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Sammanfattning 

Examensarbetet ”Utredning av kväveinnehåll hos Vida paper” har utförts hos pappers och 

massabruket Vida paper i Lessebo, där de under lång period haft problem med höga halter utav 

kväve i deras avloppsvatten. Eftersom Vida paper släpper ut vatten i Ronnebyån finns det 

uppsatta mål angående hur mycket kväve som får släppas ut och miljödomstolen kommer inom 

en snar framtid att sänka dessa uppsatta mål.  

Vida paper tillverkar bland annat papper i olika färgskalor, och enligt spekulationer från 

företaget ska de varierande halterna av kväve bero på de olika färgerna som tillverkas. Det finns 

för närvarande 15 färger, från 6 olika leverantörer, som idag producerar ca 100 nyanser på 

pappersbruket. Nyanserna som körs i pappersmaskinerna cirkulerar och körs runt på ca två 

månader. Kväveprover har tagits på 51 av de 100 nyanserna, utav dem har 11 stycken avvikit 

med för höga halter av kväve.  

För att ta reda på mer om färgerna som leverantörerna levererar har telefonkontakt och 

mejlkontakt med dem tagits och de har gett ut information om hur mycket kväve och i vilken 

form färgerna innehåller, samt dess Color Index. Efter sammanställningar av all information har 

en färg, nr. 5, utmärkts sig med att innehålla 10 % kväve varav 23 % i form av urea.  

Efter analyser av vad de 11 avvikande kväveproverna innehåller för färger har det visat sig att 

åtta stycken av dem innehåller färg nr. 5, tre stycken innehåller färg nr. 4, tre stycken innehåller 

färg nr. 15 och tre stycken innehåller färg nr. 2, de andra innehåller 1 alternativt 2 eller 0 stycken 

färger (obetydliga).  

Slutsatsen är att efter analyser från kväveprover och leverantörer konstateras att färg nr. 5, är den 

färg som innehåller mest kväve. För att reducera kvävehalten hänvisas Vida paper att se över 

färg nr. 5 och överväga att hitta en annan liknande färg med mindre kvävehalt. 
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Summary 

The thesis “Investigation of nitrogen emissions at Vida paper” has been performed in the pulp 

and paper mill Vida paper in Lessebo, whom for a long time have had problems with high levels 

of nitrogen in the outgoing wastewater. As Vida papers emit wastewater into Ronnebyån there 

are limits for how much nitrogen they can emit and the Environmental court will in the near 

future reduce these limits.  

Vida paper manufactures paper in different color schemes, and according to speculations from 

the company the high levels of nitrogen is due to the different colors produced. There are 

currently 15 colors, from 6 different suppliers, which currently produce about 100 shades of 

paper. Shades which run in the paper machines circulate and are produced in a two months 

period. Nitrogen samples were taken from 51 of the 100 shades; of them 11 have excessive 

levels of nitrogen.  

To find out more about the dyes, the suppliers were contacted by phone and email, and 

information about how much and which form of nitrogen the dyes contain, and what Color Index 

they have, was exchanged. After compilations of all information one dye, dye no. 5, stood out 

more than the others. It contains 10 % nitrogen of which 23 % in the form of urea.  

After analyzing the 11 shades with excessive levels of nitrogen, eight of them contain dye no. 5, 

three contain dye no. 4, three contain dye no. 15 and three contain dye no. 2, the other contain 2, 

1 or 0 (insignificant).  

The conclusion is that after analysis from nitrogen samples and from suppliers dye no. 5, 

contains the most nitrogen. In order to reduce the nitrogen content Vida paper refers to review 

dye no. 5 and consider finding another similar dye with less nitrogen content.  

  



Johanna Rothén 
 

III 
 

Abstract 

Examensarbetet har utförts för pappers och massabruket Vida paper i Lessebo, där de under lång 

period har haft problem med höga halter av kväve i deras avloppsvatten.  

Vida paper tillverkar bland annat papper i olika färgskalor, och enligt spekulationer från 

företaget ska de varierande halterna av kväve bero på de olika färgerna som tillverkas, vilket är 

det som ska undersökas i arbetet. Det finns för närvarande 15 färger, från 6 olika leverantörer, 

som idag producerar ca 100 nyanser på pappersbruket.  

Kväveprover har tagits på 51 av de 100 nyanserna, av dem har 11 stycken avvikit med höga 

halter av kväve. Efter analyser av vad de 11 avvikande kväveproverna innehåller för färger har 

det visat sig att åtta stycken av dem innehåller färg nr. 5.  

Slutsatsen är att efter analyser från kväveprover och leverantörer konstateras att färg nr. 5 är den 

färg som innehåller mest kväve. För att reducera kvävehalten hänvisas Vida paper att se över 

färg nr. 5 och överväga att hitta en annan liknande färg med mindre kvävehalt.  

Nyckelord: Kväve, färger, pappersbruk, utsläpp 
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Förord 

Examensarbetet ”Utredning av kväveutsläpp hos Vida paper” utfördes i samarbete med Vida 

paper i Lessebo och bestämdes att genomföras i början av januari 2012. Uppdraget med 

examensarbetet var att jag skulle utreda vad som gjorde att Vida paper hade varierande halter av 

kväve i sitt avloppsvatten.  

För att berörda parter, leverantörerna, inte ska nämnas vid namn har jag i samråd med Vida paper 

beslutat att två rapporter ska göras. En inofficiell rapport med all information till Vida paper och 

en officiell rapport som alla kan ta del av. 

Examensarbetet skulle inte gått att utföra utan Karin Lindh och Britt Svensson, 

laboratorieassistenter Vida paper, som har hjälp mig med allt som rör provtagning och praktiska 

saker. Samt Sonny Fransson, handledare och driftingenjör Vida paper, som har väglett mig och 

sett till att jag har trivts när jag varit hos er på Vida paper. Stort tack till er!  

Jag vill även tacka min handledare på Linnéuniversitetet, Jörgen Forss, för stort intresse i mitt 

arbete och för god vägledning i den teoretiska delen, du har varit till stor hjälp! 

 

Växjö 

Våren 2012 

Johanna Rothén 
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1. Introduktion 

Vida paper har för närvarande förhöjda halter av sitt utsläppta kväve, det är stora variationer och 

kan svänga från långt under gränsvärdena till långt över gränsvärdena. Det nya gränsvärdet som 

miljödomstolen har kommit med och som ska komma att gälla inom närmaste framtiden är 80 kg 

kväve/dygn. För närvarande kan halterna variera från 30-300 kg kväve/dygn. Företaget vill få 

reda på vad det är som orsakar dessa svängningar och eventuellt åtgärda dem för att få en 

konstant nivå utan några svängningar som ligger runt det satta gränsvärdet.  

Konsekvenserna av för höga kväveutsläpp kan leda till att vatten och sjöar blir 

övergödda/eutrofierade. Vilket i sig leder till att växtligheten ökar och bildar våtmarker av 

sjöarna, samt att algblomningen ökar och med det syrebrist som leder till fiskdöd. Att minska 

utsläpp av kväve och till följd av det övergödning, är av största vikt och något som idag 

prioriteras högt. Om företaget fortsätter att överskrida utsläppta kvävehalten då de nya 

gränsvärdena har inträtt kan de riskera böter eller i värsta fall fängelse och till följd av det kanske 

nedläggning av fabriken. Det är därför av största intresse för företaget att få reda på vad det är 

som åstadkommer utsläppen, för att kunna göra någonting åt dem.  

1.1. Bakgrund 

Lessebo är en liten ort vid Lesseboån (som senare blir Ronnebyån) i Lessebo kommun, 

Kronobergs län. Klippan var först i Sverige med att skaffa en pappersmaskin år 1832, snart efter 

det tog Lessebo vid och skaffade även de en maskin, vilket var den fjärde i Sverige på den tiden. 

På 1860-talet startade bruket även en handpapperstillverkning. Järnvägsförbindelsen utanför 

bruket blev viktigt under den senare delen av 1800-talet då den förbättrade 

transportmöjligheterna och gjorde att bruket kunde koncentrera sig på att utveckla 

pappersprodukter. År 1905 startades en sulfitfabrik, vilket gav bra driftsresultat. Efter det ersattes 

de gamla pappersmaskinerna av nyare och år 1924 skrev Lessebo bruk på ett kontrakt som 

betydde att de skulle få el för första gången. På grund av den begränsade marknaden var det 

nödvändigt för Lessebo att tillverka produkter med extra kvalité. Men brukets utrustning klarade 

inte av det och bruket gick med ekonomiska förluster, vilket gjorde att de startade ett samarbete 

med Klippan år 1925 (Gustafsson 2002). 

Från början bestod sulfitfabriken av tre stycken roterande kokare på 45 m³, ett blekeri och en 

upptagningsmaskin vilket gav en produktionskapacitet på 3 000 ton/år. Efter det har bland annat 

en 2-stegsblekning byggts till för att få en bättre vithet hos pappret, en indunstning av 

sulfitavlutning har installerats och en ångpanna från Motala har byggts till för att förbränna 

sulfitluten och därigenom slippa använda olja som bränsle. På senare år har ett nytt kokeri med 

två stycken stående 150 m³ kokare installerats och man har gått över från att använda 

kalkstensbas till magnesiumbas i koksyran. Att man bytte bas betydde att återvinning av 

magnesium och svavel var möjligt vilket ur ekonomisk synpunkt var bra och innebar att 



Johanna Rothén 
 

2 
 

miljöprestandan förbättrades och även en reningsdam för biologisk rening anskaffades för att 

göra förbättringar (Gustafsson 2002). Produktionen är idag strukturerad över de tre 

pappersmaskinerna PM1, PM2 och PM3. Där det körs färgat papper på PM1, glansigt lite 

tjockare digitalt fotopapper på PM2 och ibland körs det även gulare nyanser, 75 % 

dissolvingmassa och 25 % vanligt vitt kopieringspapper på PM3, se bilaga 5 för karta över 

pappersbruket. 

 

År 2007 köptes Lessebo bruk upp av koncernen Vida och heter idag Vida paper. Vida är 

Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1200 anställda och 17 

produktionsanläggningar. I stort sett hela näringskedjan för trä finns med i Vida koncernen, 

pappers-/massa tillverkning, pellettillverkning, emballagetillverkning, biobränslehandel, och 

försäljning av sågade trävaror. Vida paper producerar idag 33 000 ton massa och 60 000 ton 

finpapper. 

 

Vida paper har problem med utsläppta halter av kväve och det finns misstankar om att 

svängningarna beror på de olika färgerna som företaget använder till färgning av papper. Det 

förekommer för närvarande 15 olika färger som blandas till ett hundra olika nyanser. 

Misstankarna finns i att vissa färger kan innehålla mer kväve än andra, och att svängningarna då 

beror på detta. Många nyanser innehåller samma typ av recept och bör kategoriseras i olika 

grupper för att optimera tiden. Företaget följer en färgcykel där alla pappersfärger produceras 

under en två månader lång period, vilket medförde att arbetet behövde planeras väl för att prov 

på alla de berörda färgerna skulle kunna tas. 

1.2.  Syfte och mål 

Syftet är att undersöka och få kunskaper om vad det är som påverkar svängningarna av 

kvävehalten i Vida papers reningsvatten. Examensarbetet ska hjälpa Vida paper att dra en 

slutsats om var härkomsten av ”kväveproblemet” kommer ifrån och att det ska kunna ge dem 

möjlighet att kunna åtgärda problemet.  

 

Huvudmål: 

Lokalisera kväveproblematiken genom provtagning och undersökning av de färger som används 

av företaget. Det innebär att ta reda på vad färgerna har för recept och dela in dem i grupper 

beroende på innehållet, och sedan ta prov på avloppsvattnet då de olika färgerna körs. För att 

sedan dra en slutsats av vad proverna har visat.  

Delmål 1: 

Kategorisera och dela in färgerna i grupper, beroende på deras recept. Då tiden på 

examensarbetet troligtvis kommer att sätta stopp för att hinna testa alla nyanser och 

färgkombinationer som förekommer i pappersbruket.   
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Delmål 2: 

Ta kväveprover på vattnet som går ut till Vida papers egna reningsverk. 

Delmål 3: 

Sammanställa vad proverna och analysen har gett och komma fram till en slutsats angående 

”kväveproblemet”. 

 

Delmål 4 

Fortlöpande med alla delmål ska inläsning av teori kring de aktuella frågeställningarna utföras. 

1.3. Avgränsningar 

I första hand ska arbetet omfatta undersökningar och provtagningar av företagets avloppsvatten 

från maskinen PM1 vid olika färgproduktioner, för att med det kunna hjälpa företaget att dra en 

slutsats om vad det är som orsakar svängningarna av kvävehalten. Arbetet kommer inte att 

beröra flöden eller kvävehalter i reningsdammen, samt inte heller kvävehalter från andra flöden i 

pappersbruket t.ex. PM2 och PM3. Eventuella åtgärder kan spekuleras kring men är inte 

huvudmålet i det här arbetet.  
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2. Teori 

2.1. Definition av papper och massa 

Papper kan definieras som ett material uppbyggt av hopfiltade fibrer, som tillverkas genom 

avvattning av en suspension av fibrer på en fin nätduk (vira). Papper innehåller ca 1 miljon fiber 

per gram. (Fellers & Norman 1996) Syftet med papperstillverkning är att tillverka papper av 

fiber, vatten och energi, enligt figur 2.1. Papperstillverkning är en gammal tradition och pappret 

började användas i Kina redan runt Kristi födelse. (Fellers & Norman 1996) Då tillverkades 

pappret förhand och det gjorde man fram till och med franska revolutionen (1789). Runt den 

tiden började behovet av papper att öka och då konstruerade fransmannen Nicholas Louis Robert 

den första planviramaskinen där man kontinuerligt kunde framställa papper i större mängder. 

(Fellers & Norman 1996)  

 

 

 

 

Figur 2.1. Papperstillverkning 

Papper är idag något som finns tillgängligt för de flesta, det produceras stora mängder och vi 

stöter i stort sett på papper, i olika former, varje dag. Papper är en billig produkt därför att det 

innehåller billiga råvaror, och framställningsprocessen är relativt enkel. Samtidigt kan man 

återvinna papper vilket gör att det är en även är en miljövänlig produkt. (Fellers & Norman 

1996) Papper är bland annat det mest använda materialet för paketering av produkter. Men vi är 

idag i ett skede där vi använder mer och mer elektroniska hjälpmedel i stället för papper. 

Användningen av papper och pappersprodukter är oändliga och det kommer alltid att finnas 

behov av papper oavsett vilka elektroniska hjälpmedel som uppfinns. Pappersindustrin idag 

spelar även en stor roll på arbetsmarknaden då den är en arbetsgivare till många personer världen 

över. 

Massa är råfibermaterialet som man tillverkar papper av. Massafiber är oftast av vegetabiliskt 

ursprung t.ex. träd, men fiber kan även tillverkas syntetiskt eller vara av animaliskt ursprung. 

Massa som framställs för att på kemisk väg för att tillverka andra produkter än papper brukar 

kallas för dissolvingmassa, som t.ex. används för att tillverka textiler av olika slag. 

2.2. Trädstammens kemiska uppbyggnad 

Fibrerna som används för papperstillverkning kommer i de flesta fall från trädet. Från början 

innehåller trädet cellulosa, hemicellulosa, lignin och vissa extraktivaämnen. Vilken andel av 

Pappersteknik 

Fiber 

Vatten 

Energi 

Papper 
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varje kemisk beståndsdel trädet består av beror på vad det är för träslag. I vanliga barrträd är 

halten 42 % cellulosa, 27 % hemicellulosa, 28 % lignin och 3 % extraktiva ämnen. I lövträd är 

halten 44 % cellulosa, 33 % hemicellulosa, 20 % lignin och 3 % extraktiva ämnen. (Fellers & 

Norman 1996)  

2.2.1. Cellulosa 

Cellulosa är en polysackarid, vilket betyder att den är uppbyggd av flera monosackarider. 

Monosackarider brukar med ett annat ord kallas för kolhydrater, och cellulosa är då uppbyggt av 

kol, väte och syre som är byggstenarna i glukos och har kemiska formeln        . Figur 2.2.1.1 

visar en schematisk bild över cellulosa strukturen och i den ser vi tre stycken glukosenheter som 

är ihop bundna. Dessa binder i sin tur ihop sig med tusentals andra glukosenheter, två 

glukosenheter som sitter ihop kallas för en cellobiosenhet. Det vi ser i figuren är bara en liten del 

av hela cellulosamolekylen. Däremot ser alla likadana ut eftersom det bara är glukos som utgör 

cellulosa, de skiljer sig genom att de har olika många cellobiosenheter. Bindningen mellan 

glukosmonomererna är antingen en kovalent α-bindning eller en kovalent β-bindning. (Smook 

1982)  

 

Figur 2.2.1.1. Cellulosa 

Cellulosan fungerar som ett förstärkningselement i träfibern och det beror på dess höga styvhet 

och den fibrillära strukturen som är kristallint. Cellulosa har olika kristallformer som den kan 

kristalliseras till, men det är en som utmärker sig och förekommer främst i naturen och det är 

”Cellulosa 1”. En kristallform är ett stark bindande knippe med molekyler som sitter ihop med 

varandra genom olika krafter. Ett kristallint ämne är väldigt hållbart och bryts inte ned lätt. I 

cellulosa är det van der Waals bindningar och vätebindningar som attraherar molekylerna och 

gör att cellulosa blir kristallin. I Figur 2.2.1.2 syns vätebindningarna mellan de olika raderna med 

glukosenheter, attraktionen uppstår mellan vätemolekylen i en hydroxylgrupp och syremolekylen 

i en annan hydroxylgrupp på en annan kedja och då erhålls mönstret enligt figur 2.2.1.2.  

Cellulosa är en viktig beståndsdel, och det är cellulosa fibern som man vill åt under 

papperstillverkningen, det är den som sätter karaktären på pappret. (Smook 1982)  
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Figur 2.2.1.2. Vätebindningarna i cellulosa strukturen  

2.2.2. Hemicellulosa 

Hemicellulosa är också en polysackarid, men till skillnad från cellulosan som bara har glukos 

som uppbyggnad har hemicellulosa fem olika sockerarter. De fem som bygger upp hemicellulosa 

är glukos, mannos, xylos, galaktos och arabinos. De kan delas in i två grupper beroende på hur 

många kol som ingår i ringen, jämför figur 2.2.1.1 där man ser att glukos är en hexos, den 

innehåller sex kol, där fem ingår i ringen. Gruppuppdelningen kan göras enligt: (Smook 1982) 

Hexoser- glukos, mannos och galaktos 

Pentoser- xylos och arabinos 

Beroende på vad det är för träslag bildar dessa fem sockerarter olika polymerstrukturer, 

strukturen och uppbyggnaden kan variera stort mellan träslagen. En del strukturer kan liknas med 

cellulosan och andra strukturer kan vara mer lika lignin (se nedan). (Smook 1982) 

Hemicellulosans uppgift i cellen är att ge en viss flexibilitet i cellväggen. I papper används den 

för att ge bättre hållfasthet, där hemicellulosan bidrar till förbättrade fiberbindningar. 

Hemicellulosa är, till skillnad från cellulosa, ej kristallin vilket betyder att den har lättare för att 

ta upp vatten. Detta medför att hemicellulosan under papperstillverkning reagerar lättare med 

kemikalier och vätskor under kokningen, vilket också leder till att en viss nedbrytning av 

hemicellulosan. Det i sin tur kan leda till att pappret får sämre hållfasthet och egenskaper. 

(Fellers & Norman 1996)   

2.2.3. Lignin 

Lignin är det material som bildar mittlamellen vilket är det yttre lagret på fibern. Lignin är 

uppbyggt av aromatiska kolväten som bildar en komplex tredimensionell struktur. Lignin är mer 

hydrofobt än hemicellulosa, vilket betyder att lignin absorberar mindre vatten än vad 

hemicellulosa gör. Det är viktigt då man vid kemisk pappersmassaframställning använder 

metoder som ska göra ligninet vattenlösligt.  Principen går ut på att trädet som kommer in blir 
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nedbrutet och ligninet avskiljas sedan från övriga beståndsdelar genom olika metoder som 

kommer beskrivas i nästa kapitel. (Fellers & Norman 1996)   

2.3. Massa framställning 

Massaframställning är en process där trädet blir sönderdelat till massafiber. Ett annat sätt att 

uttrycka det som utförs vid massaframställning är att säga att man upplöser bindningarna mellan 

fibrerna i trädets struktur, vilket får till följd att massa framställs. Det finns idag ett par metoder 

att framställa massa på, det går att göra massa på mekaniskt vis, kemiskt vis och på ett vis som 

ligger någonstans mittemellan mekanisk och kemisk massa, semikemisk.  

2.3.1. Mekanisk massa 

Det som sker vid mekanisk massaframställning är att fibrerna i trädet sönderdelas genom en 

mekanisk princip. Mekanisk framställning är det äldsta sättet att göra massa på, och har två 

huvudmetoder som går att använda, raffinering och slipning. Det bygger på att trädet gnids eller 

pressas mellan en stor skrovlig slipsten som snurrar med en viss hastighet som gör att trädet 

sönderdelas till små partiklar. Partiklarna eller det som har sönderdelats spolas bort från stenen 

med vatten. Efter den mekaniska sönderdelningen med antingen raffinering eller slipning ska 

massan silas för att avlägsna allt det som inte blivit tillräckligt sönderdelat. Det går sedan tillbaka 

för att återigen gå igenom den mekaniska processen. Mekanisk massa har fördelen att kunna 

använda allt råmaterial till skillnad från kemisk massa som får ett visst spill. En annan fördel 

med mekanisk massa är att då man använder relativt ljusa trädslag behövs det inte någon 

blekning och man slipper alla kemiska miljöproblem. Men nackdelen med den här processen är 

att fibrerna blir skadade och kortare, därför blir det inte lika starkt papper, och det krävs att 

stenen byts ut lite då och då eftersom det är stort slitage. (Fellers & Norman 1996)  

2.3.2. Kemisk massa 

Då kemisk massa framställs används istället för fysisk kraft kemiska substanser för att frigöra 

fibrerna hos trädet. Vida paper använder sig av kemisk massaframställning. Det man främst vill 

åt genom kemisk framställning är att avlägsna ligninet från massan. Då ligninet är det som gör 

att papperet gulnar, vilket inte är önskvärt. Processen går till så att trädet (flisen) kokas i en 

behållare tillsammans med kemikalier och vatten vid en viss temperatur och tryck. Kokningen 

pågår till dess att fibrerna kan frigöras från varandra och sedan spolas kemikalierna och ligninet 

bort i en så kallad tvätt. Idag finns det två beprövade metoder för att framställa massa på 

kemiskväg den ena är genom den alkaliska sulfatmetoden och den andra är den sura 

sulfitmetoden (se kapitel 2.5 för mer information). Förut var det mer vanligt med sulfitmetoden 

men nu är sulfatmetoden den som är överlägset mest använd. Skälet till varför sulfat används 

mest är att den ger mindre vattenföroreningsproblem. Tillverkning av kemisk massa är bättre och 

skonsammare för fibern vilket ger ett starkare papper än vid mekanisk massa. (Fellers & Norman 

1996, Smook 1982) 
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2.3.3. Semikemisk massa 

Som namnet antyder är semikemisk massaframställningen en kombination av den mekaniska och 

kemiska metoden. Träflisen som används blir delvis uppmjukad eller nedbrutet med kemikalier 

och resten av processen görs mekaniskt med en slipsten. Det har på senare år gjorts många 

försök till att förbättra och forska på semikemiska metoder, och det är hela tiden under 

utvecklande. Det man försöker uppnå med den semikemiska massan är att få egenskaperna från 

den kemiska massan men samtidigt slippa använda lika mycket oorganiska föreningar. (Smook 

1982, Fellers & Norman 1996) 

2.4. Sulfitprocessen 

Sulfitmetoden uppfanns år 1857 av en amerikansk kemist vid namn Benjamin Tilghman som 

kom på att svavelsyra kunde mjukgöra och splittra fibrer i trä. I början hade han dock problem 

med att massan blev missfärgad och gjorde då experiment för att lösa problemet. År 1867 kom 

han med lösningen att det hjälpte att ha en bas av katjoner närvarande vid processen, och detta i 

form av kalcium. Den första sulfitmassan som gjordes i Sverige var år 1876. Runt 1950-talet 

började det komma fler baser och de som började användas var natrium, magnesium och 

ammoniumbaser. Ändringen av bas gjorde stor skillnad i sulfitindustrin då de hade flera mer 

positiva egenskaper än vad kalciumbasen hade. Idag är sulfitmetoden mindre vanlig då den har 

till stor del ersatts av sulfatmetoden. (Smook 1982) 

Sulfitmetoden startar med att svavel förbränns i en förbränningsanläggning och bildar SO2 i 

gasform a).  

a) S + O2 = SO2 (g) 

SO2 gasen leds in i ett absorption steg där basen som är tänkt att använda t.ex. magnesium, 

tillsammans med vatten absorberar SO2 gasen. Eftersom SO2 inte är lösligt i vatten vid 

atmosfärtryck måste blandningen ske i en trycksatt behållare. Det som bildas är flera olika 

föreningar mellan svaveldioxiden, vattnet och basen, t.ex. bildas b) H2SO3 och c) Mg(OH)2 och 

Mg(HSO3)2 som är slutprodukten vid användning av magnesiumbas. Föreningarna ser 

annorlunda ut beroende på vilken bas som används. Det som är meningen med det här steget är 

att svaveldioxiden ska reagera och binda sig med basen för att inga missfärgningar ska ske. 

(Smook 1982) 

b) SO2 + H2O        H2SO3 

c) MgO + H2O         Mg(OH)2 

Mg(OH2) + 2H2SO3         Mg(HSO3)2 + 2H2O 

Efter föregående steg förs syran ihop med träflisen och kokning sker för att separera träfibrerna. 

Men innan det sker, för att få en effektiv upplösning av fibrer, hettas syran upp till koktemperatur 
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vilket oftast sker i en trycksatt ackumulatortank. Ut från kokningen med träflis kommer massan 

och resterna från kemikalierna som brukar kallas brunlut eller rödlut. Luten går vidare för 

förbränning och återvinning och massan vidare till tvättning. (Smook 1982) Se figur 2.4.1 för en 

övergriplig bild på hur hela sulfitprocessen går till.  

 
Figur 2.4.1. Översiktlig bild på sulfitprocessen 

2.4.1. Skillnader mellan sulfat och sulfit 

Sulfatmetoden skiljer sig från sulfit genom att där används NaOH och Na2S som kemiska 

nedbrytare istället för som i sulfitmetoden HSO3
-
 (SO2) i olika föreningar. För de flesta brukar 

uttrycket ”sulfat lukar mat och sulfit luktar skit- fast tvärtom” användas då man beskriver 

skillnaden på dem. Det stämmer alltid då sulfatfabriker ger ifrån sig en mer markant doft än vad 

sulfitfabrikerna gör.  

Egenskaperna varierar med de olika metoderna och det som utmärker sulfatmetoden är att det 

blir starkare papper, och det blir mindre fiberspill, vilket minskar belastningen av Chemical 

Oxygen Demand (COD) i avloppsvattnet. Däremot är fördelarna med att använda sulfitmetoden 

att massan blir lättare att bleka utan några kemikalier, den blir lättare att forma, det går att göra 

färgat papper av massan och det är en lättare kemikalieåtervinning. (Skogssverige 2012) 
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2.5. Pappersoptik 

Det första som man lägger märke till på ett papper är dess vithet, glans och färg. Det är viktigt att 

pappret har rätt utseende vid försäljning och för försäljaren/tillverkaren av pappret är det viktigt 

att tillverka ett så bra papper med så bra optiska egenskaper som möjligt till lägsta pris. För att 

kunna tillverka papper med de bästa optiska egenskaperna måste teknikerna på företaget känna 

till bra mätmetoder och hur olika faktorer påverkar egenskaperna hos pappret. Ett papper har ett 

nödvändigt krav och det är att pappret ska vara så ogenomskinligt som möjligt, det vill säga att 

inte trycket från andra sidan lyser igenom och stör läsningen. Då man talar om ogenomskinlighet 

brukar man använda ordet opacitet som betyder graden av ogenomskinlighet. Det ska även 

innehålla en hög vithet för att få bra kontraster och för att färger ska framställas i rätt nyans. 

(Pauler 1993)  

Ljus kan beskrivas som små energipartiklar, fotoner, som rör sig i en mycket hög hastighet. 

Fotoner kan beskrivas som små partiklar som studsar mot en yta och bildar eventuella färger. 

Synligt ljus i form av fotoner och elektromagnetisk strålning förekommer mellan våglängderna 

400-700 nm. UV-strålning uppstår då våglängden är mindre än 400 nm, UV-strålning har en 

betydande roll för massan och papprets optiska egenskaper då det är den som orsakar en så 

kallad fotooxidation av ligninet, vilket gör att pappret gulnar. UV-strålning kan öka vitheten om 

pappret innehållet fluorescerande vitmedel. Ett fluorescerande vitmedel används för att höja 

vitheten hos pappret, det förklaras genom att fotonerna aktiverar det fluorescerande vitmedlet 

som sänder ut blått ljus (fluorescens). Ögat registrerar det blåa ljuset och vi upplever en vitare 

färg. (Pauler 1993) 

Färg uppstår då vissa ljusvåglängder absorberas i materialet, vi kan beskriva färger som blå, 

grön, röd eller gul eller som blandningar av dessa färger, vi kan också beskriva färgen som stark, 

svag, ljus eller mörk. Ett material som reflekterar större delen av ljuset uppfattas som vitt medan 

ett svart material inte reflekterar något ljus utan absorberar det. För att ett material ska upplevas 

som färgat krävs det att det absorberar olika för olika våglängder. Ett papper som upplevs som 

blått uppstår när pappret absorberar de röda och gröna våglängderna men inte de blåa. Grön färg 

upplevs då pappret absorberar röda och blåa våglängder osv. Massatillverkning går ut på att 

försöka frigöra ligninet från cellulosan eftersom ligninet absorberar de blåa våglängderna och 

leder till en minskad vithet. (Pauler 1993) 

Glansen i pappret är också viktigt då det gör att reflektionen blir mer riktad och att pappret ser 

mer elegant ut vilket leder till att tryck på pappret ser bättre ut. En glansig och tryckt yta kan ge 

intryck av att färgen har en hög lyster och en hög färgmättnad. Det beror på att ett glansigt 

papper ger mindre spridning av ljuset. Dock kan en hög glansighet inte alltid vara bra då det kan 

vara svårt att läsa en text på ett papper med hög glans eftersom pappret blir som en spegel då det 

belyses av en lampa. Det beror på att reflektionen av ljus sker ytligt på pappret, det kommer inte 

åt färgen inuti, och uppfattas då som färglöst. (Pauler 1993) 
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2.6. Färgning 

För att få önskade nyanser och egenskaper på pappret används olika sammansättningar av färger. 

För att åstadkomma färger finns det vissa regler, dessa är viktiga då det är dem som används för 

att skapa nyanser. För tillfället har Vida paper ca 15 olika färger som i olika sammansättningar 

bildar ca 100 nyanser av alla dess färger. Det finns basfärger som man utgår ifrån, färger, och 

som skapar alla nyanser genom olika sammansättningar och kombinationer.  

Vid färgning av papper tillsätts färgen till massan precis innan massan går in i pappersmaskinen. 

Det sker genom att massan och färgerna blandas i ett kar och pumpas sedan ut till 

pappersmaskinen papperstillverkningen startar, spillvatten med överflödig färg rinner sedan ut 

till reningsverket. 
1
 Vid färgprocessen blandas färgerna med vatten och binder sig sedan till 

fibrerna genom adsorption. (Liu 2010) En metod för att färga papper är att bilda färgföreningar 

som tränger in genom porer in till kapillärer och delarna av fibern som har defekter, se figur 

2.6.1. (Drzewinska 2008) 

 
Figur 2.6.1. Färgmolekyler som tränger in i fibern 

Vid processen kan det hända att vissa färgmolekyler inte sätter sig på fibern, utan istället reagerar 

med molekyler i vattnet. Dessa molekyler kommer ut som restprodukter i spillvattnet. Det är 

färgmolekylerna som inte fastnar på fibern som det här arbetet ska fokusera på, för det är sedan 

dessa som kommer att passera reningsverket och ut till närliggande å och vattendrag som 

resulterar i utsläpp.  

 

 

                                                           
1
 Intervju av Ulf Svensson den 2 april 2012 
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2.7.  Klassificering av färger 

Färger kan klassificeras i två olika grupper, enligt kemisk struktur eller enligt deras användnings 

eller appliceringsmetod. Då klassificering av kemisk struktur används kommer färgerna att döpas 

efter deras olika innehåll t.ex. azo färg då färgen innehåller azogrupper (beskrivs i klassificering 

enligt kemisk struktur), och då man klassificerar färger enligt användningsområde kan namn som 

direkt färg eller reaktiv färg användas. (Hunger 2003) 

För att namnge färger används ett så kallat Colour Index (C.I.) system där färgerna får sitt namn 

efter den Colour Index som den innefattar. Färger kan också namnges efter deras kommersiella 

handelsnamn som varje företag använder sig av. Colour Index namnet innefattar vilken 

användningsklass den kommer från, vilken färg den har samt ett referensnummer, t.ex. Direct 

Yellow 33. Men det är viktigt att veta att färger med samma C.I. som kommer från olika företag 

kan se olika ut, de behöver inte vara identiska. Det kan skilja på renhet och kemisk 

sammansättning även om de har samma Colour Index, därför ska man vara uppmärksam på detta 

då man använder färger med samma C.I. från olika företag. (Hunger 2003) 

2.7.1. Klassificering av färger enligt användning eller appliceringsmetod 

Nedan beskrivs ett par av de klassificeringar som färgerna kan delas in i då det kommer till 

användning och appliceringsmetod. De som nämns är de som förekommer vid färgning av 

pappersmassa/cellulosa.  

Direkta färger/Direct dyes – Är en anjonisk färg som löser sig bra i vatten. Direkta färger 

används främst vid färgning av bomull, cellulosa, papper och läder. Färgning av fibrerna sker vid 

höga temperaturer vilket gör att färgen tränger in långt i fibern och som sedan hindras från att 

följa med ut i spillvattnet.  En efterbehandling görs ofta för att förbättra det färgade materialets 

tvättbeständighet då det inte är det bästa. Det är en relativt billig och lättanvänd färge som 

innehåller azo-grupper. (Hunger 2003, Forss 2011) 

Basiska färger/Basic dyes – eller katjonisk färg som också löser sig i vatten. De används till 

färgning av papper, modifierad nylon och polyester samt för polyacrylonitril (akryl). Vissa 

basiska färger visar tecken på biologisk aktivitet och används i mediciner. (Hunger 2003) 

Syra färger/Acid dyes – En anjonisk färg som används till att färga nylon, ull, silke och papper. 

Ett syra steg ingår i färgning med syra färg, vilket gett namn till det. De karaktäriseras av att de 

innehåller azo-grupper (både di och mono) samt antraquinone-grupper. (Hunger 2003, Forss 

2011)  

Reaktiva färger/Reactive dyes – Introduktionen av reaktiva färger gjorde intryck i färgindustrin. 

Den gjorde det möjligt att få en extremt hög tvättsnabbhet. Reaktiva färger har också fördelen att 

ha en relativt enkel strukturformel, till skillnad från de direkta färgerna. Man använder dessa 

färger för att färga cellulosa, protein och polyamid fibrer. Färgen reagerar kemiskt med fibern 
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och bildar sedan en kovalent bindning mellan färg molekylen och fibern (Cellulosa-O-färg). Det 

negativa med den reaktiva färgen är att en viss procent aldrig reagerar med fibern vilket leder till 

att man måste ta hand om den färgen som inte reagerar genom olika sköljningsprocesser.  

2.7.2. Klassificering av färger enligt kemisk struktur 

Färger kan delas in efter sitt kemiska innehåll/struktur. Indelning enligt kemisk struktur används 

mest av kemister eftersom det beskriver vad färgen innehåller, och indelning enligt 

användningsområde används mest av säljare och de som inte har kemisk bakgrund. Det bästa 

sättet att klassificera färger är att använda kemiska strukturen då den säger mer om vad det är för 

förening än vad klassificering enligt användningsmetod gör. De som beskrivs nedanför är de som 

kan förekomma vid färgning av pappersmassa/cellulosa.  

Azo förening – Karaktäriseras av kvävegruppen som syns i figur 

2.7.2.1. Färgen på figuren innehåller en azogrupp och brukar 

kallas monoazo (en), det kan också förekomma föreningar med 

flera azo grupper, så många som upp till fyra azo grupper kan 

förekomma i färgerna. Azo gruppen sitter alltid mellan två olika 

molekyler och binder ihop dem, för det mesta är det aromatiska 

föreningar.  Det är den mest vanliga föreningen i färgerna då 

den är kostnadseffektiv och har mycket positivt dokumenterad 

forskning kring sig. (Hunger 2003)  

Antrakinon förening – Bland de äldsta förekommande färgerna 

som finns, de är ca 4000 år gamla och användes till att 

mumifiera kroppar. Antrakinon är en förening som innehåller 

naturprodukter men den är relativt dyr i inköp och är därför inte 

särskilt kostnadseffektiv. De känns igen på att de innehåller 

ketogrupper (R-C(=O)-R), se figur 2.7.2.2. (Hunger 2003) 

 

Katjonisk förening – Katjoniska färger är positivt laddade molekyler och man hittar ofta den 

katjoniska egenskapen i olika typer av färger, t.ex. katjonisk azo färg och antrakinoner men 

också i färger med lösningsmedel. Katjoniska färger har använts för att färga bland annat silke, 

läder, papper och bomull. På senare dagar har det använts för att färga främst syntetiska fiber. 

(Hunger 2003) 

 

 

 

Figur 2.7.2.1. Azo förening  

Figur 2.7.2.2. Antrokinon 

förening 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Azobenzene.svg
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Di- och Triarylkarbenium och relaterade föreningar– Dessa 

färger har ljusa och starka egenskaper som passar bra vid 

färgning av papper. De har också fluorescerande egenskaper då 

färgerna innehåller xantener. Arylkarbenium, se figur 2.7.2.3, 

förekommer ibland och används i katjoniska föreningar.  

 

 

Svavel förening– Svavel färger, se figur 2.7.2.4, har god förmåga att stå emot tvättning, vid 

användning som färg till kläder. De förekommer oftast som mörka färger som svart, brun och 

mörk blå. Svavel färger tillverkas genom att blanda aromatiska föreningar med svavel, under 

upphettning. Det finns inte tillräckligt med kunskaper för att helt kunna bestämma 

uppbyggnaden av svavelfärgerna, idag finns endast fragment eller delar av dess uppbyggnad 

kända. Det beror på att svavel färgerna inte kan tillverkas eller erhållas i ren form orsakat av att 

de har en amorf struktur och att de inte är lösliga i vanliga lösningsmedel. (Hunger 2003)  

 

 

2.8. Kväve och dess konsekvenser i naturen 

Kväve är ett grundämne som till stor del finns i luften, hela 78 %, och då i form av kvävgas (N2). 

Kväve har länge cirkulerat och befunnit sig i olika former så som i vatten, luft och i mark samt 

befunnit sig i levande organismer. Kväve är ett livsviktigt material som har i uppgift att bygga 

upp celler hos växter och djur. (Konjukturinstitutet 1998) 

Kvävet som finns i luften brukar kallas för ej reaktivt kväve, vilket beror på att kvävgas är en 

form som är svår att ta upp av levande organismer. Alla andra former av kväve kallas för reaktivt 

kväve och det är de som cirkulerar runt i naturen och byter form. Hur kvävet cirkulerar i vår 

miljö sammanfattas i ett kretslopp, kvävets kretslopp, som syns i figur 2.8.1. (Wright 2008) 

Figur 2.7.2.3. Triarylkarbenium färg 

Figur 2.7.2.4. En form av svavel färg 
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Figur 2.8.1. Kvävets kretslopp 

Figur 2.8.1. är en förenkling av hela kvävets kretslopp. Det finns ett par sätt för kvävgas att 

fixeras i marken, övergå från gasfas till en form som gör att växter kan ta upp kväve. Ett av dem 

är vid åska, då kvävgasen övergår till ammoniumform genom inverkan av laddningar från 

blixtarna, det brukar i vanligt tal kallas för atmosfärisk kvävefixering. Kväve kan också 

omvandlas genom bakteriell kvävefixering, vilket är bakterier som tar upp kvävet i luften och 

fixerar det i marken till biologiskt tillgängliga former (N2 blir NH3). 

På andra hållet, då fixerat kväve övergår till att bli till gasfas, sker genom denitrifikation av 

bakterier. Denitrifikation är en mikrobiell process som sker i marken. Bakterierna tar upp nitrat 

(NO3
-
) och använder det som ett substitut för syre och då reduceras kvävet och får en laddning 

vilket resulterar i att kväve frigörs till luften. (Wright 2008) 

I kvävets kretslopp omvandlas kvävgas till ammonium (NH4
+
) och nitrat (NO3

-
), men också vissa 

växter kan fixera kväve (t.ex. alger och bönor). Dessa växter som kan fixera kväve lever i 

symbios med bakterier som utför kvävefixeringen. Människan framställer idag, nitrat (NO3
-
) och 

ammonium (NH4
+
), på konstgjord väg, så kallat konstgödsel. Detta sprids på våra åkrar och 

bidrar till att kvävehalten i marken ökar, vilket bidrar till övergödning. Övergödning är idag ett 

högaktuellt problem, som orsakas dels av kväve från konstgödsel i jordbruket, men också från 

industrin. Övergödning i sjöar och vattendrag bidrar till algblomning och ökning av växtligheten 

som gör att sjöarna växer igen. Människan har sedan den började odla blandat sig i kvävets 

kretslopp då man behöver återföra det kvävet som tas bort genom växterna och grödorna. 

Fördelen är att man har fått en större produktivitet, nackdelen att det har gett negativ 

miljöpåverkan på ekosystemen. (Konjukturinstitutet 1998, Wright 2008) 

I färger förekommer kväve ofta i form av urea som en slags tillsats. Urea (CO(NH2)2) är t.ex. en 

restprodukt av protein metabolismen som kroppen släpper ut genom svett och urin. (De Laat 

2011) Urea framställs idag på konstgjord väg för att användas i jordbruket som gödsel. Urea kan 

därmed bidra till övergödning av marker och vatten. (Lupwavi 2010) 
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2.9. Flödesschema 

Det färgade pappret tillverkas vid maskin PM1, och där ska analyser på avloppsvattnet utföras. 

Det vatten som ska analyseras är avloppsvattnet från PM1 som rinner ut i en gemensam kanal där 

det förenas med de andra avloppsströmmarna och vidare till en reningsanläggning. Flödet på 

avloppsvattnet från PM1 är inte känt, däremot är det totala flödet vid den gemensamma kanalen 

känt samt det totala utflödet från pappersbrukets reningsanläggning. Alla avlopp rinner ihop i 

kanalen, PM1, PM2, PM3 och massabruket, se figur 2.9.1.  

 
Figur 2.9.1. Flödesschema för avloppsströmmarna på Vida paper som sedan mynnar ut i 

reningsdammen. 

 

Det finns alltså tre mätpunkter i figuren, ett flöde som kommer från pappersbruket, ett flöde från 

massabruket och ett flöde i kanalen. Pappersbruket i sin tur är uppdelat i tre flöden som kommer 

från pappersmaskinerna.. Enligt driftingenjör Sonny Fransson kan flödena delas upp ungefär 

enligt PM1=50% och PM2+PM3=50% av det totala flödet från pappersbruket. Baserat på detta 

antagande kan flödet i PM1 beräknas. Att PM1 har ett förmodat större flöde beror på de många 

färgbyten som görs på maskinen, det krävs mycket användning av vatten för att spola rent och 

därigenom uppstår ett stort flöde. Flödet används för att kunna räkna ut hur mycket kg kväve 

som passerar kanalen per dygn. Det flöde som kommer från pappersmaskin PM1 kan bero 

mycket av vilken färg som körs för dagen, vid vissa färger t.ex. mörka färger krävs en större 

mängd färg och vatten än vad det gör vid en ljus färg. Därför ändrar sig flödet ofta och beroende 

av vilka färgade papper som tillverkas.  

 

  



Johanna Rothén 
 

17 
 

3. Material och metod 

3.1. Kemikalier 

Färgerna som Vida paper köper in kommer från 6 olika företag, A, B, C, D, E och F. Totalt 

används idag 15 stycken färger som alla kommer från något av dessa företag. I tabell 3.1.1. syns 

vilka färger som kommer från vilket företag, namnen på dem är företagens produktnamn och de 

är utbytta mot siffror.  

Tabell 3.1.1. Färger och leverantörer 

Färg A B C D E F 

1 
  

X 
   2 

  
X 

   3 
  

X 
   4 

   
X 

  5 
   

X 
  6 

 
X 

    7 
 

X 
    8 

 
X 

    9 
 

X 
    10 

     
X 

11 
    

X 
 12 X 

     13 X 
     14 X 
     15 X 
      

För att hitta färgernas kemiska strukturformler används Color Index och CAS nr på Scifinders 

och Sigma-aldrich hemsida.  

Alla strukturformler som finns med i rapporten har ritats med hjälp av programmet Chemdraw.   

3.2. Provtagning 

Provtagning sker i början av pappersmaskinen PM1, precis i början av torkprocessen och efter 

det att färg har tillsats pappersmassan. Det tas ett vattenprov per färgnyans, och för att underlätta 

arbetet utförs provtagningen av de som arbetar skift vid maskinen. Vid provtagning fylls en burk, 

markerad med nyansens interna nummer, med vatten som rinner av från maskinens främre del, se 

bilaga 1 för bild på provtagningsområdet. Vattnet som det tas prov på innehåller bland annat 

färg, massa och restprodukter från tillverkningen av färgat papper, vattnet spolas sedan ut från 

maskinen och transporteras i rör till kanalen och därifrån vidare till reningsanläggningen. 
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3.3. Färger 

På Vida paper används färgerna för att åstadkomma ca 100 nyanser av färger. Färgerna delas in i 

två färgskalor, Colorit och Kaskad, vilket är deras produktnamn, färgskalan Colorit finns i bilaga 

3. De båda färgskalorna ser ungefär likvärdiga ut men har utformats efter kundernas önskemål. 

En sammanställning av färgerna visas i tabell 3.3.1. där alla nyanser har en intern färgkod 

framför namnet. Nyanserna med en nolla som andra siffra, tillhör kaskad-färgskalan, och de med 

en etta tillhör Colorit. Det finns färger som inte är med i färgskalorna, de är special färger som 

vissa företag har specialbeställt t.ex. Löpsedel intensiv gul, som är den färg som används på 

löpsedlarna och som tillverkas endast i detta ändamål.  

Tabell 3.3.1. De nyanser som Vida paper producerar 

Gul Röd Blå Grön Grå/brun/svart 

5012 Vanilj 3123 Blomrosa 8085 Violett 6061 Pärlgrön 9509 B&W 
5011 Cockoo Cream 3025 Rosa 8087 Lavendel 6561 Midgreen 9099 Svart 
5053 Ljusgul 3124 Aftonrosa 8118 Syrenlila 6065 Grön 2184 Silvergrå 
5553 Hansa gul 3022 Gammelrosa 8088 Duvblå 6069 Pistage 2093 Ljusgrå 
5054 Chamois 3539 Pink Hobby 8119 Ametistlila 6064 Mintgrön 2525 Jalema grå  
5055 Gul 3031 Laxrosa 7170 Lavendelblå 6567 Rainex Grön 2187 Delfingrå 
5151 Svavelgul 2521 Jalema cream 7176 Safirblå 6565 Bigso Grön 2094 Grå 

5556 Rainex Gul 2122 Melon 8086 Lila 6066 Limegrön 
2094 Jalema 
owlgrey 

5149 Citrusgul 4045 Guldgul 8585 Bigso lila 6158 Ängsgrön 2189 Metallgrå 
5057 Citrongul 4549 Riksorange 8586 Rainex Violett 6068 Smaragd 2098 Blyertsgrå 
5185 Aldigul 4127 Apelsingul 7073 Isblå 6160 Smaragd 2015 Beige  
5560 Bigso gul 4527 Bigso orange 7171 Linblå 6063 Klargrön 2013 Creme 
5056 Rapsgul 4048 Orange 7072 Ljusblå 6164 Vintergrön 5014 Savanngul 

5058 Solgul 4129 Höstglöd 7075 Blå 6550 Mörkgrön 2121 Aprikos 
5059 Clementin 3528 Rainex röd 7174 Lagunblå 

 
2016 Sandbrun 

5517 Rainex ockra 3125 Korallröd 7077 Aqvablå 
 

2114 Sandbrun 
5512 Löpsedel 
intesivgul 3028 Korallröd 7078 Klarblå 

 
2506 Jalema brown 

 
3029 Röd 7079 Mörkblå  

 
2019 Nougat 

 
3132 Vallmoröd 7178 Midnattsblå 

 

2515 Brun 
hängmapp 

 
3532 Bigso röd 

7546 Stark Blå 
Hobby 

 

5518 Rainex 
havanne 

 
3133 Carlton röd 

  
2112 Muskot 

 
3527 Rainex mörkrosa 

     3134 Bordeaux       
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3.4. Analysmetod 

Kvävehalten i vattenproven mäts med metoderna LATON LCK 138 och LATON LCK 238 från 

Hach Lange, se bilaga 2. Metoden går ut på att bryta ned alla kvävemolekyler som är bundna 

inuti olika molekyler och sedan mäta halten i spektrofotometer. I metoden förvärmars provet i 

100°C i 1h (termostat 100 LT från Hach Lange) och mäts sedan i spektrofotometen vid 

rumstemperatur.   

För att mäta halten kväve i kyvettproverna används en spektrofotometer XION 500 från Dr 

Lange, se bilaga 2. För mer information om spektrofotometern hänvisas till bruksanvisning eller 

Hach-Langes hemsida.  

Vattenproven filtreras med hjälp av sugfiltrering och filter av sorten GF/A (glasfiber filter) innan 

de analyseras. Vattenprov med mycket färg i späds med destillerat vatten för analysen skall bi 

korrekt.  

Mätosäkerheten för kväveanalyser med metoden från Hach Lange kan antas vara ca 15 %. 

3.5. Intervju och telefonkontakt 

För att få nödvändig information om vad färgerna innehåller har de företag som levererar dem 

till företaget kontaktats. Intervjuer per telefon med samtliga 6 företag har utförts och via 

mejlkontakt har informationen kommit fram. Det som företagen delar med sig av är vilket Color 

Index färgerna har samt om de innehåller kväve och i vilken mängd.  

För att få information om Vida paper och deras färger har Ulf Svensson, driftingenjör och 

färgexpert, delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper för en bättre förståelse för hur Vida 

paper är organiserat. Sonny Fransson, driftingenjör och chef för labbet, har också hjälpt till 

genom rundvandring på företaget och intervjuer. Samt har laborationsassistenterna Karin Lindh 

och Britt Svensson hjälpt till med det praktiska på labb. 
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4. Resultat och analys 

Information om färgerna som Vida paper idag använder, har erhållits genom kontakt med 

leverantörer. Leverantörerna har delat med sig av information angående Color Index, CAS 

nummer och kvävehalt, se tabell 4.1. Det ska tilläggas att en del av den information som 

begärdes inte kom fram. I föregående tabell 3.1.1. visas vilka färger som kommer från vilket 

företag.  

Tabell 4.1. Information om färgerna 

Färg Color Index CAS nr. Andel kväve 

1 Sulphur Black 1 1326-82-5 inga resultat 

2 Direct Red 239 28706-25-4 0,50% 

3 Reactive Red 120 61951-86-4 1,20% 

4 Direct Blue 273 76359-37-0 1% 

5 Direct Yellow 133 60202-36-0 10% 

6 Direct Violet 51 5489-77-0 2,7 % 

7 Direct Blue 267 60202-33-7 2% 

8 Direct Yellow 168 - 1,70% 

9 Direct Red 254 101380-00-1 inga resultat 

10 Basic Blue 33 101840-55-5 7,30% 

11 Direct Orange 118 60202-34-8 2,20% 

12 Direct Yellow 5 1324-04-5 2-2,5 % 

13 Direct Yellow 166 203210-49-5 4% 

14 Direct Yellow 6 1325-38-8 2% 

15 Direct Red 253 68201-95-6 3,50% 

 

De strukturformler som hittats är färg nr. 2 direct red 239, figur 4.1, färg nr. 3 reactive red 120, 

figur 4.2, färg nr. 4 direct blue 273, figur 4.3, färg nr. 15 direct red 253, figur 4.4, färg nr. 12 

direct yellow 5, figur 4.5 och färg nr. 6 direct violet 51, figur 4.6. 

 

 

Figur 4.1. Direct Red 239 
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Figur 4.2. Reactive Red 120 

 

Figur 4.3. Direct Blue 273 

Figur 4.4. Direct Red 253 

 

 
Figur 4.5. Direct Yellow 5 
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Figur 4.6. Direct Violet 51 

Kvävet som finns i färgerna kan förekomma på en del olika vis t.ex. bundna i färgmolekylen 

eller förekomma som lösa kväveföreningar som urea (CO(NH2)2), informationen från 

leverantörerna är ofullständig, men gav ändå en ok överblick på hur mycket kväve färgerna 

innehåller, se figur 4.2.  

Tabell 4.2. Redovisning av hur kvävet förekommer i färgerna 

Färg Andel kväve Specifik information 

1 inga resultat kväve ej känt 
2 0,50% kväve bundet i färgmolekylen 
3 1,20% kväve bundet i färgmolekylen 
4 1% kväve ej bundet i färgmolekylen 
5 10% innehåller 23 % urea, totalt 10 % kväve 
6 2,70% inga uppgifter 
7 2% inga uppgifter 
8 1,70% inga uppgifter 
9 inga resultat inga uppgifter 

10 7,30% 
3,8 % bundet i färgmolekylen, 3,5 % från 
urea 

11 2,20% 
största delen fastnar på fibern, 0,3 % i 
avlopp 

12 2-2,5 % kväve bundet i färgmolekylen 
13 4% kväve bundet i färgmolekylen 
14 2% kväve bundet i färgmolekylen 
15 3,50% kväve bundet i färgmolekylen 

 

Från PM1, i avloppsflödet från torkningsprocessen, togs vattenprover för analysering av 

kvävehalten. Med hjälp av antaganden om flöden för PM1, se teoriavsnitt 2.9 flödesschema, har 

beräkningar av kg kväve per dygn utförts och sammanställts. I tabell 4.3 redovisas kvävehalterna 

för de provtagningar som gjordes på PM1 under perioden 19 mars till 6 maj 2012. Utöver de 

mätningar som visas i tabellen utfördes också dubbelanalyser på 7 av nyanserna då Vida paper 

efter den givna perioden började om från början med nyanserna. Resultatet från dem visar att alla 

låg ±0,5 mg/l från det första värdet.   
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Tabell 4.3. Kvävehalt i nyanser från mätningar på PM1 

Mätning 
nr. Nyans 

Totalt N 
[mg/l] 

Totalt flöde 
pappersbruk 

[m³/dygn] 

Beräknat flöde 
PM1 

[m³/dygn] 

Totalt N från 
PM1 

[kg/dygn] 

1 7078 35,5 3953,0 1976,5 70,2 

2 6061 1,9 4539,0 2269,5 4,2 

3 6065 1,3 3186,0 1593,0 2,0 

4 6069 7,8 3435,0 1717,5 13,4 

5 6066 11,2 3281,0 1640,5 18,4 

6 6068 11,5 3281,0 1640,5 18,9 

7 9099 23,5 3281,0 1640,5 38,6 

8 2093 3,0 4003,0 2001,5 6,0 

9 2094 5,5 3413,0 1706,5 9,4 

10 2189 7,7 4406,0 2203,0 17,0 

11 2098 27,5 4406,0 2203,0 60,6 

12 2013 2,0 3643,0 1821,5 3,6 

13 5014 2,3 3643,0 1821,5 4,1 

14 2121 2,1 3110,0 1555,0 3,2 

15 2506 25,8 3685,0 1842,5 47,5 

16 2019 70,4 3685,0 1842,5 129,6 

17 5012 3,1 3857,0 1928,5 5,9 

18 5053 3,0 3151,0 1575,5 4,8 

19 5056 16,0 3393,0 1696,5 27,2 

20 5058 86,4 3393,0 1696,5 146,6 

21 5055 1,0 3071,0 1535,5 1,6 

22 5151 4,7 4052,0 2026,0 9,6 

23 5149 6,5 3867,0 1933,5 12,6 

24 5556 20,0 3867,0 1933,5 38,7 

25 5057 26,8 3517,0 1758,5 47,1 

26 3123 1,6 2635,5 1317,8 2,2 

27 3025 1,5 3699,0 1849,5 2,8 

28 3124 1,1 4186,0 2093,0 2,2 

29 3022 3,6 4636,0 2318,0 8,3 

30 2521 2,8 4636,0 2318,0 6,6 

31 3527 5,5 4636,0 2318,0 12,7 

32 4045 42,4 3671,0 1835,5 77,8 

33 5059 15,9 3671,0 1835,5 29,1 

34 4127 19,4 3543,0 1771,5 34,4 

35 4048 102,0 3405,5 1702,8 173,7 

36 3528 6,9 3268,0 1634,0 11,2 

37 3125 2,8 3268,0 1634,0 4,5 

38 3028 3,0 3349,0 1674,5 5,0 

39 3029 12,1 4112,0 2056,0 24,9 

40 3132 57,6 4112,0 2056,0 118,4 

41 8088 1,6 4270,0 2135,0 3,4 
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42 8119 1,2 4270,0 2135,0 2,5 

43 8086 1,7 3639,0 1819,5 3,1 

44 8585 14,9 4421,0 2210,5 32,9 

45 7072 2,2 3803,0 1901,5 4,1 

46 7075 3,3 3803,0 1901,5 6,2 

47 7174 3,8 3803,0 1901,5 7,1 

48 7077 14,3 3803,0 1901,5 27,2 

49 7079 16,3 3050,0 1525,0 24,9 

50 6063 27,5 4453,0 2226,5 61,2 

51 2525 5,0 3751,0 1875,5 9,3 

 

I figur 4.7 redovisas en översikt på kvävehalterna av de mätningar som utförts. X-axeln visar 

nummer på mätning, för att se vilken nyans hänvisas till tabellen ovan.  

 

 

Figur 4.7. Översiktlig bild på kvävehalterna från provtagning på PM1. 

De kväveanalyser som Vida paper själva gör utförs ca två gånger i veckan, de mäter då 

kvävehalten efter reningsanläggningen samt även innan reningsanläggningen se figur 2.9.1 som 

visar den utmärkta punkten. De startade med dessa mätningar för ungefär ett år sedan. De 

mätningar som gjorts av dem under perioden 19 mars till 6 maj 2012 visas i tabell 4.4. Resultaten 

från dessa mätningar har jämförts med de mätningar som gjorts i tabell 4.3 och de kan ses i figur 

4.8 och figur 4.9. En större och noggrannare version av figurerna återfinns i bilaga 6. 
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Tabell 4.4. Mätningar som Vida paper tagit under perioden 19 mars till 6 maj 2012. 

Totalt kväve 
kanalen [mg/l] [kg/dygn] 

19-mar 31,3 155 
21-mar 29,4 125 
27-mar 4,14 26 
28-mar 3,92 23 
03-apr 19,08 83 
10-apr 1,86 9 
11-apr 1,86 9 
12-apr 3,8 19 
16-apr 2,44 12 
17-apr 2,8 13 
24-apr 29,4 121 
25-apr 30 124 
01-maj 8,64 40 
02-maj 4,88 21 

 

 

 
Figur 4.8. Jämförelse mellan kvävehalten mg/l i mina mätningar från PM1 avloppsvatten och de 

som Vida paper utfört under samma period. 
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Figur 4.9. Jämförelse mellan kvävehalten i kg/dygn från mina mätningar och de som Vida paper 

utfört under samma period. 

För att få lite mer att jämföra med har gamla mätningar från juni 2011 till mars 2012 tagits fram 

och sammanställts, mätningar högre än 80 kg kväve per dygn har noterats vilket gett upphov till 

tabell 4.5. Problemen med dessa mätningar är att de inte ger exakta värden på nyanser. Det beror 

på att PM1 byter nyans någon eller några gånger per dag, vissa dagar kan samma nyans köras ett 

par dagar i sträck men majoriteten byter nyans varje dag.  

Tabell 4.5. Gamla kväveprover som Vida paper utfört från juni 2011 till mars 2012. 

Datum vid 
körning Nyanser 

Totalt N 
[mg/l] 

Flöde 
[m³/dygn] 

Totalt N 
[kg/dygn] 

19-mar 7078 31,3 4946 155 
13-mar 4127, 4048, 3028 44,8 5162 230 
20-feb 6068, 2093, 2098 22,5 5201 117 
08-feb 2114, 3123 30,2 4329 131 
06-feb 2093, 2187, 2525, 2094 28 4035 113 
01-feb 7078, 2094, 6061 19 4946 94 
30-jan 7072, 7075, 7174, 7077 22,2 4637 103 
23-jan 5556, 5057 19,6 4802 94 
09-jan 6065, 6068, 2093 22,2 4232 94 
12-dec 7078 23,3 3943 92 
05-dec 4549 33,6 4594 154 
23-nov 7078, 6061 22,3 5307 118 
16-nov 5057, 5560, 3123 24,3 4182 102 
14-sep 5056, 5058 23,2 4163 97 
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20-jun 3025, 3022 16 6611 106 
15-jun 2016, 2506, 2019, 5518 62,3 5318 331 
13-jun 2184, 2093 36,9 2505 92 

 

Med hjälp av dataprogram som används internt på Vida paper har information angående 

nyansernas sammansättning tagits fram. Den information som erhålls från programmet är vilka 

färger de innehåller och vilken mängd (l/tim). De 11 nyanserna som avviker, som har högst 

kvävehalt, koncentreras närmre studier på. I tabell 4.6 redovisas nyansernas exakta 

sammansättning/blandning av färger. En sammanställning av dessa syns i figur 4.10.  

 

Tabell 4.6. Nyansernas sammansättning av färger. 

Färg 9099 2098 2019 5057 6063 5058 4045 4048 3132 7078 2506 
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Figur 4.10. En sammanställning av hur många av de avvikande nyanserna som innehåller varje 

färg. 
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5. Diskussion 

Informationen som erhållits genom intervjuer och mejlkontakt med leverantörer har varit enligt 

uppsatta mål. Vissa leverantörer har samarbetat bättre än andra, och en del har verkat lite 

obekväma med de krav jag har efterfrågat. Informationen som kommer fram i tabell 4.1 och 

tabell 4.2 tog en månad att få fram, då inte alla var lika snabba med att besvara mina frågor. Det 

ska tilläggas att jag har fått information angående CAS nummer genom sökning på internet, se 

metod kapitel. Angående den sanning som ligger i informationen från leverantörer antar jag att 

den stämmer och gör mina antaganden utefter dem.  

5.1. Strukturformel 

Alla färger har ett Color Index, som det inte gick att hitta strukturformler på för alla färger, då 

det visade sig vara mycket svårt att hitta dem. Efter sökning på internet har endast 6 stycken 

hittats av 15 möjliga. De som funnits är direct red 239, reactive red 120, direct blue 273, direct 

red 253, direct yellow 5 och direct violet 51. Det som går att urskilja från deras strukturformler 

är hur mycket kväve de innehåller i molekylen samt vart de kan vara mest benägna att brytas i en 

eventuell nedbrytning. Det är viktigt då det eventuellt frigörs kväve i vattnet som kan bidra till 

mängden kväve. Eftersom inte alla strukturformler gick att få tag på är det svårt att göra någon 

bedömning av hur färgerna beter sig då de blandas med pappersmassan och med varandra. I 

tabell 4.1 och 4.2 visas hur mycket kväve som förekommer i färgerna och i vilken form de 

förekommer. De färgerna med känd strukturformel har inte någon större mängd kväve i 

molekylen, men nästan allihop har azogrupper (en eller flera). De har alla en kvävehalt mellan 

0,5-3,5 % av totala molekylvikten. Den färg som innehåller mest kväve, färg nr. 5, har 10 % 

kväve i molekylen och 23 % urea som tillsats, den som har näst mest, färg nr. 10, har 7,30 % 

kväve av molekylvikten. Alla uppgifter kommer från respektive leverantör för färgerna. Det som 

är anmärkningsvärt är att de flesta av dessa färger faktiskt innehåller kväve, och ibland i stora 

mängder.  

5.2. Kvävehalter 

Under perioden 19 mars till 6 maj har kväveprover tagits på alla de färgnyanser som körts på 

PM1, vilket är 51 stycken. I tabell 3.3.1 visas alla de nyanser som finns tillgängliga och som 

Vida paper tillverkar och säljer. De nyanser på papper som tillverkas är de som prioriteras för 

stunden och som kunderna efterfrågar vilket leder till att marknaden styr vilken färg som 

tillverkas. Det blir därför aldrig att alla färgerna körs i rad efter varandra utan det kan dröja ett år 

mellan en körning av de mer ovanliga nyanserna. Det gick därför inte att få ett prov från alla 

nyanser. Men de som tillverkas under perioden representerar alla någon färg inom de 

kategorierna som jag delat in nyanserna i, tabell 3.3.1. Många nyanser inom samma område 

innehåller alla likadana färger men det är varierande flöde på dem vilket leder till att nyansen blir 

ljusare eller mörkare, t.ex. ljusblå eller mörkblå.  
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Utifrån figur 4.8 avläses att 11 stycken mätningar av kväve, från de 51 ursprungliga, avviker 

(gräns satt på över 20 mg kväve/l). De nyanser som avviker är 9099 Svart, 2098 Blyertsgrå, 2019 

Nougat, 5057 Citrongul, 6063 Klargrön, 5058 Solgul, 4045 Guldgul, 4048 Orange, 3132 

Vallmoröd, 2506 Jalema Brown och 7078 Klarblå. Efter antaganden om flödet i PM1 enligt 

teorikapitel 2.9 blir kvävehalten för dessa 11 mätningarna, i samma ordning, 38,6 kg/dygn, 60,6 

kg/dygn, 129,6 kg/dygn, 47,1 kg/dygn, 61,2 kg/dygn, 146,6 kg/dygn, 77,8 kg/dygn, 173,7 

kg/dygn och 118, 4 kg/dygn. Vilka en del av dem väl överstiger 80 kg kväve/dygn som är det 

myndighetsmål som ska komma att gälla för Vida paper i framtiden, ej något datum satt, då det 

inträffar när miljödomstolen har behandlat färdigt ärendet. Men det är inte bara flödet från PM1 

som kommer ut från fabriken utan även flödena från PM2, PM3 och ett flöde från massabruket. 

Dock är det troligtvis bara PM1 som i det stora hela påverkar kväveutsläppen då de andra 

flödena är mer eller mindre konstanta i sin produktion. Men det går inte att bevisa detta eftersom 

inga prov har tagits på dem. Vilket på grund av begränsningar i examensarbetet inte utförts, men 

som i framtiden är något som Vida paper rekommenderas att göra för att få bättre kunskap om 

fabrikens kväveutsläpp.   

Vida paper tar egna prover på kvävehalten i avloppsvattnet, det gör de två gånger i veckan. 

Tabell 4.4 visar mätningarna som de utfört, som under perioden 19 mars till 6 maj kom fram till 

14 mätvärden. De mäter vid bestämda mätpunkter, bland annat ett vid kanalen och ett efter 

reningsanläggningen, och värdena i tabellen kommer från sedimenteringsbassängens utlopp, en 

punkt som ligger i början av reningsanläggningen. I figur 4.8 och 4.9 redovisas en jämförelse 

mellan de mätvärden som Vida tagit med de mätvärden som jag tagit samma dagar. Figurerna 

baseras på samma värden till största delen men skiljer sig åt något då den ena visar kväve som 

mg/l och den andra som kg/dygn. Det inverkar på resultatet att Vida tar sina prov dagen efter 

datumet som står angivet i tabellen, alltså är det en viss uppehållstid innan provet tas. Detta leder 

till att mina prov och Vidas prov vid samma bokfört datum inte stämmer helt överens, utan en 

viss eftersläpning syns. Det är troligt att det förekommer en viss eftersläpning eftersom kvävet 

från färgerna ska passera en del hinder innan de tar sig fram till mätpunkterna. I dagsläget är 

uppehållstiden i reningsanläggningens dammar ca 3 dagar. Resultatet från dessa figurer är att då 

en nyans med hög kvävehalt används har det sedan efter en dag visat sig vara en högre halt 

kväve i dammarna eftersom det är en viss fördröjning innan vattnet når fram till mätpunkten vid 

reningsanläggningen. Det är i nuläget svårt att veta hur lång tid det tar för vattnet att nå 

mätpunkten, som ligger vid en så kallad sedimenteringsdamm, från det att den har lämnat 

maskinerna men gissningsvis genom studier av kvävehalterna tar det ca 24 timmar.     

Utifrån figur 4.8 avviker 11 mätvärden från de övriga. I tabell 4.5 har sammanställningar gjorts 

av gamla mätvärden som Vida paper tagit under ett års tid, de värden som är med i tabellen har 

ett värde på mer än 80 kg kväve/dygn. Vid dessa tillfällen har de nyanser, via ett datorsystem, 

letats upp som körts samma dag vilket provet tagits, för att få en bra överblick. De mätvärden 

som jag har fått upp med avvikande värden återkommer i den här tabellen, vilket leder till 

misstankar om att det stämmer att de innehåller mycket kväve. I stycket ovan sägs det att det 
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förekommer en viss uppehållstid vid mätpunkten, det är därför svårt att även här jämföra mina 

värden med dessa värden. Vid vissa mättillfällen kan det vara några andra nyanser som kretsar 

vid mätpunkten än de som kommer upp på datorn för den dagen. För att vara helt säker skulle 

samma nyans köras ett par dagar i sträck för att veta att det är den nyansen som det tas prov på. 

Det borde utföras mer regelbundna provtagningar, ett varje dag, åtminstone under en period, av 

Vida paper för att bättre ha koll på kvävehalten. Det är lättare att hålla koll på kvävehalten då 

den regelbundet mäts varje dag.  

Av de nyanser som avviker finns det ett tydligt samband mellan dem. I tabell 4.6 redovisas vilka 

färger de utvalda nyanserna med högst kväveinnehåll består av. I figur 4.11 görs en 

sammanfattning av dem, resultatet är tydligt. 8 av 11 nyanser med högst kvävehalt innehåller 

färg nr. 5. De andra färgerna är utspridda och de näst vanligaste färgerna är färg nr. 4 och färg nr. 

15 som båda hamnar på 3 av 11 nyanser. Det är alltså stor skillnad mellan den mest 

förekommande färgen och den näst mest förekommande färgen. Strukturformeln för Färg nr. 5 

har inte gått att finna, vilket är beklagligt eftersom det är den mest intressanta efter dessa 

undersökningar. Strukturformeln skulle eventuellt kunna ge svar på vad som gör att färgen 

innehåller mycket kväve. I tabell 4.1 och 4.2 är det också färg nr. 5 som sticker ut mest med sina 

10 % av kväveinnehåll. Det spelar också stor roll i vilken mängd/flöde som färgen pumpas in i 

pappersmaskinen med. Större flöde och mer färg ger större mängd kväve. En ljusare eller 

svagare färg kräver inte lika mycket färg som en mörkare gör. Det finns också ett fel i de 

uppskattade flödena då maskinen PM1 behöver sköljas rent efter användning av vissa färger och 

ökar då vattenflödet för dem. Det kan därför vara bra för Vida paper att mäta flödena från alla 

maskiner för att få bättre data att hänvisa till. Jag har analyserat och tittat på dessa 8 nyanser som 

innehåller färg nr. 5 och de har alla blandade flöden, allt från högt flöde till lägre men de har alla 

gemensamt att färg nr. 5 är den färg som nyansen innehåller mest av procentuellt. För att 

underlätta för Vida paper har jag i bilaga 4 sammanställt alla nyanser som idag innehåller färg 

nr.5.  

Sammanfattningsvis när all data och resultat har vägts in kan jag konstatera att den färg som 

Vida paper framförallt borde analysera närmare är färg nr. 5. De undersökningar som har gjorts 

angående kvävehalten i olika nyanser visar att de med högst kvävehalt innehåller färg nr. 5 8 

gånger av 11. Dessa undersökningar är rimliga, visst kan de finnas en viss mätosäkerhet i 

proverna, men de har styrkts då dubbelanalyser på 7 av de 51 nyanserna utförts. De 7 nyanserna 

som har dubbelanalyserats har visat likvärdiga siffror inom intervallet ±0,5. För att vara helt 

säker på de resultat som erhållits borde ytterligare undersökningar göras med mer och fler 

kväveprover på de nyanser som innehåller färg nr. 5. Då jag inte har vägt in någon ekonomisk 

del i det hela är det upp till Vida paper att ta beslut och fundera över om det skulle bli lönsamt att 

byta till en liknande färg av en annan leverantör. Samtidigt om det släpps ut för mycket kväve är 

inte det heller lönsamt då det kan leda till straffböter. De uppsatta målen för arbetat har uppnåtts 

då lokalisering av kväveproblemets härkomst har utförts och slutsatser kring det har tagits. 
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6. Slutsatser 

 Efter analyser från kväveprover och leverantörer konstateras att färg nr. 5, är den färg 

som innehåller mest kväve.  

 

 För att reducera kvävehalten, rekommenderas Vida paper att se över färg nr. 5 och 

överväga att hitta en annan liknande färg med mindre kvävehalt.  

 

 Vida paper rekommenderas att göra fler mätningar av kväve vid sina mätpunkter samt 

bättre mätningar av flöden för att få mer konsekvent och effektiv data att härleda till.  

 

 Målet med arbetet har uppnåtts då härkomsten och lokaliseringen av kväveproblemet har 

utförts. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Bilder över provtagningsområde och PM1. 

Bilaga 2: Bilder över kväveanalysering med spektrofotometer och Hach Lange-metoden. 

Bilaga 3: Bild på Colorit färgskala 

Bilaga 4: Tabell över nyanser som innehåller färg nr. 5 

Bilaga 5: Karta över pappersbruket Vida paper. 

Bilaga 6: Figurer på kvävehalter från jämförelse mellan Vidas mätningar och mina mätningar 
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BILAGA 1  

 
Figur 1: Bild över provtagningsområdet på PM1. 

 

 
Figur 2: Närmre bild på provtagningsområdet. 
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Figur 3: Provtagningsområdet, starten på pappersmaskinen PM1. 

 

 
Figur 4: PM1, pappersmaskinen som kväveprover togs från. 
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BILAGA 2  

 
Figur 1: Kväveanalysmetod LCK 238 från Hach-Lange. 

 

 
Figur 2: Spektrofotometern XION 500 från Hach-Lange. 
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Figur 3: Spektrofotometern XION 500 från Hach-Lange. 
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BILAGA 3  

 
Figur 1: Colorit färgskala, en av två färgskalor som Vida paper säljer. 
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BILAGA 4  

Tabeller över de färger som innehåller färg nr. 5, totalt 32 stycken.  

 

 

Färg  2184 2093 2525 2187 2094 2189 2098 2015 2016 2506 2019 5518 

1 
            2 
            3 
            4 X X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X X X X X X 

6 
            7 
            8 
            9 
            10 
            11 

           12 
            13 
            14 
            15 X X X X X X X X X X X X 

Färg 5012 5053 5054 5057 5185 5560 5058 5517 3031 2521 4045 4549 4048 

1 
             2 
          

X 
  3 

             4 
         

X 
   5 X X X X X X X X X X X X X 

6 
             7 
             8 X 

 
X 

 
X X 

       9 
             10 
     

X 
       11 

      
X X X 

 
X X 

12 
 

X 
 

X 
         13 

      
X 

      14 
             15                       X   
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Färg  3132 3134 8585 7178 6567 6565 

1 
      2 X 

     3 
      4 
 

X 
    5 X X X X X X 

6 
  

X 
   7 

   
X 

  8 
      9 X  

     10 
    

X X 

11 
     12 

    
X X 

13 
      14 
      15   X   X     

  



Johanna Rothén 
 

42 
 

BILAGA 5  

Karta över pappersbruket i Lessebo. 
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BILAGA 6 

Jämförelse av kvävehalter från Vidas mätningar och mina mätningar 
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