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Förord 

Snart kan jag titulera mig som civilingenjör och examensbeviset i Kemiteknik från Luleå 

tekniska universitet är inom räckhåll. Examensarbetet genomfördes vid Smurfit Kappa Piteå 

där en undersökning gjordes för att utreda förbättringsåtgärder för en ökad talloljeproduktion.  

Jag skulle vilja tacka alla som bidragit till genomförandet av mitt examensarbete. Ett speciellt 

tack riktar jag till Pierre Wikström, personalen på Tech Center och operatörerna på avdelningen 

Lut som varit hjälpsamma och tillmötesgående genom hela examensarbetet.  

 

Jonas Isaksson 

Piteå, februari 2017  
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Sammanfattning 
Sodapannan hos Smurfit Kappa Piteå är en av flaskhalsarna i produktionsflödet. Detta har till 

följd att tjockluten ackumulerar medan resterande lutar minskar, på grund av detta måste övriga 

enheter tidvis minska produktionen. Sodapannan har dessutom gett en varierad ångproduktion 

per ts (torrsubstans) lut vilket tros vara relaterat till lutens såpinnehåll, tidigare analyser påvisat 

stora variationer i avsåpning. Eftersom såpa har högre energivärde än svartlut ligger detta som 

grund till kopplingen mellan variationen i ångproduktion per ts lut och avsåpningen. 

Avskild såpa vidareförädlas till tallolja i hartskokeriet, Smurfit Kappa Piteå använder en HDS 

(hydrodynamisk separator) för att avskilja tallolja från spjälkvätska. Tallolja används bland 

annat för framställning av biodiesel och de senaste årens intresse för biobränslen har även 

bidragit med större fokus på talloljetillverkningen vid pappersbruken. Smurfit Kappa Piteå har 

på senare tid gjort två större förändringar som har en direkt påverkan på talloljeproduktionen. 

Avsåpningsparken har byggts ut och flödet av spjälkvätska har lagts om till efter avsåpning 

istället för före avsåpning. Företaget är därför intresserade av en djupare analys för att 

undersöka hur förändringarna påverkat talloljeproduktionen och vad som kan göras för att 

ytterligare förbättra den. 

I detta projekt undersöks förluster av såpa och tallolja till sodapannan, hur förlusterna påverkar 

ångproduktionen per ts lut samt möjliga förbättringsåtgärder för en ökad talloljeproduktion. För 

att utreda förlusterna genomfördes en kartering vid tio olika tillfällen där talloljeinnehåll i 

svartlut samt såpans talloljeinnehåll fastställdes. Från detta erhölls följande resultat; 

avsåpningens verkningsgrad var cirka 94 % i blandlutssteget och 0 % i mellanlutssteget. 

Medelutbytet av tallolja i hartskokeriet var 70 %. Resultatet från karteringen analyserades med 

SIMCA tillsammans med tillgängliga variabler som påverkar avsåpningen, ingen specifik 

variabel visades påverka avsåpningen i betydande grad. Via en sammanställning av tallolje- 

och såpförlusterna visades en förbättringspotential för ökad talloljeproduktion på 42 % över 

HDS:en och 4 % över blandlutssteget vid hypotetiska utbyten på 100 % för vardera enhet. Ur 

förlusterna beräknades även den extra belastning som erläggs sodapannan och hur 

ångproduktionen per ts lut varierade med avseende på detta. Variationen i ångproduktion per ts 

lut gick inte att korrelera till förlorad såpa och tallolja. Vid drift av HDS:en, bidrog dess 

talloljeförluster med 1,1 % ökning av medelenergi på brännluten samtidigt som förlusten av 

såpa vid avsåpning bidrog med en medelenergiökning på 0,3 %.  

Utöver detta undersöktes även talloljeproduktionen med avseende på massaproduktionen för 

perioden 2010-2016. Från detta kunde en tydlig årstidsvariation urskiljas. Totalutbytet av 

tallolja från massa hade stigit samtidigt som kvoten löv/barr minskat. De senaste månaderna 

påvisade ett minskat totalutbyte av tallolja från massan vilket kopplades till omläggning av 

spjälkvätska till efter avsåpning från att tidigare återinförts före avsåpning.  
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Abstract 
The recovery boiler at Smurfit Kappa Piteå is one of the bottlenecks in the production flow. 

Because of this heavy black liquor accumulates while remaining liquors decreases, which 

results in reduced production in other units. The recovery boiler has at various times produced 

different amount of steam in relation to the dry solids input. Previous analyses have shown large 

variations in soap separation efficiency. This might be the explanation for the variations in the 

recovery boiler since soap carry-over increase the heating value of black liquor. 

Skimmed soap is further refined into tall oil, Smurfit Kappa Piteå uses an HDS (hydrodynamic 

separator) to separate tall oil from brine. Today’s interest in biofuels has increased the focus of 

tall oil production since it is used for production of biodiesel. Smurfit Kappa Piteå has recently 

made two major changes that have a direct impact on the production of tall oil. They have 

installed one more skimmer and changed the return flow of brine to after skimming instead of 

before skimming. The company is therefore interested in an evaluation to determine how the 

changes have affected the tall oil production and what can be done to further improve it. 

Following questions are investigated in the project; losses of soap and tall oil to the recovery 

boiler, how these losses affect steam production in relation to the dry solids input and possible 

improvements for an increased tall oil production. To investigate losses of soap and tall oil, 

samples were taken at ten different occasions to determine tall oil content in black liquor and 

tall oil content in soap. From this following results were obtained; average soap skimming 

efficiency was 94 % in the first step and 0 % in the second step. The average yield of tall oil in 

the HDS was approximately 70 %. Skimming efficiency together with its affecting variables 

were analysed with SIMCA. No specific variable was shown to have a significant impact on 

skimming efficiency. The total losses of soap and tall oil showed a potential tall oil production 

increase of 42 % in the HDS and 4 % in the first skimming step with hypothetical yields of 

100% for each unit. The losses of soap and tall oil could not be correlated to the variations of 

steam production in relation to the dry solids input. During operation of the HDS, tall oil losses 

contributed with a 1.1 % average increase in combustion energy of black liquor, while the losses 

of soap in skimming contributed with a 0.3 % average increase.  

Tall oil production was also investigated in consideration of pulp production for the period 

2010-2016. From this, a clear seasonal variation was distinguished. The total yield of tall oil 

from pulp had increased while the ratio of hardwood/softwood had decreased. The last months 

showed a decreased total yield of tall oil from pulp, which was related to the change of the 

return flow of brine to after skimming instead of before. 
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Teckenförklaring 

Symbol Förklaring   Enhet 

Adt 

Ds  

Air dried ton 

Diameter såppartikel 

𝑡𝑜𝑛 

𝑚 

E Värmeenergi 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

f Volymetriskt flöde  𝑚3 ℎ−1 

F Torrsubstansflöde 𝑘𝑔 ℎ−1 

Heff Effektivt energivärde per torrsubstans 𝑀𝐽 𝑘𝑔−1 

Hkal  Kalorimetriskt värmevärde per torrsubstans 𝑀𝐽 𝑘𝑔−1 

k Gravitationskonstant 𝑚 𝑠−1 

M Massa (vikt)  𝑔 

R Reduktionsgrad % 

S  Andel svavel per torrsubstans  𝑔 𝑘𝑔−1 

T Temperatur °𝐶 

ts Torrsubstans % 

vs Stighastighet såppartikel 𝑚 𝑠−1 

X Andel väte per torrsubstans 𝑔 𝑘𝑔−1 

 Verkningsgrad % 

 Viskositet 𝑘𝑔 𝑚−1𝑠−1 

ρ  Densitet 𝑘𝑔 𝑚−3 

ρS  Densitet, såpa 𝑘𝑔 𝑚−3 
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Kemiska förkortningar 

Förkortning Namn 

CaCO3 Kalciumkarbonat 

CaO  Kalciumoxid 

CaSO4 Kalciumsulfat 

Ca2+ Kaciumjon 

Ca(OH)2 Kalciumhydroxid (släckt kalk) 

CO2 Koldioxid 

H2S  Vätesulfid 

H2SO4 Svavelsyra 

NaOH  Natriumhydroxid 

Na2CO3 Natriumkarbonat 

Na2O  Natriumoxid 

Na2S  Natriumsulfid 

Na2SO4 Natriumsulfat 

SO4
2- Sulfatjon 
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1.    Inledning 

1.1 Verksamhetsbeskrivning Smurfit Kappa Piteå 

Smurfit Kappa Piteå (SKP) är en del av Smurfit Kappa Group, de har omkring 520 anställda 

och omsätter årligen cirka 3,3 miljarder kronor. Företaget tillverkar kraftliner av hög kvalité 

och har en årsproduktion på 700 000 ton. Anläggningen består av en sulfatfabrik med två 

barrlinjer, en lövlinje med blekeri, en returfiberanläggning samt dubbla pappersmaskiner. Deras 

kunder är tillverkare av wellpappförpackningar som framförallt är lokaliserade i Skandinavien 

och nordvästra Europa. SKP tillverkar brun och ytvit kraftliner som används till det plana 

ytskiktet på en wellpappförpackning. Vid tillverkningen används huvudsakligen ny vedråvara 

(Smurfit Kappa, 2015-03-05). 

1.2  Bakgrund 

Sodapannan hos SKP är en av flaskhalsarna i produktionsflödet, eftersom lutcykeln är sluten 

har detta till följd att tjocklut ackumulerar medan resterande lutar minskar vid hög produktion. 

Kokeriet måste därför anpassa massaproduktionen efter tillgång av vitlut samtidigt som 

pappersbruket anpassar deras produktion efter massatillgång. Förutom flaskhalseffekten har 

sodapannan under olika tidsperioder gett varierad ångproduktion i förhållande till den lut som 

förbränts. Denna variation tros efter tidigare analyser och teorier vara korrelerad till lutens 

såpinnehåll. Lutens värmevärde ökar vid höga såpinnehåll och tidigare analyser har påvisat 

stora variationer i avsåpning. 

Såpan som avskiljs från luten vidareförädlas till tallolja i hartskokeriet. Tallolja används bland 

annat för framställning av biodiesel och de senaste årens ökade intresse för biobränslen har även 

bidragit till större fokus på talloljetillverkningen vid pappersbruken. SKP har de senaste åren 

gjort två större förändringar som påverkat talloljeproduktionen. De har byggt ut 

avsåpningsparken med ytterligare en blandlutscistern till nuvarande fyra blandlutscisterner och 

tre mellanlutcisterner som alla används för avsåpning. De har även lagt om flödet av 

spjälkvätska från hartskokeriet till mellantjocklut (efter avsåpning) från att tidigare återfört den 

till tunnlut (före avsåpning). Utbyggnaden av ytterligare en blandlutscistern ska bidra med 

högre uppehållstid och lägre ytbelastning vilket i sin tur ska leda till förbättrad avsåpning. 

Omläggningen av spjälkvätska gjordes för att minska problem med inkruster på de tidiga 

indunstningseffekterna. SKP är därför intresserade av en djupare analys för att undersöka hur 

dessa förändringar påverkat talloljeproduktionen samt vad som ytterligare kan göras för att 

förbättra talloljeproduktionen. De senaste åren har även påvisat ett minskat talloljeinnehåll i 

såpan, det finns inga kända orsaker till såpans minskade talloljeinnehåll vilket de därför vill 

utreda (Smurfit Kappa, 2016-01-05).  
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1.3 Syfte och frågeställning 

På grund av variationerna i såpans avskiljningsgrad vid tidigare analyser samt det minskade 

talloljeinnehållet i såpa ska nuvarande analysmetoder utredas och jämföras med andra 

eventuellt bättre metoder. Genom detta fastställs analysmetoder för att genomföra en kartering 

av lutens såpinnehåll och slutligen fastställa förlusten av såpa till sodapannan. Detta bidrar i sin 

tur med ett underlag för att undersöka förbättringsåtgärder för en ökad talloljeproduktion samt 

bestämma i vilken utsträckning sodapannans ångproduktion påverkas av lutens såpinnehåll. 

Förbättrad såpavskiljning skulle medföra lägre belastning på sodapannan, mindre 

beläggningsproblematik i indunstningen och högre talloljeproduktion.  

Följande frågeställningar besvaras i examensarbetet: 

1. Undersöka aktuella analysmetoder för ”såpinnehåll i lut” och ”talloljeinnehåll i såpa”, 

jämföra dessa mot likvärdiga metoder och slutligen utse lämplig metod för respektive 

analys. 

2. Verkningsgrad på avsåpningen. 

3. Talloljeutbyte i hartskokeriet. 

4. Möjliga förbättringsåtgärder för ökad talloljeproduktion. 

5. Undersöka om sodapannans variation av ångproduktion i förhållande till förbränd lut är 

korrelerat till lutens såpinnehåll. 

6. Undersöka talloljeproduktionen och dess variation med avseende på 

massaproduktionen. 

1.4  Avgränsning 

Fokus på detta arbete ligger på indunstning och hartskokeri. Vid undersökning av 

analysmetoder kommer befintliga metoder att efterföljas, utredas och slutligen jämföras mot 

likvärdiga metoder i litteraturen. Analysmetoderna kommer främst jämföras teoretiskt, en 

omfattande utvärdering kommer därför inte genomföras. För att undersöka avsåpningen utförs 

en kartering av såpinnehåll på tunnlut, blandlut, mellanlut och mellantjocklut (efter inblandning 

av spjälkvätska). Eftersom karteringen och dess analyser är tidskrävande genomförs endast tio 

fullständiga karteringar och replikatanalyser utesluts för säkerställande av resultat. Detsamma 

gäller vid analys av såpans talloljeinnehåll. 

Vid analys av talloljeproduktionen och dess variation med avseende på massaproduktion 

sammanställs driftdata från januari 2010-01-01 till och med 2016-06-30. 
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2 Teori 

2.1 Sulfatprocessen 

I sulfatprocessen används satsvisa eller kontinuerliga kokare med vitlut som kokvätska. Kokare 

arbetar under högt tryck och temperatur för att möjliggöra effektiv impregnering och 

delignifiering av fibrerna i veden. Kokvätskan benämns som vitlut, är starkt alkalisk och består 

främst av de två aktiva kokkemikalierna natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S). 

Efter koket tvättas massan med vatten varpå svartlut erhålls. Svartlut består av löst vedsubstans 

och de ursprungliga kokkemikalierna som till stor del omvandlats under koket (Mjöberg, 1992). 

SKP har tre kontinuerliga kokare, två används för barrved och en för lövved (Smurfit Kappa, 

2016). 

2.1.1  Kemikalieåtervinning 

Ur ekonomisk och miljösynpunkt återvinns kokkemikalierna. I svartluten återfinns delar av 

vedens harts i tvålform vilken går under benämningen såpa. För att undvika problem i 

indunstningen avskiljs såpan ur svartluten, den avsåpade svartluten indunstas därefter och 

förbränns slutligen i sodapannan. Vid förbränningen tas energin tillvara från de lösta 

vedsubstanserna och ur botten av sodapannan tas ett kontinuerligt flöde saltsmälta ut genom 

löprännor som löses i svaglut. Lösningen kallas grönlut och innehåller främst natriumsulfid och 

natriumkarbonat (Na2CO3) (Honghi Tran, 2007). Mer om indunstningen och sodapannan tas 

upp i avsnitt 2.5 respektive 2.6. 

Den aktiva kokkemikalien natriumsulfid återfås redan i sodapannan, för att återvinna 

natriumhydroxiden krävs ytterligare processteg. Detta görs i mixeriet, reaktionen är uppdelad i 

två delar kalksläckning (1) och kausticering (2). Genom att låta bränd kalk (CaO) reagera med 

vatten från grönluten erhålls släckt kalk, kalciumhydroxid (Ca(OH)2) enligt reaktion (1). 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑣ä𝑟𝑚𝑒    (1) 

Kalciumhydroxiden reagerar sedan med natriumkarbonat från grönluten vars slutprodukt blir 

natriumhydroxid och mesa, kalciumkarbonat (CaCO3) enligt reaktion (2). 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ↔ 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3   (2) 

Vitluten och dessa ursprungliga aktiva kokkemikalier natriumhydroxid och natriumsulfid är 

därmed återvunna. Innan vitluten kan användas som kokkemikalie måste mesan avskiljas vilket 

normalt görs med filterseparation. För att sluta kemikaliecykeln (se Figur 1), bränns den 

avskilda mesan. I mesaugnen tillsätts värme, då avgår koldioxid (CO2) och bränd kalk fås som 

slutprodukt enligt reaktion (3) (Sanchez, 2007). 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ↔ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2    (3) 

En viss förlust av kokkemikalier sker kontinuerligt i olika processdelar, samtidigt sker en viss 

utblödning för att förhindra ackumulering av processfrämmande grundämnen. På grund av detta 

tillsatts ”make-up” kemikalier för att bibehålla lutstocken som består av vitlut, svartlut och 

grönlut (Honghi Tran, 2007). 
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Figur 1. Förenklat flödesschema över kemikalieåtervinningen (Honghi Tran, 2007). 

2.2  Vedens kemiska beståndsdelar 

Ved är uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Cellulosa har en 

fibrillär struktur med hög styvhet och fungerar som förstärkningselement i trädet. 

Hemicellulosa ger trädet en viss flexibilitet och fungerar som bindemedel mellan cellulosa och 

lignin. Ligninet återfinns till stor del i mittlamellen som binder samman fibrerna i veden 

(Christer Fellers, 1996). Extraktivämnen har till funktion att skydda veden mot insekt- och 

rötangrepp (Bengt Lindgren, 1969) och existerar till stor del som kanalharts (enbart barrved), 

parenkymharts och kärnvedsharts (Back, 1969). 

De kemiska beståndsdelarna och dess fraktion skiljer sig mellan olika trädslag. Tabell 1 ger en 

uppfattning om hur fraktionen kan variera mellan barr- och lövved. Presenterade värden är 

medelvärden och fraktionen kan även variera inom samma art (Christer Fellers, 1996). 

Tabell 1. Kemiska beståndsdelar i ved (Christer Fellers, 1996). 

 Cellulosa Hemicellulosa Lignin Extraktivämnen 

Barrved 42 % 27 % 28 % 3 % 

Lövved 44 % 33 % 20 % 3 % 

 

2.2.1 Extraktivämnen 

Extraktivämnen är den del av veden som går att extrahera med organiska lösningsmedel. Den 

lipofila delen av extraktivämnen går under benämningen harts och medför beläggningsproblem 

vid papperstillverkning. Harts innefattar fria fettsyror, hartssyror, vax, fettalkoholer, steroler, 

sterolestrar, glycerider, ketoner och andra oxiderbara föreningar. Utöver dessa grupper 

innehåller extraktivämnen även en andel polära föreningar (Ana Gutiérrez, 2001). Tabell 2 visar 

hur andelen dietyleterlöslig substans (specifikt organiskt lösningsmedel) varierar inom samt 

mellan olika trädarter. Variationen inom samma art beror framför allt på ålder, klimat och 

genetiska faktorer (Bengt Lindgren, 1969). 
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Tabell 2. Andel dietyleterlöslig substans för ved (Bengt Lindgren, 1969). 

Trädarter Andel [%] 

Tall 2,5–4,8 

Gran 1,0–2,0 

Björk 1,1–3,6 

 

Den dietyleterlösliga substansen kan delas in i fyra huvudgrupper. Hartssyror, fria fettsyror, 

esterifierade fettsyror och neutralämnen. Fettsyror består av en ogrenad kedja av kolväten (R-) 

som är bunden till en karboxylgrupp (-COOH) och skrivs därför med den generella formeln R-

COOH. De flesta fettsyrorna består av 16-24 kolatomer och är antingen mättade eller omättade. 

En del av fettsyrorna återfinns i dess fria form medan majoriteten existerar i dess esterifierade 

form som vax eller fett. Fettsyror tillsammans med glycerol bildar ett fett samtidigt som 

fettalkoholer och steroler bildar vax. Hartssyror existerar som pimaran- eller abietantyp och 

består av en tricyklisk kolväteförening samt en svårförestrad karboxylgrupp. Steroler bildar 

tillsammans med högre fettalkoholer oförtvålbara substanser som även kallas neutralämnen 

(Rainer Ekman, 2000), (Sjödin, 1972). Figur 2 visar andelen samt ett approximativt förhållande 

mellan huvudgrupperna av dietyleterlösliga substanser för olika trädarter (Rainer Ekman, 

2000). 

 

Figur 2. Andel samt approximativt förhållande mellan de olika grupperna av dietyleterlösliga substanser 

(Rainer Ekman, 2000). 

Figur 3 visar den kemiska strukturen på vanliga extraktivämnen ur de olika huvudgrupperna. 

(Rainer Ekman, 2000), (Sjödin, 1972). 
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Figur 3. Kemisk struktur på olika extraktivämnen. Linolsyra (1) och palmitinsyra (2), fria fettsyror. Trilinolein 

(3), esterifierad fettsyra. Pimarsyra (4) och abietinsyra (5), hartssyror. Beta-sitosterol (6), neutralämne. 

(PubChem, 2016). 

2.3  Såpa 

2.3.1  Förtvålning 

Den alkaliska kokvätskan konverterar fria fett- och hartssyror till deras respektive natriumtvål 

även kallat såpa enligt reaktion (4) (Jaakko Pöyry Group, 1999). 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻   +    𝑁𝑎𝑂𝐻   ↔    𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎   +    𝐻2𝑂  (4) 

Utöver vedens ursprungligt fria fettsyror tillkommer ytterligare genom att hög temperatur och 

högt pH i kokaren medför delvis (20-25%) hydrolys av fettsyraestrarna (Johansson, 2007). Vid 

hydrolysen frigörs även glyceroler och steroler som varit bundna till fettsyrorna.  Neutralämnen 

som är oförtvålbara och olösliga i lut tvättas ut med hjälp av natriumtvålar som bildar miceller 

(Christer Fellers, 1996). Miceller består av aggregat uppbyggda av fett- och hartssyror enligt 

Figur 4. Fett- och hartssyrornas kolkedjor är lipofila och orienteras mot centrum medan den 

hydrofila gruppen riktas utåt mot vattenlösningen. Detta gör att miceller är vattenlösliga 

samtidigt som de har förmågan att dispergera oförtvålbara ämnen i micellens inre del (Shaw, 

1992). Eftersom björk har en hög andel neutralämnen tillsätts ofta tallolja eller såpa erhållen 

från barrkok. Detta minskar neutralämnesfraktionen vid kokning av lövmassa och förbättrar 

urtvättningen av neutralämnen (Christer Fellers, 1996). Vid SKP tillsätts blandsåpa till 

lövkokaren för att motsvara cirka 60 kg tallolja per adt lövmassa (Smurfit Kappa, 2016). 

 

Figur 4. Micell (Chemwiki, 2016). 



Teori 

- 7 - 

 

2.3.2  Såpavskiljning 

Det är viktigt att avskilja såpa före indunstning av svartlut eftersom den bidrar med igensättning 

av effekter, problem med skumning och ökad belastning på sodapannan. Utöver detta är såpan 

en värdefull biprodukt som säljs efter vidareförädling till tallolja i hartskokeriet (Foran, 2007). 

Såpa avskiljs vanligtvis kontinuerligt i stora cisterner under gynnsamma förhållanden. 

Såppartiklarna ges då möjlighet att stiga genom luten och ackumulera i toppen av cisternen 

varifrån den sedan kan dekanteras. Detta görs normalt med hjälp av rännor som är horisontellt 

monterade över eller runt cisternen. Dekanteringen kan även göras genom studsar monterade 

på cisternväggen (Johansson, 2007). På SKP sker avsåpningen i två olika steg, först i blandlut 

och slutligen i mellanlut. Avsåpningen sker med hjälp av tvärgående såprännor monterade 

horisontellt i toppen av avsåpningscisternerna. Cisternerna är cylindriska till formen och dess 

dimensioner är specificerade i Tabell 3. Blandlutssteget använder fyra parallellt kopplade 

cisterner och mellanlutssteget består av tre cisterner varav två är parallellt kopplade till 

indunstning 3 och den tredje till indunstning 2. (Smurfit Kappa, 2016). 

Tabell 3. Dimensioner på avsåpningscisterner hos SKP (Smurfit Kappa, 2016). 

  Blandlut  Mellanlut 

Cistern nr.  23 21 24 26  31 32 33 

Volym till överlöp [m3]  1500 1508 1515 1508  730 730 730 

Tvärsnittsarea [m2]  132,7 132,7 132,7 132,7  63,6 63,6 63,6 

 

Gynnsamma förhållanden för avsåpning innebär i stora drag en cisternutformning som ger luten 

lång uppehållstid och låg ytbelastning. Uppehållstiden fås ur ekvation (5) och ytbelastningen 

ur ekvation (6) (Kassberg, Lutindunstning och biprodukter, 1994). 

𝑈𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 [ℎ]  =  
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑢𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3]

𝐿𝑢𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3 ℎ−1]
   (5) 

𝑌𝑡𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚 ℎ−1]  =  
𝐿𝑢𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [ 𝑚3 ℎ−1]

𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]
   (6) 

Avsåpningcisternernas dimensioner är viktiga på grund av dess påverkan på ytbelastningen. En 

hög och smal cistern medför högre ytbelastning än en cistern med samma volym men som 

istället är låg och bred. Utöver dimensionerna har lutens in- och utlopp stor påverkan på 

avsåpningen. Utformningen av dessa ska ge bra lutströmmar i tanken, vilket förhindrar 

kortslutning mellan in- och utlopp. (Kassberg, Lutindunstning och biprodukter, 1994). I Figur 

5 syns fyra förekommande designer på in- och utlopp, Valmet som är en leverantör av 

indunstningsutrustning rekommenderar variant D (Nordenö, 2008). Enligt en undersökning där 

variant A-C jämfördes mellan 18 olika bruk drogs ingen slutsats av vilken som är mest effektiv 

(Johansson, 2007). SKP använder variant C (Smurfit Kappa, 2016).  
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Figur 5. Olika designer för in- och utlopp av lut (Nordenö, 2008). 

Såppartiklars stighastighet anses följa Stokes lag enligt ekvation (7). 

𝑣𝑠 =
𝐷𝑠

2(𝜌𝑠−𝜌)𝑘

𝜇
     (7) 

För hög stighastighet (υs) krävs stora såppartiklar (Ds), hög densitetsskillnad (ρs-ρ) mellan såpa 

och lut samt låg viskositet (μ) på luten. Viskositeten och densiteten i luten är båda beroende av 

torrhalt och temperatur på luten. Stighastigheten når därför sitt maxvärde vid olika torrhalter 

när temperaturen varierar, detta samband beskrivs i Figur 6 (Kassberg, Lutindunstning och 

biprodukter, 1994). 

 

Figur 6. Stighastigheten för såppartiklar beroende av torrsubstans för olika luttemperaturer (Kassberg, 

Lutindunstning och biprodukter, 1994). 

På SKP används ekvation (8) för att beräkna svartlutens densitet beroende av torrhalt (ts) och 

temperatur (T) (Smurfit Kappa, 2016). 

𝜌 = (1 − 0,000369 ∙ (𝑇 − 25) − 0,000002 ∙ (𝑇 − 25)2) ∙ (997 + 6,49 ∙ 𝑡𝑠) (8) 
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Ekvation (9) används för att beräkna verkningsgraden vid avsåpning. Verkningsgraden fås 

genom att beräkna avsåpad mängd dividerat med möjlig avsåpad mängd. Därigenom kan såpans 

löslighet bli begränsande vid hög verkningsgrad på avsåpningen, 85 % anses som bra (Foran, 

2007). 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠å𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 − 𝑈𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠å𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠å𝑝𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 − 𝑆å𝑝𝑎𝑛𝑠 𝑙ö𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
  (9) 

Lösligheten av såpa beror till stor del av lutens temperatur och torrhalt enligt Figur 7 (Urho 

Räsänen, 2001).  

 

Figur 7. Lösligheten av tallolja beroende av torrsubstans för olika luttemperaturer (Urho Räsänen, 2001). 

Vid analys av såpinnehåll i lut spjälkas vanligtvis tvålarna, därav erhålls istället lutens 

talloljeinnehåll. Talloljeinnehållet i lut är direkt korrelerat till såpinnehållet enligt ekvation (10). 

Talloljeinnehåll utrycks vanligen som viktsprocent per ts lut, detta möjliggör jämförelse av lutar 

med varierad torrhalt. Talloljeinnehåll i såpa uttrycks som viktsprocent av såpa. 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 =  𝑆å𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 ×  𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑖 𝑠å𝑝𝑎  (10) 

Såpans talloljeinnehåll är normalt inom intervallet 45-55 %. Såpa innehåller förutom tallolja 

även andra beståndsdelar vilket beskrivs i Tabell 4, variationen beror till största del av andelen 

medföljande lut. (Urho Räsänen, 2001). 

Tabell 4. Såpans sammansättning (Urho Räsänen, 2001). 

Beståndsdel Andel [%] 

Vatten 30-45 

Lignin 0,2-2,5 

Fiber 0,2-1,5 

Na-salter 0,2-2 

Kalcium 0,1-1 

Organiska syror 0,5-2 

Terpentin 0-2 
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Utöver temperatur och torrhalt beror talloljans löslighet av kvoten mellan fett- och hartssyrorna 

samt koncentrationen av restalkali enligt Figur 8 respektive Figur 9 (Foran, 2007). Kvoten 

FA/RA är en förkortning på fatty acids/resin acids (fettsyror/hartssyror). Uttrycket restalkali är 

svarlutens alkalikoncentration och uttrycks här som koncentrationen av natriumoxid (Na2O) i 

g/l. På SKP uttrycks alkalikoncentrationen istället som natriumhydroxid vilken förhåller sig till 

natriumoxid enligt ekvation (11) (Smurfit Kappa, 2016). 

[𝑁𝑎𝑂𝐻] = 1,29 ∙ [𝑁𝑎2𝑂]      (11) 

 

Figur 8. Talloljans löslighet i lut beroende av FA/RA-kvoten (Foran, 2007). 

 

 

Figur 9. Talloljans löslighet i lut beroende av restalkali och FA/RA-kvoten (Foran, 2007). 
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2.3.3 Såphantering 

Såphanteringen är viktig för att separera överskott av svartlut från såpan innan vidare 

användning. Höga halter medföljande svartlut medför bland annat försämrad talloljeseparation 

och ökad syraförbrukning i hartskokeriet. Figur 10 beskriver SKPs såphantering. T2 används 

som dekanteringssteg där luten avskiljs genom densitetsskillnader och dräneras från botten. För 

att möjliggöra stabil drift på indunstning och hartskokeri används även ett såplager och en 

homogeniseringstank (T3) där såpan cirkuleras för att hålla jämn kvalité. Medföljande lut 

separerar från såpa i respektive tank, vilka därför dräneras med jämna intervall (Smurfit Kappa, 

2016), (Beckman, 1972). 

 

Figur 10. Flödesschema på SKP såphantering (Smurfit Kappa, 2016). 

Det finns ytterligare metoder för att minska halten av svartlut. Bland annat genom att använda 

ett tvättsteg där tvättvätska används för att tvätta ur ligninrik svartlut alternativt använda en 

centrifugalseparator istället för tyngdkraftsseparering (Beckman, 1972). 

2.4  Hartskokeri 

Talloljekokerier är kontinuerliga eller satsvisa. Ett satsvist hartskokeri dekanterar talloljan efter 

genomfört kok medan kontinuerliga hartskokerier använder centrifugering eller dekantering. 

(Johansson, 2007). På SKP används en HDS (Hydrodynamisk separator) som är ett 

kontinuerligt hartskokeri som nyttjar dekanteringsprincipen (Smurfit Kappa, 2016). 

2.4.1  Reaktioner 

Genom att låta såpa (R-COONa) reagera med svavelsyra (H2SO4) fås tallolja (R-COOH) och 

natriumsulfat (Na2SO4) enligt spjälkningsreaktionen (12). Tallolja innehåller främst hartsyror, 

fettsyror och neutralämnen. 

2𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎   +    𝐻2𝑆𝑂4   ↔    2𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻   +    𝑁𝑎2𝑆𝑂4  (12) 

Utöver spjälkningsreaktionen sker även sidoreaktioner på grund av såpans resterande 

komponenter, dessa bildar tillsammans med förbrukad syra och tillsatt vatten så kallad 

spjälkvätska. Sidoreaktionerna bidrar med ökad syraförbrukning och leder till utfällning av 

lignin, gips (kalciumsulfat (CaSO4)) enligt reaktion (13) samt gasbildning i form av vätesulfid 

(H2S) och koldioxid (CO2) enligt reaktion (14) respektive (15). 

𝐶𝑎2+   +   𝑆𝑂4
2−   ↔    𝐶𝑎𝑆𝑂4 (𝑠)    (13) 

𝑁𝑎2𝑆   +    𝐻2𝑆𝑂4   ↔    𝐻2𝑆 (𝑔)   +    𝑁𝑎2𝑆𝑂4   (14) 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3    +    𝐻2𝑆𝑂4   ↔    𝑁𝑎2𝑆𝑂4   +    𝐻2𝑂  +    𝐶𝑂2 (𝑔)  (15) 
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Hög andel lut bidrar därför till ökad beläggningsproblematik och försämrad separation i 

HDS:en på grund av utfällningarna. Även höga fiberhalter bidrar med separationsproblem 

(Urho Räsänen, 2001), (Jaakko Pöyry Group, 1999).  

2.4.2  Funktionsbeskrivning HDS 

Figur 11 beskriver HDS:en, kringutrustning samt de olika flödena. Från T3 (såphanteringen) 

pumpas en dekanterad och homogeniserad såpa som förvärms för att uppnå en 

reaktionstemperatur på 95–100 °C. Vatten blandas med svavelsyra före spjälkningsreaktionen 

för att nå en spjälkvätskedensitet mellan 1110-1140 kg/m3. Svavelsyra satsas för att hålla 

spjälkvätskans pH mellan 2,5–3,5. Reaktionsblandningen homogeniseras av den statiska 

mixern och mixerdelen i HDS:en och förhindrar därigenom separation av de olika 

komponenterna. Genom detta uppnås tillräcklig reaktionstid för spjälkningen. I mixerdelen 

separeras även gaser från reaktionsblandningen.  Tallolja avskiljs med hjälp av en 

lamelldekantör. Denna består av koniska plåtar vilka bidrar med stor kontaktyta och effektiv 

separation. 

Cirkulationen suspenderar den utfällda ligninfasen vilket förhindrar ackumulation av lignin i 

gränsskiktet mellan tallolja och spjälkvätska. En kontinuerlig pumpning sker växelvis från två 

olika positioner i den undre delen, 5,5 minuter från övre tömningen och 10,5 minuter från 

botten. Den övre tömningen fungerar som en ligninfälla samtidigt som den bidrar med ett högre 

tvärsnittsflöde som hjälper till att suspendera ligninet. Densitetsskillnader medför att en andel 

av det utfällda ligninet stiger till ligninfällan under bottentömningssekvensen och vid tömning 

av ligninfällan sedimenterar gipsfällning till botten. För att undvika pluggning i botten och 

säkerhetsställa utrymme för lignin i ligninfällan sker därför en växelvis kontinuerlig tömning 

av dessa, se grå flöden ur HDS-separator i Figur 11. 

Under drift hålls en jämn nivå i HDS:en genom att tillsätta reaktionsblandning i samma 

utsträckning som tallolja och spjälkvätska tas ut. Vid separationsdelen finns synglas i olika 

nivåer för att underlätta justering av den kvot tallolja och spjälkvätska som tas ut. Om utflödet 

av tallolja i förhållande till spjälkvätska är för stor erhålls en ”smutsig” tallolja samtidigt som 

för låg kvot medför talloljeförluster med spjälkvätskan. 

Tallolja processas i vakuumtanken för att reducera vattenhalten från 2-3 % till 0,5-1,5 %, 

därefter pumpas den till en lagringscistern. Reaktionsgaserna går till en gasskrubber där vitlut 

används för tvättning. Spjälkvätskan neutraliseras med vitlut för att lösa upp utfälld substans 

och därigenom undvika beläggningsproblematik när den recirkuleras till indunstningen (Jaakko 

Pöyry Group, 1999).  
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Figur 11. Flödesschema HDS vid SKP (Urho Räsänen, 2001). 

 

2.5  Indunstning 

Genom att utnyttja multipelindunstning som ofta sker i 5-6 olika steg fås en energieffektiv 

indunstning. Principen bygger på att nyttja färskånga i effekterna med hög torrhalt och sedan 

använda producerad lutånga i efterföljande steg. Detta medför att ångans tryck och temperatur 

minskar räknat från effekt 1. Färskångans temperatur och tryck är normalt 145 °C och 400 kPa 

och sjunker till under atmosfärstryck och 100 °C i den sista effekten. Motströmsprincipen 

används ofta där blandluten tas in i den sista effekten (Kassberg, Lutindunstning och 

biprodukter, 1994). Det finns olika typer av indunstningseffekter där huvudprincipen bygger på 

hög värmeledningsförmåga mellan ånga och lut samt en konstruktion som undviker 

beläggningar. Den ska även ge ett rent kondensat som kan nyttjas i andra processdelar och 

därigenom minska fabrikens råvattenintag (Patel, 2007). 

Genom att ta tillbaka indunstad mellantjocklut och blanda denna med tunnlut fås en blandlut 

med rätt förhållanden för avsåpning (Kassberg, Lutindunstning och biprodukter, 1994). Vid 

SKP bereds blandluten till en torrhalt på cirka 18-20 % och temperaturen 90 °C (Smurfit Kappa, 

2016). Blandlutsberedningen möjliggör en bra såpavskiljning före indunstning, vilket annars 

skapar problem vilket nämndes under sektion 2.3.2 Såpavskiljning. 

Den neutraliserade spjälkvätskan från hartskokeriet kan tas tillbaka i olika delar av 

indunstningen. Genom att tillsätta den före avsåpningen finns möjlighet att ta tillvara på tallolja 

som förlorats. Samtidigt kan det medföra en ackumulation (inom cirkulationen) av de ämnen 

som avskilts från talloljan (Nordenö, 2008). SKP tog tidigare tillbaka spjälkvätskan till 

tunnluten, det finns teorier som tyder på att detta bidragit till beläggning i 

indunstningseffekterna. För att minska beläggningsproblematiken i indunstningen lades därför 

flödet av spjälkvätska istället till mellantjocklut och därefter har ett beroende av spjälkvätskan 

tillkommit. Kort efter att HDS:en slås av och spjälkvätska försvinner ur mellantjocklutsflödet 

uppstår problem med beläggning i slutindunstningen (Smurfit Kappa, 2016).  
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2.6 Sodapanna 

Brännluten har en torrhalt på cirka 72 % (Smurfit Kappa, 2016) och sprutas in i sodapanna med 

hjälp av lutsprutor som fördelar luten till små droppar. De heta rökgaserna slutindunstar luten 

och på botten av sodapannan bildas en bädd av brinnande torrsubstans. Vid förbränningen 

bildas koldioxid som reagerar med lutens natrium och bildar natriumkarbonat. Förbränningen 

sker med ett underskott av syre som tillsammans med kolet i den organiska torrsubstansen 

bidrar med en reducerande miljö, natriumsulfat reduceras därför till natriumsulfid. 

Sodapannans effektivitet som kemisk reaktor uttrycks i reduktionsgrad enligt ekvation (16). 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆  +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4
 ∙ 100 %   (16) 

Reduktionen av natriumsulfat är en endoterm reaktion och reduktionsgraden ligger normalt 

mellan 90-98 %. Det är viktigt att hålla hög reduktionsgrad eftersom natriumsulfid är en av de 

verksamma kokkemikalierna. Saltsmältan tas kontinuerligt ut genom löprännor i sodapannas 

botten och löses till grönlut i smältlösaren. Grönluten innehåller främst natriumsulfid och 

natriumkarbonat (Kassberg, Lutindunstning och biprodukter, 1994). 

Den frigjorda energin i sodapannan tas tillvara genom att producera vattenånga som används i 

olika processer i fabriken (Kassberg, Lutindunstning och biprodukter, 1994). Vid SKP 

produceras överhettad ånga med temperaturen 445 °C och trycket 5,35 MPa (Smurfit Kappa, 

2016). Under dessa förhållanden används producerad ånga per ts lut samt sodapannans 

verkningsgrad enligt ekvation (17) för att beskriva sodapannans effektivitet som ångpanna. 

𝜂 =
𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
 ∙ 100 %     (17) 

Den tillsatta energin beror till störst del av lutens effektiva värmevärde, Heff som beskrivs i 

ekvation (18).  

𝐻𝑒𝑓𝑓 = 𝐻𝑘𝑎𝑙 − 0,317 ∙ 𝑅 ∙ 𝑆 − 22,515 ∙ 𝑋   (18) 

Lutens kalorimetriska värmevärde, Hkal bestäms genom förbränning av lut i en 

bombkalorimeter och har enheten MJ/kg. Heff är lägre än Hkal och kompenseras för 

reduktionsgraden (R) samt bränslesammansättningens svavel- (S) och väteinnehåll (X). Det 

effektiva värmevärdet i lutens torrsubstans minskar således vid hög reduktionsgrad samt hög 

andel svavel och väte i lutsammansättningen (Kassberg, Luförbränning (sulfat och sulfit), 

1998). Vid SKP används en automatisk reduktionsgradanalysator vars resultat nyttjas vid 

beräkning av verkningsgraden. Hkal samt lutsammansättningen är undersökta sedan tidigare och 

antas vara konstanta vid beräkningen av verkningsgraden. (Smurfit Kappa, 2016). Vid SKP 

används kalorimetriska värmevärden beskrivna i Tabell 5. 

Tabell 5. Kalorimetriska värmevärden. 

Tjocklut 13,2 MJ/kg ts 

Såpa 26,0 MJ/kg ts 
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3 Metod  

3.1  Utvärdering av analysmetoder 

En undersökning utfördes där tillgängliga analysmetoder från litteratur samt SKPs egna 

analysmetoder sammanställdes och utvärderades. 

3.2  Analyser och provpunkter  

Kartering av talloljeinnehåll gjordes vid 10 olika tillfällen, följande lutar analyserades: tunnlut, 

blandlut, mellanlut och mellantjocklut (de tillfällen som hartskokeriet gick). Figur 12 och Figur 

13 beskriver provuttagens placering i fabriken. I resultatet från metodutvärderingen, 4.1 valdes 

PCTM-24 (Standard Test Methods of the Pine Chemicals Industry, 2016) med det alternativa 

avslutet från Saltsman och Kuiken (Saltsman, 1959) för att analysera lutens talloljeinnehåll. 

Metodbeskrivningen presenteras i appendix 9.1. Separata prover analyserades på bland- och 

mellanluten till respektive indunstningslinje för att undersöka hur uppehållstid och ytbelastning 

påverkade avsåpningen. Parallellt med lutanalyserna gjordes även såpanalyser där 

talloljeinnehållet i såpa fastställdes. I resultatet från metodutvärderingen, 4.1 valdes en variant 

av PCTM-6 (Standard Test Methods of the Pine Chemicals Industry, 2016) för att analysera 

såpans talloljeinnehåll. Metodbeskrivningen presenteras i appendix 9.2, såpan som 

analyserades hämtades från T3, se Figur 10. 

 

Figur 12. Flödesschema som visar provuttag för tunnlut och blandlut. 
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Figur 13. Flödesschema över indunstningen som visar provuttag för mellanlut och mellantjocklut. 

Ingående tallolja per ts till blandlutscisternerna beräknades genom att addera talloljeflödet per 

ts i mellantjockluten (för blandlutsberedning) och tunnlut. Verkningsgraden vid avsåpning 

beräknades med ekvation 9 genom att använda värden erhållna från karteringen tillsammans 

med talloljans löslighet och det beräknade ingående talloljeinnehållet till blandlutssteget. 

Talloljans löslighet bestämdes vid tre separata tillfällen. Detta gjordes genom att framställa 

fullständigt avsåpad lut och bestämma dess talloljeinnehåll enligt samma metod som i 

karteringen. Replikatanalyser gjordes för respektive analystillfälle och medelvärdet från 

löslighetsanalyserna användes för beräkning av verkningsgraden på avsåpningen. Fullständigt 

avsåpad lut framställdes genom att låta fabriksprover stå i ett 90 °C värmeskåp i 24 timmar. 

Vid dessa analyser undersöktes även lutens restalkali och FA/RA-kvot som referens för 

respektive löslighet. Koncentrationen av restalkali bestämdes genom potentiometrisk titrering 

med 1,0 M saltsyra till pH 11,2. FA/RA-kvoten beräknades genom att kvantifiera 

extraktivämnen i tunnluten med GC-FID enligt Åbometoden. Respektive referensanalys 

presenteras i appendix 9.3.  

3.3 Möjliga förbättringsåtgärder för ökad såpavskiljning 

I samband med karteringen samlades driftdata in via WinMOPS (fabrikens 

informationssystem). Erhållen data analyserades slutligen i SIMCA för att utreda om någon 

processvariabel påverkat negativt eller positivt på avsåpningen. Tillgängliga processvariabler 

som användes var aktuella nivåer i avsåpningscisterner, såpnivå i avsåpningstankar, lutflöde, 

luttorrhalt och massaproduktion i respektive kokare. Uppehållstid och ytbelastning beräknades 

genom ekvation 5 respektive 6 med avseende på lutnivå, såpnivå, lutflöde samt 

cisterndimensioner från Tabell 3. Förhållandet mellan produktionen av löv och barr beräknades 
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ur produktionen från respektive kokare. Torrhalten hos de spädda lutproverna vars 

talloljeinnehåll analyserats användes för att utreda om spädningen av dessa påverkat resultatet. 

Såpnivån i respektive tank mäts veckovis, aktuell såpnivå approximerades från dessa genom att 

använda en processvariabel i WinMOPS som beskriver andelen avsåpat för vardera 

avsåpningscistern. 

3.4 Förluster av såpa till sodapannan 

För att bestämma mängden såpa och tallolja som förloras och förbränns i sodapannan gjordes 

två massbalanser, den ena över indunstningen och den andra över hartskokeriet. Dessa 

jämfördes i sin tur för att verifiera resultatet samt säkerställa steady-state antagandet i 

massbalansen över indunstningen. Båda massbalanserna beskrivs i appendix 9.5. 

3.4.1 Variation i ångproduktion och korrelationen till lutens talloljeinnehåll 

3.4.1.1 Såpa till sodapannan, förlorad vid avsåpning 

Avsåpningens möjliga påverkan på sodapannans ångproduktion per ts lut bestämdes genom att 

undersöka förändringen i lutens kalorimetriska värmevärde vid min, medel och max 

talloljeinnehåll erhållet från karteringen av mellanlut 3. Vid beräkningarna användes 

kalorimetriska värmevärden från Tabell 5 och antagandet att såpa har torrsubstansen 63 % 

(Smurfit Kappa, 2016). 

3.4.1.2 Såpa till sodapannan, förlorad som tallolja med spjälkvätska i HDS:en 

Respektive massbalans påvisade skillnader i talloljeförlusten med spjälkvätska i HDS:en. Detta 

i kombination med endast sex analyser som visar momentana förluster av tallolja i hartskokeriet 

medförde svårigheter i att undersöka hur sodapannans ångproduktion per ts lut varierade med 

avseende på energibidraget från tallolja återinförd med spjälkvätska. Därför beräknades 

medelvärdet för ångproduktionen per ts lut och dess förändring vid respektive utan drift av 

HDS:en för vardera driftcykel under en period av fyra månader (3 januari – 3 maj 2016). 

Förändringen i ångproduktion per ts lut jämfördes sedan mot förändring i frigjord energi vid 

förbränning av lut (med avseende på talloljeinnehåll). Den frigjorda energin bestämdes genom 

att beräkna luten och såpans torrsubstansflöden ur deras respektive volymflöden enligt ekvation 

(19), såpans torrhalt antas vara 63 % (Smurfit Kappa, 2016). Den frigjorda energin vid 

förbränning beräknades slutligen enligt ekvation (20) och (21).  

 𝐹 = 𝑓 ∙ 𝑡𝑠 ∙ 𝜌     (19) 

𝐸 = 𝐻𝑘𝑎𝑙 ∗ 𝐹     (20) 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑙𝑢𝑡 + 𝐸𝑠å𝑝𝑎     (21) 

För att undersöka sambandet ytterligare beräknades även förändringen i torrsubstans, 

reduktionsgrad samt verkningsgrad. Aktuella driftparametrar hämtades genom WinMOPS. 

Tiderna för hämtade medelvärden anpassades efter start och stopp av HDS:en och justerades 

för att kompensera fördröjningen innan aktuell lut når sodapannan. Fördröjningen beräknades 

för att motsvara cirka två uppehållstider i tjocklutscisternerna efter start och en uppehållstid 

efter stopp. För energiberäkningen användes kalorimetriska värmevärden från Tabell 5 samt 

antagandet att talloljan som förlorats med spjälkvätskan i HDS:en återgått till dess tvålform. 
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Detta genom neutralisering med vitlut och slutligen återinförandet till den alkaliska luten. Den 

mängd såpa som bildats genom förtvålning av tallolja beräknades med ekvation 10. Förlusten 

av tallolja i hartskokeriet beräknades genom samma metod som massbalansen över 

hartskokeriet, appendix 9.5.2. Erhållet dataset analyserades i SIMCA för att undersöka hur 

förändringen i ångproduktion per ts lut beror av nämnda variabler samt om den gick att korrelera 

till talloljeförlusten i HDS:en och dess energipåslag i luten. 

3.4.2 Verifiering av talloljeförluster med spjälkvätska 

En enklare kontroll genomfördes för att verifiera att förlusterna var i den storleksordning som 

massbalanserna över indunstningen och hartskokeriet visade. Det finns i dagsläget ingen känd 

standardmetod för att undersöka talloljeförluster med spjälkvätska.  

Det är svårt att erhålla representativa prover av spjälkvätska eftersom flödet är högt samtidigt 

som innehållet varierar på grund av den växlande sekvensen mellan botten och ligninfällan. Ett 

samlingsprov togs därför genom att sampla delprover var 30 sekund över två hela 

tömningssekvenser (växelvis tömning från botten- och ligninfälla). Erhållen slutvolym blev 9,0 

liter spjälkvätska, efter provtagning tilläts provet separera i cirka 24 h vid rumstemperatur. 

Talloljefasen och ligninfasen dekanterades, homogeniserades och delades i två lika delar för 

fortsatt analys. Två olika analyser gjordes för att utreda eventuellt ofullständig spjälkning av 

såpan. Det ena provet kokades enligt samma metod som vid analys av talloljeinnehåll i såpa, 

appendix 9.2. Det andra provet förbereddes på liknande sätt utan tillsats av syra och 

kokningssteget. Vid beräkning av talloljeinnehåll i spjälkvätskan användes densiteten 0,96 

kg/dm3 för det analyserade provet (tallolja och lignin) och densiteten 1,1 kg/dm3 på 

spjälkvätskans totalprov (Smurfit Kappa, 2016). Den slutgiltiga verifieringen av 

talloljeförlusten gjordes genom att jämföra erhållet talloljeinnehåll från analyserna med ett 

beräknat talloljeinnehåll enligt massbalansen över hartskokeriet i appendix 9.5.2.  

3.5 Totalbalans talloljeflöde 

För att få en uppfattning av det totala talloljeflödet och storleken av talloljeproduktionen kontra 

förlusterna i HDS:en samt avsåpningen gjordes en sammanställning över perioden 3 januari – 

3 maj 2016 (samma period som talloljeförlusterna från HDS:en korrelerades mot sodapannans 

ångproduktion per ts lut). Talloljeförlusterna i HDS:en beräknades enligt massbalansen över 

hartskokeriet i appendix 9.5.2 tillsammans med medelvärdet av såpans talloljeinnehåll erhållen 

från karteringen. Den totala mängden satsad såpa och verkliga talloljeproduktionen hämtades 

genom WinMOPS. Förlusterna av tallolja i avsåpningen beräknades genom att använda 

medelvärdet av talloljeinnehåll i mellanlut 3 samt lösligheten av tallolja i blandlut erhållet från 

karteringen tillsammans med den totala torrsubstansen lut till sodapannan.  
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3.6 Talloljeproduktion med avseende på massaproduktion 

Talloljeproduktionen och dess variation med avseende på massaproduktionen analyserades 

under perioden 2010-01-01 till 2016-07-01. Processvärden hämtades genom WinMOPS där 

totalproduktionen för två månader användes för att minska variationerna samt erhålla värden 

som inte påverkas av såplagrets storlek. Kvoten producerad tallolja per massaproduktion 

jämfördes mot den totala massaproduktionen, andelen löv/barr, talloljeutbytet i HDS:en samt 

medelproduktionen av tallolja per massa (för perioden 2010-2016) för att undersöka 

variationen. Såpavskiljningens påverkan analyserades inte på grund av avsaknaden av 

analysvärden. Erhållet dataset analyserades i SIMCA för att undersöka de olika variablernas 

inverkan på talloljeproduktionen. 
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4 Resultat och utvärdering 

4.1  Analysmetoder 

Vid utvärderingen av analysmetoderna erhölls ett underlag för att utreda vad som eventuellt 

gått fel vid tidigare analyser samt vad som kan göras bättre med nya eller modifierade metoder.  

4.1.1  Talloljeinnehåll i svartlut 

Det finns olika metoder för analys av talloljeinnehåll i lut, de som vanligen används är Saltsman 

och Kuiken (Saltsman, 1959), PCTM-24 (Standard Test Methods of the Pine Chemicals 

Industry, 2016) eller Karin Wilson (Wilson, 1971). PCTM-24 är en vidareutveckling från 

Saltsman och Kuikens ursprungliga metod. I dessa spjälkas såpa genom surgörning och talloljan 

skakas ut genom extraktion med petroleumeter. Den största skillnaden mellan metoderna är 

skaktiden med extraktionsmedel samt hur den erhållna mängden tallolja fastställs. Saltsman och 

Kuiken använder mekanisk skakning under två gånger tio minuter och erhållen tallolja fastställs 

genom utvägning. PCTM-24 utförs med manuell skakning under två gånger två minuter och 

den slutgiltiga talloljan bestäms genom titrering med kaliumhydroxid och fenolftalein som pH-

indikator. Karin Wilsons metod bygger på att skaka ut såpa med trikloretylen, denna metod 

uteslöts eftersom trikloretylen är både mutagen samt cancerogen (Säkerhetsdatablad, 

Trikloroetylen, 2016). Som slutgiltig metod valdes PCTM-24 med avslutningen från Saltsman 

och Kuiken där mängden tallolja bestäms genom utvägning. PCTM-24 valdes för att undvika 

att lång skaktid vid extraktion i kombination med användandet av lösningsmedel kan medföra 

extraktion av ytterligare föreningar (Wilson, 1971). Avslutningen från Saltsman och Kuiken 

valdes för att minska tidsåtgången. Metoden är beskriven i appendix 9.1. 

Vid SKP användes Saltsman och Kuikens metod för bestämning av lutens talloljeinnehåll. 

Provtagningen avvek från metodbeskrivningen genom att proverna späddes direkt i fabrik i 

provtagningsbehållare förfyllda med en fastställd mängd avjonat vatten. Vid genomförande av 

metoden blev torrhalterna följande; tunnlut 3 %, blandlut samt mellanlut 9-10 % och 

mellantjock 11 %, jämfört med rekommenderade 5 %. Reagensvolymer anpassades inte för att 

kompensera för variationer i torrsubstans. Vid extraktionen utfördes skakningen i en mekanisk 

skak. På grund av bristfällig fastsättning samt risk för spill utfördes skakningen vid relativt låg 

frekvens. Detta medförde dålig blandning och extraktionssteget skedde med två separata faser, 

ty dålig extraktion. Efter en av extraktionerna gjordes ett test där provet skakades manuellt, 

detta medförde utveckling av gasbubblor. På grund av eventuellt ojämna extraktioner samt olika 

koncentrationer uteslöts SKPs metod. 
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4.1.2 Talloljeinnehåll i såpa 

Analyserna utförs normalt genom att göra ett satsvist kok i labbskala eller med hjälp av 

extraktionsmedel. Pine Chemicals Association har därför två olika metoder för detta; PCTM-6 

(satsvist kok) och PCTM-7 (extraktionsmedel) (Standard Test Methods of the Pine Chemicals 

Industry, 2016). En modifierad version av PCTM-6 rekommenderad av Nablabs (Nablabs, 

2016) valdes som metod för att analysera talloljeinnehållet i såpa. I den modifierade metoden 

bestäms den erhållna talloljan med ett graderat mätglas och vikten beräknas med talloljans 

densitet istället för att separera och väga ut den slutgiltiga produkten. Den modifierade metoden 

valdes för att minska tidsåtgången, metoden är beskriven i appendix 9.2. 

Vid SKP användes en egenutvecklad metod för att bestämma talloljeinnehållet i såpa. 10 g såpa 

titrerades med svavelsyra och syraförbrukningen beräknades vid pH 3. Vid detta pH görs 

antagandet att tvålarna är fullständigt spjälkade. Syraförbrukningen korrelerades sedan till ett 

tidigare bestämt medelvärde på molmassan hos de organiska syrorna i talloljan. Ur detta 

beräknades slutligen såpans talloljeinnehåll. Denna analys accepterades eftersom den hade 

överensstämt med en tidigare massbalans som genomförts över HDS:en. I litteraturen 

påträffades ingen liknande metod att jämföra mot, därför gjordes ett test där SKPs 

egenutvecklade snabbmetod jämfördes mot PCTM-7 som anses vara mer exakt än PCTM-6 

(Smurfit Kappa, 2016). Analyserna gjordes på såpa hämtad vid samma tillfälle, resultatet 

presenteras i Tabell 6. Skillnaden mellan respektive metod var 7,1 % i talloljeinnehåll, därav 

uteslöts SKPs metod. 

Tabell 6. Talloljeinnehåll i såpa. 

Provnummer  1 2*  Medel 

Smurfit Kappa Piteå  46,9 % 46,6 %  46,8 % 

PCTM 7  53,9 % 53,7 %  53,8 % 

Differens  7,0 % 7,1 %  7,1 % 

* Replikatanalys 

4.2 Möjliga förbättringsåtgärder för ökad såpavskiljning 

Driftdatat som samlades in via WinMOPS i samband med karteringen samt de beräkningar som 

gjordes presenteras i appendix 9.4. 

4.2.1 Verkningsgrad avsåpning 

Resultatet erhållet från karteringen av tunnlut, blandlut och mellanlut presenteras i Tabell 7 

tillsammans med beräknad verkningsgrad för respektive blandlutssteg. Medelvärdet i 

talloljeinnehåll är nästintill lika för utgående blandlut och dess efterföljande utgående mellanlut. 

Verkningsgraden i mellanlut approximeras därför till 0 %, på grund av detta gjordes ingen 

undersökning av talloljans löslighet i mellanlut. Medelvärdet av talloljeinnehåll i blandlut 2 är 

marginellt lägre än blandlut 3, samma samband visas i mellanlut 2 och 3. Karteringen påvisar 

hög verkningsgrad på avsåpningen i blandlutsstegen, medelvärdet för respektive 

indunstningslinje är över 90%. 
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 Tabell 7. Resultat från kartering av talloljeinnehåll samt beräknad verkningsgrad över respektive blandlutssteg. 

Figur 14 beskriver skillnaderna i talloljeinnehåll i vardera blandlutssteg i form av ett 

stapeldiagram. Två avvikande värden ses vid provtillfälle sju och åtta där talloljeinnehållet är 

högre än normalt i blandlut 3. Figur 15 och Figur 16 visar skillnaden i talloljeinnehållet i 

blandlut och efterföljande mellanlut för vardera indunstningslinje. Figur 15 visar små 

variationer mellan respektive avsåpningssteg, provtillfälle tio visar den största variationen där 

talloljeinnehållet i blandluten är 0,09 % högre än mellanluten. De avvikande värden från Figur 

14 för provtillfälle sju och åtta återfinns även i Figur 16 där talloljeinnehållet är högre för 

blandlut än mellanlut.  

 

Figur 14. Talloljeinnehåll efter avsåpning, blandlut 2 och 3. 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talloljeinnehåll efter avsåpning (blandlutsteg)

Blandlut 2

Blandlut 3

  Tallolja per torrsubstans lut [%]  Verkningsgrad [%] 

Provtillfälle  Tunnlut 
Ing. 

blandlut 
Blandlut 2 Blandlut 3 Mellanlut 2 Mellanlut 3  Blandlut 2 Blandlut 3 

1  2,24 1,39 0,17 0,16 0,19 0,21  96,6 98,0 

2  2,36 1,45 0,21 0,20 0,17 0,25  94,1 95,1 

3  2,47 1,50 0,18 0,28 0,13 0,23  96,5 89,4 

4  2,85 1,81 0,21 0,18 0,26 0,18  95,1 97,4 

5  3,03 1,77 0,15 0,14 0,08 0,13  98,9 99,4 

6  2,65 1,62 0,22 0,19 0,20 0,16  94,4 96,4 

7  2,80 1,87 0,20 0,43 0,25 0,31  95,8 83,0 

8  2,96 1,90 0,19 0,34 0,22 0,18  96,5 88,3 

9  3,01 1,48 0,15 0,16 0,16 0,24  98,5 97,6 

10  2,54 1,20 0,28 0,24 0,19 0,23  86,2 89,7 

medel  2,69 1,60 0,20 0,23 0,19 0,21  95,3 93,4 

* Talloljans löslighet 0,13 % användes vid beräkning av avsåpningens verkningsgrad. 
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Figur 15. Talloljeinnehåll efter avsåpning, indunstning 2. 

 

 

Figur 16. Talloljeinnehåll efter avsåpning, indunstning 3. 

 

Undersökningen av talloljans löslighet i blandlut gjordes vid 90 °C och presenteras i Tabell 8 

tillsammans med dess påverkande faktorer som referensvärden. Medelvärdet för talloljans 

löslighet i blandlut är 0,13 % vilket användes för beräkningarna av avsåpningens verkningsgrad 

i Tabell 7. Lösligheten varierade för respektive mätning, en viss variation kan även observeras 

för dubbelproverna där prov 2.1 samt 2.2 visade störst variation för samma provtillfälle. Även 

torrhalt, restalkali samt FA/RA-kvoten varierade mellan mätningarna. Lösligheterna för 

respektive provtillfälle är lägre än angivna referensvärden (Foran, 2007). Lösligheten var som 

störst vid provtillfälle 2, detta var även det tillfälle då luten hade högst torrhalt. Lösligheten var 

lägst vid provtillfälle 3, vid detta tillfälle hade luten den lägsta restalkalikoncentrationen samt 

FA/RA-kvoten. 
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Tabell 8. Undersökning av talloljans löslighet i 90°C blandlut vid 3 olika provtagningar. 

 

Vid de tillfällen som talloljans löslighet undersöktes var produktionen i respektive kokare samt 

förhållandet mellan barr/löv enligt Tabell 9. Vid det första provtillfället stod Linje 3, därav den 

låga kvoten barr/löv. Förhållandet barr/löv kan inte ensamt påvisa skillnad på lösligheten av 

tallolja då den erhöll en löslighet nära medelvärde när kvoten var som lägst vid det första 

provtillfället. Det första provtillfället hade lägst kvot barr/löv vilket bekräftas i Tabell 8 som 

har störst FA/RA-kvot. 

Tabell 9. Produktionen i respektive kokare samt kvoten barr/löv för provtillfällen vid analys av talloljans 

löslighet i blandlut. 

  Produktion [ADT h-1]  Kvot 

  Löv  Barr   

Provtillfälle  Linje 2  Linje 1 Linje 3  Barr/löv 

1  22,2  38,8 0,1  1,8 

2  20,1  41,1 7,6  2,4 

3  21,0  42,2 8,0  2,4 

 

4.2.2 Statistisk analys med SIMCA 

Från det insamlade datasetet som analyserades i SIMCA gjordes en PCA-modell. PCA-

modellens loadings-plot presenteras i Figur 17, variabler i närheten av varandra påvisar 

eventuell korrelation och avståndet från origo visar dess påverkan på modellen. Använda 

förkortningar vid utvärderingen är följande; T.O – tallolja, BL – blandlut, ML – mellanlut, 

MTj.L – mellantjocklut, Ing. BL – (Tallolja, ingående blandlut), S.L – såplager, U.T. – 

uppehållstid, Y.B - ytbelastning, TS – torrsubstans lut, TSs – torrsubstans spädda prover, Temp 

– temperatur, Prod. – produktion, L2 – Linje 2 (lövkokare), L1 – Linje 1 (barrkokare), L3 – 

Linje 3 (barrkokare), L/B kvot – löv/barr produktionskvot. 

I PCA-modellens loadings-plot finns en del grupperingar bland variablerna. Löv/barr-kvoten 

(L/B kvot) är lokaliserad bredvid produktionen i linje 2 (Prod. L2) i den andra kvadranten vilket 

tyder på att kvoten främst beror av lövproduktionen. Uppehållstiderna (U.T) för respektive 

blandlutscistern ligger nära varandra i den fjärde kvadranten förutom cistern 23 som ligger i 

den första kvadranten. Detta beror av att luten som pumpas tillbaka från botten av såptankarna 

går direkt till avsåpningscistern 23 vilken därför oftast har högre såplager och därigenom 

erhåller kortare uppehållstid. 

  

Provnummer  1.1 1.2*  2.1 2.2*  3.1 3.2*  Medel 

Tallolja per torrsubstans lut [%]  0,14 0,14  0,13 0,16  0,10 0,12  0,13 

Torrhalt [%]  20,2   21,3   20,5   20,7 

Restalkali, (NaOH) [g L-1]   14,1   12,7   11,9   12,9 

Restalkali, (Na2O) [g L-1]   10,9   9,8   9,2   10,0 

FA/RA-kvot  2,2 2,0  1,9 2,0  1,8 1,7  1,9 

* Replikat genomfördes vid analys av tallolja per torrsubstans lut samt FA/RA-kvot.   
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Figur 17. Loadings plot PCA-modell för hela datasetet. 

Det insamlande datasetet delades in i två delar, indunstning 2 och 3 för att ge en bättre överblick 

av datamängden. Dessa utvärderades därefter ytterligare i SIMCA (se resultaten i följande 

avsnitt). Först gjordes en PCA-analys av vardera datamängd för att utreda eventuella 

karteringstillfällen som uteliggare genom att undersöka score-plot och DModX-diagram. Sedan 

gjordes PLS-modeller där blandlutens talloljeinnehåll sattes som y-variabel (responsvariabel) 

och de x-variablerna som inte påverkar talloljeinnehållet i blandlut exkluderades. De variabler 

som exkluderades var utbyte (verkningsgrad avsåpning), torrsubstans i de spädda proverna 

förutom den blandlut som analyserades samt talloljeinnehåll, torrsubstans, luttemperatur, 

uppehållstid och ytbelastning i de efterföljande mellanlutsstegen. Respektive PLS-modell 

förbättrades genom att göra VIP-plottar där den variabel med lägst VIP-värde till och med 0,75 

exkluderas om det medförde en modell med högre Q2-värde (prediktionsförmåga). De 

slutgiltiga PLS-modellerna utvärderades slutligen genom VIP- och koefficientdiagram. 
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4.2.2.1 Indunstning 2 

Figur 18 visar score-plot och Figur 19 DModX-diagram för PCA-modellen. Ingen uteliggare 

kan påvisas. I score-plot hamnar en eventuell uteliggare utanför elipsen och i DModX-

digrammet ovanför DCrit(0,05). 

 

Figur 18. Score-plot (PCA), Indunstning 2 

 

 

Figur 19. DModX-diagram (PCA), Indunstning 2 
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PLS-modellen raffinerades genom att exkludera variabler enligt Tabell 10. Modell 7 användes 

som slutgiltig modell då efterföljande modeller erhöll lägre Q2-värden. Det slutgiltiga Q2-

värdet för modell 7 blev 0,25. En idealisk modell med har Q2-värdet 1. 

Tabell 10. Förbättring av modell genom exkludering av variabler med lägst VIP-värde. 

Modell Typ A N R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) 
Exkluderade 

variabler 
Min. VIP-värde 

M1 PCA-X 2 10 0,51  – 0,13   

M2 PLS 2 10 0,47 0,84 – 0,21  0,05 

M3 PLS 2 10 0,50 0,84 – 0,21 Temp BL 0,27 

M4 PLS 2 10 0,52 0,84 – 0,21 Prod. L1 0,54 

M5 PLS 2 10 0,55 0,88 – 0,11 S.L 23 0,49 

M6 PLS 2 10 0,57 0,88 0,06 TS TL 0,54 

M7 PLS 2 10 0,61 0,87 0,25 S.L 21 0,52 

M8 PLS 2 10 0,67 0,80 0,17 Temp TL 0,69 

M9 PLS 2 10 0,73 0,75 0,10 T.O TL 0,67 

 

Modell 7 utvärderades därefter genom loadings-plot, VIP-diagram och koefficientdiagram. Ur 

loadings-plot, Figur 20 framkommer inga speciella grupperingar förutom ytbelastningen i 

blandlutscisternerna som ligger nära varandra. Värden långt från origo har stort inflytande på 

modellen medan värden nära origo har mindre inflytande. VIP diagrammet i Figur 21 visar att 

torrhalten i de spädda proverna har störst inflytande på talloljeinnehållet i blandlut 2. Därefter 

är det massaproduktionen från linje 3 (barr), ytbelastning i blandlutscisternerna, löv/barr-kvoten 

samt massaproduktion från linje 2 (löv) som påvisar VIP-värden högre än 1. Högre VIP-värde 

innebär större inflytande på modellen. Figur 22 visar storleken på respektive variabels 

korrelation samt dess riktning. Alla variabler påvisar högt brus där konfidensintervallen 

sträcker sig från negativt till positivt. De två största koefficienterna är torrsubstans av det spädda 

lutprovet samt massaproduktionen från linje 3 (barr) som båda påvisar negativ korrelation mot 

talloljeinnehållet. 
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Figur 20. Loadings plot slutgiltig PLS-modell, indunstning 2. 

 

 

Figur 21. VIP-diagram slutgiltig PLS-modell, indunstning 2. 

 

 

Figur 22. Koefficient-diagram slutgiltig PLS-modell, indunstning 2. 
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4.2.2.2 Indunstning 3 

Ingen uteliggare i varken score-plot, Figur 23 eller DModX-diagram, Figur 24. 

 

Figur 23. Score-plot (PCA), Indunstning 3. 

 

 

Figur 24. DModX-diagram (PCA), Indunstning 3. 
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PLS-modellen raffinerades genom att exkludera variabler enligt Tabell 11. Modell 9 användes 

som slutgiltig modell eftersom variabeln med lägst VIP-värdet var över 0,75. Slutgiltigt Q2-

värde för modell 9 är 0,06. 

Tabell 11. Förbättring av modell genom exkludering av variabler med lägst VIP-värde. 

Modell Typ A N R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) 
Exkluderade 

variabler 
Min.VIP-värde 

M1 PCA-X 2 10 0,53  – 0,04   

M2 PLS 2 10 0,57 0,64 – 0,21  0,45 

M3 PLS 2 10 0,60 0,65 – 0,21 TS TL 0,51 

M4 PLS 2 10 0,64 0,63 – 0,21 Temp BL 0,58 

M5 PLS 2 10 0,67 0,60 – 0,21 T.O TL 0,62 

M6 PLS 2 10 0,69 0,60 – 0,21 TS BL3 0,74 

M7 PLS 2 10 0,74 0,53 – 0,02 Temp TL 0,72 

M8 PLS 2 10 0,75 0,53 – 0,01 S.L 24 0,72 

M9 PLS 2 10 0,76 0,54 0,06 S.L 26 0,78 

 

Ur loadings-plot i Figur 25 framkommer grupperingar av ytbelastning och uppehållstid i 

blandlutscisternerna. VIP diagrammet i Figur 26 visar att spädningen av det analyserade provet 

har störst inflytande på talloljeinnehållet i blandlut 3. Därefter är det massaproduktionen från 

respektive kokare samt löv/barr förhållandet som har högst VIP-värden. Figur 27 påvisar högt 

brus där alla konfidensintervall sträcker sig från negativt till positivt förutom torrhalten på det 

spädda lutprovet vars totala intervall är negativt, vilket tyder på negativ korrelation mot 

talloljeinnehållet.  
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Figur 25. Loadings plot slutgiltig PLS-modell, indunstning 3. 

 

 

Figur 26. VIP-diagram slutgiltig PLS-modell, indunstning 3. 

 

 

Figur 27 Koefficient-diagram slutgiltig PLS-modell, indunstning 3. 
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4.3 Förluster av såpa till sodapannan 

Såpans talloljeinnehåll erhållen från karteringen vid respektive provtillfälle presenteras i 

appendix 9.6, medelvärdet var 52,6 %. Beräknade värden av de momentana talloljeförlusterna 

från HDS:en presenteras i Tabell 12 för båda massbalanserna. För massbalansen över 

indunstningen presenteras även den totala mängden tallolja som går till sodapannan samt 

andelen som kommer från HDS:en samt ej avsåpad lut. Skillnaden för respektive massbalans 

är beräknad från de momentana talloljeförlusterna från HDS:en, denna varierar mellan – 29 % 

till 28 % förutom vid provtillfälle 6 som visar en skillnad på 80 %. Vid närmare analys av 

provtillfälle 6 påvisades en driftstörning i form av ostabil drift på HDS:en. Vid drift av HDS:en 

(provtillfälle 6 exkluderat) beräknas medelvärdet av andelen tallolja till sodapannan från 

HDS:en till 82 % för massbalansen över indunstningen. 

Tabell 12. Resultat erhållet från massbalanserna på indunstning och hartskokeri. 

  Massbalans indunstning  
Massbalans 

hartskokeri 
  

  Indunstning 
Andel fr. 

HDS 

Andel ej 

avsåpad 
HDS  HDS  Skillnad 

Provtillfälle  [ton h-1] [%] [%] [ton h-1]  [ton h-1]  [%] 

1  0,16 0 100 *  *  * 

2  1,10 79 21 0,87  0,68  – 29 

3  1,38 86 14 1,19  1,22  2 

4  1,54 89 11 1,37  1,08  – 27 

5  0,11 0 100 *  *  * 

6  0,52 74 26 0,39  0,22  – 80 

7  0,30 0 100 *  *  * 

8  0,77 82 18 0,63  0,87  28 

9  0,69 72 28 0,49  0,65  24 

10  0,12 0 100 *  *  * 

* HDS avstängd. 

4.3.1 Variation i ångproduktion och korrelationen till lutens talloljeinnehåll 

4.3.1.1 Möjlig påverkan från ej avsåpad mellanlut under karteringsperioden 

Lutens möjliga variation i värmevärde med avseende på talloljeinnehåll beräknades genom 

kalorimetriska värmevärden på lut och såpa samt resultatet från karteringen. Resultatet 

presenteras i Tabell 13, medelvärdet på lutens energiökning med avseende på förlorad såpa vid 

avsåpning är 0,25 %. Avsåpningens största inverkan på energibidraget är 0,21 %, vilket är 

differensen vid högsta och lägsta talloljeinnehållet. 

Tabell 13. Avsåpningens möjliga påverkan på lutens energiinehåll. 

  

 

Talloljeinnehåll  Min Medel Max  Diff. (Max-Min)  

Talloljeinnehåll [%]  0,13 0,21 0,31  0,18 

Kalorimetriskt värmevärde [MJ kg-1 ts-1]  13,22 13,23 13,25  0,03 

Energiökning [%]  0,15 0,25 0,36  0,21 
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4.3.1.2 Möjlig påverkan från HDS 

Medelvärdet för ångproduktionen per ts lut och dess förändring vid respektive utan drift av 

HDS:en beräknades för vardera driftcykel under en period av fyra månader (3 januari – 3 maj 

2016). Detta på grund av avsaknaden av tillräckliga karteringstillfällen som möjliggör en 

representativ analys av HDS:ens inverkan på lutens möjliga variation i värmevärde med 

avseende på tallolja återinförd med spjälkvätska. Lutens kalorimetriska energiflöde samt hur 

det beror av variationen i talloljeinnehåll vid respektive utan drift av HDS:en presenteras i 

Tabell 14 som procentuellt energibidrag från tallolja förlorad i HDS:en. Beräkningarna är 

gjorda från kalorimetriska värmevärden för såpa och lut samt aktuella medelvärden av lutflöde 

och förlusten av tallolja vid olika driftcykler hos HDS:en. Beräknade talloljeförluster i HDS:en 

för den undersökta perioden presenteras i appendix 9.7. Medelutbytet av tallolja i HDS:en var 

70 % (beräknat för 52,6 % talloljeinnehåll i såpan vilket erhölls som medelvärde från 

karteringen). Medelvärdet på energiökningen från talloljan som förloras i HDS:en är 1,1 %. 

HDS:ens största inverkan på energibidraget är 1,4 % vilket är differensen mellan det största 

(2,02 %) och minsta (0,66 %) energipåslaget från talloljan. Talloljeförlusterna i HDS:en visar 

därav större möjlig påverkan på lutens kalorimetriska energivärde än vad avsåpningen gör. 

Tabell 14. Energiflöden hos lut med respektive utan energibidrag av talloljan förlorad i hartskokeriet 

   Lut 
Lut + (Tallolja  

från HDS) 
 

Energibidrag,  

tallolja från HDS 
 Ton ånga per ton ts lut 

   [GJ h-1]  [GJ h-1]   [%]  [%] 

   1404  1414  0,7  1,4 

   1346  1361  1,1  0,9 

   1399  1410  0,8  – 1,3 

   1231  1247  1,3  – 2,6 

   1355  1364  0,7  1,8 

   1343  1359  1,2  – 1,3 

   1317  1328  0,9  1,8 

   1346  1361  1,1  5,6 

   1337  1348  0,9  1,4 

   1363  1379  1,2  0,4 

   1337  1354  1,2  0,4 

   1341  1362  1,6  3,0 

   1375  1395  1,5  – 1,0 

   1428  1457  2,0  1,9 

   1464  1475  0,8  – 2,0 

Medel   1359  1374  1,1  0,7 

*Medelvärdet för talloljeinnehåll i mellanlut 3 användes vid beräkningar 
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För att utreda om något samband går att koppla mellan ångproduktionen och energibidraget 

från talloljeförlusterna i HDS:en gjordes en vidare undersökning över samma period (3 januari 

– 3 maj 2016). Förändringen i ångproduktion per ts lut beräknades (Tabell 15) och plottades 

(Figur 28) mot förändring i lutens energi vid respektive utan drift av HDS för olika driftcykler. 

Trendlinjen påvisar ett svagt positivt samband med hög spridning. 

 

Figur 28. Beskriver ångproduktionens påverkan av energibidraget från talloljeförlusterna i HDS:en. 

För att undersöka om ett tydligare samband går att påvisa till talloljeförlusten i HDS:en 

hämtades aktuella medelvärden av torrsubstans, reduktionsgrad samt verkningsgrad för vardera 

driftcykel genom WinMOPS. Ur dessa beräknades förändringen vid respektive utan drift av 

HDS:en, detta presenteras i Tabell 15. 

Tabell 15.  Beskriver hur olika variabler och dess medelvärde förändrats vid respektive utan drift av HDS. 

  
Energibidrag, 

tallolja från HDS 
Torrsubstans Reduktionsgrad Verkningsgrad Ton ånga per ton ts lut 

  [%] [%] [%] [%] [%] 

  0,7 0,0  0,0 1,4 

  1,1 0,4 14,7 0,5 0,9 

  0,8 0,3  – 0,5 – 1,3 

  1,3 0,0  – 1,4 – 2,6 

  0,7 0,1 16,9 1,1 1,8 

  1,2 0,0 – 3,7 – 1,5 – 1,3 

  0,9 0,1 – 4,2 1,4 1,8 

  1,1 – 2,0 0,3 6,5 5,6 

  0,9 1,0 10,6 2,7 1,4 

  1,2 – 1,6 – 0,4 0,8 0,4 

  1,2 – 0,5 – 0,7 0,9 0,4 

  1,6 0,1 6,5 3,5 3,0 

  1,5 – 1,6 22,7 2,3 – 1,0 

  2,0 0,6 – 6,5 3,2 1,9 

  0,8 – 0,8 – 1,3 – 1,6 – 2,0 

Medel  1,1 – 0,2 4,6 1,2 0,7 

y = 0.4087x + 0.0023
R² = 0.0052
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En PLS-modell gjordes i SIMCA där ton ånga per ton ts lut valdes som y-variabel 

(responsvariabel) med resterande variabler som x-variabler. PLS-modellen har R2 värdet 0,87 

och Q2 värdet 0,51. Modellens loadings plot presenteras i Figur 29. Figur 30 visar att 

verkningsgraden har högst inflytande på vald y-variabel och förändringen i energibidraget av 

tallolja förlorad i HDS:en har näst högst inflytande. Figur 31 visar att förändringen i 

energibidrag från HDS:en samt reduktionsgrad korrelerar negativt mot responsvariabeln medan 

verkningsgraden samt torrsubstansen har positiv korrelation. 

 

Figur 29. Loadings plot, PLS-modell. 

 

Figur 30. VIP-diagram, PLS-modell. 

 

Figur 31. Koefficient-diagram, PLS-modell. 
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Eftersom verkningsgraden visades vara den variabel som hade överlägset störst inverkan på 

ångproduktionen per ton ts lut beräknades den hypotetiska ångproduktionen per ton ts lut vid 

verkningsgraden 100 %, detta presenteras i Tabell 16. Figur 32 visar att ångproduktionen per 

ton ts lut för verkningsgraden 100 % korrelerar negativt mot energiandelen från HDS:en till 

skillnad från Figur 28 som påvisade ett positivt samband.  

Tabell 16. Lutens energibidrag från tallolja förlorad i HDS:en samt förändringen av ton ånga per ton ts lut vid 

den hypotetiska verkningsgraden 100 %. 

 

 

 

 

Figur 32. Ångproduktionens påverkan av energibidraget från talloljeförlusterna i HDS:en vid den hypotetiska 

verkningsgraden 100 %. 
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4.3.2 Verifiering av talloljeförluster med spjälkvätska 

Erhållen totalvolym vid sampling blev 9,0 liter spjälkvätska, varav 1,7 liter ligninfas inklusive 

ett tunt skikt tallolja efter en dag separation vid rumstemperatur. Vid den fortsatta analysen 

erhölls ett talloljeinnehåll som motsvarade 13,8 viktprocent tallolja i spjälkvätskan för den som 

kokades och 14,2 viktprocent för den som förbereddes på liknande sätt förutom pH-justering 

och kokning. Vid samma tillfälle visade massbalansen över hartskokeriet att talloljeinnehållet 

var 16,5 viktprocent i spjälkvätskan. Eftersom det omkokade provet erhöll ett talloljeinnehåll 

nära (0,4 viktprocent lägre) anses spjälkningen av såpan vara fullständig.  
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4.4 Totalbalans talloljeflöde 

Beräkningarna gjordes för perioden 3 januari – 3 maj 2016 och visar det totala talloljeflödet för 

perioden. Talloljeförlusterna visas som förlust med svartlut vid avsåpning (utöver såpans 

löslighet) och med spjälkvätska i HDS:en. De beräknade talloljeflödena presenteras i ett 

blockschema, se Figur 33. Storleken av respektive flöde visas i Figur 34. Enligt beräknade 

talloljeförluster finns potential för en ökad talloljeproduktion på 42 % i HDS:en och 4 % i 

avsåpningen över blandlutssteget vid hypotetiska utbyten på 100 % för vardera enhet. 

 

Figur 33. Blockschema som beskriver talloljeflödet genom de olika processenheterna. 

 

 

Figur 34. Cirkeldiagram som beskriver storleken mellan respektive talloljeflöden. 
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4.5 Talloljeproduktion med avseende på massaproduktion 

Sammanställt dataset för perioden 2010-01-01 till och med 2016-06-30 presenteras i appendix 

9.8. Figur 35 visar hur talloljeproduktionen varierar i förhållande till massaproduktionen 

tillsammans med dess tillgängliga påverkande variabler. Medelvärdet för tidsbasen (kvot 

tallolja/massa) är beräknat på två månaders årsmedelvärden baserat på perioden 2010-2016 och 

simulerar därav årstidsvariationen. Under den utvärderade perioden används trendlinjer för att 

visa hur vardera variabel har förändrats. Talloljeproduktionen har ökat med avseende på 

massaproduktionen samtidigt som kvoten löv/barr har minskat, utbytet av tallolja har ökat 

marginellt över HDS:en och den totala massaproduktionen har ökat. De senaste sex månaderna 

visar att talloljeproduktionen per massaproduktion minskat gentemot årsmedelvärdet. 

Minskningen har skett i samband med omläggning av spjälkvätskan till efter avsåpning från att 

tidigare återinförts till tunnlut. 

 

Figur 35. Beskriver hur talloljeproduktion varierar med avseende på massaproduktion tillsammans med dess 

påverkande variabler.  
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Erhållet datasetet analyserades i SIMCA. En PLS-modell gjordes där talloljeproduktionen med 

avseende på massaproduktionen valdes till y-variabel. PLS-modellen har R2 värdet 0,37 och 

Q2 värdet 0,25. Modellens loadings plot presenteras i Figur 36. Enligt VIP-plot, Figur 37 beror 

totalutbytet av tallolja från massa till störst del av utbytet i HDS:en medan löv/barr-kvoten är 

den variabel som har näst högst inflytande på totalutbytet. Enligt koefficient-diagrammet, Figur 

38 innebär hög massaproduktion samt stor andel löv lågt totalutbyte, medan högt utbyte i 

HDS:en och höga årsmedelvärden medför högt totalutbyte. 

 

Figur 36. Loadings plot, talloljeproduktion per massaproduktion. 

 

 

Figur 37. VIP-diagram, talloljeproduktion per massaproduktion. 

 

 

Figur 38. Koefficient-diagram, talloljeproduktion per massaproduktion.
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5 Diskussion 

5.1 Analysmetoder 

Befintliga analysmetoder hos SKP för ” talloljeinnehåll i lut” och ” talloljeinnehåll i såpa” 

påvisade brister som kan medföra otillförlitliga resultat. Båda dessa byttes därför mot 

rekommenderade standardmetoder.  

5.1.1 Talloljeinnehåll i svartlut 

SKPs befintliga metod använde sig av fasta spädningar vilket gav stor variation på torrhalten i 

proverna (3–11 %). Detta kan medföra skillnader i det slutgiltiga talloljeinnehållet eftersom 

lösligheten av såpa i lut är beroende av lutens torrhalt, se Figur 7. Hög torrhalt kan därför 

medföra att olösta såppartiklar separerar vilket innebär att ett homogent delprov kan vara svårt 

att erhålla för analys. Reagensvolymer kvoterades inte mot invägd torrsubstans vilket kan 

medföra förändringar i extraktionsförhållandet och eventuellt otillräcklig dosering av reagens 

vid hög torrhalt. Den bristfälliga fastsättningen i den mekaniska skaken innebar skakning vid 

relativt låg frekvens vilket medförde att extraktionen genomfördes med två separata faser, detta 

kan leda till ojämn och/eller ofullständig extraktion. 

5.1.2 Talloljeinnehåll i såpa 

SKPs egenutvecklade metod skiljde sig från de rekommenderade metoderna. Den låga andelen 

såpa på 10 g som analyserades har till följd att det är problematiskt att erhålla ett homogent 

delprov för analys. Metoden är till stor del beroende av syraförbrukningen vid pH 3 vilken 

används för beräkningen av såpans talloljeinnehåll. Såpans lutinnehåll har en direkt påverkan 

på syraförbrukning, metoden tar inte hänsyn till detta vilket kan påverka resultatet. Vid 

jämförelse mellan aktuell metod och PCTM-7 (standardmetod) erhölls en skillnad på 7,1 % 

lägre talloljeinnehåll med SKPs metod vilket sannolikt tyder på brister i den egenutvecklade 

metoden. Den egenutvecklade metoden var troligen anledningen till att man tidigare trott att 

såpans talloljeinnehåll hade minskat vilket nämndes i inledningen. 

5.2 Verkningsgrad avsåpning 

Karteringen påvisade hög verkningsgrad vid avsåpningen över blandlutssteget för både 

indunstning 2 och 3. I litteraturen anses verkningsgraden 85 % som bra och medelvärden var 

95 % för indunstning två och 93 % för indunstning tre. Indunstning tre påvisade sämre 

verkningsgrad vid karteringstillfälle tre, sju och åtta vilket tyder på att de tillfällen som påvisade 

”dålig” avsåpning är kopplat till förhållandet i avsåpningscisternen och inte lutförhållandet. Vid 

nämnda karteringstillfällen kunde inga samband kopplas till avsåpningsförhållandet genom 

beräknade uppehållstider och ytbelastningar vilket tyder på att skillnaderna antagligen beror av 

lutflödet i avsåpningscisternerna och/eller brister i analysmetoden. 

Anledningen till att avsåpningen i mellanlut är nästintill obefintlig beror troligen på 

avsåpningsförhållandet. Rekommenderad uppehållstid och ytbelastning vid avsåpning är 4 h 

respektive 2 m/h (Johansson, 2007). I blandlutssteget är medelvärdena på uppehållstiden cirka 

5,9 h och ytbelastningen 1,4 m/h, vilket är ungefär 50 % bättre än rekommenderade riktvärden. 

Mellanlutssteget har 4,1 h uppehållstid och ytbelastningen 2,4 m/h vilket något sämre än 

rekommenderat, samtidigt som lutens talloljeinnehåll är nära dess löslighet. Dettat kan medföra 
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svårigheter för såppartiklarna att bilda större agglomerat som bidrar med högre stighastighet 

och därigenom bättre avsåpning (enligt Stokes lag, se ekvation 7). 

Vid undersökning av lösligheten av tallolja i blandlut kan en viss variation ses mellan 

dubbelproverna från samma lut. Detta tyder på att resultatet från karteringen har en viss 

felmarginal, om detta beror av handhavandefel eller metod låts dock vara osagt. Metoden kan 

eventuellt ha brister vid låga talloljeinnehåll då den ursprungliga metoden (Saltsman och 

Kuiken) är framtagen och verifierad på lut med talloljeinnehåll jämförbara med oavsåpad lut. 

På grund av de få analyser som gjordes av talloljans löslighet och variationer av flertalet 

variabler som påverkar lösligheten är det inte heller möjligt att dra någon slutsats hur torrhalt, 

restalkalikoncentration eller FA/RA-kvot påverkar lösligheten. Trots ovanligt stor variation i 

barr och lövförhållandet då Linje 3 stod vid det första provtillfället var FA/RA-kvoten relativt 

stabil. Därför dras slutsatsen att FA/RA-kvoten är stabil vid normal drift och inte påverkar 

avsåpningen i någon större utsträckning.  

Spädningen av de analyserade proverna visades ha störst påverkan på PLS-modellerna och var 

negativt korrelerad mot talloljeinnehållet efter avsåpning. Detta kan vara kopplat till att hög 

torrsubstans på provet innebär att såpan har lägre löslighet, eventuellt avskiljs och att det 

därigenom blir svårt att erhålla ett homogent delprov för analys av talloljeinnehåll. Teorin att 

hög uppehållstid och låg ytbelastning ger bra avsåpning kan inte bekräftas i modellen. 

Resultatet tyder snarare på omvänt förhållande, korrelationerna är dock svaga då 

konfidensintervallen sträcker sig från positivt till negativt. Detta beror troligt på de väl tilltagna 

cisterndimensionerna vilka bidrar med genomgående goda förhållanden för avsåpning med små 

variationer i uppehållstid och ytbelastning. Produktionen i linje 3 (barr) var den variabel som 

hade näst högst inflytande på modellerna. Den visade i båda fallen negativ korrelation mot 

talloljeinnehållet efter avsåpning. Detta kan inte styrkas mot teorin eftersom hög andel barr 

medför låg FA/RA-kvot vilket i sin tur medför förhöjd löslighet av såpa. Det framgår dock inte 

hur restalkalikoncentrationen beror av linje 3, vilket eventuellt kan ha effekt på talloljans 

löslighet. Både ytbelastning och uppehållstiden beror av såplagret vilket mättes en gång i 

veckan. Detta är en approximativ mätning och därför inte helt exakt. Denna användes 

tillsammans med WinMOPSdata för att beräkna ett ungefärligt såplager vid respektive 

provtillfälle vilket innebär att det kan avvika något mot verkligheten och därigenom medföra 

brus till modellen.  

Sammanfattningsvis visades avsåpningen vara betydligt bättre än vad som initialt verkade i 

frågeställningen till projektet och ingen specifik variabel visades ha signifikant påverkan på 

avsåpningen. Detta beror troligen på att avsåpningen sker relativt stabilt med endast mindre 

variationer. Även analysmetoden har påvisat eventuella brister vilket kan göra det svårare att 

erhålla tillförlitlig data. Det bör samtidigt nämnas att med en mer precis analysmetod kan det 

vara fortsatt svårt att erhålla en god modell då det är flertalet variabler som påverkar en redan 

god avsåpning med små variationer i utgående såpinnehåll.  

5.3 Förluster av såpa till sodapannan 

Vid jämförelse av massbalanserna på indunstningen och hartskokeriet erhölls en viss skillnad 

med avseende på förlorad tallolja i HDS:en. Detta är troligen en kombination av ett felaktigt 

steady-state antagande samt analyser som inte är tillräckligt exakta vilket medför skillnader för 
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respektive massbalans. Vad som tydligt framkommer är att förlusterna av tallolja till 

sodapannan är som störst i HDS:en. 

5.3.1 Variation i ångproduktion och korrelationen till lutens talloljeinnehåll 

5.3.1.1 Möjlig påverkan från ej avsåpad mellanlut 

Vid analys av avsåpningens möjliga påverkan på lutens energiinnehåll framkom det att dess 

minsta och största energibidrag till luten var 0,13 % respektive 0,31 % vid de olika 

karteringstillfällena. Alltså en möjlig variation på 0,21 % i energibidrag, denna variation är 

ensam inte tillräckligt stor för att anses påverka sodapannan i någon större utsträckning. 

Avsåpningen utesluts därigenom som den faktor som medfört variationer i ångproduktion per 

ts lut vilket antyddes i inledningen. 

5.3.1.2 Möjlig påverkan från HDS:en 

Genom en enklare analys av energibidraget från talloljan återinförd med spjälkvätska sågs ett 

svagt positivt samband mot ångproduktionen per ts lut. Spridningen var hög och kan eventuellt 

bero av det medelvärde som användes för såpans talloljeinnehåll på grund av avsaknaden av 

faktiska analyser. Vid den fortsatta analysen i SIMCA där ytterligare variabler hämtades kunde 

en stark korrelation visas mot förändringen i verkningsgrad samtidigt som förändringen i 

energiinnehåll med avseende på talloljeinnehåll här visade ett negativt samband. Vid den 

avslutande analysen för den hypotetiska verkningsgraden 100 % erhölls ett fortsatt negativt 

samband. Detta stämmer troligen inte, utan beror sannolikt av att beräkningen av 

verkningsgraden inte är tillräckligt precis. Beräkningen utgår från fasta värden för lutens 

sammansättning och tar därigenom inte hänsyn till variationer i lutsammansättningen. 

Medelvärdet på lutens energiökning från talloljan som förloras i HDS:en var 1,1 % och 

talloljans största beräknade inverkan på energibidraget var 1,4 %. Anledningen till att talloljans 

energipåslag inte kunde visas beror troligen på spjälkvätskans höga andel oorganiskt material 

som påverkar negativ på lutens effektiva värmevärde.  

Någon större variation i ångproduktion per ts lut går inte att koppla till talloljeinnehållet. Detta 

på grund av att avsåpningen är både bra och stabil samtidigt som förlusterna i HDS:en är höga 

men med relativt låg variation. För att vidare utvärdera variationerna i sodapannans 

ångproduktion bör man undersöka hur totalhalten svavel och barlasten varierar i lutstocken 

samt hur lutsammansättningen förändras med respektive utan drift av HDS:en. 

5.3.2 Verifiering av talloljeförluster med spjälkvätska 

Andelen tallolja som avskildes genom att låta samlingsproven stå ett dygn i rumstemperatur 

efter sampling var betydligt lägre än vad massbalansen över hartskokeriet visade. Vid fortsatt 

analys av ligninfasen erhölls ett talloljeinnehåll som var förhållandevis nära resultatet från 

massbalansen över HDS:en. Skillnaden kan dels bero på att den höga andelen lignin i 

spjälkvätskan medför svårigheter i att avskilja talloljan, alternativt att såpans talloljeinnehåll 

var lägre än vanligt då medelvärdet på såpans talloljeinnehåll från karteringen användes i 

massbalansen. Den låga andelen tallolja som avskildes från samlingsprovet efter ett dygns 

separation tyder på att det är emulsionen mellan lignin och tallolja som motverkar höga 

talloljeutbyten i HDS:en. 
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5.4 Totalbalans talloljeflöde 

I totalbalansen framkommer det tydligt att HDS:en är den enhet som bör optimeras för ökad 

talloljeproduktion. Enligt Pöyry kan man nå utbyten på 98 % med ren såpa jämfört med SKPs 

70 % (Urho Räsänen, 2001). Det bör därav finnas goda möjligheter till förbättring. Vid 

avsåpning fanns en liten förbättringspotential, med tanke på den höga verkningsgraden över 

blandlutssteget är det rimligt att tro att de sista procenten kan vara svåra att nå för 100 % 

verkningsgrad. 

5.5 Talloljeproduktion med avseende på massaproduktion 

Från det beräknade medelvärdet av talloljeproduktion per massaproduktion framkom det tydligt 

hur årstidsvariationer påverkar flisens ingående halt av extraktivämnen. Genom jämförelse mot 

den faktiska talloljeproduktionen per massaproduktion kunde det ses att totalutbytet ökat över 

tid förutom de sista sex månaderna. Det minskade totalutbytet är troligen kopplat till 

omläggningen av spjälkvätska till efter avsåpning från att tidigare återinförts till tunnlut, se 

Figur 12 och Figur 13. Tidigare gavs den förlorade talloljan möjlighet att avsåpas ytterligare en 

gång efter att den återgått till dess tvålform på grund av den alkaliska miljön.  

Talloljeutbytet över HDS:en var den variabel som påvisade störst inverkan på PLS-modellen. 

Över den analyserade tiden var dess trendlinje mer eller mindre rak vilket innebär att den själv 

inte stått för det förbättrade totalutbytet. Massaproduktionen har ökat över tid men kan inte 

ensam bidra med ett ökat totalutbyte utan bör tvärtom påverka negativt på totalutbytet vilket 

bekräftas i PLS-modellen (vid antagandet att produktionen av barr och löv ökat i samma 

förhållande). Löv/barr-kvoten har över tid minskat och ser därför ut att vara den variabel som 

bidragit till det förbättrade totalutbytet, PLS-modellen gav samma resultat. Detta beror troligen 

av den låga andelen hartser som förtvålas vid björkkok vilket nämns i 2.3.1. Minskad löv/barr-

kvot medför högre löslighet av tallolja i luten enligt FA/RA-kvotens påverkan, se 2.3.2. 

Eftersom avsåpningen delvis kan anses som löslighetsberoende bör den minskade kvoten 

löv/barr medföra sämre avsåpning. Detta kan inte verifieras, därför dras slutsatsen att 

talloljeproduktionen med avseende på massaproduktion till större del beror av andelen 

förtvålbara hartser än hur FA/RA-kvoten påverkar avsåpningen då de båda är omvänt 

korrelerade. 

5.6 Utfall av förbättringar 

Vid hypotetiska utbyten på 100 % vid avsåpning och hartskokeri är det möjligt att förbättra 

talloljeproduktionen med cirka 46 %. Detta skulle förutom ekonomiska fördelar i form av ökade 

intäkter från tallolja även minska flaskhalseffekten i sodapannan och dess utsläpp vilket är positivt 

ur produktion- och miljösynpunkt. Förbättringsåtgärder, avsnitt 6, kommer inte påverka 

arbetsmiljön i någon större utsträckning. Vid eventuella förändringar från befintliga rutiner är det 

viktigt att genomföra riskbedömningar och ta fram nya rutiner för att undvika olyckor. Om nya 

kemikalier används är det viktigt att utvärdera dessa för att skydda anställda och miljö från 

exponering av farliga kemikalier.
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6 Förbättringsåtgärder för ökad talloljeproduktion 

6.1 Hartskokeri 

Vid en eventuell optimering av hartskokeriet bör det göras ordentliga försök där man i större 

utsträckning undersöker faktorer som kan vara kritiska för utbytet. Förbättras utbytet vid en 

ordentlig produktionsminskning kan det innebära att HDS:en är underdimensionerad för 

nuvarande produktion. I Optimerad talloljeproduktion (Johansson, 2007) gjordes en benchmark 

där spjälkvätskans densitet jämfördes mellan olika bruk för att undersöka kopplingen till 

talloljeförlusten. Ingen slutsats drogs från detta, flertalet påverkande faktorer togs inte med i 

undersökningen. Det framgick bland annat inte hur den satsade mängden såpa, syra och vatten 

varierade mellan bruken. Med tanke på att dåliga utbyten medför hög andel tallolja i 

spjälkvätskan och därigenom lägre densitet kan detta vara något som bör undersökas djupare. 

Den kontinuerliga cirkulationen som används för att förhindra ackumulation och beläggning av 

lignin går i dagsläget kontinuerligt. Denna kan även göra att en större andel tallolja dras ned 

med spjälkvätskan. Om det är möjligt att köra cirkulationen som tidsstyrd sekvens utan problem 

med igensättning av HDS:en är detta något som kan vara positivt för utbytet. I dagsläget 

kvoteras utflödet av spjälkvätska genom att operatörer går ut till HDS:en och undersöker 

gränsskiktet av tallolja och spjälkvätska i synglasen samt talloljans kvalitet. Genom att utrusta 

aktuella positioner med kamera och ge operatörerna möjligheten att se detta från 

kontrollrummet skulle troligen fokus öka på kvotstyrningen av tallolja och spjälkvätska. Det 

finns i dagsläget ett antal leverantörer som erbjuder emulsionsbrytare som kan vara ett alternativ 

för att förbättra separationen mellan tallolja och resterande utfällt material. 

Om optimering av HDS:en inte är tillräcklig för att nå goda utbyten kan nästa steg vara att se 

över såphanteringen alternativt hantering av spjälkvätskan. Head Engineering har visat att den 

såpa de avskiljer med Alfa Lavals centrifugalseparator medför snabbare separation av tallolja, 

detta eftersom den har lägre lutinnehåll och det därigenom fäller ut en mindre andel lignin och 

gips (Hofstedt, 2016). Möjligheten att minska lutinnehållet genom förbättringar i 

såphanteringen bör därför vidare undersökas. Tidigare har olika bruk använt sig av såptvätt 

genom att tillsätta ligninfri lut för att tvätta ur den ligninrika luten, såphanteringen kan därför 

vara ett alternativ för att minska såpans lignininnehåll. SKP har i dagsläget stora såplager i form 

av såpa i avsåpningscisterner, såplager och såptankar. Detta är något som kan medföra 

värmeförluster och därigenom försämrad lutseparationen. En undersökning kan därför även 

vara aktuell för att utesluta att lång lagringstid inte har negativt inflytande på såpans lutinnehåll. 

Skulle tidigare nämnda optimeringsförsök misslyckas kan det vara aktuellt att undersöka om 

Alfa Lavals centrifugalteknik (Hofstedt, 2016) går att applicera direkt på såpan med en 

eventuell kombination av tvätt med ligninfri lut. 
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6.2  Avsåpning 

Resultatet i karteringen visade på hög verkningsgrad och därigenom låg potential till 

förbättring. Trots detta finns det fortfarande mindre förbättringar att göra. Vid flertalet tillfällen 

överskrider såplagret nivåer på långt över en meter. Det finns inget i litteraturen som tyder på 

att såplager tjockare än en meter är positivt för avsåpningen. Höga såpnivåer har negativ 

inverkan på uppehållstid och ytbelastning i avsåpningscisternerna. I resultatet från karteringen 

kunde dock ingen slutsats dras att någon av dessa variabler påverkade verkningsgraden i någon 

större utsträckning, detta kan vara ett tecken på överkapacitet i avsåpning. Om det är möjligt 

att erhålla en likvärdig avsåpning i blandlutssteget med endast tre av de befintliga 

avsåpningstankarna skulle den fjärde kunna användas för att förbättra avsåpningsförhållandet i 

mellanlutssteget och eventuellt förbättra avsåpningen eftersom torrhalten är högre i mellanlut 

vilket medför lägre löslighet av såpa. 

I dagsläget mäts restalkali på avdragsluten från respektive kokare två gånger per vecka. Med 

online-mätning fås möjligheten att styra koncentrationen av restalkali för att optimera 

lösligheten av såpa i kokeriet och därigenom förbättra urtvättningen av extraktivämnen ur 

massan. Detta kan i sin tur kräva reglering av restalkali i indunstningen för att istället minimera 

såpans löslighet för att erhålla fortsatt hög verkningsgrad vid avsåpning. Möjligheten finns även 

att tillsätta fettsyror för att höja FA/RA-kvoten och därigenom minska såpans löslighet. 
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7 Slutsatser 
1. SKPs aktuella analysmetoder av ”talloljeinnehåll i lut” och ” talloljeinnehåll i såpa” 

påvisade brister. Dessa byttes därför mot andra metoder, presenterade i appendix 9.1 

respektive 9.2. 

 

2. Från karteringen erhölls följande medelvärden på avsåpningens verkningsgrad i 

blandlutsstegen, 95,3 % och 93,4 % för indunstning två respektive tre. Verkningsgraden är 

beräknad för en löslighet på 0,13 % tallolja per torrsubstans lut. Avsåpningen i mellanlut 

approximerades till 0 %. 

 

3. Medelutbytet av tallolja i hartskokeriet är 70 %, beräknat för ett talloljeinnehåll på 52,6 % 

i såpa.   

 

4. Förlusten av tallolja är som störst i hartskokeriet, flertalet förbättringsåtgärder är 

sammanställda under avsnitt 6. Det finns potential för en ökad talloljeproduktion på totalt 

42 % över HDS:en och 4 % över blandlutssteget vid hypotetiska utbyten på 100 % för 

vardera enhet. 

 

5. Sodapannans variation i ångproduktion gick inte att korrelera till lutens talloljeinnehåll. 

 

6. Talloljeproduktionen med avseende på massproduktionen är främst beroende av utbytet i 

HDS:en. En tydlig årstidsvariation existerar där utbytet är högre under vinterhalvåret 

jämfört med motsvarande varmare halvår. Utbytet har ökat över tid samtidigt som kvoten 

löv/barr minskat och massaproduktionen ökat. De senaste 6 månaderna visade en nedgång 

i totalutbyte av tallolja med avseende på massaproduktionen. Försämringen av totalutbytet 

kopplades till omläggningen av spjälkvätska till efter avsåpning. 
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9 Appendix 

9.1 Metod för analys av talloljeinnehåll 

Princip 

Talloljan i svartlut extraheras med petroleumeter från en surgjord vatten-aceton-alkohol-

blandning i vilken utfällda ligninrester är lösliga. 

Utrusning: 

1. Våg 

2. 1 l plastflaskor för provtagning. 

3. Pipett, 1st 100 ml och 1st 10 ml.  

4. Separertratt, 2st 500 ml. 

5. Graderade mätglas, 10 ml, 100 ml och 250 ml. 

6. Vattenbad för indunstning. 

7. Indunstningsskål (porslin eller kisel) 80 och 400 ml. 

8. Bägare, 1000 ml. 

9. Fisherfiltrator. 

10. Värmeskåp 

11. Exsickator 

Reagens: 

1. H2O2. Blanda tre andelar 30 % H2O2 med två andelar avjonat vatten. 

2. Na2SO3-lösning. Lös 20 g vattenfri Na2SO3 i 100 ml avjonat vatten. 

3. HCl. Blanda koncentrerad HCl i 1:1 volymsförhållande med avjonat vatten. 

4. Vatten-aceton–metanolblandning. Blanda två andelar aceton, en andel avjonat vatten 

och en andel metanol. 

5. Petroleumeter, kokpunkt 40-60 °C. 

Utförande: 

PCTM 24 (Standard Test Methods of the Pine Chemicals Industry, 2016): Provtagningen på 

lutarna gjordes med 1 l plastflaskor som var förfyllda med avjoniserat vatten för att erhålla en 

torrsubstans nära 5 %. Torrsubstansen på det prov som analyserades bestämdes enligt appendix 

9.1.1. Om torrsubstansen avvek från riktvärdet 5 % justerades den tillsatta mängden av H2O2, 

Na2SO3 och HCl för att erhålla rätt viktförhållande mot torrsubstansen. 100 ml lut pipetterades 

till en 500 ml separertratt. 5 ml H2O2 tillsattes och skakades kraftigt i 45 sekunder. Inom en 

minut efter H2O2 tillsatsen tillsattes 5 ml Na2SO3-lösning och provet skakades ytterligare en 

minut. Provet surgjordes genom att tillsätta 10 ml HCl och skakades ytterligare en minut. 

Därefter tillsattes 200 ml aceton samt 50 ml metanol, proverna skakades 30 sekunder för att 

lösa det utfällda ligninet från surgörningen. Den lösta talloljan extraherades genom att tillsätta 

150 ml petroleumeter och skaka två minuter, därefter tilläts lösningen separera i fem minuter 

varav den undre fasen tömdes till en annan 500 ml separertratt. Den kvarvarande 

petroleumeterfasen tvättades genom att två gånger tillsätta 25 ml vatten-aceton-metanol-
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blandning, låta dem separera och därefter föra över den undre vattenfasen till den andra 

separertratten. Det tvättade petroleumeterextraktet fördes över till en 400 ml indunstningsskål 

(porslin) och indunstades i 80 °C vattenbad. Vattenfasen i den andra separertratten extraherades 

och tvättades på samma sätt förutom att extraktionen gjordes med 100 ml petroleumeter. Den 

erhållna extraktionsfasen fördes över till indunstningsskålen och indunstades till dess att endast 

tallolja var kvar i botten. Vid all skakning gjordes tryckutjämning med jämna mellanrum för att 

släppa ut eventuellt övertryck. 

Saltsman och Kuiken (Saltsman, 1959): Den erhållna talloljan löstes upp med 25 ml 

petroleumeter och filtrerades med hjälp av fisherfiltrator, glasfilter (fine fritted) och vakuum. 

Den använda utrustningen tvättades genom att tillsätta ytterligare petroleumeter i små portioner 

till dess att en totalvolym av 50 ml erhölls. Filtratet fördes över till en tarerad 80 ml 

indunstningsskål och indunstades på samma sätt som tidigare, provet torkades i ugn vid 105 °C 

i 30 minuter och fick därefter stå i en exsickator till dess att det nått rumstemperatur. Mängden 

tallolja bestämdes slutligen gravimetriskt och andelen tallolja beräknades enligt:  

𝑇𝑂

𝑡𝑠
∗ 100 =  𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑠 𝑙𝑢𝑡 [%] 

TO = Tallolja i 100 ml svartlut 

ts = Torrsubstans från 100 ml svartlut 

 

9.1.1 Bestämning av torrhalt i svartlut 

Princip 

Snabbmetod för bestämning av torrhalt i svartlut. 

Utrusning: 

1. Våg 

2. Petriskål 

3. Värmeskåp 

4. Exsickator 

Utförande: 

0,5-1 g torrsubstans vägs upp i en tarerad petriskål med plan botten. Provet placeras sedan två 

timmar i värmeskåp vid 135 °C och fick därefter stå i en exsickator till dess att det nått 

rumstemperatur. Torrsubstansen [%] beräknades slutligen enligt: 

𝑢𝑡𝑣ä𝑔𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠

𝑖𝑛𝑣ä𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣
= 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [%]  
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9.2 Analys av talloljeinnehåll i såpa 

Princip 

Talloljeinnehållet i såpa bestäms genom ett satsvist kok där förhållandet mellan erhållen tallolja 

och tillsatt såpa beräknas. 

Utrusning: 

1. Våg 

2. Bägare, 2 l. 

3. Värmeplatta med magnetomrörning 

4. Mätglas, 1000 ml. 

5. Värmeskåp 

Reagens: 

1. 79 % H2SO4. 

2. Natriumsulfat, vattenfri 

Utförande: 

Modifierad PCTM 6 med rekommendation från Nablabs. PCTM 6 (Standard Test Methods of 

the Pine Chemicals Industry, 2016): 300 ml avjonat vatten tillsattes i en två liters bägare. 60 g 

Na2SO4 löstes i vattnet under uppvärmning och magnetomrörning, sedan tillsattes 25 ml H2SO4 

(60° Baumé) och blandningen värmdes till kokpunkten. Därefter tillsattes cirka 400 g 

homogeniserad såpa i små portioner. Efter att blandningen kokat i 5 minuter slogs värmen av 

och faserna tilläts separera varpå pH bestämdes i spjälkvätskefasen (önskat pH är 3,0-3,5). Vid 

fel pH justerades detta genom att tillsätta ytterligare H2SO4 eller såpa. När rätt pH erhölls 

kokades blandningen ytterligare 30 min under omrörning. Nablabs (Nablabs, 2016): Efter 

kokningen överfördes blandningen i ett graderat 1000 ml mätglas och tilläts separera i ett 85 °C 

värmeskåp i 24 timmar. Den erhållna talloljan bestämdes slutligen volymetriskt och utbytet 

beräknades genom följande ekvationer. 

 

𝑚𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑚𝑠å𝑝𝑎
= 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 [%] 

 

𝑚𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 = 𝜌𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎  ∙ 𝑉𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 

 

𝜌𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 = 930 
𝑘𝑔

𝑚3
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9.3 Analysmetoder för referensvärden till talloljans löslighet 

9.3.1 Analys av restalkali i svartlut 

Princip 

Potentiometrisk titrering med saltsyra för bestämning av restalkali i svartlut.  

Utrusning: 

1. Pipett, 20 ml och 100 ml. 

2. Bägare, 200 ml. 

3. Auto-titrator med pH-mätare och magnetomrörare (888 Titrando). 

Reagens: 

1. Saltsyra, 1,0 M. 

Utförande: 

20 ml prov uppmätes med pipett och späddes med 100 ml avjoniserat vatten. Lösningen 

titrerades därefter under omrörning med 1,0 M saltsyra till pH 11,2. Koncentrationen restalkali 

beräknades genom följande ekvation. 

 

𝑎 × 40

𝑉
= 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖 [

𝑔

𝑙
 𝑁𝑎𝑂𝐻] 

a = volym HCl 

V = volym 
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9.3.2 Extraktivämnen i lut, Åbometoden. 

Princip 

Extraktion av extraktivämnen ur lut. Separation och kvantifiering görs med GC-FID. 

Utrusning: 

1. Tempererat vattenbad. 

2. Provrör med skruvlock, 1 st 20 ml (rund botten) och 1st 10 ml (plan botten). 

3. Pipett, 100 µl, 1000 µl och 5000 µl. 

4. Centrifug anpassad för provrör. 

5. Kvävgasindunstning. 

6. Ultraljudsbad. 

7. Provvial för GC-analys. 

8. Vakuumugn med uppvärmning. 

9. Värmeskåp. 

10. Gaskromatograf med FID-detektor (HP6890). 

11. Kolonn, DB 5HT, 30 m, 0,32 mm, 0,10 µm. 

Reagens: 

1. H2S04, 2,5 M. 

2. MTBE 

3. Dehydrokolesterol 

4. BFT-10 

5. Kolesterol 

6. Toluene 

Utförande: 

Lutprovet tempererades till 60 °C och homogeniserades innan 4 ml prov pipetterades till ett 

provrör (20 ml). Lutprovet surgjordes med 1 ml 2,5 M H2SO4, därefter tillsattes 2 ml MTBE 

med intern standard (dehydrokolesterol 20 mg/100 ml). Provet skakades kraftigt i 1 min och 

tryckutjämnades till dess att atmosfärstryck uppnåtts. Proverna centrifugerades sedan i 5 min 

för att påskynda fasseparering och MTBE-fasen pipetterades till ett separat provrör (10 ml). 

Extraktionen och centrifugeringen upprepades ytterligare två gånger med ren MTBE och 

tillsattes den tidigare MTBE-fasen. Den sammanslagna MTBE-fasen torkades med kvävgas och 

löstes därefter i 5 ml MTBE genom att låta stå 5 min i ultraljudsbad. 50 µl prov pipetterades 

över i en provvial för GC-analys, indunstades till torrhet med kvävgas och torkades slutligen en 

timme i 40 °C vakuumugn. Det torkade provet silylerades med 500 µl silyleringsreagens i 70 

°C värmeskåp i en timme. Provet analyserades därefter med GC-FID och FA/RA kvoten 

bestämdes slutligen genom att dividera totalhalten fettsyror med totalhalten hartssyror. 

*Silyleringsreagens: 1 del BFT-10, 1 del intern std i toluene (10 mg kolesterol i 100 ml toluene) 

och 3 delar toluene.  



Appendix 

- 55 - 

  

9.4 Dataset utvärderat med SIMCA 

Tabell 17. Såplager [m] i respektive avsåpningscistern. 

 Blandlut [m] Mellanlut [m] 

Cist.nr. 
Indunstning 2 Indunstning 3 Ind. 2 Indunstning 3 

23  21  24  26  31  32  33  

1 4,5 3,5 4,0 3,5 1,0 1,0 1,0 

2 3,3 3,3 2,5 2,3 1,0 1,0 1,0 

3 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 5,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

6 4,0 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 2,0 

7 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 

8 3,5 1,8 1,0 1,8 1,0 2,0 3,0 

9 4,0 1,5 1,0 2,5 0,5 0,5 0,5 

10 4,0 2,5 4,0 3,0 1,0 1,0 1,0 

Medel. 3,7 2,3 1,9 1,8 0,8 1,1 1,5 

Max. 5,0 3,5 4,0 3,5 1,0 2,0 3,0 

Min. 2,0 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 

St.Av. 0,8 0,7 1,2 0,9 0,3 0,6 0,9 

 

Tabell 18. Torrhalt i respektive lut. 

  Tunnlut Blandlut 2 Blandlut 3 Mellanlut 2 Mellanlut 3 Mellantjock. 

1 14,2 % 19,4 % 19,3 % 24,2 % 25,4 % 59,6 % 

2 13,2 % 18,8 % 18,8 % 24,5 % 25,2 % 62,6 % 

3 13,0 % 18,8 % 18,9 % 24,1 % 26,0 % 64,4 % 

4 14,0 % 19,1 % 19,1 % 24,2 % 25,2 % 60,2 % 

5 13,3 % 18,9 % 18,6 % 24,8 % 25,0 % 60,5 % 

6 14,3 % 18,9 % 19,1 % 24,9 % 24,8 % 57,5 % 

7 14,2 % 18,9 % 19,0 % 24,7 % 24,7 % 63,6 % 

8 13,6 % 18,3 % 18,4 % 23,9 % 25,6 % 62,3 % 

9 14,2 % 21,6 % 21,8 % 28,7 % 28,4 % 64,9 % 

10 13,2 % 21,0 % 21,1 % 27,0 % 28,3 % 47,1 % 

Medel. 13,7 % 19,4 % 19,4 % 25,1 % 25,9 % 60,3 % 

Max. 14,3 % 21,6 % 21,8 % 28,7 % 28,4 % 64,9 % 

Min. 13,0 % 18,3 % 18,4 % 23,9 % 24,7 % 47,1 % 

St.Av. 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % 4,9 % 
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Tabell 19. Temperatur [°C] i respektive lut. 

 Tunnlut [°C] Blandlut [°C] Mellanlut 2 [°C] Mellanlut 3 [°C] 

1 91 91 79 67 

2 94 93 80 67 

3 90 90 79 68 

4 93 91 82 69 

5 91 89 76 68 

6 93 92 78 67 

7 96 94 80 70 

8 90 90 79 70 

9 95 95 79 71 

10 92 91 79 74 

Medel. 92 92 79 69 

Max. 96 95 82 74 

Min. 90 89 76 67 

St.Av. 2 2 2 2 

 

Tabell 20. Uppehållstid [h] i respektive avsåpningscistern. 

  Blandlut [h] Mellanlut [h] 

  Indunstning 2 Indunstning 3 Ind. 2 Indunstning 3 

Cist.nr. 23 21 24 26 31 32 33 

1 4,5 5,2 4,9 5,1 5,0 4,7 4,6 

2 5,1 4,6 5,1 5,3 3,8 3,2 7,3 

3 6,5 5,7 7,0 7,1 4,2 4,7 4,6 

4 6,0 7,0 6,5 7,2 4,2 5,4 5,3 

5 4,3 6,4 6,9 7,0 3,5 4,9 4,4 

6 5,3 7,2 7,4 7,4 3,1 4,0 3,5 

7 5,1 6,5 7,2 6,9 3,3 2,7 4,3 

8 5,9 7,2 7,6 7,2 3,6 4,6 4,0 

9 4,8 6,0 6,2 5,2 3,0 4,2 4,1 

10 4,6 4,2 3,0 3,8 2,5 3,5 3,5 

Medel. 5,2 6,0 6,2 6,2 3,6 4,2 4,6 

Max. 6,5 7,2 7,6 7,4 5,0 5,4 7,3 

Min. 4,3 4,2 3,0 3,8 2,5 2,7 3,5 

St.Av. 0,7 1,0 1,4 1,2 0,7 0,8 1,0 
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Tabell 21. Ytbelastning [m h-1] i respektive avsåpningscistern. 

  Blandlut [m h-1] Mellanlut [m h-1] 

  Indunstning 2 Indunstning 3 Ind. 2 Indunstning 3 

Cist.nr. 23 21 24 26 31 32 33 

1 1,4 1,4 1,4 1,4 2,0 2,1 2,1 

2 1,3 1,5 1,4 1,4 2,3 2,8 1,2 

3 1,4 1,4 1,4 1,4 2,2 2,1 2,1 

4 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 1,9 1,9 

5 1,4 1,4 1,4 1,4 3,1 2,3 2,3 

6 1,3 1,3 1,3 1,3 3,1 2,4 2,3 

7 1,3 1,3 1,3 1,3 2,8 3,2 1,7 

8 1,3 1,3 1,3 1,3 2,8 2,0 2,0 

9 1,5 1,5 1,5 1,5 3,3 2,4 2,4 

10 1,6 1,6 1,6 1,6 3,4 2,5 2,5 

Medel. 1,4 1,4 1,4 1,4 2,7 2,4 2,1 

Max. 1,6 1,6 1,6 1,6 3,4 3,2 2,5 

Min. 1,3 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,2 

St.Av. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 

 

Tabell 22. Produktion [ADT h-1] i respektive kokare samt kvoten barr/löv vid provtillfället. 

  Löv [ADT h-1]  Barr [ADT h-1]  Kvot 

  L2  L2 L3  Barr/Löv 

1 22,7  40,2 7,7  2,1 

2 21,7  39,1 8,1  2,2 

3 20,6  43,3 7,5  2,5 

4 23,9  36,8 7,0  1,8 

5 22,2  42,4 8,1  2,3 

6 16,6  41,8 8,0  3,0 

7 21,9  42,3 7,9  2,3 

8 21,3  40,5 8,0  2,3 

9 23,0  37,9 6,6  1,9 

10 25,4  40,3 0,1  1,6 

Medel. 21,9  40,5 6,9  2,2 

Max. 25,4  43,3 8,1  3,0 

Min. 16,6  36,8 0,1  1,6 

St.Av. 2,2  2,0 2,3  0,4 

  



Appendix 

- 58 - 

  

9.5 Massbalanser 

9.5.1 Massbalans indunstning 

Massbalansen avgränsades till cirkulationen där spjälkvätskan tas in, aktuellt driftdata hämtades 

från WinMOPS och användes tillsammans med resultatet från karteringen. Flera mindre system 

gjordes för att ge en bra överblick till beräkningarna, dessa beskrivs i Figur 39. Tillgängliga 

lutflöden för massbalansen är från effekt 2, till effekt 1D, cirkulation efter inbladning av 

spjälkvätska och flödet av spjälkvätska från hartskokeriet. Eftersom vatten avgår i 

indunstningseffekterna uttrycks talloljeinnehållet som tallolja per ts lut. Därför beräknades det 

volymmetriska flödet till torrsubstansflöde enligt ekvation (19) och lutens densitet beräknades 

med ekvation (8). 

Majoriteten av tjocklutsflödet som förbränns i sodapannan kommer via de parallellt kopplade 

avsåpningscisternerna 32 samt 33. Talloljeinnehållet i deras lutflöde används därför för att 

bestämma mängden och fraktionen mellan förlorad såpa som passerar mellanlutssteget samt det 

som förlorats med spjälkvätska.  

 

Figur 39: Avgränsade områden för massbalans. 

Antaganden i massbalans: Steady-state i cirkulation och lagringstankar. Fin = Fut. 

Grön: Beräkning av flödet före spjälkvätskeinblandning: 

In = Cirkulationsflödet före inblandning av spjälkvätska + spjälkvätska.  

Ut = Cirkulationsflödet efter inblandning av spjälkvätska (M.tj.lut+Spjälkv.). 

𝐹𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑖𝑛𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐹(𝑀.𝑡𝑗.𝑙𝑢𝑡+𝑆𝑝𝑗ä𝑙𝑘𝑣.) − 𝐹𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎  (9.1) 
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Gul: Beräkning av talloljeflödet genom effekt 1A-C 

In = Tallolja från effekt 2 + Tallolja i cirkulationsflödet efter inblandning av spjälkvätska.  

Ut = Tallolja till effekt 1A-C. 

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 1𝐴−𝐶 = 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑣å + 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑖 𝑐𝑖𝑟𝑘.𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑏𝑙.𝑎𝑣 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘. (9.2) 

Röd: Beräkning av talloljeflödet till sodapannan och cirkulationen 

In = Tallolja från effekt 1A-C. Ut = Tallolja till sodapanna (Till eff. 1D) + Tallolja till 

cirkulationsflödet före inblandning av spjälkvätska. 

Lutflödet före inblandning av spjälkvätska beräknades i grön. Fraktionen mellan lutflödet till 

sodapannan och cirkulationen används för att beräkna talloljan som går till sodapannan 

respektive cirkulationen. 

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 =  𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 1𝐴−𝐶 ×
𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓.1𝐷

𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓.1𝐷+𝐹𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘.𝑣.𝑖𝑛𝑏𝑙.
 (9.3) 

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 1𝐴−𝐶 ×
𝐹𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘.𝑣.𝑖𝑛𝑏𝑙.

𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓.1𝐷+𝐹𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘.𝑣.𝑖𝑛𝑏𝑙.
 (9.4) 

Grön 2: Beräkning av talloljeförlust i HDS. 

In = Tallolja till cirkulationsflödet före inblandning av spjälkvätska + Tallolja förlorad med 

spjälkvätskan i HDS:en.  

Ut = Tallolja i cirkulationsflödet efter inblandning av spjälkvätska. 

Förlusten av tallolja i hartskokeriet beräknas genom det erhållna talloljeflödet till 

cirkulationen från Röd. 

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆 =  𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑖 𝑐𝑖𝑟𝑘.𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑏𝑙.𝑎𝑣 𝑠𝑝𝑗ä𝑙𝑘𝑣. − 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (9.5) 

Blå: Beräkning av andelen tallolja till sodapannan från HDS samt ej avsåpad lut. 

Med erhållen talloljeförlust i HDS:en från grön2 och tallolja från effekt 2 beräknas deras 

andel av den totala mängden tallolja till sodapannan.  

In = Tallolja förlorad med spjälkvätskan i HDS:en + Tallolja från effekt 2.  

Ut = Tallolja till sodapannan (Till eff. 1D). 

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 = 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆 + 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑣å (9.6) 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝐻𝐷𝑆 [%] =
𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎
× 100   (9.7) 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑗 𝑎𝑣𝑠å𝑝𝑎𝑑 𝑙𝑢𝑡 [%] =
𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑣å

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎
× 100  (9.8) 
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9.5.2 Massbalans hartskokeri 

För att kontrollera antagandet av steady-state i hartskokeriet för massbalansen över 

indunstningen gjordes en kontroll mot en massbalans över hartskokeriet. Genom denna 

beräknades talloljeförlusten över HDS:en för respektive kartering. Dessa resultat jämfördes 

sedan för att avgöra antagandets autenticitet enligt: 

𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 [%] = 1 − [
𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆 (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠.  ℎ𝑎𝑟𝑡𝑠𝑘𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖)

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆 (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)
]  (9.9) 

Figur 40 beskriver flödena kring HDS:en. Differensen mellan möjlig talloljeproduktion och 

tallolja till lagertank användes för att beräkna talloljeförlusten med spjälkvätskan.  

𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐻𝐷𝑆 = 𝐹𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑘  (9.10) 

Möjlig talloljeproduktion beräknades med erhållet medelvärde från såpanalysen samt 

mängden processad såpa i hartskokeriet enligt: 

𝐹𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐹𝑠å𝑝𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐻𝐷𝑆 ×
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑙𝑗𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑠å𝑝𝑎 [%]

100
  (9.11) 

Aktuella flöden hämtades genom WinMOPS. Tidsspannet som användes för detta anpassades 

efter en uppehållstid i tank 46, se Figur 39 och med stopptiden avslutad kartering. 

 

Figur 40: Processchema över HDS där flöden används för att beräkna talloljeutbyte samt talloljeförlust med 

spjälkvätska. 
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9.6 Utbyte av tallolja från såpa 

Tabell 23. Resultat från kartering. 

Provtillfälle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utbyte [%] 52,5 52,1 51,5 53,3 53,3 51,1 54,1 52,3 53,4 52,4 

Medelutbyte [%] 52,6          

 

9.7 Resultat massbalans HDS, 3 januari – 3 maj 2016 

Tabell 24. Sammanställt dataset erhållet från massbalansen över HDS:en. 

 
Processad 

såpa 

Producerad 

tallolja 

Möjlig  

talloljeproduktion 

Talloljeutbyte, 

HDS 

Talloljeförlust 

till sodapanna  

 [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] 

 5334 2145 2806 76 661 

 4315 1337 2270 59 934 

 5444 2178 2864 76 686 

 5878 2057 3093 67 1036 

 5748 2438 3024 81 586 

 7817 3050 4113 74 1063 

 6330 2211 3330 66 1120 

 5092 1945 2679 73 734 

 5497 1963 2892 68 929 

 5829 2325 3067 76 742 

 7101 2695 3736 72 1041 

 8087 3177 4255 75 1078 

 8089 2887 4256 68 1369 

 8044 2924 4232 69 1308 

 7723 2179 4063 54 1884 

 7564 2500 3980 63 1480 

 5527 2164 2908 74 743 

Medel       70   

* Möjlig talloljeproduktion är beräknad för talloljeinnehållet 52,6 % i såpa erhållet från karteringen  
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9.8 Talloljeproduktionen med avseende på massaproduktion 

Tabell 25. Sammanställt dataset för analys av talloljeproduktionen med avseende på massaproduktionen. 

Period 
Kvot 

TO/massa 

Kvot, medelvärde 

TO/massa 

Prod.kvot 

Löv/barr 

Massaprod. 

[ADT/(h*100)] 

Utbyte HDS 

TO/såpa 

Jan-10 0,032 0,034 0,58 0,64 0,39 

Mar-10 0,035 0,035 0,55 0,64 0,36 

Maj-10 0,031 0,033 0,54 0,65 0,35 

Jul-10 0,024 0,031 0,56 0,67 0,32 

Sep-10 0,024 0,028 0,55 0,51 0,28 

Nov-10 0,026 0,032 0,53 0,66 0,32 

Jan-11 0,032 0,034 0,55 0,69 0,35 

Mar-11 0,032 0,035 0,53 0,68 0,34 

Maj-11 0,030 0,033 0,54 0,64 0,32 

Jul-11 0,037 0,031 0,53 0,37 0,30 

Sep-11 0,023 0,028 0,57 0,43 0,28 

Nov-11 0,029 0,032 0,57 0,61 0,35 

Jan-12 0,031 0,034 0,50 0,61 0,34 

Mar-12 0,034 0,035 0,51 0,60 0,36 

Maj-12 0,031 0,033 0,48 0,64 0,34 

Jul-12 0,030 0,031 0,46 0,66 0,33 

Sep-12 0,036 0,028 0,45 0,53 0,33 

Nov-12 0,028 0,032 0,49 0,63 0,28 

Jan-13 0,036 0,034 0,49 0,65 0,38 

Mar-13 0,037 0,035 0,47 0,65 0,39 

Maj-13 0,034 0,033 0,50 0,67 0,36 

Jul-13 0,030 0,031 0,50 0,65 0,31 

Sep-13 0,031 0,028 0,50 0,52 0,31 

Nov-13 0,038 0,032 0,49 0,65 0,38 

Jan-14 0,040 0,034 0,49 0,66 0,37 

Mar-14 0,037 0,035 0,46 0,67 0,36 

Maj-14 0,035 0,033 0,47 0,65 0,34 

Jul-14 0,034 0,031 0,44 0,67 0,34 

Sep-14 0,024 0,028 0,45 0,55 0,30 

Nov-14 0,038 0,032 0,49 0,65 0,37 

Jan-15 0,036 0,034 0,44 0,65 0,36 

Mar-15 0,036 0,035 0,45 0,67 0,37 

Maj-15 0,036 0,033 0,49 0,65 0,34 

Jul-15 0,033 0,031 0,49 0,64 0,32 

Sep-15 0,031 0,028 0,51 0,54 0,29 

Nov-15 0,036 0,032 0,47 0,66 0,35 

Jan-16 0,027 0,034 0,46 0,64 0,33 

Mar-16 0,028 0,035 0,44 0,67 0,37 

Maj-16 0,026 0,033 0,43 0,66 0,32 

 


