
  
 

 

  

Domsjö Fabriker 

Sulfatmätningar i 
kokeriet 
Examensarbete, Processoperatörsprogrammet, Umeå Universitet 

Lina Bergius 
VT 2015 
 



I 
 

Examensarbete 

 

Utbildningsprogram Processoperatör 

 

Identifikationsnummer  

Författare Lina Bergius  

Arbetets namn Sulfatmätningar i kokeriet 

Handledare Maria Wallenius och Ola Sundman 

 

Uppdragsgivare Domsjö Fabriker 

 

Sammandrag 
Arbetet har mestadels utförts i kokeriet på Domsjö Fabriker i syfte att kartlägga hur 
processförhållandena hänger samman med koncentrationen sulfatjoner. Detta för att 
lättare kunna undvika förhållanden i processen som innebär mycket höga värden. Arbetet 
ingår i examen för högskoleutbildningen: processoperatör vid Umeå Universitet.   
 
Vid Domsjö Fabriker har tidigare liknande mätningar gjorts i kokeriet och det har 
konstaterats att koncentrationen sulfatjoner hänger samman med pH och tid. Syftet är att 
djupare kartlägga hur processförhållandena hänger samman för att lättare kunna undvika 
förhållanden som innebär höga koncentrationer sulfatjoner. Målet med examensarbetet 
och dess undersökning är att sammanställa resultat som visar hur och när under koket 
som sulfatjoner bildas i stora mängder i kokeriet. Förfarandet av undersökningen har 
bestått i att prov tas ut i provserier om fyra provtillfällen per kok, fryses in och slutligen 
analyseras genom titrering och pH-mätning.  
 
Efter totalt 22 stycken provserier om fyra prov från de olika kokarna konstaterades att 
sulfatkoncentrationen är högst i slutet av nedgasningssteget. Det första provtillfället hade 
de högsta pH-värdena men också de lägsta koncentrationerna sulfat. Inget av dessa 
värden sticker ur och anses onormalt på något sätt. Om sulfatkoncentrationen påverkas av 
pH-värdet går inte att fastställa av detta arbete, då det inte är de lägsta pH-värdena som 
genererar de högsta sulfatkoncentrationerna utifrån resultatet i undersökningen. 
 

 

Nyckelord Sulfatjoner (SO4
2-), kokeri, titrering 

Sidantal 20 

Språk Svenska 

Datum för godkännande  
 

  



II 
 

Degree thesis 

 

Degree program Process operator 

 

Identification number  

Author Lina Bergius  

Title Sulphate measurement in the digester 

Supervisor Maria Wallenius and Ola Sundman 

 

Commissioned by Domsjö Fabriker 

 

Abstract 
This work has been performed in the digester at Domsjö Fabriker in order to clarify the 
concentration of sulphate-ions comparing to different driving-conditions in the process. 
The reason to this is to understand and be able to avoid conditions in the digester process 
that means very high concentrations of sulphate-ions. The work is included in the 
examination of higher education: process operator at Umeå University. 
 
At Domsjö Fabriker similar studies have been done in the digester and from that it has 
been found out that the concentration of sulphate-ions is connected to pH and over time. 
The purpose is to approve the understanding of the process conditions to avoid extremely 
high concentration of sulphate-ions. The mission with this work and the measurements 
included in the work is to put together results that show when the concentration of 
sulphate-ions is high. The procedure of the study has consisted in taking samples in series 
of four, frozen the samples and finally analyzing them by titration and pH-measurements. 
 
After 22 evaluated trial-series á four samples each from the boilers it was concluded that 
the concentration of sulphate-ions was the greatest in the end of this process-step. The 
pH was upper and the concentration of sulphate lower in the first sample. None of the 
data is abnormal in any way, and they are all connected and relevant to each other. In this 
experiment it is not possible to state if the concentration of sulphate is affected by the pH 
or not. 
 

 

Keywords Sulphate-ions (SO4
2-), digester, titration 

Number of pages 20 

Language Swedish 

Date of acceptance  

  



III 
 

Innehållsförteckning 
   

1 Inledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.3 Projektmål ..................................................................................................................................... 1 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 1 

2 Om Domsjö Fabriker .................................................................................................................. 2 

2.1 Aditya Birla Group ......................................................................................................................... 2 

2.2 Domsjö Fabrikers process.............................................................................................................. 2 

3 Introduktion till kokeriet ............................................................................................................ 3 

3.1 Sulfatbildning vid kokning ............................................................................................................. 4 

4 Metod och genomförande ......................................................................................................... 5 

4.1 Förutsättningar .............................................................................................................................. 6 

4.2 Data ............................................................................................................................................... 6 

4.2.1 Insamlande av data ................................................................................................................ 7 

4.2.2 Kalibrering och kontroll av instrument................................................................................... 7 

4.3 Resultat .......................................................................................................................................... 8 

4.3.1 Justering av sulfatkoncentration för provtillfälle 2, 3 och 4 ................................................. 11 

5 Vision ...................................................................................................................................... 13 

5.1 Kommentar .................................................................................................................................. 13 

5.2 Förslag till förbättring och vidare utveckling ............................................................................... 13 

5.3 Blev det som det var tänkt? ........................................................................................................ 13 

6 Slutsatser ................................................................................................................................ 13 

7 Källhänvisning ......................................................................................................................... 15 

8 Bilaga A ................................................................................................................................... 16 

9 Bilaga B ................................................................................................................................... 19 

10 Bilaga C ................................................................................................................................. 20 

 

  



IV 
 

Figurbeskrivning 
 

Figur 1. Schematisk bild över processen vid Domsjö Fabriker (Bild från Domsjö Fabrikers intranät) ..... 3 

Figur 2. Schematisk processbild för kokning (Bild från Domsjö Fabrikers intranät) ................................ 4 

Figur 3. Provuttag provtillfälle 2 (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015) ....................................... 5 

Figur 4. Titrering av sulfathalt i titroprocessor (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015) ................. 7 

Figur 5. Analys av pH (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015) ......................................................... 8 

Figur 6. Plot för pH och sulfatkoncentration vid de fyra olika provtillfällena ......................................... 9 

Figur 7. Plot för pH och sulfatkoncentration vid de tre första provtillfällena ....................................... 10 

Figur 8. Medelvärdet av sulfatkoncentrationerna vid de olika provtillfällena ...................................... 10 

Figur 9. Medelvärdet av pH vid de olika provtillfällena ......................................................................... 11 

Figur 10. Sulfatkoncentration över tid efter justering ........................................................................... 12 

Figur 11. Medelvärde för sulfatkoncentration över tid efter justering ................................................. 12 

  



V 
 

Förord 

Det här examensarbetet är utfört vid och i samarbete med Domsjö Fabriker utanför 

Örnsköldsvik. Arbetet är avlagt av student Lina Bergius från Processoperatörsutbildningen, 

Umeå Universitet.  

Bakgrunden till detta arbete är att man i Domsjö Fabrikers kokeri har upptäckt att höga 

koncentrationer av sulfatjoner ackumuleras och skapar problem vid kommande steg i 

processen. I indunstningssteget slås sulfatjonerna ihop med kalciumjoner och bildar gips 

vilket sätter sig som beläggningar. Gipset är icke önskvärt och måste således tvättas bort 

vilket är mycket kostsamt, inte minst då detta påverkar övriga delar av processen i fabriken.  

Tanken med arbetet är att undersöka och sammanställa resultat som visar hur och när 

sulfatjoner bildas i stora mängder i kokeriet. Detta för att kunna åtgärda problemet med 

höga koncentrationer sulfatjoner och de relaterade problemen det innebär. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla de personer som varit till hjälp för mig under arbetets 

gång! Först och främst Maria Wallenius som varit min handledare och alltid tagit sig tid att 

besvara mina frågor och funderingar samt lotsat mig vidare till övrig personal vid behov. 

Vidare vill jag rikta ett tack till de operatörer som arbetar i kokeriet och skiftlaboratoriet som 

alla har underlättat för mig när jag utfört arbete vid dessa avdelningar. Ola Sundman vid 

Umeå Universitet har varit till stor hjälp då han korrekturläst arbetet och funnits som stöd 

under arbetets gång.  Tack också till Jan Lidén vid Kemiska Lösningar som även han varit till 

stor hjälp vad gäller information och kunskap i frågor rörande svavelreaktioner i kokeriet 

bland annat i form av material från tidigare utförda undersökningar. Han har även funnits 

tillgänglig för frågor via telefon och email vilket har varit otroligt värdefullt. Slutligen vill jag 

också tacka Domsjö Fabriker som erbjöd mig detta intressanta och lärorika examensarbete!
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1 Inledning 

Vid Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå Universitet läses som avslutande 

kurs på utbildningen kursen ”Examensarbete för processoperatörer”. Kursen omfattar 7,5 

högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier. Denna rapport sammanställer 

arbetet som utförts vid Domsjö Fabriker utanför Örnsköldsvik och den undersökning 

inklusive resultat och slutsats som arbetet föranlett.   

1.1 Bakgrund 

Processen vid Domsjö Fabriker består av många steg och dessa hänger samman med 

varandra på olika sätt. I kokeriet har man upptäckt att höga koncentrationer av sulfatjoner 

(SO4
2-) skapar problem vid kommande steg i processen. I indunstningssteget slås 

sulfatjonerna ihop med kalciumjoner och bildar gips (CaSO4) vilket sätter sig som 

beläggningar. Gipset är icke önskvärt och måste således tvättas bort vilket är mycket 

kostsamt, inte minst då detta påverkar övriga delar av processen vid Domsjö Fabriker.  

1.2 Syfte 

Tidigare har liknande mätningar gjorts i kokeriet vid Domsjö Fabriker och det har då 

konstaterats att koncentrationen SO4
2- hänger samman med olika processförhållanden, som 

pH och tid. Exempelvis har man vid tidigare försök upptäckt att koncentrationen sulfatjoner 

blir mycket hög vid låga pH-värden (L. Sundvall, 2012, s. 6). Syftet med detta arbete är att 

kartlägga hur stegen i processen hänger samman för att lättare kunna undvika förhållanden 

som innebär höga koncentrationer sulfatjoner. Tidigare undersökningar har indikerat att det 

är främst i koksteg 2 och i inledningen av nedgasningssteget som koncentrationen 

sulfatjoner ökar, samt att ökningen i nedgasningssteget sker exponentiellt med tiden (J. 

Lidén, 2014, s. 1, 3).  

1.3 Projektmål 

Målet med examensarbetet och dess undersökning är att sammanställa resultat som visar 

när under koket som SO4
2- bildas i stora mängder. Detta för att öka kunskapen och lättare 

kunna åtgärda problemet med sulfatjoner i kokeriet. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som finns är att det inte varit möjligt att specificera vilka kokare som 

kommer att analyseras fler eller färre gånger på grund av den kontinuerliga driften och att 

provtagning främst skett dagtid och vardagar. Det resultat som uppnåtts stämmer endast 

som en helhetsbild för samtliga kokare tillsammans vid olika tidpunkter i koken. Vid en 

längre undersökning skulle de olika kokarna kunna analyseras grundligare och mer noggrant 

och jämförelse kan då också vara möjlig mellan olika kokare.  

  



2 
 

2 Om Domsjö Fabriker 

Domsjö Fabriker är en processindustri som är belägen vid Domsjö industriområde strax 

utanför Örnsköldsvik. Företaget arbetar hårt och effektivt för att tillgodose världens ökande 

behov av hållbara produkter och vara det unika bioraffinaderiet och idag är företaget ett av 

de främsta bioraffinaderierna i världen. Domsjö Fabriker skiljer sig således mot andra 

pappers- och massabruk genom att de gör mer av virket och utnyttjar så mycket som möjligt 

för att tillverka olika produkter. De råvaror som fabriken producerar säljs vidare till olika 

kunder som i sin tur använder produkten och framställer olika varor. Specialcellulosa är den 

största delen som utvinns av virket och cellulosan kan användas i en mängd olika varor 

(http://www.domsjo.adityabirla.com/). 

2.1 Aditya Birla Group 

Idag är Domsjö Fabriker en del av företagssfären Aditya Birla Group. År 2011 blev 

verksamheten uppköpt av den multinationella företagssfären som har sin bas i Indien. Den 

största marknaden för Domsjös produkter är internt inom Aditya Birla Group. Den största 

delen av kunder återfinns i Asien, främst i Kina (http://www.domsjo.adityabirla.com/). 

2.2 Domsjö Fabrikers process 

Domsjö Fabriker har en unik process som innebär att man är en sulfitprocess som endast 

använder sig av barrvirke. Virket som används är såväl inhemskt som importerat. 

Transporten sker via tåg, bil eller med båt. Processen börjar med att virket flisas i renseriet 

och matas in tillsammans med kokkemikalier i kokeriet. Barken som blir över används för att 

brännas och tillverka ångenergi. Nästa steg i processen är att cellulosan tvättas innan den 

går vidare in i blekeriet. Blekningen är en sluten process. Väl där så bleks cellulosan med 

väteperoxid innan den torkas och blir till balar. Dessa tre steg, från virket till balen, tar 

omkring 40 timmar. Hemicellulosa och lignin löses under kokningen och av hemicellulosan 

kan man sedan med jäsning och destillation få fram bioetanol. Ligninet förädlas vidare 

genom kokning och sedan torkning innan det paketeras i stora säckar. Kokkemikalierna som 

blir kvar från kokprocessen återvinns i ångcentralen till ånga som sedan blir energi som kan 

användas vidare i Domsjös process. Utöver ovan nämnda produkter producerar 

bioraffinaderiet i Domsjö ett antal kompletterande produkter såsom bioenergi, bioharts, 

kolsyra och biogas (http://www.domsjo.adityabirla.com/). 

 

http://www.domsjo.adityabirla.com/
http://www.domsjo.adityabirla.com/
http://www.domsjo.adityabirla.com/
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Figur 1. Schematisk bild över processen vid Domsjö Fabriker (Bild från Domsjö Fabrikers 
intranät) 

3 Introduktion till kokeriet 

Kokning är ett av de första stegen i Domsjö Fabrikers process. Den har som huvuduppgift att 

koka barrfliset som kommer från renseriet tillsammans med kokkemikalier för att förbereda 

för vidare utvinning i processen genom att massa kokas av fliset i kokeriets kokare. I kokeriet 

finns det totalt 13 stycken kokare vilka benämns med namnen kokare 2 till och med kokare 

14. Dessa är uppradade i numerisk ordning i kokeriet och samtliga kokare fungerar på 

samma sätt vid kokning (http://www.domsjo.adityabirla.com/).  

Kokning sker i flertalet steg som alla redovisas i figur 2. Kort sagt kan processteget kokning 

beskrivas med att kokning sker i tre sammanhängande steg. Dessa steg är koksteg 1, koksteg 

2 och nedgasningssteget.  

Koksteg 1 innebär först att kokaren fylls med flis. Därefter sker basning av kokaren, vilket 

sedan följs av satsning av kokkemikalier. Kokkemikalierna som används är såväl återanvända 

som nya. I de fall flisen är torr följer sedan ett impregneringssteg för att kokkemikalierna 

lättare ska kunna tränga in i flisen. Normalt är flisen inte så torr att detta steg är nödvändigt 

och koksteg 1 fortsätter vanligen direkt med uppkörning och provtagning av kokvätska. Den 

sista delen i detta koksteg är lutning och mellangasning. I koksteg 2 som följer efter koksteg 

1 sker kylning och satsning av svaveldioxid. Därefter fortsätter steg 2 med provtagning av 

färg. Kokningen avslutas med att nedgasning sker. Detta steg börjar med att kokaren 

nedgasas och töms på tryck. Sedan körs lut in i kokaren innan den kan tappas. När kokaren 

har tappats ska den spolas och dräneras. Det sista i processteget kokning som sker är att en 

kokrapport rapporteras (Domsjö fabrikers intranät).   

http://www.domsjo.adityabirla.com/
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Figur 2. Schematisk processbild för kokning (Bild från Domsjö Fabrikers intranät) 

3.1 Sulfatbildning vid kokning 

Vid kokning är flertalet kemikalier i omlopp och sulfatjoner bildas i olika steg. I kokprocessen 

talar man som nämnt om koksteg 1, koksteg 2 samt nedgasning. Vid de två första stegen 

händer inget nämnvärt med sulfatkoncentrationen, men i slutet av koksteg 2 ökar 

sulfatkoncentrationen vanligtvis för att sedan i nedgasningssteget öka exponentiellt med 

tiden (J. Lidén, 2014, s. 1). Sulfaten i urluten1 kommer från flera olika källor. Den kan komma 

från sulfat i kokvätska, tiosulfat i kokvätska, tiosulfat bildat via aldoser2 eller sönderfall av 

sulfit (J. Lidén, 2014, s. 2). I försöken som utförs i detta arbete är det dock inte möjligt att för 

varje prov kartlägga varifrån eventuell sulfat härstammar. Enligt Lidén är dock den viktigaste 

och mest variabla sulfatkällan sönderfall av sulfit. Detta sker främst i slutet av koket då det 

mesta av basen vätesulfit förbrukats och pH blir lägre (J. Lidén, 2014, s. 1). 

  

                                                           
1
 Urlut: Den begagnade kokvätskan som innehåller kokvätskekemikalier och finns i kokaren tillsammans med 

massa i slutet av koket 
2
 Aldoser: Reducerande sockerrester från hemicellulosa 
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4 Metod och genomförande 

Arbetet bestod i att ta prov från kokarna samt analys av dessa prover i Domsjö Fabrikers 

skiftlaboratorium. Samtliga kok som analyserades gjorde det i en provserie om fyra prover 

som togs ut vid olika tidpunkter. Tidpunkterna var desamma för alla kok från vilka prov togs 

ut.  

Provtillfällena var:  

1.  Entimmesprov/pådragsprov (referensprov) (Koksteg 1) 

2.  Alldeles innan nedgasning (vid färgomslag) (Koksteg 2) 

3.  45 minuter efter start nedgasning  (Nedgasning) 

4.  När 8” stängts (2 h efter nedgasning)  (Nedgasning) 

Varje prov togs ut i en provburk som rymde 100 ml, märktes upp och frystes in tills analys 

kunde ske i skiftlaboratoriet.  

 

Figur 3. Provuttag provtillfälle 2 (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015) 

Förhoppningen var att se och upptäcka mönster kring när koncentrationen SO4
2- var högre 

respektive lägre. Detta för att öka kunskapen och se eventuella samband och anpassa 

kokningen bättre för minskning av stor uppbyggnad av sulfatjoner. 

Provtagning skedde i samarbete med operatörerna i kokeriet och pågick under vecka 19 och 

20. Vecka 21-22 var det stoppvecka (driftstopp) i hela fabriken och några prover togs inte ut 

under denna period. Denna vecka analyserades tidigare uttagna nedfrysta prover.   

  



6 
 

4.1 Förutsättningar 

Målsättningen var att så många provserier om fyra prover som möjligt skulle tas ut och 

analyseras men på grund av den långa kokprocessen och väntetiderna mellan provtillfällena 

som detta innebar begränsades antalet möjliga uttagna prover per dag. Domsjö Fabrikers 

driftstopp som utfördes vecka 21-22 innebar också att antalet uttagna prover begränsades 

än mer då det under stoppet i driften inte var möjligt att ta några prover. Utöver detta 

upplevdes förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet som goda. De berörda 

operatörerna på avdelningarna där arbetet utfördes (framförallt kokeriet och 

skiftlaboratoriet) var hjälpsamma och nyfikna på det arbete som utfördes. Operatörerna 

underlättade under sina nattskift arbetet genom att de tog ut prover men även under dagtid 

var operatörerna en hjälpande hand och underlättade i arbetet av främst provuttag genom 

tillfälliga justeringar i styrningen.  

Det ungefärliga tidsspannet mellan provtillfälle 1 och 2 var 7-7.5 h. 45 minuter mellan 

provtillfälle 2 och 3 samt cirka 1 h 15 minuter mellan provtillfälle 3 och 4. På grund av detta 

planerades examensarbetet så att det första provet i provserien togs ut av nattskiftets 

operatör under natten/tidig morgon så att studenten kunde fortsätta med resterande 

provtillfällen under dagen för de kok som startades (satsades) under natten.   

Förutom stoppveckan begränsades antalet prover något på grund av att studenten var 

bortrest ett par dagar, något möte under dagtid samt att operatörerna under nattskiftet inte 

alltid hade tid/möjlighet eller kom ihåg att ta ut det första provet i provserien. De dagar 

studenten var bortrest kompenserades genom att prover togs ut på helgdagar istället. 

Dessutom var det inte möjligt att ta ut prover allra sista tiden av examensarbetet då det då 

inte var möjligt att hinna analysera proven samt sammanställa resultatet och färdigställa 

materialet innan deadline. 

4.2 Data 

Data till examensarbetet bestod i titreringsresultat där koncentrationen (mol/l) sulfat angavs 

efter analys av de uttagna proven.  Analys gjordes i skiftlaboratoriet och analysmetoden som 

användes var: Sulfathalt i förindunstad surlut, se Bilaga A. Detta var en redan befintlig 

analysmetod som användes i Domsjös egna laboratorium. Instrumentet som användes till 

denna analys var titroprocessor Mettler T50 som fanns tillgänglig i skiftlaboratoriet.  
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Figur 4. Titrering av sulfathalt i titroprocessor (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015) 

4.2.1 Insamlande av data 

De data som har använts i detta examensarbete har tagits fram från prover tagna i kokeriet 

under normal drift. Vid insamlande av prover används provburkar med skruvlock i plast som 

rymmer 100 ml. Prov har tagits ut från olika kokare men vid samma tidpunkter. När 

provburkarna fyllts med prov har dessa frysts in i väntan på analys. Analys av samtliga prov 

sker därefter av studenten i skiftlaboratoriet.  

Analys av proven görs genom titrering och mätning av pH. Titreringsresultatet från samtliga 

titreringar antecknas i Bilaga B och kurvorna kan sedan undersökas via metodprogrammet 

LabX för att resultatet lättare ska kunna sammanställas. I Bilaga B finns även pH-värdet för 

samtliga prov antecknade. Samtliga prover analyseras efter att först ha varit nedfrysta och 

detta görs utan inbördes ordning vad gäller såväl tid för uttag och nummer i provserie.  

4.2.2 Kalibrering och kontroll av instrument 

De instrument som använts för analys i laboratoriet kontrolleras regelbundet samt rengörs 

alltid före och efter användning. pH-metern kontrolleras mot givna buffertlösningar en 

gång/vecka.  Vidare kontrolleras även ställningen av blyperkloratet regelbundet. Blyperklorat 

är titratorn som används vid titrering av provet.  
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Figur 5. Analys av pH (Foto: Lina Bergius, Domsjö Fabriker, 2015)  

4.3 Resultat 

Det resultat som uppkommit genom att ta prov om fyra från olika kok samt analysera dessa 

för att se koncentrationen sulfatjoner visas i figur 6. Det första provtillfället hade de högsta 

pH-värdena men också de lägsta koncentrationerna sulfat precis som förväntat då dessa 

prover tas i början av koken och enligt erfarenhet ska ha högre pH och en låg 

sulfatkoncentration. Inget av dessa värden avsticker och kan anses onormalt på något sätt, 

utan alla värden ligger väl samlade tillsammans. Mer beskrivande statistik finns i tabell 1, i 

vilken såväl medelvärde för varje provtillfälle, standardfel av medelvärdet och 

standardavvikelse kan avläsas. Dessutom redovisas det 95 % konfidensintervallet.  

Standardavvikelsen talar om hur värdena är fördelade kring medelvärdet. 

Standardavvikelsen är högst för provtillfälle 4 (som också hade de högsta koncentrationerna 

sulfat) och minst för provtillfälle 1 i denna undersökning. Värdena i den beskrivande 

statistiken ser bra ut och spridningen är inte allt för stor och mätvärdena kan således anses 

vara till belåtenhet.  
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Figur 6. Plot för pH och sulfatkoncentration vid de fyra olika provtillfällena  

 

Tabell 1. Beskrivande statisk för sulfatkoncentrationen vid de fyra provtillfällena 

Tabell 1 har rubriken Descriptive Statistics vilket är engelska och betyder beskrivande 

statistik. I den första kolumnen Variable återfinns de olika provtillfällena 1 till och med 4. 1 

mol/l står för provtillfälle 1 och koncentrationen sulfat i enheten mol/l, 2 mol/l står för 

detsamma för provtillfälle 2 osv. Mean står för medelvärde och är alltså medelvärdet för 

varje provtillfälles sulfatkoncentration. Nästa kolumn är SE Mean och det står för 

standardfel. Därefter kommer StDev som är standardavvikelsen. Minimum och Maximum är 

nästkommande kolumner vilka beskriver den lägsta respektive högsta koncentrationen vid 

varje provtillfälle. Den sista kolumnen 95% CI beskriver det 95 % konfidensintervallet.  

 

Bortses sedan från det första provtillfället och fokus läggs på övriga tre tillfällen, som i figur 

7, så kan utläsas att pH-värdet är som lägst (~ pH 2,2), för nästan samtliga prov vid 

provtillfälle 2. Dessutom kan utläsas att sulfatkoncentrationen precis som förväntat är högst 

för provtillfälle 3 och provtillfälle 4. Detta kan än tydligare ses i figur 8, där medelvärdet för 

varje provtillfälle visas och där det tydligt syns att sulfatkoncentrationen ökar för varje 
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provtillfälle och är som högst för provtillfälle 4. Vidare kan man i figur 9 tydligt se att 

medelvärdet av pH är högst för det första provtillfället, lägst för det andra och därefter ökar 

något från det andra till det tredje och ytterligare till det fjärde provtillfället. 

 

Figur 7. Plot för pH och sulfatkoncentration vid de tre första provtillfällena 

 

Figur 8. Medelvärdet av sulfatkoncentrationerna vid de olika provtillfällena 
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Figur 9. Medelvärdet av pH vid de olika provtillfällena  
 

4.3.1 Justering av sulfatkoncentration för provtillfälle 2, 3 och 4 

Enligt Jan Lidén bör sulfatkoncentrationen för de tre sista provtillfällena justeras med en 

faktor 1.3, då det i dessa steg av koken sker en utspädning. Sammanställning för dessa 

justeringar finns i Bilaga C. Data från Bilaga C har sedan legat till grund för figur 10 och 11 

som beskriver sulfatkoncentrationen sett över tid. I dessa figurer kan man tydligt se 

tidsspannet mellan de olika provtillfällena samt ökningen i sulfatkoncentrationen som sker 

under hela spannet men den största ökningen är i slutet.  
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Figur 10. Sulfatkoncentration över tid efter justering  

 

Figur 11. Medelvärde för sulfatkoncentration över tid efter justering  
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5 Vision 

Visionen med detta examensarbete är att kunna dra slutsatser om när och varför 

koncentrationen SO4
2- är hög vid kokning. 

5.1 Kommentar 

Arbetet gick bra och var mycket intressant. De flesta var hjälpsamma och villiga att hjälpa till 

vid de problem som uppstod. Det känns som att mer tid till arbetet hade gett ett ännu bättre 

resultat men med tanke på begränsningarna vad gäller bland annat tid så måste ändå 

resultatet anses vara till belåtenhet för de förutsättningar som gavs. Alternativt att mer 

ansvar vad gäller provuttag, inte endast för provtillfälle 1, hade lagts på de skiftgående 

operatörerna för att öka totala antalet provserier under samma tid för arbetet.  

Operatörernas hjälp var väldigt viktig för genomförandet av undersökningen men innebär 

också en viss osäkerhet då deras skiftgång innebär att det är olika operatörer som tagit ut 

proverna nattetid. Dessutom har någon personlig kontakt mellan student och operatör före 

eller efter provuttag ej varit möjlig utan har skett med hjälp av hälsning via operatörer som 

arbetat dagtid berörda dagar.  

5.2 Förslag till förbättring och vidare utveckling 

Det som uppmärksammades under arbetets gång var att det är svårt att ta ut så många 

prover som det i början planerades till. Detta dels på grund av varje koks långa tidsintervall 

och dels då det är svårt att veta hur många prover operatörerna har möjlighet att hjälpa till 

och ta ut.  

Det som hade kunnat förbättras hade varit ett utökat antal uttagna provserier. Då varje kok 

är en tidskrävande process som tar lång tid och det vid varje kok behövs fyra stycken prov 

vid olika tillfällen hade en längre undersökningsperiod varit till fördel och inneburit fler 

uttagna prover.  

5.3 Blev det som det var tänkt? 

Resultatet som kom gällande sulfatkoncentrationen var väntat och talade i enlighet med 

tidigare undersökningar vad gäller att koncentrationen är högre i slutet av kokningen samt 

under nedgasningssteget. Det är dock svårt att se något mönster vad gäller pH och 

sulfatkoncentration mer än att det vanligen är ett relativt lågt pH under senare delen av 

koken. Förhållandet till pH-värdet överraskade således något, då de högsta 

sulfatkoncentrationerna faktiskt inte hängde ihop med de lägsta pH-värdena som man 

tidigare trott.  

6 Slutsatser 

Efter 22 provserier påvisas inget nytt samband vad gäller pH-värde och sulfatkoncentration. 

Sulfatkoncentrationen ökar främst i slutet av koken och i nedgasningssteget precis som 

tidigare undersökningar av Lidén visat. Om sulfatkoncentrationen påverkas av pH-värdet går 
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inte att fastställa, då inte de lägsta pH-värdena genererar de högsta sulfatkoncentrationerna 

utifrån denna undersökning.  
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8 Bilaga A 
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9 Bilaga B 
Resultattabell för samtliga uttagna och analyserade prov i kokeriet. 

Datum Kokare Löp-
nr 

1 
pH 

1 
mol/l 

2 
pH 

2 
mol/l 

3 
pH 

3 
mol/l 

4 
pH 

4 
mol/l 

Anm. 

 

2015-05-05 10 
 

2517 5,55 0,04 2,22 0,075 2,23 0,083 3,01 0,101  

2015-05-05 2 2518 6,08 0,041 2,27 0,077 2,46 0,072 2,92 0,096  

2015-05-05 12 2519 6,02 0,041 2,27 0,081 2,46 0,067 2,98 0,115  

2015-05-06 7 2538 5,95 0,040 2,32 0,081 2,33 0,087 2,72 0,096  

2015-05-06 5 2539 5,98 0,041 2,21 0,072 2,38 0,086 3,05 0,097  

2015-05-06 13 2540 5,80 0,040 2,24 0,077 2,20 0,079 5,33 0,078  

2015-05-07 9 2561 6,22 0,040 2,18 0,083 2,35 0,098 3,08 0,118  

2015-05-07 4 2562 6,17 0,038 2,28 0,081 2,33 0,099 2,97 0,117  

2015-05-07 14 2563 6,02 0,040 2,34 0,078 2,32 0,085 3,02 0,159  

2015-05-13 10 2686 6,07 0,043 X X 2,47 0,050 S S Möte 
ang. 

trainee 

2015-05-13 8 2687 5,27 0,042 X X X X 3,20 0,106 Möte 
ang. 

trainee 

2015-05-13 12 2688 5,88 0,041 X X X X 3,04 0,108 Möte 
ang. 

trainee  

2015-05-14 3 2705 6,44 0,043 2,30 0,075 2,63 0,095 2,99 0,100  

2015-05-15 2 2721 6,36 0,052 2,20 0,090 2,27 0,093 2,67 0,112  

2015-05-15 12 2722 5,27 0,058 2,20 0,085 2,77 0,101 2,84 0,108  

2015-05-15 8 2723 5,22 0,046 S S 2,77 0,098 3,2 0,125  

2015-05-16 9 2737 5,79 0,055 2,26 0,086 2,67 0,110 2,47 0,109  

2015-05-16 4 2738 6,12 0,054 2,23 0,074 3,01 0,078 3,14 0,104  

2015-05-16 7 2739 6,05 0,054 2,22 0,085 2,85 0,100 2,80 0,108  

2015-05-18 5 2763 5,06 0,047 2,15 0,060 2,34 0,063 2,86 0,060  

2015-05-18 3 2764 5,12 0,043 2,17 0,050 2,60 0,052 2,94 0,066  

2015-05-18 6 2765 4,75 0,047 2,27 0,060 2,89 0,078 2,42 0,068  

 

X= Inget prov uttaget 

S= Skadat prov 

Provtillfällena:  

1.  Entimmesprov/pådragsprov (referensprov) Koksteg 1 

2.  Alldeles innan nedgasning (vid färgomslag) Koksteg 2 

3.  45 minuter efter start nedgasning  Nedgasning 

4.  När 8” stängts (2 h efter nedgasning)  Nedgasning 
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10 Bilaga C 
Utvecklad version av resultattabellen i Bilaga B efter justering med faktor 1,3 för prov 2, 3 

och 4 med anledning av den utspädning som blir i provet enligt Jan Lidén.  

Datum Kokare Löp-
nr 

1 
mol/l 

2 
mol/l 

2 J 
mol/l 

3 
mol/l 

3 J 
mol/l 

4 
mol/l 

4 J 
mol/l 

 
2015-05-05 10 

 

2517 0,04 0,075 0,096 0,083 0,1079 0,101 0,1313 

2015-05-05 2 2518 0,041 0,077 0,100 0,072 0,0936 0,096 0,1248 

2015-05-05 12 2519 0,041 0,081 0,105 0,067 0,0871 0,115 0,1495 

2015-05-06 7 2538 0,040 0,081 0,105 0,087 0,1131 0,096 0,1248 

2015-05-06 5 2539 0,041 0,072 0,094 0,086 0,1118 0,097 0,1261 

2015-05-06 13 2540 0,040 0,077 0,100 0,079 0,1027 0,078 0,1014 

2015-05-07 9 2561 0,040 0,083 0,108 0,098 0,1274 0,118 0,1534 

2015-05-07 4 2562 0,038 0,081 0,105 0,099 0,1287 0,117 0,1521 

2015-05-07 14 2563 0,040 0,078 0,101 0,085 0,1105 0,159 0,2067 

2015-05-13 10 2686 0,043 X X 0,050 0,0650 S S 

2015-05-13 8 2687 0,042 X X X X 0,106 0,1378 

2015-05-13 12 2688 0,041 X X X X 0,108 0,1404 

2015-05-14 3 2705 0,043 0,075 0,098 0,095 0,1235 0,100 0,1300 

2015-05-15 2 2721 0,052 0,090 0,117 0,093 0,1209 0,112 0,1456 

2015-05-15 12 2722 0,058 0,085 0,111 0,101 0,1313 0,108 0,1404 

2015-05-15 8 2723 0,046 S S 0,098 0,1274 0,125 0,1625 

2015-05-16 9 2737 0,055 0,086 0,112 0,110 0,1430 0,109 0,1417 

2015-05-16 4 2738 0,054 0,074 0,096 0,078 0,1014 0,104 0,1352 

2015-05-16 7 2739 0,054 0,085 0,111 0,100 0,1300 0,108 0,1404 

2015-05-18 5 2763 0,047 0,060 0,078 0,063 0,0819 0,060 0,0780 

2015-05-18 3 2764 0,043 0,050 0,065 0,052 0,0676 0,066 0,0858 

2015-05-18 6 2765 0,047 0,060 0,078 0,078 0,1014 0,068 0,0884 

 

J= Justering med faktor 1,3 

X= Inget prov uttaget 

S= Skadat prov 

Provtillfällena:  

1.  Entimmesprov/pådragsprov (referensprov) Koksteg 1 

2.  Alldeles innan nedgasning (vid färgomslag) Koksteg 2 

3.  45 minuter efter start nedgasning  Nedgasning 

4.  När 8” stängts (2 h efter nedgasning)  Nedgasning 

 


