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Sammanfattning
Rapporten handlar om lutens kretslopp på Södra Cell Värö, dess betydelse för
pappersmassaproduktionen samt riskerna som finns vid användning av lut. Lut används när
pappersmassa framställs på Södra Cell Värö (sulfatprocess). Kokeriet kokar träflis, tunnlut
(svartlut) och vitlut. Luten tillsätts för att lösa upp ligninet i träfibrerna. Lignin är som ett lim
som håller ihop träfibrerna. Lutvätskan som lämnar kokeriet kallas för tunnlut och
indunstningen torkar tunnluten i flera steg. När luten har torkats kallas den för brännlut
(tjocklut) och förbränns i sodapannan. Smältan från sodapannan blandas med svaglut och
bildar grönlut. I grönluten tillsätts bränd kalk och bildar kalkmjölk. Ur kalkmjölken separeras
vitlut och mesa. Vitluten återinförs till kokeriet och kretsloppet fortsätter.
Luten har stor betydelse för produktionen av pappersmassa på Södra Cell Värö. Om någon del
i lutkretsloppet inte fungerar tvingas hela fabriken att stanna. Användning av lut är inte
riskfritt. Lut är ett frätande ämne och det räcker med små kvantiteter för att orsaka stor skada.
Därför är det viktigt att rätt skyddsutrustning används och respekt visas.
Om Södra Cell Värö inte skulle använda lut skulle tillverkningsprocessen se annorlunda ut.
Mekanisk process eller sulfitprocess skulle användas istället. Fördelarna med att använda lut
är att kvalitén på pappersmassan blir bättre. Därför får pappersmassan ett större
användningsområde. Nackdelarna med att använda lut är dels risken för olyckor, dels att
vedutbytet endast är 50 %.
Syftet med rapporten är att ge läsaren lärdom om hur lutens kretslopp fungerar och lutens
betydelse på ett massabruk som Södra Cell Värö samt informera om vilka risker det finns vid
arbete med lut.
Nyckelord: Södra, Södra Cell, pappersmassabruk, lut, vitlut, svartlut, tunnlut, brännlut,
tjocklut, grönlut, säkerhet, frätande
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1. Inledning
Södra är en koncern med framtidstro. Deras huvuduppgift är att producera pappersmassa och
där är de en av världens största. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts på Södra
Cell Värö och kapaciteten har nästa fördubblats. Målet är att producera ca 700 000 ton
pappersmassa per år (Södra 2016b). Lutens kretslopp är en av de viktigaste delarna i hela
tillverkningsprocessen. Om allt skulle fungera perfekt skulle ingen ny lut behöva tillsättas.
Rapporten handlar om lutens olika tillstånd i kretsloppet och dess omvandlingar (vitlut,
tunnlut, brännlut och grönlut). Syftet med rapporten är att ge läsaren lärdom om hur lutens
kretslopp fungerar och lutens betydelse på ett massabruk som Södra Cell Värö samt informera
om vilka risker det finns vid arbete med lut.

2. Metod och material
För att lösa uppgiften har praktik gjorts på Södra Cell Värö. Praktiken har inneburit
skiftarbete (6-skift) under ca 6 veckors effektiv arbetstid. Det betyder att undervisningen ägde
rum under dagtid, kvällar, nätter och helger. Under de här veckorna har handledare
(Bengtsson 2017; Henrysson 2017) och andra medarbetare på F-skiftet kokeri och kaust
(bland annat Karlsson 2017) förklarat och visat hur lutens kretslopp fungera samt hur
beroende massaproduktionen är av den. Medarbetare på F-skift kokeri och kaust har förklarat
både i verkligheten och på processcheman.
Under lediga stunder har egna efterforskningar gjorts såsom intervjuer av medarbetare på Fskiftet kokeri och kaust samt tittat i fabriken. Som hjälpmedel har Södras egna intranät,
böcker och utbildningar använts (Södra 2016c; d; e; f; h; j; k; Karlsson 2007; Södra 2011).
För att få större förståelse har även praktiska arbeten genomförts. Till exempel provtagning av
lut och säkerhetskoll av nödduschar.

3. Driftens organisation, arbetsmiljö-, miljö- och underhållsarbete
3.1 Driftens organisation
Som tidigare nämnts så jobbar driften på Södra Cell Värö i 6-skift. Förmiddagspassen är
06:00-14:00, eftermiddagspassen är 14:00-22:00 och nattpassen är 22:00-06:00. På helgerna
är det två skiftlag som jobbar. Förmiddagspasset är mellan 06:00-18:00 och nattpasset är
mellan 18:00-06:00. Personalen brukar komma 30 min innan arbetspasset börjar för en
gemensam skiftavlösning. Där tas saker som skett under det föregående skiftet upp och saker
som skall göras. Det som tas upp på skiftavlösningen ska även skrivas in i dataprogrammet
Opus.
Skiftperioden börjar med en sju dagars arbetsvecka som består av två förmiddagspass, två
eftermiddagspass och tre nattpass. Därefter är det två dagar ledigt och sedan tre arbetspass,
två förmiddagar och en eftermiddag. Sedan är det ledig helg och därefter två nattpass. Efter
nattpassen är det två dagar ledigt och sedan kommer en sju dagars arbetsvecka igen fast med
tre förmiddagspass, två eftermiddagspass och två nattpass. Därefter väntas en ledighet på
sjutton dagar. För att få ihop arbetstimmar under året har processteknikerna en så kallad
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obligatorisk U-tid (112 timmar). Dessa görs när det är sjukdomar eller ledigheter på något
skift. Även utbildningsdagar kan användas för dessa.
Varje skiftlag har en S1 (skiftschef), S3 (mekaniker), S4 (elektriker) och S5
(instrumenttekniker). Utöver dessa består varje skift av processtekniker som är placerade över
hela fabriken (indunstningen, sodapannan, kausticeringen, kokeriet, blekeriet, tvätteriet,
pappsalen, renseriet och torkmaskinen). Processteknikerna ska aldrig jobba ensamma och
därför finns det flera processtekniker på varje avdelning (Bengtsson; Henrysson 2017).
3.2 Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljön är viktig på Södra Cell Värö. Det gäller att ha en god sammanhållning för att
kunna prestera så bra som möjligt. För att öka gemenskapen anordnas olika aktiviteter som
bland annat korpfotboll, fisketurer, bandytunering, golfdagar och pokerkvällar (Karlsson
2017). En annan trevlig rutin som finns på Södra Cell Värö är att alla hälsar på varandra.
De flesta skiftlagen brukar anordna egna aktiviteter för att öka sammanhållningen och lära
känna varandra bättre. Eftersom skiftarbete innebär arbete helgdagar och högtider så blir
skiftlaget som en andra familj. Därför är det viktigt att trivas och känna lust att gå till jobbet.
För att säkerhetsställa att arbetsmiljön är bra brukar det tas upp på morgonmötena som äger
rum varje dag.
Under skiften hjälps alla åt att städa. Det spelar ingen roll om det är någon annans saker utan
alla hjälps åt. Alla försöker dessutom att äta tillsammans. Det finns flera skift som lagar
gemensamma middagar för att öka gemenskapen.
För att alla ska trivas och att säkerheten ska vara bra så är det nolltolerans på droger och
alkohol. Det gäller alla på hela Södras område. Slumpmässiga drog- och alkoholkontroller
sker med jämna mellanrum. Tyvärr är det ofta någon person som åker fast.
Säkerheten på Södra Cell Värö är högt prioriterad. Dock är det lätt att det händer olyckor på
en stor fabrik där det är många människor i rörelse. Personalen på Södra Cell Värö ska
genomföra en obligatorisk säkerhetsutbildning var tredje år. De arbetare som inte är anställda
av Södra måste genomgå en kortare säkerhetsutbildning. Den måste förnyas efter 18 månader.
Det ställs krav på skyddsutrustningen på Södra Cell Värö. Det är krav på hjälm, ögonskydd,
skyddsskor och varselkläder. Vid särskilda arbeten krävs även kompletterande utrustning (se
kapitel 6 Säkerheten vid användning av lut). Speciella tillstånd krävs vid till exempel
lyftanordningar, lyftredskap och vid särskilda maskiner. Varje utomstående person ska skriva
in sig i en pärm för att alla ska veta att hen är i fabriken om något händer (namn,
telefonnummer, plats i fabriken och vilket företag hen jobbar för).
Vid nyanställning av personal ska hen gå med erfaren personal innan hen får jobba själv.
Personen ska få kännedom om dagliga underhållsrutiner, lokalkännedom, dokumentation,
allmän elsäkerhet, hur elkraftssystemet är uppbyggt och viss processkunskap. Praktikanter
och besökare får aldrig vistas i fabriken själva utan de ska alltid ha en ordinarie anställd med
sig. Planerade underhållsarbeten på fabriken görs var 18:e månad för att minska risker och
olyckor (se kapitel 3.4 Underhållsarbete). Det finns även olika typer av larm i fabriken
(utrymningslarm, gaslarm, brandlarm) och vid larm ska platsen utrymmas.
Vid arbete med människor är det viktigt att varje individ tar rekommendationer och regler på
största allvar för att varken sätta sig själv eller andra i fara (Södra 2013; Södra 2011).
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3.3 Miljöarbete
Södra som koncern lägger ner otroligt mycket tid och pengar på sitt miljöarbete. För varje träd
som avverkas planteras nya för att få en bra återväxt i Sveriges skogar. Transporterna mellan
skogen och massabruken planeras för att minimera fordonsutsläpp. Slutprodukter av Södras
massa får även miljömärkas med svanen och EU-blomman.
Södra Cell Värö arbetar själva aktivt för att värna om miljön. Här nedan är några punkter som
Södra Cell Värö gör för att spara på miljön (Södra 2016a).
-

egenförsörjande av el och värme (grön el och fjärrvärme)

-

återanvändning av lut

-

återanvändning av kalk

-

tar tillvara på alla trädets delar

-

har olika maxnivåer för utsläpp av olika ämnen, t.ex. TOC (totalt organiskt kol), NOX
(kväveoxider) och CO (kolmonoxid)

-

sorterar avfall (trä, rostfritt, brännbart, ej brännbart, kabelskrot, aluminium och
svartskrot)

3.4 Underhållsarbete
På ett stort företag som Södra Cell Värö krävs en hel del underhållsarbete. Underhåll av
fabriken görs kontinuerligt var 18:e månad (planerat stopp) om det inte behövs innan. Under
de planerade stoppen besiktas det mesta i fabriken (ventiler, pumpar, fläktar och rör).
Samtidigt byts bristande komponenter ut alternativt lagas. Dock händer det mycket under drift
och ibland går det att åtgärda felet direkt. Därför finns det alltid underhållsarbetare som
jobbar. Dessa brukar delas in tre kategorier, mekaniker, elektriker och instrumenttekniker. De
flesta underhållsarbetarna arbetar dagtid och gör planerade arbetsorder. I varje skift finns det
dock en mekaniker (S3), en elektriker (S4) och en instrumenttekniker (S5). De gör för det
mesta oplanerade jobb och kan alltid kontaktas om problem uppstår.
En planerad arbetsorder kan vara att åtgärda ett tillbud. Ett tillbud är ”en oönskad händelse
som under andra omständigheter kunnat leda till ohälsa, arbetsskada, olycka eller brand”
enligt Södra (2011). Tillbud skall genast åtgärdas så att inte nästa person ska kunna råka ut för
samma sak.

4. Bakgrund
Koncernen Södra drivs av ca 50 000 skogsägare runt om i hela Sverige. Södra delas in i fyra
sektioner, Södra Wood, Södra Skog, Södra Cell och Södra Innovation. Södra Skog är arbetet i
skogen (skövling av träd, återplantering m.m.), Södra Wood är produktionen av pellets och
hyvlade trädprodukter, Södra Cell är pappersmassabruken (från nedhugget träd till
pappersmassa) och Södra Innovation är Södras egna utvecklingscenter där nya samt befintliga
produkter utvecklas och förbättras (Södra 2017a; Södra 2017b).
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4.1 Bakgrund Södra Cell Värö
Södra Cell Värö (Värö bruk) är ett pappersmassabruk som har funnits sedan 1972.
Pappersmassan som produceras har flera användningsområden. Bland annat används den vid
tillverkning av kopieringspapper, tidningspapper, toalettpapper, kaffefilter och kläder.
Beroende på vad pappersmassan ska användas till ser receptet annorlunda ut. Beroende på
trädslag, temperatur och mängd lut blir resultatet annorlunda (Södra 2016g).
Förutom pappersmassa producerar Södra Cell Värö grön el, biobränsle och fjärrvärme. En hel
del av den gröna elen används i fabriken och den resterande delen säljs på elmarknaden.
Fjärrvärmen som produceras säljs till närliggande städer eftersom temperaturen minskar vid
längre transporter. Värmen som produceras kan värma ca 20 000 villor. (Södra 2016a).
4.2 Tillverkningsprocessen på Södra Cell Värö
Tillverkningsprocessen ser ut som följande. Träd avverkas och transporteras till Södra Wood i
Väröbacka. Största delen av träden som avverkas i Sverige är barrskog men det importeras en
hel del lövskog (främst björk). Träden transporteras med lastbilar och vägs sedan in av
oberoende part och läggs på en vedgård.
Träden förflyttas vidare till en barktrumma där barken skalas av. Den avskalade barken
transporteras till barkpannan som producerar el och ånga till fabriken. Barkpannan kan dock
inte ta tillvara på all bark från barktrumman och därför säljs en hel del bark. När träden har
barkats av åker de vidare till flishuggen där de huggs till flis. Storleken på flisen är viktig i
framtida steg i processen och därför körs flisen via ett sållhus som sorterar flisen. Flisen som
har för stor dimension fastnar och får då gå igenom flishuggen igen.
När flisen har rätt dimension kokas den i kokeriet på Södra Cell Värö. Där blandas flisen med
tunnlut (svartlut) och vitlut för att lösa upp ligninet i träfibrerna. Lignin är som ett lim som
håller ihop träfibrerna. När lutvätskan har använts i kokeriet kallas den för tunnlut och
transporteras till indunstningen. När flisen har kokats förflyttas den kokta flisen till
försilningen. Där separeras flis som inte har kokats färdigt och föroreningar från massan.
I nästa steg ska massan tvättas och det görs i tvätteriet. Syrgassteget är nästa steg och här
fortsätter ligninborttagningen i massan med hjälp av syrgas och oxiderad vitlut. När massan är
tvättad bleks den i blekeriet. Beroende på ändamål bleks massan olika. Efter massan är blekt
ska den torkas i torkmaskinen (TM). Under flera olika steg torkas och pressas massan tills den
endast innehåller ca 10 % vatten. Nu är pappersmassan klar och klipps samt pressas i balar för
utlastning till kund (Södra 2016i).
4.3 Bakgrund pappersmassaindustrin
Den svenska pappersindustrin startades inte förrän i slutet av 1500-talet (Wikipedia 2017a).
Pappersmassan tillverkades på två olika sätt, mekaniskt eller kemiskt. Mekaniskt framställd
massa var den första typen av massa som gjordes med träd som råvara (år 1850). Det finns
olika typer av metoder och en av de vanligaste kallas för slipmetoden. Då används slipstenar
för att skilja träfibrerna åt (SCA 2010). Vid mekanisk framställning av massa används inga
kemikalier vilket betyder att ingen kemikalieåtervinning behövs. Dock krävs det stora
mängder med elektrisk energi. Den här typen av massa ger ett svagt material som i solljus
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gulnar på grund av att ligninet finns kvar i massan. Vedutbytet är nästan 100 %.
Tillverkningsmetoden används ibland när tidningspapper görs (Wikipedia 2017b).
Vid kemisk massa frigörs träfibrerna genom att vid hög temperatur koka träflis och lut för att
lösa upp ligninet. Vedutbytet vid kemisk massaproduktion är ca 50 %. Kemikalieåtervinning
krävs då utsläpp av lut inte får göras hur som helst och det blir inte lönsamt att tillsätta ny lut
hela tiden. Kemisk massa delas upp i två olika typer av processer, sulfat- och sulfitprocess.
Den stora skillnaden är vilka kemikalier som används. Kemisk massa ger ett starkt papper
som framförallt används till skriv- och tryckpapper (Allt om vetenskap 2007).
Papper görs av pappersmassa och massan kan bestå av olika typer av material. Lump är ett av
de material (råvara) som har använts innan träd. Lump består av gamla tygbitar av linne och
bomull. Tillverkningsprocessen av pappersmassa med lump började med att tygbitarna
sorterades efter bra respektive dålig kvalité. Efter det skars de i småbitar och blandades med
vatten. De sönderdelades mekaniskt och formades därefter till papper (lumppapper). Idag
används lumppapper bland annat till cigarettpaket och sedlar (Wikipedia 2015).
4.4 Bakgrund lut
Lut är ett samlingsnamn för en grupp molekyler som innehåller natrium eller kalcium. Luten
är känd för sin basiska karaktär och dess pH-värde brukar vara ca 14. Luten innehåller främst
natriumhydroxid som gör att ligninet löses upp från träfibrerna samt natriumsulfid som gör att
cellulosafibrerna behålls. Massabruken köper lut (NaOH) av underleverantör och gör sedan
om den till vitlut. Om massabruken skulle fungera exemplariskt skulle ingen ny lut behöva
tillsättas. Förluster sker via dräneringar och smutsig lut som inte kan återanvändas (Bengtsson
2017).
Eftersom lut är farligt och aggressivt är det viktigt att säkerheten är bra (se kapitel 5
Säkerheten med lut på Södra Cell Värö). Luten är inte bara farlig för människor utan vid
utsläpp kan även miljön ta skada. Om lut läcker ut och kommer i kontakt med jorden höjs
markens pH-värde och växter dör. Skadan sker direkt men är inte långtidsverkande. Om lut
kommer i direkt kontakt med växter och djur fräter det på dessa precis som på människor.

5. Lutens kretslopp
Lutens kretslopp har en helt avgörande roll på Södra Cell Värö. Om något är fel eller luten
inte håller kvalitetskraven kommer pappersmassan inte hålla de krav som önskas. Därför
övervakas tillverkningsprocessen under alla dygnets timmar (se bilaga 1 Enkel bild på lutens
kretslopp).
5.1 Kokeriet
5.1.1 Ved som råvara
Södra Cells råvara är träd. Trädets uppbyggnad och innehåll består av bark, lignin, cellulosa
och hemicellulosa som är fibrerna i träet (Allt om vetenskap 2007). Fibrerna görs sedan om
till pappersmassa. Löv- och barrträd är de olika typer av träd som används. Olika träd används
på grund av att de har olika egenskaper. Södra Cell Värö tillverkar tre olika typer av
pappersmassa, Green, Blue och Black. Green tillverkas av barrträd som består av långa fibrer
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(använder yttre delen av stocken). Dessa gör massan extra stark. Av Green görs bland annat
filter till motorer. Till Blue används barrträd som har mellan korta fibrer (används hela
stocken, där den inre delen har korta fibrer och yttre delen längre) och används till
skrivpapper. Till Black används gallringsträd där slutprodukten blir servetter och mjukpapper
(Södra 2016j; Södra 2016f).
5.1.2 Impbin och kokeri
<text> Flisen transporteras till kokeriets första del som är impbin vilket är ett
impregneringskärl. Kärlet är en stor cylinder som består av en övre och en undre del. I den
övre delen tas luft bort från flisen med hjälp av ånga, här tillsätts även blandningen tunnlut
och vitlut (ca 14 % effektivt alkali (EA)). Effektivt alkali är enkelt förklarat ett mått på hur
koncentrerad luten är. Tunnlut är en blandning av lut, vedsubstans och vatten. Det är en
restprodukt från vitluten. Tunnluten transporteras från kokeri till impbin. Ångan tillsätts för
att vitluten lättare ska gå in i träflisen och luten för att kokeriet ska kunna koka massan jämnt.
Beroende på produktionshastighet är uppehållstiden i impbin olika men den brukar ligga på
omkring 2,5 timmar (Henrysson 2017). Blandningen lut och flis transporteras nu till kokaren
där den med hjälp av ånga kokas till kokpunkten (knappt 155°C). En flispump pumpar flisen
till en toppseparator som är toppen på kokaren. En skruv matar sedan flisen uppåt samtidigt
som luten silas av. Här separeras alltså luten och flisen. Även kokaren är en cylinder som
består av en övre och en undre del. Där rör sig flisen neråt med hjälp av sin egen vikt
(gravitationen). Till toppseparatorn tillsätts vitlut (ca 7 % EA). Vitlutens två
huvudkomponenter är natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S) (se kapitel 4.4
Bakgrund lut).
När vitluten bryter ner ligninet i träflisen sker det kemiska reaktioner.
NaOH → Na+ + OHNa2S → 2Na+ + S2Hydrolys sker.
S2- + H2O → HS- + OHNaOH = Natriumhydroxid (lut)
Na2S = Natriumsulfid
OH- = Hydroxidjon
HS- = Vätesulfidjon
Ligninet bryts sedan ner av hydroxidjonerna (OH-) och vätesulfidjonerna (HS-) till mindre
delar och ligninet blir lösligt.
Lignin och lut dras sedan av med hjälp av silar som finns både i den undre och i den övre
delen av kokaren. Dock dras inte all lut och lignin av för att det finns risk att träfibrerna
förstörs. Luten ut från silen transporteras vidare till indunstningen. För att kyla ner och tvätta
massan används tvättlut som är det sista steget. Flisen har nu blivit massa då luten har löst upp
det mesta ligninet i flisen.
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Kappatal är ett mått på hur mycket lignin som finns kvar i massan och efter kokeriet ligger
kappatalet mellan 31-33. Till en början har träflisen ett kappatal på 170-180. Massan hamnar
sedan i blåstankar där den förvaras innan den transporteras till tvätten. Kokaren har en
uppehållstid på ungefär 5,5 timmar och tiden beror på vilken produktionshastigheten som körs
(Kassberg 1998).
5.2 Tvätten
Massan tas från blåstanken till tvätten. Där tvättas massan i flera steg för att ta bort luten så att
blekkemikalierna lättare reagerar med massan och inte luten. eftersom den försämrar
massakvalitén (Skogssverige 1995). Tunnluten transporteras vidare till kokeri (tvättlut) innan
indunstningen. Då bark, kvistar, okokt flis, spet (fiberknippen) och sand kan finnas i massan
efter kokningen så används silar för att sila bort detta. Den okokta flisen går tillbaka till
kokaren medan kvistar och bark måste tas bort från processen. För att ta bort sand finns där
särskilda sandavskiljare. Massan tvättas återigen i tvättpressar innan den pumpas till
syrgassteget där processen av ligninborttagningen fortsätter. Beroende på kappatalet ut från
kokeriet tillsätts en särskild mängd syrgas och oxiderad vitlut. Ju högre kappatal desto mer
syrgas tillsätts och tvärtom. Om kappatalet från kokeriet är 32 så ligger kappatalet från tvätten
mellan 11-13.
5.3 Indunstningen
När kokeriet har kokat träflis med vitlut blir det kvar tunnlut (se bilaga 5 Tunnlut/Svartlut i
burk). Tunnluten flyttas till indunstningen vars uppgift är att torka tunnluten i flera steg för att
öka torrhalten (bilda brännlut/tjocklut). När indunstningen får tunnluten från kokeriet och
tvätteriet har tunnluten en torrhalt på ca 17 %. Sodapannan kräver att tunnluten ska ha en
torrhalt på minst 65 % och inte förrän då kallas den för brännlut. Dock är indunstningen alltid
på den säkra sidan och torkar tunnluten till en torrhalt på minst 70 %. Tunnluten torkas i flera
steg med hjälp av ånga. Tunnlutens tryck ökar stegvis och då sänks kokpunkten. På så vis kan
samma ånga användas under hela torkningsprocessen. Ångan som har använts för att
producera brännlut innehåller många giftiga ämnen. Därför eldas den giftiga ångan upp i
sodapannan. Om sodapannan inte är igång förbränns den i en fackla (luktar så pass mycket att
människor som bor i närområdet klagar) (Södra 2016d).
5.3.1 Tallolja
Såpa kommer med luten och skiktas av i indunstningens lutcisterner. I såpan finns tallolja
som separeras när såpan har 3,5 pH och 95°C. Talloljan säljs sedan till producenter av t.ex.
tvål, färg och biodiesel.
5.4 Sodapannan
Sodapannan är en kemisk reaktor vars uppgift är att göra brännlut till grönlut och värme.
Grönluten produceras för att lutens kretslopp skall fungera. Brännluten sprutas in i pannan
med hjälp av lutsprutor. Dessa sprider luten jämnt för att uppnå bästa möjliga förbränning.
Det är många parametrar som påverkar hur bra förbränningen blir bland annat luttemperatur,
lutens spridning, lufttillförsel och storleken på lutdropparna.
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Längs sodapannans väggar finns vattenledningar med totalavsaltat vatten (VKT) som
rökgaserna värmer upp till ånga. VKT används för att inga beläggningar skall kunna uppstå.
Ångan tas tillvara i fabriken samt används för att producera el. Sodapannan ska alltid hållas
varm om det går. Om sodapannan skulle tappa temperatur kan bristningar uppstå i dess
väggar. Sodapannans största uppgift är att reducera natriumsulfat (Na2SO4) till natriumsulfid
(Na2S) för att kokeriet använder natriumsulfid (Na2S) och lut (NaOH) (se kapitel 5.1 Kokeri)
(Södra 2016d).
5.5 Kausticeringsprocessen
5.5.1 Grönlut
När brännluten förbränns i sodapannan omvandlas brännluten till smälta. Smältan som
kommer ut från sodapannan består av natriumkarbonat (NaCO3), natriumsulfid (Na2S),
natriumsulfat (Na2SO4) och oönskade ämnen.
Smältan transporteras till smältlösaren via löprännor i botten av sodapannan. Där blandas
smältan med svaglut (vatten med lite natrium) och bildar oklarnad grönlut. Den oklarnade
grönluten pumpas vidare för klarning och rening. Det första steget är utjämningcisternen.
Utjämningcisternens uppgift är att se till att den oklarnade grönlutens densitet är samma
överallt och det görs via omrörning. I utjämningscicsternen ska även oönskade partiklar få tid
att slå sig samman för att lättare kunna separeras bort senare i processen (Södra 2016h).
Efter det pumpas den oklarnade grönluten vidare till sumin. Sumin är en stor cistern (985 m3)
med stor diameter och låg höjd. Sumin är en så kallad sedimenteringsbassäng där de fasta
partiklarna med högre densitet än den oklarnade grönluten faller till botten och sedimenteras.
På botten finns ett skrapverk som skrapar slammet mot mitten av bassängen där det senare
pumpas ut. Detta är dock en tidskrävande process.
Nästa steg är grönlutscentrifugen som är det sista steget i grönlutsreningen. Grönluten pumpas
in i grönlutscentrifugen och ut kommer klarnad grönlut samt grönlutsslam. Grönlutsslammet
är egentligen den enda biprodukten i hela processen (när allt går som det ska) och läggs på
deponi. Många ämnen och föroreningar löser sig inte i grönlut och därför kan många
föroreningar renas bort i grönlutscentrifugen (följer med grönlutsslammet). Därför brukar
grönlutscentrifugen kallas för massafabrikens njurar.
5.5.2 Släckare
Den klarnade grönluten pumpas vidare till släckaren där bränd kalk från mesaugnen tillsätts.
När den brända kalken tillsätts i grönluten sker två kemiska reaktioner och kalken blir släckt.
Reaktion 1. CaO + H2O → Ca(OH)2 + värme
Reaktion 2. Ca(OH)2 + Na2CO3 ⇔ 2NaOH + CaCO3 – värme
CaO = Kalk
CaCO3 = Mesa
NaOH = Lut (Natronlut)
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I reaktion 1 reagerar kalken (CaO) med vattnet (H2O) i grönluten, bildar kalciumhydroxid
(Ca(OH)2) och värme frigörs (exotermisk reaktion). I reaktion 2 reagerar kalciumhydroxiden
(Ca(OH)2) med natriumkarbonaten (Na2CO3) som finns i grönluten och bildar lut (NaOH)
samt mesa (CaCO3). Reaktion 2 kräver värme och är därför en endotermisk reaktion
(Kassberg & Pettersson 1997).
I släckaren tas ett släckarprov med jämna mellanrum (ca var tredje timma). Släckarprovet
visar hur stor del av den brända kalken som har hunnit reagera med grönluten. Det specifika
värdet på provet är inte intressant utan det är trenden. Vitlutsprovet (se kapitel 5.5.4 PDWfilter (vitlutsfilter)) följer släckarprovets trend fast med några timmars tidsdifferens. Ett
exempel är om vitlutsprovets kausticeringsgrad (k-grad) är 81 och det nytagna släckarprovet
visar lägre än det föregående, kommer vitlutens nya k-grad visa lägre på nästkommande prov.
På så vis hinner åtgärder genomföras tidigare vid behov (Södra 2016c).
5.5.3 Kausticeringsprocess
Efter släckaren pumpas kalk- och grönlutsblandning vidare till kausticeringcisternerna. I de
fyra kausticeringscisternerna ska kalken hinna reagera med grönluten och bilda kalkmjölk.
Detta är en mycket långsam process och för att reaktionen ska hinna ske pumpas blandningen
in i toppen av cisternen och ut genom botten och sedan in på toppen av nästa cistern osv.
Detta görs för att blandningen ska behöva gå så lång väg som möjligt och med jämnt flöde. I
cisternerna finns omrörare som rör om i blandningen (blivande kalkmjölken) för att det ska bli
en vätska med samma densitet överallt.
5.5.4 PDW-filter (vitlutsfilter)
När kalkmjölken har bildats transporteras den till PDW-filtret. PDW-filtret är ett vitlutsfilter
som separerar mesan (som bildas i släckaren) från vitluten i kalkmjölken. Mesan återinförs i
mesaugnen (se kapitel 4.5 Kalkens kretslopp) och vitluten transporteras åter till kokeriet och
processen börjar om (se bilaga 4 Vitlut i burk). Prover tas på vitluten för att se vilken kvalité
den har. Beroende på kvalitén, tillsätts olika mycket i kokeriet (Södra 2016k).
5.6 Kalkens kretslopp
5.6.1 Bränd kalk
Bränd kalk bildas i mesaugnen och mesan förbränns stegvis för att uppnå bästa möjliga
förbränning. Kalken får inte bli för bränd, då blir den obrukbar. Därför lämnas en viss del
mesa obränd. För att veta hur mycket kalken ska brännas tas regelbundna prover på kalken.
Proven visar hur många procent av mesan som är oförbränd. Vid optimal förbränning ska
provet ligga mellan 2-3 %. Om provet är för högt måste energitillförseln (pulver och/eller
olja) i mesaugnen öka och/eller måste inmatningen av mesa minska. Om provet är för lågt är
det precis tvärtom (minskar energitillförseln och/eller öka inmatningen med mesa).
5.6.2 Släckare
Den brända kalken från mesaugnen blandas med grönlut i släckaren och kalken släcks (se
kapitel 4.4.2 Släckare).
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5.6.3 Kalkmjölk
Från släckaren transporteras blandningen av grönlut och kalk till kausticeringscicternerna och
bildar kalkmjölk (se kapitel 4.4.3 Kausticeringsprocessen).
5.6.4 PDW-filter (vitlutsfilter)
När kalkmjölken har bildats kommer den till PDW-filtret. Där separeras vitlut och mesa ur
kalkmjölken (se kapitel 4.4.4 PDW-filter (vitlutsfilter)).
5.6.5 Mesacistern
Mesan från PDW-filtret blandas med svaglut i mesacisternen för att det är lättare att
transportera mesa i flytande form. Blandningen mesa och svaglut förvaras i mesacisterner
innan den transporteras vidare till mesafiltret. Det är alltid bra att ha en buffert av mesa. Om
något oväntat stopp skulle ske ska fabriken kunna gå i några timmar trots att ingen ny mesa
tillverkas.
5.6.6 Mesafilter
I mesafiltret separeras mesan från svagluten. Blandningen med svaglut och mesa kommer till
ett mesafiltret. Där går svagluten igenom filtret och mesan fastnar utanpå. Mesan dras av från
filtret och börjar torkas. Mesan torkas till 80-85 % i mesafiltret. Den erhållna mesan
transporteras via en skruv till en luftkanal där mesan blandas med mesaugnens rökgaser och
torkas.
5.6.7 Torkning
Efter mesafiltret har mesan hög fukthalt och därför torkas den i rökgaserna från mesaugnen.
Mesan torkas för att den snabbare ska kunna brännas i mesaugnen (se kapitel 4.5.8 Mesaugn).
Målet är att mesan ska torkas maximalt (100 %).
5.6.8 Mesaugn
Mesaugnen är en 110 m lång ugn med en utvändig diameter på 4,72 m. Temperaturen i ugnen
varierar beroende på kvalitén på mesan som tillsätts i ugnen. Kvalitén ses på kalkprovet som
tas med jämna mellanrum (ca var tredje timma). Den torkade mesan införs succesivt i
mesaugnen där den bränns och bildar bränd kalk. Mesaugnen ser ut som ett stort lutande och
roterande rör. Ugnen roterar för att mesan ska brännas jämnt samt att den ska transporteras
närmre lågan. När mesan har förbränts bildas kalk (bränd kalk) och kretsloppet fortsätter.
Reaktionen i mesaugnen ser ut som följande.
CaCO3 + värme → CaO + CO2
Mesa (CaCO3) reagerar med värmen och bildar kalk (CaO) och koldioxid (CO2) (Södra
2016e).
För mer information se bilaga 2 Enkel bild på kalkens kretslopp.
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6. Säkerheten vid användning av lut
Södras högsta prioritet är alltid säkerheten. Om något arbete är riskabelt inväntas hjälp eller
ny order. För att säkerheten ska fungera så bra som möjligt är nedanstående punkter viktiga.
6.1 Utrustning
All personal och inhyrda entreprenörer på Södra Cell Värö ska använda hjälm och
skyddsglasögon på fabriksområdet. Hjälmen ska kollas vid jämna mellanrum så att inga
skador har uppstått. Vid befinnande i fabriken ska heltäckande kläder användas för att ingen
direktkontakt med lut ska kunna uppstå. Vid borttappad, utsliten eller förstörd utrustning är
det enkelt att hämta ut ny i företagets egna förråd.
Vid provtagning av lut ska visir användas för stänk kan uppstå. När prover tas ska även
klassificerade skyddshandskar användas. Dessa tål lite stänk av lut men inte för mycket. Lut
är frätande och fräter enkelt genom kläder. Vid stänk på skor eller kläder ska dessa genast tas
av och personen ska ställa sig under en nöddusch (se kapitel 5.2 Nödduschar).
6.2 Nödduschar
I varje rum eller avskilt område i fabriken skall det finnas minst en nöddusch. De ska vara
lätta att hitta och därför är det viktigt att de är bra markerade (se bilaga 3 Bild på en bra
markerad nöddusch). De platser som är extra utsatta bör vara utrustade med flera. För att
aktivera en nöddusch dras ett handtag och vattnet startar. Alla nödduschar är automatiskt
uppkopplade så när en nöddusch är igång varnas manöverrummet i den anläggningen och
personal skickas genast dit. Det är viktigt att nödduscharna fungerar som de ska och därför
kontrolleras de regelbundet av skiftpersonalen. Nödduscharna har även en ögondusch och vid
lutstänk i ögon ska personen använda denna. Personen ska skölja ögonen noga i minst 30
minuter och därefter uppsöka sjukhus för att minimera eventuella ögonskador (Södra 2013).
6.3 Rutiner
För att säkerheten ska vara så bra som möjligt ska olika rutiner följas. När en drifttekniker är
ute i fabriken ska alltid kommunikationsradio och gasmätare medtas. Det är både för
säkerhetens skull och för att effektivisera arbetet. Om en olycka skulle uppstå ska det vara
enkelt att få tag på hjälp. Vissa arbeten genomförs två och två för att arbetet är för riskabelt
för att genomföras själv. Ett exempel är när mesafiltret ska rengöras. Då hoppar en person ner
i mesafiltret och tvättar med högtryckstvätt medan den andra står jämte och övervakar.
Nödduscharna kontrolleras varje helg av skiftet som jobbar förmiddag. Då går personalen runt
och drar i alla nödduschar och låter dem gå i några minuter för att se så både vattenflödet och
att larmfunktionen fungerar. Om det skulle vara något problem med duschen blir den
prioriterad att åtgärda.
6.4 Samariter och företagshälsovården
Ett visst antal personer i varje skift är utbildade som samariter. Det innebär att de har fått
utbildning i bland annat första hjälpen och hur frätskador av lut ska hanteras. Dessa kontaktas
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vid olycksfall på fabriksområdet och hjälper till så gott de kan. De ska alltid bära
personsökare (testas varje tisdag) som är kopplade till SOS-alarm. Om någon på området
larmar 112 så skickas samariterna dit först då de redan är på området. Samariterna går på
regelbundna utbildningar för att friska upp sina kunskaper (Karlsson 2007).
Södra Cell Värö har även en egen företagsvård som kontaktas vi behov. De sköter bland annat
personalkontroller, drogtester och hjälper till vid olycksfall.

7. Diskussion
När praktiken började på Södra Cell Värö fanns ingen kunskap om hur lutens kretslopp
fungerade. Handledare visade kretsloppet både i verkligheten och på processcheman. På så vis
blev det enklare att förstå hur allt fungerar. Dock är det ett avancerat kretslopp och det tog
många dagar innan det blev begripligt. När det väl klarnade blev det mer intressant och mer
avancerad information kunde tas emot.
Lutens betydelse på ett massabruk såsom Södra Cell Värö är stor. Luten är en av
huvudingredienserna i pappersmassan och utan den skulle inte kvalitén vara den samma.
Pappersmassan hade då inte kunna användas till det som den används till idag (se kapitel 3.1
Bakgrund Södra Cell Värö). Slutprodukterna hade fått kortare livslängd (ligninet kvar i
massan) vilket skulle innebära att naturen skulle ta skada (fler träd skulle behövas).
Det finns många risker med lut om den inte hanteras rätt. Stänk i ögon är dock det värsta. Det
kan gå så illa att synen försvinner. För att undvika allvarliga konsekvenser är det viktigt att
följa alla säkerhetsföreskrifter och använda rätt skyddsutrustning. Om olyckan trots allt är
framme måste ögonen sköljas omgående för att undvika allvarliga skador.
Säkerheten med lut är bra på Södra Cell Värö men det kan alltid bli bättre. Som tidigare
nämnts så är en del i personalen utbildade samariter (se kapitel 5.4 Samariter). En förbättring
som kan göras är att utbilda fler samariter. Om fler är utbildade kommer det alltid att finnas
någon samarit tillgänglig om olyckan är framme. Dessutom kan mer avancerade
samaritutbildningar anordnas eftersom en människa aldrig kan bli fullärd. Det allra bästa vore
om all personal fick ta del av utbildningen.
En annan sak som kan bli bättre är att se till så att rutinerna följs. Många rutiner är bra men
följs tyvärr inte av alla. För att göra detta bättre kan personalen informeras om hur viktiga de
är för att inte utsätta sig själv eller andra för fara. Rutiner finns för att de ska följas.
Skyddsutrustning som används håller bra kvalité. Ett problem som kan uppstå är att
personalen glömmer något skydd när ett jobb ska göras. Det är inte många som går och
hämtar rätt utrustning som glömts utan tar risken och gör jobbet utan. Under praktiken var det
ett flertal gånger som medarbetare inte använde sig av rätt skyddsutrustning. En lösning på
detta kan vara att hänga upp skyddsutrustning vid platser där de ofta används. Ett exempel
kan vara vid provtagning. Där kan skyddshandskar samt skyddsglasögon enkelt hängas upp
och användas vid behov. Detta är en mycket enkel och billig livförsäkring. En nackdel är att
utrustning med stor sannolikhet skulle försvinna och därför kan skåp med hänglås sättas upp.
Då kan varje skift ha ett litet skåp med personlig kod och får själva ansvara för att
utrustningen finns kvar.
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De nödduschar som finns i fabriken fungerar bra och kontrolleras med jämna mellanrum (se
kapitel 5.2 Nödduschar och kapitel 5.3 Rutiner). Ett problem som finns är att de inte alltid är
enkla att hitta när de väl behövs då de ibland smälter in i omgivningen. Detta kan lösas på
flera vis. Innan ett arbete utförs letas närmaste nöddusch upp för att veta var den finns vid
behov (rutin). Markeringen av nödduschen kan också bli bättre. Det finns nödduschar som är
bättre markerade än andra. Trots det kan de vara svåra att hitta i mörka och trånga utrymmen.
En förbättring som kan göras är att märka upp vägen till dessa tydligt med t.ex. färg eller
lysande lampor. På så vis blir de enkla att hitta om olyckan är framme.

8. Slutsats
Projektet resulterade i att utan lut skulle pappersmassabrukens lönsamhet inte vara som det är
idag. Produkter med pappersmassa hade varit mer exklusiva vilket hade inneburit större
konkurrens med andra material. Tack vare luten har kvalitén höjts och konsumenternas
förväntningar blir bara större och större. Nu används produkter med pappersmassa dagligen
av hela världens befolkning och de är helt beroende av den (toalettpapper, kaffefilter,
pappersark och andra pappersprodukter). Pappersmassans utveckling går framåt och mycket
pengar investeras i dess forskning. Många ser pappersmassan som en framtidsvara och fler
produkter kommer att bestå av pappersmassa.
Hur viktig säkerheten är på Södra Cell går inte att ta miste på då detta påvisades ett flertal
gånger. Var något osäkert eller oklart frågades en extra gång. Tidigt förklarades det hur farligt
det är med lut. Lut är frätande och bör hanteras varsamt. Genom att visa respekt och använda
rätt skyddsutrustning minimeras fara. Självklart kan en olycka ske och då gäller det att
hantera den rätt. Trots att det hela tiden varit noga med att praktikanterna använt rätt
skyddsutrustning var det ett fåtal gånger medarbetare struntade i det. Som praktikant är det
svårt att säga till en erfaren arbetare att fel skyddsutrustning används. I efterhand hade det
dock varit rätt att påpeka detta. I framtiden och i kommande arbeten kommer detta vara en
självklarhet att göra då det kan rädda liv.
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Bilaga
! 1. Enkel bild på lutens kretslopp
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Enkel bild på lutens kretslopp på Södra Cell Värö. Kretsloppet beskriver lutens väg i
pappersmassaprocessen.
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Bilaga 2. Enkel bild på kalkens kretslopp
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Enkel bild på kalkens kretslopp på Södra Cell Värö. Kretsloppet beskriver kalkens väg i
pappersmassaprocessen.
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Bilaga 3. Bild på en bra markerad nöddusch

Bilden visar hur en nöddusch ska vara markerad. Den ska vara lätt att hitta och inte smälta in
i omgivningen. Nödduschen ska bestå av både vanlig dusch och ögondusch.
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Bilaga 4. Vitlut i burk

Vitluten kallas för vitlut på grund av dess färg (genomskinlig). Vitluten används i kokeriet för
att lösa upp ligninet i träfibrerna.
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Bilaga 5. Tunnlut/Svartlut i burk

Tunnlut brukar även kallas för svartlut på grund av dess färg. Tunnluten är en restprodukt
från kokeriet och tvätten.
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