in the cook as in the bleach plant(for example
Mg in the cook and Na in the bleach plant. This indirectly leads to
that the open part of the fiberline is much shorter in a kraft pulp
mill as the oxygen stage filtrates can be recycled while this is not
the case in a normal sulfite mill. An example: In a kraft paper pulp
mill the discharged filtrates are generated from kappa number 10
while in a sulfite paper mill the corresponding kappa number is
often 20.
11.The cellulose yield is unaffected in a sulfite cook down to
<50%. Is thus the pulp yield higher after sulfite cooking to a
given kappa no vs after kraft cooking?
The cellulose yield is high in sulfite cooking since the acid
hydrolysis of the cellulose chain will not give a significant amount
of dissolvable cellulose fragments until below intrinsic pulp
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viscosities 700-800 (pulp yield about 45-46 % of wood for spruce).
Kraft cooking on the other hand decreases the cellulose yield
already from the beginning of the cook. The pulp yield of paper
pulps is however influenced also by the hemicelluloses yield, which
is somewhat higher for softwood kraft pulps than for softwood
sulfite pulps. Altogether this leads to a somewhat higher yield in
sulfite pulping.
12.Good debarking of the logs is more important for sulfite
cooking than for kraft cooking. Why?
The encrusting substances (lignin and suberin) in the bark are not
dissolved to a considerable extent in the sulfite cook. This result in
lower brightness (colored bark cells) and dark bark specks. The
bark solubility is higher in an alkaline environment and the bark
cells are only slightly more colored then the fairly dark kraft pulp
fibers. Bark is therefore only a minor problem in the kraft process
up to a bark content of about 1 % (about 85 – 90 % bark removal).
13.Is there a difference in bleachability between different types
of sulfite pulps? If yes which is easiest to bleach?
Yes, there are differences, but the differences are usually quite
small compared to the bleachability of kraft pulps. Below, a
bleachability rank between some sulfite processes.
1 Neutral sulfite – Acid sulfite (two-stage cook) (Best bleachability)
2 Acid sulfite
3 Bisulfite
4 Bisulfite –Soda
(Poor bleachability)
14.Sulfite pulping of HW is uncommon and such pulps can
usually not compete with HW kraft pulps. Explain why there
is a difference between HW and SW.
The strength properties of hardwood sulfite pulps are quite low in
73

papermaking tests of the pulp. They will however give acceptable
properties of so called fine paper when mixed with softwood pulps,
in which case the softwood pulp is the main contributor to strength
and runability and the hardwood sulfite pulp contributes mainly
only to bulk and opacity. Compared to corresponding hardwood
kraft pulps the functional value of the acid sulfite hardwood pulp
may be rated as low as only 70 % of that of the corresponding
hardwood kraft pulp. A good hardwood kraft pulp may on the
other hand have a functional value in about the same region as
softwood pulps, in which case the usually higher wood density and
price per wood volume gives an advantage for hardwood kraft
pulp.
15. If a sulfite mill cook is starting to become a black cook what
should you do to avoid the black cook situation?
For bisulfite batch cooking: The best solution is to stop the cook
before the pH of the cooking liquor has become too low, and then
empty the digester. Another, but not so efficient solution is to add
more cooking acid to increase the bisulfite content. A thiosulfate
analysis gives a good indication about the situation in the cook.
Continuous bisulfite cooks are more sensitive in this respect since
mixing of cooking liquor from different stages of the cook, all
these liquors being present in the same digester body, will
eventually lead to black cooks at different levels of the digester if
the mixing of free liquor is strong enough. The remedy is to
increase the liquor-to-wood to the top of the digester and hence
flush out the contaminated free liquor.
Acid sulfite cooking is less sensitive to disturbances of the kind that
may lead to black cooks since the important thiosulfate ion, which
catalyzes the degradation of the HSO3- ion, is then to a
considerable extent bound to lignin. Some viscose pulp cooks end
at pH conditions close to those of black cooks, but the extensive
sulphonation also of the residual lignin entering the final phase,
when the buffer capacity of the system is exhausted and the pH
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decreases to a low level, usually counteracts the black cook
tendencies in a satisfactory way, although at conditions quite close
to the critical levels.
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APPENDIX
FLÖDESSCHEMA PAPPERSBRUK NYMÖLLA BRUK
Optiskt vitmedel
(PM1)
Tvättfilter

Kvarn

Massafabrik

Massatorn

Löv- och
barrmassa
Vatten i retur till
massafabrik,
processvatten 1

Vått
utskott

Massakar

Torn

Kar
Kemikalieberedning

Torrt
utskott

Kar

Torn
Urvattnare

Överlöp

Bakvattensilo

Blandningspump

Maskinkarspump

Golvavlopp mm

Blandnings
kar

Maskinkar

Blandningskarspump

Avloppsvatten från mäldberedning,
processvatten 3

Till reningsverk

Virvelrenare
Deculator

Inloppslåda
Matarpump

Maskinsil

Rullar
Rullmaskin

Pappersmaskin
Bakvattensystem

Ark
Utskottssystem

Avloppsvatten till MF alt.reningsverk,
processvatten 2 (klarfiltrat)
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Karlstads universitet har tagit på sig uppgiften att försöka sammanställa det
kunnande som idag finns inom landet kring sulfitmassa och sulfitprocesser.
Eftersom antalet massabruk som tillverkar sulfitmassa sakta sjunker är detta en
viktig uppgift för att i någon mån kunna behålla det stora kunnande som en gång
fanns kring denna process.
Denna rapport belyser bl.a. viktiga processfrågor kring framställningen av
pappers- och dissolvingmassor från sulfitprocessen.
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