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Sammanfattning 

”Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid.” 

BillerudKorsnäs AB bildades år 2012 och inriktar sig mot pappersindustrin. På bruket i Frövi 

tillverkas vätskekartong för mejeriprodukter samt förpackningskartong, vilket görs med en 

produktionskapacitet av 470 000 ton/år. För att skapa god kartongkvalitét krävs rätt 

kemikaliedosering, vilket säkerställs genom provtagning. Genom att investera i ny 

mätutrustning ges därmed möjligheten till en jämnare mätprocess och därmed bättre 

styrmöjlighet. Detta examensarbete syftar till jämförelse av mätutrustning för jämnare 

kemikaliedosering. I denna rapport görs jämförelse av off-och online-utrustning och rutiner 

vid mätning på olika kartongskikt för att därefter avslutningsvis bedöma resultat och fortsatt 

arbete för en jämnare kemikaliedosering. Dessa jämförelser påvisar en titreringslösning med 

för hög koncentration för ett skikt vilket innebär osäkra mätresultat. Detta innebär att 

titratlösning av lägre koncentration måste komplettera den nuvarande för säkrare mätresultat.   

 

Nyckelord: Online-utrustning, Offline-utrustning, Processkontroll, Kemikaliedosering 
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Abstract 

”We challenge conventional packaging for a sustainable future” 

BillerudKorsnäs AB was formed in 2012 and focuses on the paper industry. At the mill in 

Frövi they create liquid cartonboard for dairy products and packing cartonboard with a 

production capacity of 470 000 tonnes/year. For making good quality possible proper 

chemical dosage is required and to guarantee that water tests has to be made. Investing in new 

measuring equipment will allow steady measurement process. This project is comparing 

measurement equipment for a steady chemical dosage. In this report comparing between off-

line and on-line measurement equipments and routines when measuring different cartonboard 

layers. This will help the company in there further work with the process for a steady 

chemical dosage. The result of the comparisons demonstrate a high concentration of titration 

solution for one layer which contributes to uncertain results. This means that the company 

have to use a titration solution of lower concentration as well as the present obtain reliable 

results. 

 

Key words: On-line charge, Off-line charge, Process control, Chemical dosage. 
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Förord 

Jag har under detta examensarbete på BillerudKorsnäs AB framförallt fått större förståelse 

kring helheten att driva ett projekt under verkliga omständigheter. Där vikten av en välarbetad 

planering och flexibilitet är av stor betydelse då många faktorer påverkar. Genom att inneha 

en välarbetad tidsplan finns då möjligheten att justera planeringen för oväntade hinder och på 

så sätt upprätthålla effektivitet. 

Jag vill först och främst tacka mina handledare Gilbert Carlsson och Christer Korin. Jag vill 

tacka dig Gilbert för att du tagit dig tid att handleda mig genom detta arbete och alltid varit 

kontaktbar och behjälplig. Dina tips, tankar, idéer och förklaringar på de problem och 

frågeställningar jag stött på längs vägen har varit till otroligt stor nytta för mig. Jag vill tacka 

dig Christer för dina synpunkter och snabba svart oavsett vardag eller helg. Jag vill även tacka 

Renate Gernandt och Siv Skoglund för att ni tagit er tid att svara på mina frågor samt hjälpt 

mig med diverse praktiska saker för att underlätta arbetet. Ett stort tack till BillerudKorsnäs 

Frövi samt övrig personal på R&D som gett mig mycket tips och idéer under arbetets gång.
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

BillerudKorsnäs bildades år 2012 genom att Billerud AB och Korsnäs AB slogs likt namnet 

samman och bildade BillerudKorsnäs AB [1]. 

”Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid”, en vision som talar sitt 

tydliga språk. Med en nettoomsättning på 22,3 miljarden SEK, 4400 anställda, sju 

produktionsanläggningar och 16 försäljningskontor världen över har BillerudKorsnäs som 

mål att ersätta vardagliga förpackningar med kartonger. [2] 

BillerudKorsnäs riktar sig till flertalet målgrupper av pappersprodukter och tillverkar därför 

allt från säckpapper för betong till vätskekartong för mejeriprodukter. På 

produktionsanläggningen i Frövi med 640 stycken anställda tillverkas vätske- och 

förpackningskartong för exempelvis mjölk- och whiskyförpackningar, här är 

produktionskapaciteten 470 000 ton/år. [3] 

Enligt organisationen Global Footprint Network inträffade Earth Overshoot Day år 2017 den 

2: a augusti, det vill säga dagen då övergången mellan att använda och börja låna från jordens 

resurser sker [4]. Med en allt större medvetenhet kring miljön och dess ständiga negativa 

påverkan ligger BillerudKorsnäs och dess fokus på en hållbar framtid helt i tiden [5]. 

Konkurrenter inom exempelvis plastindustrin har jämförelsevis under en livscykel omkring 

50–70% högre utsläpp av växthusgaser enligt en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet [6]. 
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1.2 Kartongtillverkning 

Under tillverkningen av kartongen blandas fibrer från träd med vatten, denna blandning kallas 

för mäld. Mälden späds med vatten från kartongmaskinens bakvattentank. Bakvattentankens 

funktion är att ”återföra vatten och material för att minska vattenförbrukning och 

materialförlust”. En volym av cirka 54 ton mäld per timme innehållande vatten och omkring 

0,2 % fibrer sprutas från bakvattentanken med hjälp av inloppslådan ut på en ändlös plastduk 

med hål som kallas för vira. Idén med denna procedur är att fibrer ska fastna på duken 

samtidigt som vatten ska föras tillbaka till bakvattentanken för att påbörja ny cykel. Denna 

blandning sprutas sedan ut på viran från inloppslådan, vars uppgift är att fördela 

vattenblandningen över viran. [7] 

På kartongmaskinen i Frövi formas fyra kartongskikt. Detta görs genom att fyra stycken 

mäldblandningar sprutas ut på fyra separata viror. De våta kartongskikten förs sedan samman 

i våt partiet för att tillsammans fortsätta till presspartiet, se Figur 1. Det är under 

kartongmaskinens pressparti och efterföljande torkparti som sista delarna av vattnet 

försvinner. Därefter rullas den färdiga kartongen upp på vals, se Figur 2. [7,8]  

 

Figur 1-Exempel på planviramaskin med ett kartongskikt. Vattenblandningen från 

bakvattentanken sprutas på viran med hjälp av inloppslådan. Bakvattentanken är till vänster 

om inloppslådan och därmed inte med i skissen. [7] 

  

Inloppslåda 
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Figur 2-Färdig kartong på vals, blå pil visar kartong och orange pil valsen. [9] 

1.3 Fyllmedel och tillsatskemikalier 

Kartongen ska ha god kvalitét vilket innebär att kartongen ska vara körbar i kartongmaskinen 

samt inneha specifika fysikaliska egenskaper exempelvis styrka och jämnhet, därför tillsätts 

fyllmedel och tillsatskemikalier. Detta även för att fungera bra i kundens processer som till 

exempel färgtryckning, plastbeläggning och vikning till slutlig förpackning. Fyllmedel ökar 

kartongens tryckbarhet och tillsatskemikalierna de fysikaliska egenskaperna. [7] 

1.4 Provtagning 

För att kontrollera mängden tillsatskemikalier tas prover från inloppslådan. Denna 

provtagning sker genom att ett vattenprov tappas upp i en plastbehållare från någon av de 

kranar som sitter placerade vid kartongmaskinens inloppslåda. Denna vattenblandning tas 

sedan med till kemilaboratorium där provtagning med offline-utrustning sker. 
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1.5 Mätutrustning 

1.5.1 Offline-utrustning 

För att kontrollera mängden tillsatskemikalier används två stycken offline-mätare. Dessa 

mätare är en Zeta-Potentialmätare och en PCD-mätare (Particle Charge Detecor). Se Figur 3 

och 4. [10] 

 

Figur 3-Zeta-Potentialmätare. Gult  markerar behållare där en fiberkaka bildas och 

blå pil behållare för vattenprov. 

 

Figur 4- PCD-mätare. Röd pil markerar pistong, grön vattenprovbehållare, gul 

display samt lila titratlösning. 

Provtagning med Zeta-Potentialmätaren görs manuellt genom att 500 ml vatteblandning fylls i 

plastbägaren som den blå pilen i Figur 3 visar. Behållaren som är markerad med gult i Figur 3 

fylls med fibrer genom att vattenblandningen automatiskt sugs upp i röret mellan behållare 

och plastbägare med hjälp av undertryck. Efter cirka 2 minuter går det på mätutrustningens 
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display att avläsa fibrernas Zeta-potential, vilket ger information om hur stor mängd 

tillsatskemikalier som adsorberts på fibrerna i vattenblandningen.   

PCD-mätaren används genom att först skilja fibrer från vatten vilket kan göras genom att: 

1. Vattenblandningen hälls i en plastbägare likt den blå pilen vid Zeta-potentialmätaren, 

därefter förs ett filter ner i vattnet för att på så sätt skilja fibrer från vatten. Därefter tas 

prov av valfri storlek med hjälp av en pipett, se Figur 5 och 7. 

2. Vattenblandningen filtreras genom att cirka 150 ml av blandningen tillsätts 

plastbägaren, med hjälp av undertryck sugs vattnet ner i glasbehållaren. Ett 

pappersfilter placerat däremellan skiljer fibrer från vatten, se Figur 6 för 

filtreringsanordning samt bilaga A för montering. 

 

Figur 5-Vattenfilter 
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Figur 6- Filtreringsanordning. Grön pil visar vacumsug, blå pil glasbehållare samt orange pil 

plastbägare. 

Därefter tas med pipett cirka 10 ml av det filtrerade vattnet och fylls i behållaren, pipett Figur 

7 och behållare Figur 4. Mätningen görs genom att pistongen markerad med röd pil i Figur 4 

gör en vertikal rörelse med konstant hastighet för att blanda vattnet innan provtagning startar, 

detta tar cirka en minut. Därefter tillförs samtidigt som pistongen är i rörelse titreringsvätskan, 

en lösning av poly-dadmac. Detta görs för att mäta den mängd titreringsvätska det går åt för 

att neutralisera vattnet och på så sätt se vilken laddning vattnet har.  

 

Figur 7-Pipett för vattenprovstagning. [11] 

Den nya PCD-utrustningen har två behållare med titreringsvätska, en negativt-och en positivt 

laddad medan den äldre enbart använder den sistnämnda. Då vattenblandningen alltid ska vara 

negativt vid kartongtillverkning används därför enbart titreringavätska av positiv laddning för 

neutralisering av vattenprov. Resultaten som visas på den nya utrustningen går att avläsa med 

hjälp av den display som sitter placerad på mätutrustningen, se gul pil Figur 4. 
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Resultatavläsning för äldre PCD-utrustning görs via den datorskärm placerad till vänster i 

bild, se Figur 8. Mätningen tar cirka 1-3 minuter beroende på vilken laddning 

vattenblandningen har samt styrka på titreringsvätskan.  

 

Figur 8-Gammal PCD-utrustning markerad med blått, titreringslösning i den bruna 

behållaren markerad med gult samt datorskärm till vänster för resultatavläsning. 

Denna mätning görs manuellt och framförallt för att mäta störsubstanser i vattenblandningen. 

Med störsubstanser menas ämnen som upplösts eller dispergerats, alltså är finfördelat och 

flyter runt i vattnet. [10,12, 13]. 

1.5.2 Online-utrustning 

För att öka mätfrekvensen har investering av online-utrustningen Valmet WEM gjorts. Denna 

mätutrustning sitter placerad vid kartongmaskinen och utför automatiskt kontinuerlig 

provtagning från inloppslådorna. Med denna mätutrustning tas varje timme två prov per skikt. 

Denna provtagningsprocess sker genom att ett vattenprov om 120 milliliter fylls i en sluten 

behållare, se Figur9 och 10. Därefter gör pistongen en konstant vertikal rörelse samtidigt som 

titratlösning tillförs. När neutral nivå uppnåtts renas behållaren och ny mätcykel startas. 

Skillnaden mot PCD-utrustningen är att fibrerna inte filtreras bort innan provtagning samt att 

titratlösningen poly-dadmac har en styrka av 0,01022 Normaler jämtemot 0,001 Normaler 

som är måttstock för PCD-utrustningen. Resultaten sparas över en obegränsad tid och går att 

avläsa från utrustningens display eller via dator med hjälp av programmet Valmet Analyzer 

Client. Utrustningen har förmågan att varna vid företagets egna uppsatta parametrar. 
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Figur 9-Valmet Wet End Analyzer, WEM online-mätare. Gul pil visar display för 

resultatavläsning. Blå pil visar luckan som vattenbehållaren är placerad bakom. [14] 
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Figur 10-Vattenbehållare WEM online-mätare. Orange pil visar slangen varpå titreringen 

tillförs, grön pil visar pistongen och lila markerar vattenprovet. 

1.6 Titrering 

Titreringen av PCD-och online-utrustningen görs genom att pistongen gör en konstant vertikal 

rörelse samtidigt som små droppar titratlösning tillsätts. Detta görs tills vattenprovet fått en 

neutral nivå. Enligt de rutiner som finns på BillerudKorsnäs önskas för PCD-utrustningen en 

titratmängd av mellan 3–10 ml per provtagning för noggrannare resultat, vilket inte är 

fastställt gällande mängden för online-utrustningen. 

1.7 Projektet 

Uppgiften avser provtagning och jämförelse mellan ny och gammal offline-utrustning. Detta 

genom resultatjämförelse av samma vattenprov och därmed studera om resultatliknelse finns 

och då besluta om ny offline-utrustning kan ersätta gammal.  

Provtagning och resultatjämförelse mellan ny och gammal filtreringsrutin för ny och gammal 

offline-utrustning. Genom att filtrera hälften av vattenprovet enligt den nya och hälften enligt 

den gamla metoden och därefter utföra resultatjämförsele mellan ny och gammal offline-

utrustning kan resultatliknelse studeras. Detta då tiden för filtreringsutförandet skiljer mellan 

ny och gammal rutin. 

Provtagning och jämförelse mellan off-och online utrustning för studie av resultatsamband. 

Detta genom att filtrera vattenprov taget från gemensam mätpunkt enligt ny rutin och testa 
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med ny offline-utrustning, därefter jämföra resultatet mot online-utrustning vid samma 

mättidpunkt.  

De frågor som ska besvaras med hjälp av provtagning är resultatliknelse mellan ny och 

gammal offline-utrustning, resultatliknelse mellan ny och gammal filtreringsmetod samt 

resultatliknelse mellan ny offline-och online-utrustning. Dessa provtagningar sammanfattas 

och påvisar därmed hur stor liknelse det finns sinsemellan inom de tre ovannämnda 

kategorierna. Utifrån dessa liknelsefakta får företaget bedöma frågeställningarna gällande 

offline-utrustning, filtreringsrutin samt online-utrustning. 

Verktygen som används under projektets gång är: 

• Offline-utrustningen MütekTM PCD-05 (Smart) Particle Charge Detector och MütekTM 

SZP-10(Standard), System Zeta Potential, tillverkare för dessa utrustningar är BTG 

och återförsäljare i Sverige är PTE, Paper Test Equiptment AB.  

• Äldre offline-utrustning/PCD-mätare modellnamn PCD-03-pH användes, tillverkare 

Mütek. 

• Valmet Wet End analyzers WEM. 

• Dator för litteratursökning, dokumentation, grafritning samt resultatavläsning av 

online-utrustning med tillhörande programvara Valmet Analyzer Client. 

• Mätinstrumentsmanualer från ovannämnda off-och online mätare för beräkning och 

jämförelse. 

Då online-utrustningen inte mäter Zeta-potentialen samt att mätprocessen skiljer avsevärt 

sinsemellan kommer enbart PCD-och online-utrustning jämföras i detta projekt.  



 

Rev 1, 2018-06-04 N. Andersson 15 (35) 

2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

För att öka mätfrekvensen och säkerheten av kemikaliedoseringen är avsikten att ersätta den 

offline-utrustning som används idag med en online-utrustning. Detta lägger grunden till en 

ökad kunskap och förståelse av processen vilket i sin tur kan användas till optimering och 

kontroll av kemikaliedoseringar. Genom att få ett tätare mätintervall finns också möjligheten 

att skapa en stabilare kemikaliedosering och därmed inte bara garantera en jämnare 

kartongkvalitét utan också en mer optimerad kemikaliedosering. 

Arbetet är utfört i Billerudkorsnäs lokaler där testjämförelse och mätning med hjälp av 

offline-utrustning sker i kemilaboratorium och vattenprovtagning samt avläsning vid online-

utrustning sker i fabriken vid kartongmaskinen.  

Detta examensarbete ska leda till resultatförståelse mellan gammal och ny offline-utrustning, 

gammal och ny filtreringsrutin samt offline/PCD-och online-utrustning. 

För att göra denna jämförelse krävs förståelse för funktion och resultat av offline-utrustning, 

online-utrustning samt filtreringsrutin. Detta då ny PCD-utrustning ska ersättas äldre och 

därmed krävs resultatjämförelse. Då kunskap samt dokumentation finns kring gammal PCD-

utrustning önskas därmed likvärdiga provresultat. När denna jämförelse gjorts och förståelse 

skapats görs jämförelse mellan ny och gammal filtreringsrutin. Detta då den nya rutinen är 

snabbare och förhoppningsvis likvärdig i filtreringseffektivitet. När dessa jämförelser är 

utförda görs jämförelsen mellan ny PCD-och online-utrustning. 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Mätning med PCD-utrustning har under vissa perioder gjorts ofta och andra perioder sällan 

eller inte alls. På grund av bristfälligt provtagningsintervall har det därmed varit svårt att se 

samband mellan de olika provtagningarna. Samtidigt saknas även vetskap om 

resultatsvängningar mellan provtagningarna. Med den nya online-mätaren utförs kontinuerlig 

provtagning och då av bland annat störsubstanser. Utrustningen kommer även om behov finns 

att kunna varna vid uppsatta parametrar. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare? 

Arbetet med online-utrustning har pågått under en längre tid. Enligt Fredrik Persson anställd 

på Valmet startade leveransen av deras första online-mätaren för laddningsmätning år 1997 

vid namn Valmet Cat Eye, detta följdes år 2006 upp av modellen som installerats vid 

BillerudKorsnäs kartongmaskin vid namn Valmet Wet End Analyzer, WEM. Mütek som är 

tillverkare av BillerudKorsnäs offline-utrustning har också under lång tid tillverkat online-

utrustning åt pappersindustrin. [15] 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Då uppgiften syftar till förbättrings-och förändringsarbete har ett antal kurser varit bidragande 

för bästa resultat och genomförande: 
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• Projektstyrning - Skapat förståelse för hur ett projekt bör läggas upp med exempelvis 

bakgrund och syfte samt skapat en större förståelse kring helheter runt ett projekt. 

• Kvalitetsutveckling-  Skapat förståelse för innebörden av förbättringsarbete samt 

tankesätt och utvärderingsteknik. 

• Produktionsteknik & Lean - Skapat förståelse för självständiga bedömningar samt 

tillvägagångsätt vid problemlösning. 

• Produktionsutveckling med investeringskalkyl - Skapat förståelse för genomförande 

av denna typ av uppgift då kursen innebar kundbaserad problemlösning. 

• Marknadsstyrd idé och produktutveckling - Skapat förståelse för tankesätt och 

idégenerering inom ett projekt. 

Utöver dessa kurser krävs också kunskap kring papperstillverkning. 

2.5 Teori 

Genom att först studera hur arbetet skulle läggas upp gällande tidsplanering och 

genomförande användes boken Projektledning av Bo Tonnquist. Då vissa punkter kunde anses 

överflödiga med tanke på projektets storlek och längd togs delarna förstudie, planering, 

genomförande och avslut med vilket går att se i Figur 11. [16] 

 

Figur 11-Tidsplanering. [17] 

Anledningen varför just dessa bitar togs med var då Bo Tonnquist på följande punkter från 

ovan menar att: 

”Det är lämpligt att analysera uppdraget innan man sätter igång med planering och 

genomförande.”  

” Alltför ofta startas projekt utan en grundläggande analys av behovet eller riktigheten i den 

valda lösningen. Planering tar tid, men det är tid som tjänas in flera gånger om under 

genomförandet.”  
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”Under genomförandet är det absolut nödvändigt att följa och rapportera resultat och 

kostnader, analysera läget, hantera ändringar och ständigt uppdatera planer.”  

”Ett väl utfört avslut hjälper till att skapa en positiv bild av projektet som kan överskugga 

eventuella problem och konflikter som uppstått under genomförandet.” 

Efter att ha studerat boken Projektledning och noterat dessa tips lades därför stort fokus på 

projektplanering samt just dessa punkter för ett strukturerat arbetssätt. 

För att kunna välja vilka verktyg och metoder samt bedöma resultat har kurserna 

Kvalitetsarbete samt Produktionsteknik & Lean lagt grunden för detta. En annan kurs som 

också har haft stor betydelse är kursen Produktionsutveckling med investeringskalkyl då det 

här gavs en riktig uppgift att lösa med riktig kund som uppdragsgivare.  

Vad det gäller kursen marknadsstyrd idé och produktutveckling bidrog kursen i sig inte med 

några lösningsmetoder som kan ses som användbara i detta arbete, däremot gavs lärdom som 

exempelvis att tänka utanför boxen och vidga perspektiv. Detta tankesätt bidrog positivt till 

hela processen kring detta examensarbete.  
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3 Metod 

3.1 Metod för genomförande 

Då detta som tidigare nämnts är förbättringsarbete har metoden ”Plan-Do-Study-Act” 

tillämpats, se Figur 12 [18]. Detta då kontinuerlig provtagning samt tolkning av resultat varit 

avgörande för projektets slutresultat.  

 

Figur 12-Planera-Göra-Studera-Agera (Plan-Do-Study-Act) [18] 

Genom att: 

1. Planera provtagningsupplägg för bäst resultatjämförelse. 

2. Genomföra provtagningen. 

3. Granska provtagningsresultat. 

4. Lärdom av resultat. 

Denna metod upprepades flertalet gånger för att slutligen komma fram till slutresultatet.  

3.2 Genomförande 

1. Provtagning för gammal och ny PCD-utrustning. 

Utförandet av dessa tester gjordes genom att medelvärdet från 12 stycken 

provtagningstillfällen för bottenskikt och mittenskikt 1 testades med båda utrustningarna 

Detta gjordes för samma vattenprov vid samma tillfälle med den nya filtreringsmetoden. 

Därefter ställdes resultaten upp i diagram för att studera kurvorna i förhållande till 

varandra. Vattenprovet togs från sidovatten, vilken har samma funktion som 

bakvattentanken men sitter placerad på sidan av kartongmaskinen.  
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2. Resultatjämförelse av ny PCD-utrustning för bottenskiktet med den nya filtreringsrutinen. 

Provresultaten för bottenskiktet av punkt ett ställdes upp i diagram för att studera 

mätresultaten över tid. 

3. Provtagning samt jämförelse av filtreringsrutiner för analyser med PCD-utrustning.  

Jämförelse mellan gamla och nya rutiner av tillvägagångsättet vid provtagning för 

gammal och ny PCD-utrustningen. Dessa tester utfördes på bottenskikt samt mittenskikt 1 

och är taget från medelvärdet av 8 stycken provtagningstillfällen.  

4. Provtagning och resultatjämförelse för ny PCD-och online-utrustning. Detta gjordes vid 9 

provtillfällen för bottenskiktet, 6 provtillfällen för mittenskikt 2 samt vid 6 provtillfällen 

för toppskiktet.  

Vattenprover för de olika kartongskikten togs vid olika tidpunkter och testades mot PCD-

utrustningen. Därefter kopplades dator upp mot online-utrustningen för resultatavläsning 

under samma tidsintervall. Slutligen studerades titreringsprocessen för online-utrustningen 

från dess display.  

Samtliga resultat från punkt 1–4 fördes in i tabell för att därigenom studeras i diagram. 
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4 Resultat 

Resultaten från punkt 1–4 ur metod gav följande: 

1. Genom att studera kurvan i Figur 13 syns tydlig resultatliknelse mellan gammal och ny 

PCD-utrustning. R2 är korrelationskoefficienten, vilket innebär att siffran 0 är inget 

samband och siffran 1 är totalt samband [19]. Detta innebär god korrelation mellan 

kurvorna.  

 
Figur 13-Resultatjämförelse mellan gammal och ny PCD-mätare. 
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2.  Genom att studera mätvärdena för Figur 14 syns ojämnhet mellan resultaten över tid. 

 

Figur 14-Resultatjämförelse för mätning av bottenskikt med ny PCD-utrustning över tid.  

 

3. Efter resultatjämförelse mellan gammal och ny filtreringsrutin för gammal och ny PCD-

utrustning går det i Figur 15–18 att se varierad korrelation för graferna. 

 
Figur 15-Resultatjämförelse för ny PCD-utrustning, Bottenskikt. 
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Figur 16-Resultatjämförelse för gammal PCD-utrustning, Bottenskikt. 

 

 
Figur 17-Resultatjämförelse för ny PCD-utrustning, Mittenskikt 1. 
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Figur 18-Resultatjämförelse gammal PCD-utrustning, Mittenskikt 1. 

 

4. Bottenskikt: Genom att studera Figur 19 syns en korrelation på 0,44. Figur 20 visar 

titreringskurvan för online-utrustningen där det framgår att titrering utförts 12 gånger för 

neutralisering av prov. 

 
 Figur 19-Resultatjämförelse mellan offline- och online-utrustning  
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Figur 20-Titreringskurva bottenskikt, varje punkt visar kemikalietillförsel. X-axeln visar 

antal ml titrat som doserats och y-axeln provets laddning. 

Mittenskikt 2: Genom att studera Figur 21 ses en korrelation på 0,56. Figur 22 visar 

titreringskurvan för online-utrustningen där det framgår att titrering utförts 9 gånger för 

neutralisering av prov. 

 

 Figur 21-Resultatjämförelse mellan online-och offline-utrustning  
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Figur 22-Titreringskurva mittenskikt 2, varje punkt visar kemikaliedosering. X-axeln 

visar antal ml titrat som doserats och y-axeln laddningen på provet. 

Toppskikt: Genom att studera figur 23 ses här en korrelation på 0,86. Figur 24 visar 

titreringskurvan för online-utrustningen där det framgår att titrering endast utförts en gång för 

neutralisering av prov. 

 

 Figur 23-Resultatjämförelse mellan online-och offline-utrustning  
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Figur 24-Titreringskurva toppskikt, varje punkt visar kemikaliedosering. X-axeln visar antal 

ml titrat som doserats och y-axeln laddningen på provet. 

 



 

Rev 1, 2018-06-04 N. Andersson 27 (35) 

5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Från punkt 1–4 ur resultat: 

1. Jämförelse av gammal och ny PCD-utrustning påvisar god korrelation, därmed anses 

ny utrustning kunna ersätta gammal utan resultatomräkning. 

2. Figur 14 visar resultatjämförelse över cirka en månad. Detta visar varierande värden 

under kort och lång tid. Detta bör tolkas som att kartongkvalitén likt resultaten varierar 

både över kort och lång tid. Då konstant bevakning av vattenkvalitén möjliggörs med 

online-utrustningen bör också dosering efter vattenkvalitet snabbare kunna justeras för 

en jämnare kartongkvalitet. 

3. Då korrelationen mellan mätutrustning och filtreringsmetod är förhållandevis hög för 

mittenskikt 1 och låg för bottenskiktet påvisar detta osäkerhet av mätresultat. 

4. Då korrelationen är låg för bottenskikt och mittenskikt 2 samt hög för toppskikt 

påvisar detta osäkerhet av mätresultat. Titrattillförsel av 12 respektive 9 gånger för 

bottenskikt och mittenskikt 2 kan anses bra, däremot ses en tillförsel av en gång för 

toppskikt som för lågt. Genom att studera online-utrustningen ses brister gällande 

titreringstillförsel samt mittenskikt 2. Då luftbubblor finns i den slang vars 

titreringsvätska tillförs ser denna process inte ut att fungera korrekt, detta då titrering 

stundtals inte tillförs under provtagning. Gällande mittenskikt 2 finns där luft i 

systemet vilket innebär att fibrer flyter upp till ytan och därmed skyddar provet från 

titrattillförsel, se Figur 25–27. 
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Figur 25-Mittenskikt 2, Här syns hur fibrerna stiger till ytan jämfört med bottenskikt och 

toppskikt där dessa är fint fördelade. Blå markerar vattenprov och gult fibrer. 
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Figur 26-Bottenskikt, blå markerar vattenprov. 
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Figur 27-Toppskikt, blå markerar vattenprov. 

Då titratmängdsvariationen varit stor beroende på kartongskikt har provvolym och titratstyrka 

varierat. Detta då provsvaret som tidigare nämnts ska bli mellan 3–10 ml. Därmed för att på 

så sätt hitta en lämplig mängd och styrka anpassat för samtliga skikt har dessa parametrar 

växlat utan framgång. Detta då nivån mellan de olika skikten är för olika, vilket även visas för 

online-mätaren. Därmed har resultaten för samtlig provtagning med PCD-utrustning räknats 

om till 0,001 Normaler och 10 ml för styrka respektive storlek då detta är standardvärden.  

De faktorer som kan påverka resultaten och därmed innebära osäkerhet är följande: 

1. Filtrering av vattnet innan PCD-mätning, exempelvis tiden mellan hämtning av 

vattenprov och filtrering. 

2. Tidsintervall mellan filtrering och provtagning. 

3.  Pistongen fick gå olika lång tid innan själva titreringen startades.  

4. Omräkning av resultat när ändring av vattenprov samt titreringsstyrka gjorts. 

5. Rening av utrustning mellan varje prov då denna procedur skiljdes åt.  

6. Rening av online-mätare mellan provtagning 

7. Titrattillförsel för off-och online-utrustning. 
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5.2 Fortsatt arbete 

1. Kontrollera processen kring titreringen av online-provet.  

2. Kontrollera luftnivån i mittenskikt 2 för att undvika flytande fiberblandning. 

3. Besluta kring antal titratlösningar samt styrka på dessa för säkrare provtagning. 

4. Besluta om filtreringsmetod vid PCD-användning. 

5. Bestäm inom vilka parametrar titreringsnivån bör hamna för de olika skikten för ett 

bra resultat samt när online-mätaren bör varna. 
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6 Slutsatser 

• Ny PCD-utrustning kar ersätta gammal då tydlig korrelation finns. 

• Zeta-potentialmätare är ej jämförbar med online-utrustning. 

• Vattenkvalitén varierar över tid. 

• Filtreringsmetod för gammal och ny rutin ger varierade provresultat för samma 

vattenprov. 

• Punkt 1–3 under fortsatt arbete måste lösas innan resultatjämförelse mellan off-och 

online-utrustning kan göras. 
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  Bilaga B 

 

8 Bilaga A 

 

Figur 1-Glasbehållare. 

 

Figur 2-Plastsil, placeras på glasbehållare. 
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Figur 3-Pappersfilter, läggs på plastsilen. 

 

Figur 4-Plastbägare, ställs på plastsilen med pappersfiltret placerat mellan dessa delar. 
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Figur 5-Färdig konstruktion, 150 ml vattenprov hälls i plastbägaren där vattnet rinner 

igenom med hjälp av vakuumtryck som ansluts till slangen.  
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9 Bilaga B 

Resultatjämförelse för bottenskikt och mittenskikt 1 med ny och gammal PCD-utrustning, 

Figur 1 visar samtliga provresultat medan Figur 2 visar ett medelvärde från varje provtillfälle. 

Samtliga provsvar i milliliter. 

     

Figur 1-Samtliga provresultat.   Figur 2-Medelvärde för varje provtillfälle.  

Figur 3 visar medelvärde av resultat för bottenskikt, ny PCD-utrustning samt ny 

filtreringsrutin. Samtliga provsvar i milliliter. 
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Figur 3-Medelvärde av resultat för bottenskikt, ny PCD-utrustning samt ny filtreringsrutin.  

Resultatjämförelse mellan ny och gammal filtreringsrutin för ny och gammal PCD-utrustning 

av bottenskikt och mittenskikt 1. Figur 4 visar bottenskikt och Figur 5 mittenskikt 1. Samtliga 

resultat är medelvärdet från varje provtillfälle och visas i milliliter. 

 

Figur 4-Bottenskikt. 

 

Figur 5-Mittenskikt 1. 
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Jämförelse mellan resultat för ny PCD- och online-utrustning. Figur 6 för bottenskikt, Figur 7 

för mittenskikt 2 samt Figur 8 för toppskikt. Samtliga resultat är medelvärdet från varje 

provtillfälle och visas i milliliter. 

 

 

Figur 6-Bottenskikt. 

 

Figur 7-Mittenskikt 2. 

 

Figur 8-Toppskikt. 


