
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 
Syrgasdelignifiering av magnesiumbaserad sulfitmassa med magnesiumbaserad alkali 

Oxygen delignification with magnesium oxide and oxygen on magnesium acid sulfite 

pulp. 
  

 
 

Johan Johansson 

Fakultet Teknik- och naturvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram Kemiteknik 

Nivå/Högskolepoäng C 

Handledarens namn Ulf Germgård 

Examinatorns namn Lars Järnström 

Datum 2014-01-17 

Kurs KTGCG6 15hp 



2 

 

Kort referat 

Syftet med arbetet var att undersöka hur olika reaktionsbetingelser skulle påverka 

syrgasdelignifieringen av en sur sulfitmassa. De betingelser som undersöktes var utbyte, slut-pH, 

viskositet och kappatal. Massan som användes kom från Nordic Paper Seffle och alkalit som 

användes var magnesiumoxid.   

Syrgasdelignifiering av massan gjordes  i autoklaver i ett PEG bad där tid, temperatur och 

alkalisatser varierades. 

Resultaten visar att alla utbyten låg mellan 90-97% och att även de mest aggressiva betingelserna 

bara gav en viskositets reduktion på 260 enheter, motsvarande 19% av den totala viskositeten.  

Slut-pH för syrgasavluten hamnade mellan 6,5-9,4 beroende på alkalimängd och temperatur under 

delignifieringen. Slut-pH minskade när mängden alkali hölls konstant men temperaturen varierades 

mellan 110-140°C. 

Kappatalet för massan kunde effektivt reduceras från ett startvärde på 23,4 till ett slutvärde på under 

5 med en temperatur på 140°C, alkalisats på 10 kg/ODT och en tid på två timmar utan större 

förluster av vare sig viskositet eller utbyte. 

En ovanligt resultat som upptäcktes under arbetet var att delignifieringen tappade i effektivitet med 

ökad alkalimängd och detta samband gällde vid alla betingelser.  

En teori om detta kan vara att jonstyrkan i lösningen gör att fibrerna i massan drar ihop sig och att 

syrgasen får svårare att reagera med ligninet. 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how different reaction conditions would affect 

oxygendelignification of an acid sulfite pulp. The conditions being explored were yield, final-pH, 

viscosity and kappa number. The pulp used in the testing was collected from Nordic Paper Seffle 

and the active alkali during the delignification was magnesium oxide. 

The oxygendelignification of the pulp was done with autoclaves suspended in a PEG bath, where 

they were allowed to rotate, and time, temperature and alkali amount  was varied throughout the 

testing. 

Results show that the yield for all pulp samples were between 90-97% for all conditions used in this 

project while viscosity of the pulps were only decreased by about 260 units for the most severe of 

conditions. This accounts for a viscosity loss of 19%. 

Final-pH varied between 6,5-9,4 depedning on temperature and alkali amount chosen. Final-pH 

levels dropped when the alkali was kept constant but temperature was varied from 110-140°C.  

The pulps kappa number could effetively be lowered from its starting value of 23,4 to a final value 

of under 5 when an alkali amount of 10 kg/ODT and a temperature of 140°C was used during 2 

hours. 

This lead to no substantial losses of either viscosity or yield. 

A strange result that the project also highlighted was that the delignification lost in efficiency when 

more alkali was added in at a set temperature. This phenomenom was found at all conditions 

investigated throughout the project. 

A theory about this is that it might be the increased ionic strength from the magnesium cations in 

the solution making the fibers shrink and by that lessening the reaction area of the fibres for the 

oxygen, which will then have a harder time reacting with the lignin. 
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Övergripande sammanfattning 

Ansatsen till projektet kom ursprungligen från Ulf Germgård, professor i massateknik vid Karlstads 

Universitet, och gick ut på att titta närmare på hur olika reaktionsbetingelser under 

syrgasdelignifiering påverkar en sur sulfitmassas egenskaper samt vilket slut-pH som fås efter 

delignifieringen. Under projektet gjordes ett antal olika försök med olika alkalisatser och 

temperaturer. Alkalit som användes under arbetet var magnesiumoxid. 

 

Sulfitmassa tillverkas genom att träflis kokas i en sur (eller neutral) lösning av sulfitkemikalier som 

fås genom att svaveldioxid reagerar med en katjon (Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 eller NH4

+
) som tillförs i 

alkalisk form och bildar de sulfitjoner (SO3
2-

) som processen fått sitt namn ifrån.  

 

Sulfitprocessen var bland de tidigaste formerna av kemisk massaproduktion men har de senaste 

årtiondena tappat till sulfatprocessen som tidigare fick ett effektivare kemikalieåtervinningssystem. 

I dagsläget finns det dock effektiva återvinningssystem även för sulfitmassa med magnesium- och 

natriumbas. Av dessa har magnesium den enklaste återvinningen och är därför den mest använda 

även om det finns enskilda bruk, t.ex. Domsjö, som använder sig av natrium som bas samt norska 

Borregard som använder sig av kalcium.  

 

En fördel som sulfitprocessen har i jämförelse med sulfatprocessen är att massan redan efter 

kokningen är relativt ljus och att efterföljande bleksekvens då kan göras mycket kortare och ändå 

uppnå samma ljushet som för en slutblekt sulfatmassa. Detta gör att sulfitmassa bruk kan använda 

sig av TCF (Totally chlorine free) sekvenser för blekning medan en sulfatmassa behöver en ECF 

(Elementally chlorine free) sekvens för att nå samma ljushet. 

Syrgasdelignifiering kan ses som ett sista steg i kokningen och även som ett första steg i den 

efterföljande bleksekvensen och går ut på att massan delignifieras med syrgas i alkalisk miljö under 

högt tryck.  

 

Detta steg har flera fördelar i en massaprocess då det först och främst reducerar ligninet som finns 

kvar i massan efter kokningen och genom detta minskar behovet av blekkemikalier i de 

efterföljande stegen. Detta i sin tur reducerar utsläppen av AOX och COD, samtidigt som den ger 

en ekonomisk fördel då kemikaliekostnaderna blir mindre, och sekvensen kan göras kortare. 

Andra fördelar med syrgasdelignifieringen är en mindre andel olösta fibrer , en reducerad mängd 

extraktiva ämnen samt att selektiviteten blir bättre än när man driver kokningen längre. 
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Vilka reaktionsbetingelser som används beror främst på vilket alkali man använder under 

syrgasdelignifieringen. Den mest använda kemikalien för detta är NaOH. 

Problemet med NaOH i syrgassteget är att det mesta av sulfitmassan som produceras använder sig 

av magnesiumbas i kokningen.  Då det inte är önskvärt att blanda katjoner innebär det att ett relativt 

komplicerat återvinningssystem kommer att behövas för att avskilja natriumjonerna. 

Då är det mer fördelaktigt att använda sig av ett magnesium baserat alkali även i syrgassteget då det 

kan återvinnas tillsammans med kokvätskan från det tidigare steget 

 

Problemet med detta är att MgO är en mycket svagare bas än NaOH med ett slut-pH värde runt 8-9 

medan NaOH ligger runt 11-12 (beroende på betingelser) vilket i sin tur leder till en långsammare 

delignifiering av massan. För att kompensera detta måste man då öka temperatur, tryck och även 

förlänga tiden under syrgassteget.   

 

Innan experimenten påbörjades hämtades sulfitmassa från Nordic Paper i Säffle. Massan tvättades 

noggrant med avjoniserat vatten, tills filtratet var färglöst, och torkades därefter med centrifug. 

Därefter användes en pinnkvarn för att slå upp massan till mindre delar som sedan blandades väl för 

att få massan så homogen som möjligt med avseende på torrhalt.  

 

Torrhalten på massan bestämdes till 37,1 ± 0,6 [95%] men avrundades till 37% vid beräkning av 

massa. Då 50g torrtänkt massa skulle användas undersyrgassteget, och då minst 18 prover skulle 

köras, så tillverkades ca 30 påsar med 135g fuktig massa i varje. 

 

Betingelser: 

Temperaturer: 110°C, 120°C, 130°C, 140°C 

Alkalisatser MgO: 10 kg/ODT, 20 kg/ODT, 30 kg/ODT  

Syrgastryck: 6 bar 

Massakoncentration: 11% 

Torr massa: 50g 

Tid: 1-2h 

 

Syrgasdelignifieringen genomfördes i ett polyetylenglykol bad (PEG) med autoklaver som roterades 

med en konstant hastighet. Innan autoklaverna fylldes så blandades först en slurry till av de sedan 

tidigare bestämda alkalisatserna av MgO och 319,4gr avjoniserat vatten.  

Mängden tillsatt vatten beräknades så att massan skulle ha en koncentration på 11% i autoklaven. 
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Autoklaverna tilläts rotera i ca 10 min innan själva tidtagningen startades så att rätt temperatur 

skulle hinna inställa sig. 

Efter 60 min togs tre autoklaver med tre olika alkalisatser ut ur PEGbadet och ställdes i vattenbad 

för kylning. Efter ytterliggare 60 min togs dom kvarvarande tre autoklaverna ut och kyldes. 

Massorna tvättades därefter noggrant med varmt kranvatten och sköljdes sedan snabbt med 

avjoniserat vatten innan de centrifugerades och vägdes för att kunna beräkna utbytet och torrhalt för 

efterföljande provtagningar. 

 

pH-värden på syrgasavluten bestämdes med hjälp av pH-mätare där avluten först fick stå i 

vattenbad tills de blivit tempererade till 25°C. 

Viskositeten hos massorna bestämdes med standardmetoden SS-ISO 5351:2010 

Kappatalen hos massorna bestämdes med standardmetoden ISO 302 

 

Den obehandlade massans kappatal och viskositetsprov bestämdes först för att användas som 

utgångspunkt till analyserna av dom efterföljande försöken. Kappatalet bestämdes till 23,4 ± 0,4 

[95%] och viskositeten till 1372 ± 23 ml/g [95%] 

 

Utbytena för samtliga prover hamnar mellan 90-97% och det finns tecken på att utbytet förbättras 

med ökande mängd kemikalie. 

 

Jämför man slut-pH mellan dom olika temperaturerna ser man klart att vid högre temperaturer så 

går pH-värdet ner med ökande temperatur vilket beror på att mer alkali förbrukas. Speciellt tydligt 

är detta vid 140°C där slut-pH är nästan nere på ett pH-värde av 6 och börjat närma sig den sura 

sidan. Detta skulle då kunna innebära att delignifieringen tappar i effektivitet då en basisk miljö 

behövs för att luckra upp fibrerna så syrgasen kan reagera med ligninet.  

 

Några direkta mönster är svåra att urskilja ur viskositetsvärdena om man bortser från 140°C där det 

framkommer mer tydligt. Detta beror på att massan har en väldigt hög viskositet och att proverna 

blir osäkra när viskositet går över 1250 ml/g 

 

Vid 140°C däremot så har dom hårda betingelserna gjort att en tydligare viskositetsskillnad kan ses. 

Här verkar det som att viskositeten hålls uppe genom tillsats av mer alkali när man använder sig av 

höga temperaturer som annars skulle kunna skada cellulosan. 

För övrigt så minskar viskositeten inte särskilt mycket ens vid de aggressivaste betingelser som 

använts. Om man räknar med att start viskositeten är 1395 (högt räknat) och tar den lägsta 
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noteringen vid 1135 så är det ändå bara en minskning av viskositeten med 260 enheter. Detta 

motsvarar en procentuell minskning på ungefär 19%. Detta stämmer med tidigare forskning som har 

konstaterat att mer än 80% av ligninet i  sulfitmassa kan tas bort utan substantiella förluster i 

styrka/viskositet. 

 

Kappatalen är den intressantaste delen av provtagningen då syftet med syrgasdelignifieringen är just 

att reducera andelen lignin i massan.  

 

Om man tittar på resultaten så är det lite förvånande att en reduktion på nästan 10 kappatal kan fås 

redan vid en alkalisats på 10 kg/ODT vid 110grader, betingelser som inte ligger allt för långt från 

vad som används för NaOH. Med ett start kappatal på 23,4 innebär detta att ca 43% av ligninet 

reducerats. 

Detta kan kanske förklaras av forskning som har visat att lignin bindningarna i sur sulfitmassa inte 

har hunnit genomgå alkalisk stabilisering, som sker vid alkalisk kokning, och därmed bryts ned 

lättare och effektivare av alkalier under syrgasdelignifieringen.  

 

Högre temperaturer ger också en större reduktion av kappatalet i massan och vid 140°C är 

kappatalet så lågt som 4,9 efter 2h tid och med 10 kg/ODT MgO. Detta innebär en kappatals 

reduktion på nästan 80% vilket får anses som väldigt bra. 

 

Det intressantaste från kappatalen är dock mönstret som återfås vid alla provtagningar utom en vid 

120°C. Det visar att även fast kappatalet minskar med ökande temperatur, tappar delignifieringen i 

effektivitet när man ökar alkalisatsen. Detta är något förvånande då resultatet som förväntades var 

att syrgasdelignifieringen skulle bli mera effektiv vid högre alkalisats.  

 

Det är oklart varför detta sker här med det finns teorier som kanske skulle kunna förklara det.  

Den första är att den ökande mängden alkali skulle kunna attackera dom relativt stora mängder 

hemicellulosa som återfinns i sulfitmassa. Effekten skulle då bli att även fast mer lignin har tagits 

bort ur massan så har samtidigt en större del hemicellulosa också försvunnit vilket skulle göra att 

den procentuella andelen lignin ökat. Detta är dock inte särskilt troligt då utbytena för samtliga 

prover är fortsatt höga. 

 

Den andra teorin är att det skulle kunna bero på att jonstyrkan i lösningen ökar när man använder 

MgO istället för NaOH. Då Mg har en +2 laddning och Na en +1 laddning innebär det att när man 

beräknar en lösnings jonstyrka så blir lösningen med Mg ca. 4 gånger starkare. Teorin är då att den 
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extra styrkan skulle göra att fibern inte luckrades upp lika mycket på grund av fler + laddningar i 

lösningen och att ligninet därav skulle bli svårare att lösa ut. De ökande alkalimängderna skulle då 

ytterliggare förstärka denna effekt och kunna förklara resultaten. Ytterliggare prover gjordes för 

detta och även fast en viss effekt skillnad upptäcktes så skulle mer prover behövas för att kunna 

bekräfta att det är jonstyrkan. 

 

Förutom jonstyrkan så finns det ytterliggare en teori som kan sammankopplas med denna. 

 

Teorin är då att vid alkalisatser över 10 kg/ODT så kommer ett överskott av magnesiumjoner att 

finnas i lösningen och då massa fibrerna kan fungerar som jonbytare kan dessa skapa mycket starka 

bindningar med magnesiumjonerna. Ökat alkali och pH-värde skulle då innebära att fibern kommer 

att dra ihop sig och syrgasen få svårare att tränga in och lösa ligninet och de porer och hålrum som 

finns skulle bli mindre. 

 

Avslutningsvis kan man säga att det helt klart finns potential för syrgasdelignifiering med ett 

magnesiumbaserat alkali. Även fast vissa frågor finns rörande hur jonstyrka och alkalimängder 

påverkar delignifieringen så syns det i resultaten att stora ligninreduktioner kan uppnås utan 

substantiella förluster av viskositet eller utbyte. Det mest förvånande är kanske att även fast 

magnesium är ett svagare alkali än NaOH så kan ända up till 80% av ligninet reduceras med en 

alkalisats på så lite som 10 kg/ODT. Detta skulle innebära att stora besparingar skulle kunna fås 

genom en mindre kemikalieåtgång. 
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1. Introduktion 

1.1 Förord 

Projektet initierades ursprungligen av Ulf Germgård, professor i massateknik vid Karlstads 

Universitet, och gick ut på att titta närmare på hur olika reaktionsbetingelser under 

syrgasdelignifiering påverkar en sur sulfitmassas egenskaper, samt vilket pH som fås efter 

delignifieringen. Under projektet gjordes ett antal olika försök med olika alkalisatser och 

temperaturer. Alkalit som användes under arbetet var magnesiumoxid. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Sulfitprocessen 

Sulfitmassa tillverkas genom att träflis kokas i en sur (eller neutral) lösning av sulfitkemikalier som 

fås genom att svaveldioxid reagerar med en katjon (Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 eller NH4

+
) som tillförs i 

alkalisk form och bildar de sulfitjoner (SO3
2-

) som processen fått sitt namn ifrån.  

 

Sulfitprocessen var bland de tidigaste formerna av kemisk massaproduktion och  började användas 

vid Bergviks sulfitfabrik redan 1874 men det dröjde ytterliggare några år med utveckling innan den 

fick sitt genombrott under tidigt 1880-tal. Innan detta hade det funnits mekaniska processer för 

tillverkning av papper, med trä som råmaterial, som led av dålig kvalitet och missfärgningar 

samtidigt som den  dåvarande soda processen kostade för mycket. Sulfitprocessen blev också 

populär då den producerade en vitare massa än de andra alternativen  och luktade heller inte lika illa 

som sulfatprocessen. Sulfitprocessen tappade först i popularitet efter att sulfatprocessen fick en 

effektiv kemikalieåtervinning som sulfitprocessen inte kunde mäta sig med i och med uppfinningen 

av sodapannan på 1920-talet. [1][2] 

 

I dagsläget finns det dock effektiva återvinningssystem även för sulfitmassa med magnesium- och 

natriumbas. Av dessa har magnesium den enklaste återvinningen och är därför den mest använda 

även om det finns enskilda bruk, t.ex. Domsjö, som använder sig av natrium som bas samt norska 

Borregard som använder sig av kalcium.  

 

En fördel som sulfitprocessen har i jämförelse med sulfatprocessen är att massan redan efter 

kokningen är relativt ljus och att efterföljande bleksekvens då kan göras mycket kortare och ändå 

uppnå samma ljushet som för en slutblekt sulfatmassa. Detta gör att sulfitmassa bruk kan använda 
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sig av TFC (Totally chlorine free) sekvenser för blekning medan en sulfatmassa oftast behöver en 

ECF (Elementally chlorine free) sekvens för att nå samma ljushet. 

 

Det finns dock några nackdelar med sulfitmassa. En är att i jämförelse med sulfatmassa så får man 

en lägre cellulosahalt i massan vilket innebär att en större andel kommer att bestå av hemicellulosa. 

Andra nackdelar är att det är problematiskt att använda sig av tall, då det innehåller pinosylviner 

som kondenserar ligninet i träflisen vid sur sulfitkokning, samt att inte samma styrka kan uppnås. 

Detta bidrar till att sulfitmassa i dagsläget mestadels används till dissolvingmassa, 

kopieringspapper, tissue och fotopapper. [1][2][3] 

1.2.2 Syrgasdelignifiering 

Syrgasdelignifiering kan ses som ett sista steg i kokningen och även som ett första steg i den 

efterföljande bleksekvensen och går ut på att massan delignifieras med syrgas i alkalisk miljö under 

högt tryck. Ligninet, som finns i massan, fungerar som ett bindemedel och har ett antal negativa 

effekter som missfärgning och ett ökat kemikaliebehov vid blekning. Alkalit hjälper här till med att 

öppna upp fiber strukturen så att syrgasen kan tränga in och reagera med fenolgrupper i ligninet och 

därigenom oxidera det.[1] 

 

Syrgasdelignifieringen har flera fördelar i en massaprocess då det först och främst reducerar ligninet 

som finns kvar i massan efter kokningen och genom detta minskar behovet av blekkemikalier i de 

efterföljande stegen. Detta i sin tur reducerar utsläppen av AOX och COD, samtidigt som den ger 

en ekonomisk fördel då kemikalie kostnaderna blir mindre, och sekvensen kan göras kortare. 

Andra fördelar med syrgasdelignifieringen är en mindre andel olösta fibrer , en reducerad mängd 

extraktiva ämnen samt att selektiviteten blir bättre än när man driver kokningen längre. [4] 

Syrgasdelignifiering är idag standard vid produktion av kemisk massa och används vid både ECF 

och TCF blekning och för både sulfit- och sulfatmassa. 

 

Vilka reaktionsbetingelser som används beror främst på vilket alkali man använder under 

syrgasdelignifieringen. Den mest använda kemikalien är NaOH och då räcker det med en alkalisats 

på 10-30 kg/ODT och temperaturer på 90-100 grader under en timme för att reducera ligninet med 

50-70% [5]. Det finns dock en risk att man förlorar mycket av styrkan i massan om man driver 

delignifieringen över 50%. Forskning har dock visat att sura sulfitmassor är motståndskraftigare 

mot detta genom att lignin bindningarna i sulfitmassan inte har hunnit genomgå alkalisk 

stabilisering, som sker vid alkalisk kokning, och därmed bryts lättare och effektivare av alkalier 

under syrgasdelignifieringen.[5]   
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Problemet med NaOH i syrgassteget är att det mesta av sulfitmassan som produceras använder sig 

av magnesiumbas i kokningen.  Då det inte är önskvärt att blanda katjoner innebär det att ett relativt 

komplicerat återvinningssystem kommer att behövas för att avskilja natrium jonerna först. 

Då är det mer fördelaktigt att använda sig av ett magnesium baserat alkali även i syrgassteget då det 

kan återvinnas tillsammans med kokvätskan från det tidigare steget. Det alkali som används främst 

är MgO som bildar Mg(OH)2 i reaktion med vatten och därefter släpper hydroxidjoner. Problemet 

med detta är att MgO är en mycket svagare bas än NaOH med ett slut-pH värde runt 8-9 medan 

NaOH ligger runt 12. Detta leder till en långsammare delignifiering av massan [6]. För att  

kompensera för detta måste man öka temperatur och tryck samt förlänga tiden under syrgassteget 

[1][7].   

 

En fördel som MgO har emot NaOH är dock att magnesium sägs ha en positiv effekt på cellulosan i 

massan genom att bilda komplex med metaller som mangan och järn. Dessa skulle annars kunna 

bilda oselektiva radikaler och därigenom skadar fibrerna under kokning och syrgasdelignifiering 

[1].   

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka hur sulfitmassans kappatal, pH-värde, viskositet och utbyte 

påverkas av olika reaktionsbetingelser under syrgasdelignifiering med MgO som alkali. 

Användandet av just MgO som bas är intressant då MgO relativt enkelt kan återanvändas i ett Mg-

baserat sulfitbruk. 

1.3.1 Frågeställningar 

1. Hur kommer massans kappatal, pH-värde, viskositet och utbyte att påverkas av 

temperatur och tid under syrgasdelignifieringen? 

Detta skulle vara av intresse för massafabriker då det kan innebära processförbättringar som både 

kan minska utsläpp och minska kostnader om optimala förhållanden kan upptäckas.  

 

2. Hur kommer mängden alkali att påverka syrgasdelignifieringen och vilken mängd ger bäst 

resultat? 

Även detta skulle vara av intresse för massafabriker då det också kan innebära processförbättringar 

som både kan minska utsläpp och minska kostnader om optimala förhållanden kan upptäckas.  
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3. Kan MgO vara ett fullgott alternativ till NaOH vid syrgasdelignifiering? 

Detta är intressant då MgO efter syrgasdelignifieringen direkt kan återföras in i tvättsteget som 

föregår. Forskning visar att detta också hjälper selektiviteten under delignifieringen då det 

oxiderade organiska materialet som följer med skyddar cellulosan mot annars skadliga metaller som 

mangan och en bättre fiber stryka kan fås.[1] Det är också intressant att se vilken alkalisats av MgO 

som ger bäst resultat och om det kan fungera lika bra som NaOH då det är en betydligt svagare 

alkali. 
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2. Metoder 

2.1 Preparering 

Alla experiment och provtagningar genomfördes i laboratorierna på Karlstads Universitet. 

Innan experimenten påbörjades hämtades sur sulfitmassa från Nordic Paper i Säffle. 

Massan tvättades noggrant med avjoniserat vatten och torkades med centrifug. 

Därefter användes en pinnkvarn för att slå upp massan till mindre delar som sedan blandades väl för 

att få massan så homogen som möjligt med avseende på torrhalt.  

 

Torrhalts prover genomfördes med torrhaltsvåg  och sammanlagt fem prover togs från olika delar av 

massa påsen. Torrhalten på massan bestämdes till 37,1 ± 0,6 [95%] men avrundades till 37% vid 

beräkning av massa för prover. 

 

Då 50g torrtänkt massa skulle användas under syrgassteget, och då minst 18 prover skulle köras, så 

tillverkades ca 30 påsar med 135,1g fuktig massa i varje. Detta så att extra prover skulle kunna tas 

vid behov på grund av utökade experiment eller eventuella misstag. 

Ett förslag på betingelser gavs i samband med att projektet tilldelades och det fanns inga 

anledningar att ändra på dem då de passade med vad som tidigare har använts inom området.  

 

Betingelser: 

Temperaturer: 110°C, 120°C, 130°C, 140°C (inte med i ursprungliga experimenten) 

Alkalisatser MgO: 10 kg/ODT, 20 kg/ODT, 30 kg/ODT  

Syrgastryck: 6 bar 

Massakoncentration: 11% 

Torr massa: 50g 

Tid: 1-2h 

2.2 Autoklav kokning  

Syrgasdelignifieringen genomfördes i ett polyetylenglykol bad (PEG) med 6st autoklaver som 

roterades med en konstant hastighet. Innan autoklaverna fylldes så blandades först en slurry till av 

de sedan tidigare bestämda alkalisatserna av MgO och 319,4g avjoniserat vatten.  

Mängden tillsatt vatten beräknades så att massan skulle ha en koncentration på 11% i autoklaven. 

Slurryn hälldes efter detta över massan och blandades innan mixen överfördes till autoklaven. 
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Därefter lades ett syrgastryck på 6 bar till i autoklaven innan ventilerna tillförslöts och autoklaverna 

placerades i PEG badet.  

Autoklaverna tilläts rotera i ca 10 min innan själva tidtagningen startades så att rätt temperatur 

skulle hinna inställa sig. 

 

Efter 60 min togs tre autoklaver med tre olika alkalisatser ut ur PEG badet och ställdes i vattenbad 

för kylning. Efter ytterliggare 60 min togs dom kvarvarande tre autoklaverna ut och kyldes. 

Efter kylningen öppnades toppventilerna så att syrgasen tilläts lämna autoklaverna och massan 

tömdes därefter i ett saft filter. Innan massorna tvättades kramades vätska ut och sparades för senare 

pH mätning.  

 

Massorna tvättades därefter noggrant med varmt kranvatten och sköljdes sedan snabbt med 

avjoniserat vatten innan de centrifugerades och vägdes för att kunna beräkna utbytet. Efter 

vägningen delades massan upp i mindre bitar igen med pinnkvarn och placerades i separata och 

slutna plastpåsar för att hålla samma fukthalt under förvaring och provtagning. 

2.3 Provtagningar 

2.3.1 Utbyte 

Innan utbytet beräknades togs torrhaltsprover på massorna. Tre prover togs från varje massa och 

tilläts torka i ett 105°C värmeskåp över natten. Torrhalten bestämdes och avrundades till närmaste 

halva  %. 

Därefter beräknades utbytet genom ekvation [1] 

Utbyte = kvarvarande massa ∙ torrhalt / invägd massa (torr)              [1] 

2.3.2 pH-värde 

pH-värden på syrgasavluten bestämdes med hjälp av pH-mätare där avluten först fick stå i 

vattenbad tills de blivit tempererade till 25°C. 

2.3.3 Viskositet 

Viskositeten hos massorna bestämdes med standardmetoden SS-ISO 5351:2010 

2.3.4 Kappatal 

Kappatalen hos massorna bestämdes med standardmetoden ISO 302 
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3. Resultat och diskussion 

Siffrorna som används i följande diagram är medelvärdet från två mätningar på varje massa. Då 

arbetet hade en relativt kort laborativ del fanns det bara tid till två mätningar för vardera massa. 

Dessa värden skall därför inte ses som absoluta utan mer som riktvärden. Detta gäller speciellt för 

viskositets delen där väldigt höga tal fås genomgående. Det skall också noteras att i Figur 8 så 

används värdena endast från den andra provtagningen då värdena från den första mätning låg 

väldigt lång utanför godkända mätningsintervall. 

3.1 Obehandlad massa 

Den obehandlade massans kappatal och viskositetsprov bestämdes först för att användas som 

utgångspunkt till analyserna av dom efterföljande försöken. Kappatalet bestämdes till 23,4 ± 0,4 

[95%] och viskositeten till 1372 ± 23 ml/g [95%] 

 

3.2 Utbyte 
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Figur 1.  Utbytet med tid och alkalistats som variabler vid 110°C 
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Figur 2. Utbytet med tid och alkalistats som variabler vid 120°C 
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Figur 3. Utbytet med tid och alkalistats som variabler vid 130°C 
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Figur 4. Utbytet med tid och alkalistats som variabler vid 140°C 

 

 

Vid 110°C (Figur 1) är utbytet mellan 93-97% på samtliga försök. Det är värt att notera att utbytet 

här blir högre med en högre alkalisats och att en förlängd tid inte verkar påverka utbytet. 

 

Vid 120°C (Figur 2) fås ett mer jämnt utbyte som dock inte verkar ökar med ökad alkalisats som 

kunde ses vid 110°C.  

 

Utbytet vid 130°C (Figur 3) är i stort sett detsamma som vid 120°C men det ser återigen ut som att 

en högre mängd alkali ger ett högre utbyte. 

 

140°C (Figur 4) ingick inte i de ursprungliga experimenten men gjordes för att se hur en väldigt hög 

temperatur skulle påverka massans utbyte. Även här ses samma mönster som vid 110°C och 130°C, 

dvs. att högre alkalisats ger ett högre utbyte. Utbytet har däremot sjunkit ända ner till 90% vid 2h 

och 20kg/t vilket skulle betyda att mer cellulosa/hemicellulosa har försvunnit.  

 

Även fast det inte påverkar vid 110°C så innebär en förläng tid i övriga fall att utbytet sjunker. 

Detta beror på att delignifieringen drivs lite längre och att selektiviteten hos syrgasen blir sämre. 
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3.3 Slut-pH 
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Figur 5. Jämförelse av slut-pH för olika temperaturer vid given alkalisats och tid. 
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Figur 6. Jämförelse av slut-pH för olika temperaturer vid given alkalisats och tid. 
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Jämför man slut-pH mellan dom olika temperaturerna (Figur 5 & 6) ser man klart att vid högre 

temperaturer så går pH-värdet ner vilket beror på att mer alkali förbrukas.  

Speciellt tydligt är detta vid 140°C där slut-pH är nästan nere på ett pH-värde av 6 och har börjat 

närma sig den sura sidan.  

Detta skulle då kunna innebära att delignifieringen tappar i effektivitet då en basisk miljö behövs 

för att luckra upp fibrerna så syrgasen kan reagera med ligninet.  

 

3.4 Viskositet 

Viskositet används som ett mått på massans styrka. 
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Figur 7. Viskositet med tid och alkalisats som variabler vid 110°C. 
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Figur 8. Viskositet med tid och alkalisats som variabler vid 120°C. 
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Figur 9. Viskositet med tid och alkalisats som variabler vid 130°C. 
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Figur 10. Viskositet med tid och alkalisats som variabler vid 140°C. 

 

Några direkta mönster är svåra att urskilja ur viskositets värdena om man bortser från 140°C där det 

framkommer mer tydligt. Detta beror på att startmassan hade en väldigt hög viskositet och att 

massorna inte tappar särskilt mycket i viskositet under delignifieringen. Viskositets proverna blir 

mer osäkra desto högre värden man har och speciellt när de går över 1250 ml/g vilket sker i de 

flesta mätningarna.  

 

Vid 140°C däremot så har dom hårda betingelserna gjort att en tydligare viskositets skillnad kan 

ses. Här verkar det som att viskositeten kan hållas uppe genom tillsats av mer alkali när man 

använder sig av väldigt höga temperaturer som annars skulle kunna skada cellulosan.  

Vid övriga temperaturer är resultaten mer osäkra då viskositets värdena är så höga. 

Detta kan då möjligen förklaras med att magnesiumet har en skyddande inverkan på cellulosan. 

Detta genom att magnesiumet bildar komplex med metaller som mangan och järn som därför inte 

kan närvara vid andra reaktioner som skulle kunna skada massan genom radikaler[1]. Då massa 

fibrerna kommer att skyddas kommer de inte heller att klyvas lika lätt och en högre viskositet 

behålls. 
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För övrigt så minskar viskositeten inte särskilt mycket ens vid de aggressivaste förhållanden som 

använts. Om man räknar med en start viskositeten på 1395 (högt räknat) och tar den lägsta 

noteringen vid 1135 så är det ändå bara en minskning av viskositeten med 260 enheter. Detta 

motsvarar en procentuell minskning på ungefär 19%.  Även detta stämmer med tidigare forskning 

som har konstaterat att mer än 80% av ligninet i  sulfitmassa kan tas bort utan substantiella förluster 

av styrka/viskositet[5].   

3.5 Kappatal 

Kappatal används som ett mått på ligninhalten i massa. 
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Figur 11. Kappatal med tid och alkalisats som variabler vid 110°C. 
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Figur 12. Kappatal med tid och alkalisats som variabler vid 120°C. 
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Figur 13. Kappatal med tid och alkalisats som variabler vid 130°C. 
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Figur 14. Kappatal med tid och alkalisats som variabler vid 140°C. 

 

 

Kappatalen är den intressantaste delen av provtagningen då syftet med syrgasdelignifieringen är just 

att reducera andelen lignin i massan.  

 

Om man tittar på resultaten så är det lite förvånande att en reduktion på nästan 10 kappatal kan fås 

redan vid en alkalisats på 10 kg/ODT och 110°C, betingelser som inte ligger allt för långt från vad 

som används för NaOH. Med ett start kappatal på 23,4 innebär detta att ca 43% av ligninet 

reducerats. 

 

Högre temperaturer ger också en större reduktion av kappatalet för massan och vid 140°C är 

kappatalet så lågt som 4,9 efter 2h och med 10 kg/ODT MgO. Detta innebär en kappatals reduktion 

på nästan 80% vilket får anses som väldigt bra.  

 

Det intressantaste från kappatalen är dock mönstret som återfås vid alla provtagningar utom en vid 

120°C. Det visar att även fast kappatalet minskar med ökande temperatur, tappar delignifieringen i 

effektivitet när man ökar alkalisatsen. Detta är något förvånande då resultatet som förväntades var 

att syrgasdelignifieringen skulle bli mera effektiv vid en högre alkalisats.  

Det är i nuläget lite oklart varför detta sker men det finns några teorier som kanske skulle kunna 

förklara det.  
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Den första är att den ökande mängden alkali skulle kunna attackera dom relativt stora mängder 

hemicellulosa som återfinns i sulfitmassa. Effekten skulle då bli att även fast mer lignin har tagits 

bort ur massan så har samtidigt en större del hemicellulosa också försvunnit vilket skulle innebära 

att den procentuella andelen lignin ökat. Detta skulle kunna ge resultaten som syns i diagrammen.  

Något som talar emot detta är dock att utbytet för alla prover ligger mellan 90-97% och att det 

egentligen inte försvunnit  nog mycket för att en minskning av hemicellulosa skulle kunna göra ett 

sådant utslag.  

För att få mer insikt skulle ett kolhydrat prov (gaskromatografi) på både de syrgasdelignifierade 

massorna och ursprungsmassan behöva göras. Detta fanns det dock inte tid till under detta arbete då 

detta var ett resultat som inte förväntades och då det inte finns rätt utrustning för denna analys på 

universitetet. 

 

Den andra teorin är att det skulle kunna bero på att jonstyrkan i lösningen ökar när man använder 

MgO istället för NaOH. Då Mg har en +2 laddning och Na en +1 laddning innebär det att när man 

beräknar en lösnings jonstyrka så blir lösningen med Mg ca. 4 gånger starkare. Teorin är då att den 

extra styrkan skulle kunna göra att fibern inte luckrades upp lika mycket på grund av fler + 

laddningar i lösningen och att ligninet därav skulle bli svårare att lösa ut. De ökande 

alkalimängderna skulle då ytterliggare förstärka denna effekt och kunna förklara resultaten. 

 

Tester för denna teori gjordes på ytterligare 3 prover vid 130°C med en tillsats av magnesiumsulfat 

hexahydrat (MgSO4 ∙ 6H2O). Tillsatsen av saltet beräknades så att jonstyrkan i lösningen skulle bli 

dubbelt så stark och resultaten från detta redovisas nästa sida. 
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Figur 15. Kappatal vid 130°C och MgSO4 tillsats. Proverna som testades var de tre olika MgO satserna under 1h tid. 
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Figur 16. Jämförelse mellan resultat med och utan MgSO4 tillsats vid 130°C. 
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Som man kan se i diagrammen så blir skillnaden väldigt liten även fast jonstyrkan i lösningen skall 

vara fördubblad. Det är dock en liten och stabil skillnad gentemot massan utan MgSO4 tillsats och 

det skulle kunna vara så att jonstyrkan faktiskt påverkar. Det är dock för tidigt att säga då det endast 

fanns tid för att göra tre tester på detta. Ytterliggare tester och ev. med någon annan tillsats skulle 

kunna ge tydligare resultat. Förslagsvis borde MgCl2 också kunna användas till ytterliggare tester. 

 

Dock talar mycket för att det är just magnesiumoxiden som påverkar på något sätt. En provomgång 

med endast väldigt små mängder alkali testades också och resultaten kan ses nedan. 
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Figur 17. Kappatal vid 120°C och med väldigt små mängder alkali. 
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Figur 18. Viskositet vid 120°C och med väldigt små mängder alkali. 

 

Om man först tittar på viskositeten i (Figur 18) så kan man se att den är rätt lik övriga 

viskositetsprover, dvs. viskositeten behålls bättre när mer alkali tillsätts även om det är i väldigt små 

mängder. 

 

När man däremot jämför kappatalen (Figur 17) så är det den motsatta effekten som gäller vid 

väldigt små tillsatser av alkali. Det är helt enkelt den förväntade effekten man får här där 

reduktionen av kappatalen blir större med högre mängder alkali. Detta borde då indikera att 

magnesiumoxiden har någon sorts effekt på massan som gör att reduktionen blir mindre vid större 

mängder alkali.  

Förutom jonstyrkan så finns det ytterliggare en teori som kan sammankopplas med denna. 

 

Reaktionerna som sker i slurryn med MgO är att den först genomgår en reaktion med vatten och 

bildar Mg(OH)2. Mg(OH)2 dissocierar därefter och frigör hydroxidjoner (OH
-
).  

Reaktionsstegen för detta kan ses nedan: 

(1) MgO + H2O ↔ Mg(OH)2 

(2) Mg(OH)2 ↔ Mg(OH)
+
 + OH

-
 

(3) MgOH
+
 ↔ Mg

2+ 
+ OH

-
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Hydroxidjonerna kan därefter reagera med massan genom att plocka upp väte (H
+
) från 

fiberväggen. Genom att plocka väten från massan ges denna en negativ laddning och sväller så att 

syrgasen kan reagera med ligninet. 

Den sista teorin är då att vid alkalisatser över 10 kg/ODT så kommer ett överskott av 

magnesiumjoner att finnas i lösningen och då massa fibrerna fungerar som jonbytare kan dessa 

skapa mycket starka bindningar med magnesium katjonerna. Ökad mängd alkali och ett högre pH-

värde skulle då innebära fler bindningar till dessa vilket i sin tur innebär att fibern kommer att dra 

ihop sig igen. Detta skulle då leda till att syrgasen få svårare att tränga in och oxidera ligninet då 

dom porer och hålrum som finns skulle bli mindre. 

En bild för hur detta fungerar för natrium kan ses nedan. 

 

Figur 19. Absorberad mängd natrium vid ökande pH för olika kappa värden hos en sulfatmassa baserad på tall. [8] 

 

I Figur 19 kan man se att vid ökande pH-värden så ökar också absorptionen av natriumjoner till 

massans yta.  

Även fast detta endast har studerats för natriumjoner så skulle man kunna anta att samma sak skulle 

vara sant för magnesiumjoner.  
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4. Slutsatser 

Om man försöker knyta tillbaka till dom frågeställningar som formulerades i början av försöket så 

tycker jag att de har besvarats väl under projektet. 

Det syns tydligt att både tid och temperatur har effekter på delignifieringen och valen av dem beror 

helt enkelt på hur mycket lignin man behöver reducera då en förlängd tid oftast betyder att 

ytterliggare lite lignin kan reduceras. Den förlängda tiden påverkar också viskositeten mindre än att 

höja temperaturen. 

När det gäller temperaturen så behöver valet bara baseras på hur mycket man vill sänka ligninhalten 

med, då det upp till 140°C  är möjligt att reducera den med upp till 80%, utan substantiella förluster 

av vare sig utbyte eller viskositet, samtidigt som 110°C räcker för en reduktion på ca. 40%.  

Även vid användandet av alkalimängder kan en viktig slutsats dras. Det är att den minsta mängden 

på 10 kg/ODT är den som är mest effektiv när det gäller delignifieringen och detta syns i alla 

försöken. Detta skulle då innebära att mindre kemikalier kommer att behövas under 

syrgasdelignifieringen än vad man tidigare har trott. 

Förutom att mindre alkali skulle behövas under själva delignifieringen så skulle det fortfarande ha 

den positiva effekten av att minska kemikaliebehovet också under slutblekningen, vilket skulle 

innebära betydligt mindre utsläpp i miljön samtidigt som ekonomiska besparingar skulle kunna 

göras även på de kemikalierna. Återföring av syrgasavluten i ett återvinningssystem skulle 

ytterliggare förstärka den ekonomiska och miljömässiga effekten. 

Avslutningsvis bör det sägas att ett magnesiumbaserat alkali verkligen kan vara ett bra alternativ till 

NaOH då resultaten pekar mot att mängden alkali inte skulle behöva ökas och att ligninet kan 

reduceras väldigt mycket genom att bara öka temperatur och tid.  

Det finns dock några frågor gällande magnesiumoxidens effekt på delignifieringen som skulle 

behöva utredas ytterliggare.  

Förhoppningsvis kan detta arbetet ligga som grund för detta. 
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5. Tackord 

Först och främst vill jag tacka Ulf Germgård (Karlstads Universitet) för hans stöd och kompetens 

under projektet och även  tålamod då jag i början av arbetet inte hade någon direkt erfarenhet av 

sulfitmassa eller syrgasdelignifiering.  

Jag skulle även vilja tacka Niklas Kvarnlöf (Karlstads Universitet) för hans hjälp under den 

laborativa delen av projektet samt Nordic Paper Seffle för bidraget av massa. 
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7. Appendix 

7.1 Obehandlad massa 

Prov Torrhalt 

1 36 

2 37 

3 36,2 

4 37,7 

5 37,9 

6 37,5 

Medelvärde 37,1 

 

Prov Kappatal 

1 23,6 

2 23,1 

3 23,1 

4 23,8 

Medelvärde 23,4 

 

Prov Viskositet (ml/g) 

1 1345 

2 1365 

3 1377 

4 1400 

Medelvärde 1372 
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7.2 110°C 

Betingelser pH Torrhalt (%) Utbyte (%) 

1h, 10kg/t MgO 9 35,5 94 

2h, 10kg/t MgO 8,8 35,5 93 

1h, 20kg/t MgO 9,4 35,5 95 

2h, 20kg/t MgO 9,2 36 95 

1h, 30kg/t MgO 9,4 36 97 

2h, 30kg/t MgO 9,4 36 97 

 

7.2.1 Viskositet 

Betingelser Prov 1 (ml/g) Prov 2 (ml/g) Medelvärde (ml/g) 

1h, 10kg/t MgO 1353 1438 1396 

2h, 10kg/t MgO 1383 1377 1380 

1h, 20kg/t MgO 1343 1423 1383 

2h, 20kg/t MgO 1430 1363 1397 

1h, 30kg/t MgO 1401 1363 1382 

2h, 30kg/t MgO 1354 1377 1366 

 

7.2.2 Kappatal 

Betingelser Prov 1 (kappatal) Prov 2 (kappatal) Medelvärde (kappatal) 

1h, 10kg/t MgO 13,7 13,7 13,7 

2h, 10kg/t MgO 11,7 11,6 11,7 

1h, 20kg/t MgO 14,1 14,2 14,2 

2h, 20kg/t MgO 12,2 12,3 12,3 

1h, 30kg/t MgO 15,1 15,3 15,2 

2h, 30kg/t MgO 12,8 12,8 12,8 
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7.3 120°C 

 

Prov pH Torrhalt (%) Utbyte (%) 

1h, 10kg/t MgO 8,8 35 93 

2h, 10kg/t MgO 8,5 35 93 

1h, 20kg/t MgO 9,3 35 94 

2h, 20kg/t MgO 9,1 35 92 

1h, 30kg/t MgO 9,4 35 94 

2h, 30kg/t MgO 9,2 35 93 

 

 

7.3.1 Viskositet 

Betingelser Prov 1 (ml/g) Prov 2 (ml/g) Medelvärde (ml/g) 

1h, 10kg/t MgO 1458 1406 1432 

2h, 10kg/t MgO 1456 1345 1400 

1h, 20kg/t MgO 1457 1376 1416 

2h, 20kg/t MgO 1343 1345 1344 

1h, 30kg/t MgO 1456 1376 1416 

2h, 30kg/t MgO 1452 1375 1414 

 

7.3.2 Kappatal 

Betingelser Prov 1 (kappatal) Prov 2 (kappatal) Medelvärde (kappatal) 

1h, 10kg/t MgO 12,7 11,7 12,2 

2h, 10kg/t MgO 9,6 8,9 9,3 

1h, 20kg/t MgO 13,5 12,4 13 

2h, 20kg/t MgO 10,1 9,4 9,8 

1h, 30kg/t MgO 13,4 12,5 13 

2h, 30kg/t MgO 10,7 10 10,4 
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7.4 130°C 

 

Prov pH Torrhalt (%) Utbyte (%) 

1h, 10kg/t MgO 8,5 35,5 92 

2h, 10kg/t MgO 7,9 35,5 93 

1h, 20kg/t MgO 8,9 36 94 

2h, 20kg/t MgO 8,6 35,5 92 

1h, 30kg/t MgO 9,2 37 95 

2h, 30kg/t MgO 9 36 93 

 

 

7.4.1 Viskositet 

 

Betingelser Prov 1 (ml/g) Prov 2 (ml/g) Medelvärde (ml/g) 

1h, 10kg/t MgO 1453 1361 1407 

2h, 10kg/t MgO 1209 1208 1209 

1h, 20kg/t MgO 1332 1318 1325 

2h, 20kg/t MgO 1289 1267 1278 

1h, 30kg/t MgO 1333 1356 1345 

2h, 30kg/t MgO 1160 1334 1247 

 

7.4.2 Kappatal 

Betingelser Prov 1 (kappatal) Prov 2 (kappatal) Medelvärde (kappatal) 

1h, 10kg/t MgO 9,9 9 9,5 

2h, 10kg/t MgO 6,8 6 6,4 

1h, 20kg/t MgO 10,6 9,6 10,1 

2h, 20kg/t MgO 7,5 6,9 7,2 

1h, 30kg/t MgO 11,9 10,8 11,4 

2h, 30kg/t MgO 7,4 7,3 7,4 

 

 



39 

 

7.5 140°C 

 

Prov pH Torrhalt (%) Utbyte (%) 

1h, 10kg/t MgO 7,9 35 91 

2h, 10kg/t MgO 6,4 36 91 

1h, 20kg/t MgO 8,8 35 93 

2h, 20kg/t MgO 8,6 36 90 

1h, 30kg/t MgO 9,1 36 94 

2h, 30kg/t MgO 8,9 36 92 

 

 

 

7.5.1 Viskositet 

Prov Viskositet (ml/g) 

1h, 10kg/t MgO 1196 

2h, 10kg/t MgO 1135 

1h, 20kg/t MgO 1266 

2h, 20kg/t MgO 1147 

1h, 30kg/t MgO 1333 

2h, 30kg/t MgO 1160 

 

 

7.5.2 Kappatal 

Prov Kappatal 

1h, 10kg/t MgO 6,8 

2h, 10kg/t MgO 4,9 

1h, 20kg/t MgO 7,4 

2h, 20kg/t MgO 5,1 

1h, 30kg/t MgO 8,4 

2h, 30kg/t MgO 5,6 
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7.6 MgSO4 tillsats 

Prov pH Torrhalt (%) Utbyte (%) MgSO4 (kg/t) 

1h, 10kg/t MgO 8,4 36 93 57 

1h, 20kg/t MgO 9 36 94 113 

1h, 30kg/t MgO 9,1 35 94 170 

 

 

7.6.1 Viskositet 

Prov Viskositet (ml/g) MgSO4 kg/t 

1h, 10kg/t MgO 1310 57 

1h, 20kg/t MgO 1310 113 

1h, 30kg/t MgO 1349 170 

 

7.6.2 Kappatal 

Prov Kappatal MgSO4 kg/t 

1h, 10kg/t MgO 9,4 57 

1h, 20kg/t MgO 10,9 113 

1h, 30kg/t MgO 12 170 

 

 

7.7 120 °C katalytisk mängd alkali 

Prov pH Torrhalt (%) Utbyte (%) 

1h, 1kg/t MgO 4,9 36,5 98 

2h, 1kg/t MgO 4,5 36 96,1 

1h, 2kg/t MgO 5,7 36 95,8 

2h, 2kg/t MgO 5,3 36 96,4 

1h, 3kg/t MgO 6,5 36 94,7 

2h, 3kg/t MgO 5,6 37 96,4 
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7.7.1 Viskositet 

Prov Viskositet (ml/g) 

1h, 1kg/t MgO 1256 

2h, 1kg/t MgO 1160 

1h, 2kg/t MgO 1332 

2h, 2kg/t MgO 1279 

1h, 3kg/t MgO 1391 

2h, 3kg/t MgO 1289 

 

7.7.2 Kappatal 

Prov Kappatal 

1h, 1kg/t MgO 17,4 

2h, 1kg/t MgO 15,6 

1h, 2kg/t MgO 16,2 

2h, 2kg/t MgO 14,3 

1h, 3kg/t MgO 15,7 

2h, 3kg/t MgO 13,4 
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