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Sammanfattning 

Traditionell mätteknik innebär att instrument monteras i rör eller på andra sätt förs in i 

processen. Detta kan vara problematiskt vid svårhanterliga processfluider och i vissa fall 

ge missvisande analysresultat. Tekniken Aktiv Akustisk Spektroskopi, som bygger på att 

mäta en utsänd ljudsignals dämpning genom processfluider, kan dock kringgå detta. 

Mätinstrumentet med denna teknik kallas för Acospector och marknadsförs av företaget 

Acosense. Instrumentet är helt beröringsfritt och kan installeras och underhållas utan 

processtopp. Genom multivariat analys av ljudspektrum från instrumentet fås information 

om processen, fluiden och dess fysikaliska egenskaper så som viskositet, koncentration, 

torrsubstans, densitet m.m.  

 

Projektet ”Realtidsanalys av kiselsol” genomfördes under 10 veckor som en del av 

Acosenses utvecklingsarbete för nya användningsområden för Acospector. Projektet 

utredde möjligheten till realtidsanalys av specifik yta för kiselsol vid en ny mätposition 

hos Akzo Nobel Pulp Performance Chemicals (tidigare Eka Chemicals). 

 

Projektet har haft som mål att validera Acosense teknik för den nya mätpositionen mot 

den fysikaliska egenskapen specifik yta. Detta skulle göras genom att ta fram ett så bra 

kalibreringsunderlag som möjligt och skapa en kalibrerad modell som kan prediktera 

egenskaper hos ett valideringsset. Ett annat mål var även att granska befintliga 

laborationsmetoder hos Akzo Nobel för specifik yta. 

 

Arbetet bestod till stor del av att samla in kalibreringsprover som analyserades med 

avseende på specifik yta, pH, Na2O-halt, turbiditet, densitet, viskositet och konduktivitet. 

För proverna erhölls även spektrum som behandlades med Direct Fourier Transform och 

analyserades samt korrelerades med laborationsresultaten med hjälp av multivariat 

analys.   

 

Viktiga parametrar för att få så jämförbara resultat för specifik yta som möjligt är 

noggrant och konsekvent utförda laborationsanalyser, pH-elektrodens känslighet och 

tiden från det att prov tagits ut till dess att analys utförs. Granskning av Akzo Nobels 

laborationsmetoder gav inga konkreta förslag på förändringar i laborationsinstruktionen, 

även om projektets och fabriksoperatörers resultat skilde sig åt.   

 

Resultaten från multivariat analys av spektrumen och laborationsresultaten visade efter 

den initiala valideringen med befintlig data ge en bra modell för att mäta specifik yta. 

Arbetet med att få fram modellen, genomfördes genom att börja med att identifiera ett 

fåtal observationer som avvek från övriga. De kunde efter fortsatt granskning uteslutas. 

Rekommendation är att genomföra ytterligare validering av modellen med ett externt 

dataset. När ett sådant test är gjort skulle det kunna bevisas hur applicerbar framtagen 

modell är för applikationen realtidsanalys av specifik yta hos kiselsol.  

 

Inför nya installationer av Acospectorn verkar liknade projekt med riktade punktinsatser 

för insamling av större mängd laborationsprover genomförda på samma sätt, vara ett bra 

sätt att kunna säkerställa ett kalibreringsunderlag med bra kvalitet. Noggrant utförda 

analyser och bra analysmetoder begränsar spridningen i resultaten vilket kan ge bra 

resultat under en kort tidsperiod. 



Abstract   

Traditional measurement techniques are often conducted by mounting instruments inside 

pipes or are in other ways introducing them to the process. This can be problematic when 

handling process fluids that are dangerous, cause precipitations or are in other ways hard 

to handle and might give misleading results. One way to avoid these problems are using 

the measuring technique Active Acoustic Spectroscopy. Active Acoustic Spectroscopy is 

conducted by measuring sound signals attenuation through process fluids. The instrument 

for this is called Acospector and is produced and marketed by the company Acosense. 

The Acospector is noninvasive and can be installed and maintained without needing to 

stop the manufacturing process. Through multivariate data analysis of the spectrums 

from the instrument, vital information is revealed about the process. 

 

The project “Real Time Analysis of Silica Sol” was conducted during 10 weeks as a part 

of Acosense development plan for new application areas. The project evaluated the 

possibility of real time analysis of specific surface of silica sol at a new position at Akzo 

Nobel Pulp & Performance Chemicals (former known as Eka Chemicals). 

 

The objective of the project was to validate Acosense technique for the new position and 

specific surface. This was to be done by collecting as good calibration data as possible 

and create a model which could predict properties of a validation data set. Another 

objective was to evaluate Akzo Nobel’s lab methods for analyzing specific surface. 

 

A large part of the work was to collect calibration samples from the process and analyze 

them for specific surface, pH, Na2O-content, turbidity, density, viscosity and 

conductivity. A spectrum was also collected for each calibration sample with the 

Acospector. These spectrums were then treated with Direct Fourier Transform and 

analyzed and correlated with lab results by multivariate data analysis.  

 

Important parameters for comparable results are carefully and consistent conducted 

analysis, the pH-electrodes sensitivity and the time that passes between the out take of 

the sample and analysis. Evaluation of Akzo Nobel’s lab methods for specific surface 

gave no suggestions to changes in the lab instruction even though the projects results and 

factory operators’ results deviated.  

 

The results from the multivariate analysis of the spectrums and lab results showed after 

an initial validation with collected data to give a good model for prediction of specific 

surface. The work to develop the model was done by identifying some observations that 

deviated from the others. These could after further review be excluded from the data set. 

It is recommended to conduct further validation of the model with a new data set that 

hasn’t been used to build the model. When this is done, it would be proved how useful 

the model is for the application of real time analysis of specific surface at Akzo Nobel.   

 

For new installations of the Acospector similar projects, with targeted operations for 

collecting large amounts of lab samples conducted in the same way, seems to be a good 

way to ensure good quality of the calibration data. Thoroughly and consistent conducted 

analyzing methods are crucial to limit the error in the calibration data and produce good 

results during a short period of time.    
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1. Inledning 
Traditionell mätteknik innebär att instrumenten monteras inne i rör eller på andra sätt 

förs in i processen. Det leder ofta till sämre mätvärden på grund av avlagringar, 

alternativt att processfluidet på andra vis kan vara svårt att hantera eller är besvärligt vid 

underhåll. Acosense AB är ett nystartat företag baserat på forskning från ABB. Acosense 

huvudprodukt är akustiska system för online-analys av processfluider. Mättekniken som 

kallas för Aktiv Akustisk Spektrometri är helt beröringsfri. Instrumentet mäter 

fysikaliska egenskaper hos vätskor genom att sända ljudvågor genom processfluidet. 

Ljudsignalens dämpning registreras av två sensorer och genererar ett spektrum. Genom 

att korrelera spektrumen gentemot laborationsresultat med hjälp av multivariat analys, 

fås en matematisk modell som sedan ger information om egenskaper så som viskositet, 

koncentration, torrsubstans, densitet m.m.  

 

Acosense har tidigare verifierat tekniken för applikationer som torrsubstans- och 

viskositetsmätningar, men expanderar nu till andra användningsområden. Som en del i 

denna expansion har ett projekt gällande möjligheten till realtidsanalys av specifik yta 

hos kiselsol för en ny mätposition hos Akzo Nobel utförts. 

 

Kiselsol är en vätska som lätt ger beläggningar. Beläggningarna, som består av små 

kiselpartiklar täcker och kan förstöra instrument som placeras i rör eller på annat sätt förs 

in i processen. Detta kan resultera i felaktiga mätresultat. Akzo Nobel är intresserade av 

att möjliggöra realtidsanalys av specifik yta. Detta för att bättre kunna styra processen i 

framtiden.  

 

Den mättekniken som tillämpas av Acosense kräver hög noggrannhet i 

laboratorieanalyser. Huvuddelen av arbetet har involverat insamling och analys av en stor 

mängd kalibreringsprover. Prover från processen tas idag ut manuellt av fabriks-

operatörer. Tidigare har skillnader i operatörernas provtagning uppstått då den utförts av 

många olika personer vilket ibland leder till skillnader i arbetsmetodik. Hur noga tid för 

provtagning har registrerats för instrumentet har också varierat. Detta har resulterat i att 

laborationsresultaten varit bristfälliga som kalibreringsunderlag och gjort det svårt att 

korrelera resultaten från Akzo Nobels egna analyser med spektrum från Acospector. Icke 

representativ data resulterar i en sämre predikterande modell för processen då denna 

utgår ifrån noggrannheten laborationsresultaten. 

 

Syftet med projektet var att validera Acosense teknik för den aktuella mätvariabeln 

specifik yta. I ett mer långsiktigt perspektiv var syftet även att skapa ett underlag 

gällande provtagnings- och labbmetodik inför framtida installationer av Acospector.  

 

Målet med projektet var att skapa ett bra kalibreringsunderlag för mätpositionen och 

validera tekniken för den aktuella mätpositionen. Detta för att sedan skapa en kalibrerad 

modell som kan prediktera egenskaper hos ett valideringsset. Andra mål var att 

genomföra en utvärdering av aktuella labbrutiner hos Akzo Nobel, för att kunna optimera 

processen med avseende på provtagning och presentera resultatet i en rapport samt 

genom ett muntligt föredrag på KTH och Akzo Nobel. De begränsande faktorerna för 

projektet har varit tiden, 10 veckor vilket motsvarar 15 högskolepoäng och hur 

produktionen sett ut i Akzo Nobels fabrik, vilket avgjort hur möjligheterna till att ta ut 

prover sett ut och därmed också påverkat innehållet i kalibreringsunderlaget.      
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Figur 1. Vänster: Olika former av amorf kiseldioxid. Höger: Kiseldioxidpartiklar. (3) 

2. Bakgrund 
Nedan följer en beskrivning av Akzo Nobels produktion beträffande kiselsol, tekniken 

Aktiv Akustisk Spektrometri och multivariat analys, som varit en viktig del i analysen av 

resultaten från projektet. 

2.1 Akzo Nobel och kiselsol 
Akzo Nobel Pulp & Performance Chemicals (tidigare Eka Chemicals) ingår i Akzo 

Nobelkoncernen och är en utav de största producenterna av bleknings- och 

prestationskemikalier för massa- och pappersindustrin. Akzo Nobel PPC har 

produktionsanläggningar på 36 platser i 19 länder runt om i världen. I en av deras 

fabriker i Bohus tillverkas kiselsol som exempelvis används vid papperstillverkning, 

juice- och ölklarning, batteritillverkning, pH-justering, och inom elektronikindustrin. Vid 

den produktionslinje som varit aktuell för projektet tillverkas i dagsläget sex stycken 

olika kiselsolprodukter med varierande egenskaper. (1) 

 

Kiselsol är en kolloidal dispersion av amorfa kiseldioxidpartiklar. Kisel är, efter syre det 

vanligaste grundämnet i jordskorpan och hydrosfären. Kisel förekommer aldrig fritt utan 

oftast i föreningar med syre. I kiseldioxid är atomerna arrangerade i tetraeder. (2)  

Partiklarna i kolloidal kiselsyrasol, se figur 1 har en partikelstorlek på 3 – 150 nm och en 

specifik yta på 50 – 1200 m
2
/g. Detta kan jämföras med kiselgeler som har en 

partikelstorlek på 2- 20 µm och en specifik yta på 100 – 800 m
2
/g. Kiselsol är i 

vätskeform medan andra former, så som utfälld kiseldioxid och kiseldioxidgeler är i 

pulverform. (3)   

 Kiselsol graderas oftast efter specifik yta och att bestämma den specifika ytan är även ett 

snabbt och pålitligt sätt att uppskatta den genomsnittliga partikelstorleken, se nedan. 

 

   
     

    
 

Ad  Specifik yta 

ds  Partikeldiameter hos en partikel med specifik yta motsvarande medelytarean hos 

  partiklarna. 

ρ  densitet  

 

Hur hög koncentration av kiselsolpartiklar som är möjlig i en lösning, utan att de faller ut 

bestäms av partikelstorlek eller specifik yta. Mindre partiklar eller större specifik yta 

kräver mer lösningsmedel än stora partiklar eller kiselsol med mindre specifik yta. (4) 
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2.1.1 Tillverkningsprocessen 
Tillverkningsprocessen för kiselsol på Akzo Nobel i Bohus visas i figur 2 och består utav 

fyra olika delsteg: 

 

A. Upplösning av råglas 

B. Jonbyte för att reducera natriumhalten 

C. Polymerisation av kiselsyra 

D. Efterbehandling för att koncentrera och stabilisera kiselsolen  

A. Vid tillverkning av kiselsol används en övermättad kiselsyralösning, gjord från fast 

vattenglas, s.k. råglas. Vattenglas (3 SiO2∙Na2O) produceras från fasta klumpar råglas 

som löses upp i vatten genom att omvandlas till kiselsyra, Si(OH)4, se reaktion [1].  

 
                                              [1] 
 

När en lösning av monomerer, Si(OH)4 bildas, vid en koncentration större än 100-200 

ppm SiO2, polymeriseras monomeren genom kondensation. Angiven koncentration SiO2 

är större än lösligheten för den fasta fasen av amorf kisel och polymerisationen kräver 

frånvaro av fast fas som den lösta kiseln kan fästa på. Under dessa förhållanden formeras 

dimerer samt olika former av kiselsyra med högre molekylvikt. (5) Efter 

upplösningsprocessen har lösningen ett pH mellan 11 och 13. 

 

B. För att kunna skapa stabila soler behöver halten natriumjoner sänkas i lösningen. 

Detta görs i en jonbytare där natriumjoner byts ut mot vätejoner och en sur lösning (ca 

pH 2) erhålls. (6)  

 

C. Flödet från jonbytaren leds vidare till en reaktor. Till reaktorn sätts även basiskt löst 

vattenglas varpå polymerisation påbörjas. Polymerisationsreaktionen, som antas ske 

stegvis, sker genom att en kiselsyramolekyl kondenserar en vattenmolekyl i taget (5) och 

sker under en förhöjd temperatur för att gynna partikeltillväxten. Kondensationen leder 

till formering av en polymer bestående av kisel och delvis reagerad kiselsyra. Eftersom 

polymerer inte bara reagerar med andra monomerer utan även också med varandra, bildas 

sfärer med en komposition av SiO2 i kärnan och Si(OH)x på ytan (x har ett värde mellan 

ett och tre). (6)  

 

  

Figur 2. Översiktlig skiss över tillverkningsprocessen för kiselsol. A) Upplösning av vattenglas. B) Jonbyte för 

att reducera natriumhalten. C) Polymerisation av kiselsyra. D) Efterbehandling för att koncentrera och 

stabilisera kiselsolen. 



4 

 

Stabiliteten för ett kolloidalt system påverkas till störst del av saltkoncentration och pH i 

lösningen. Lösningens pH påverkar ytladdningen hos de kolloidala sfärerna. Salter 

minskar repulsionen mellan sfärerna och kan orsaka att de börjar klumpa ihop sig och en 

gel fås. Gelning sker främst vid ett pH runt 5 medan polymerisation främjas av ett högt 

pH. Dock stannar processen snabbt av vid pH över 10. Detta beror på att 

upplösningshastigheten av kisel då ökar dramatiskt. (5) 

 

Figur 3 visar att ett pH över 7 ger en tillräckligt hög ytladdning för att sfärerna ska 

repellera varandra, om det ej finns salter i lösningen som minskar repulsionen. I reaktorn 

är pH ca 8 och saltkoncentrationen är låg. På grund av detta fås ingen gel och 

viskositeten hos lösningen är låg och varierar endast lite. (6)    

 

D. Reaktorn följs av en indunstare. Detta stegs syfte är att koncentrera produkten. 

Polymerisationsreaktionen fortsätter här, vilket kan medföra en viss tillväxt av 

partiklarna och därmed en mindre specifik yta. (6) 

 

Indunstning ger fördelen av att hög temperatur vilket hjälper till att befästa den något 

porösa kiselsolens struktur som formerades vid lägre temperaturer. Den höga 

temperaturen ger även en viss fortsatt tillväxt för partikelstorleken då denna gynnas av 

hög temperatur. (5)  

2.2 Acosense och Acospector Acoustic Chemometer 
Acosense startades 2009 som ett spin-off-företag från ABB. Företaget utvecklar och 

säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett instrument som beröringsfritt mäter 

komplexa vätskor i processindustrin och erbjuder realtidsanalys utan uttag av prover. 

Mätutrustningen kan även installeras, kalibreras och underhållas utan processtopp.    

2.2.1 Tekniken 
Vid aktiv akustisk spektroskopi sänds en ljudsignal ut. Det som sedan mäts är ljudets 

dämpning, även kallat attenuering jämfört med den ursprungliga signalen. I ett homogent 

medium färdas ljudvågor, precis som ljus rakt från källan. I ett heterogent medium som 

t.ex. suspensioner eller emulsioner förändras dock ljudsignalen och hur den färdas.  

 

Figur 3.  Figur 3. Flödesschema över polymerisation och gelning 

för kiselsol. (5) 
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Mekanismer som påverkar ljudsignalen är: 

 

 Inre mekanismer 

 Strukturella mekanismer 

 Elektrokinetiska mekanismer  

 Termodynamiska mekanismer  

 Viskositets mekanismer  

 Spridningsmekanismer 

  

Sändaren för Acospector avger en ljudsignal med en frekvens på 0-50 kHz, vilket 

resulterar i våglängder som är mycket större än de partiklar som finns i fluidet och 

avståndet mellan dem. Detta gör att strukturella och elektrokinetiska mekanismer kan 

bortses från. Med denna förenkling kan den totala attenueringen anses vara en summa av 

de övriga attenueringsmekanismerna: (7) 

 

α=αin+αter+αvis+αsp 

 

α  den totala attenueringen 

αin  attenuering pga. inre mekanismer 

αter attenuering pga. termodynamiska mekanismer  

αvis  attenuering pga. viskösa mekanismer 

αsp  attenuering pga. spridningsmekanismer 

 

Mätanordningen Acospector, se figur 4 

består av en signalomvandlare, en 

dataanalysenhet, en sändare och två sensorer. 

Sändaren och sensorerna fästs på röret med 

hjälp av lim eller spännband. När ljudvågen 

färdas genom en partikel, emulsion eller 

liknande dämpas den på grund av olika 

kemiska och fysikaliska egenskaper hos 

fluidet. Den akustiska signal som mäts av 

sensorerna är resultatet av interaktioner 

mellan utsänd signal och mellan signaler 

från partiklar. Effekter som registreras är 

frekvensspecifika Genom att mäta dessa 

effekter för ett specificerat frekvensintervall 

kan ett akustiskt spektra erhållas.  

 

Spektrum från Acospectorn tas fram genom att signalen från sändaren som registreras 

som tidsserier av sensorerna. Tidsserierna behandlas sedan med Discrete Fourier 

Transform, DFT. Detta resulterar i ett spektrum, som sedan utvärderas med multivariat 

analys. Resultatet blir en matematisk modell som kan prediktera ett stort antal kemiska, 

fysikaliska och mekaniska egenskaper hos processen, fluidet och partiklar i fluidet.   

 

  

Figur 4. Acospector. Sändaren är fäst på röret med de två 

sensorerna fästa på motsatt sida. Ljudvågor sänds ut som 

sedan interagerar med fluidet och attenueras. (12) 
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2.3 Multivariat analys  
I fallet för Acospectorn på Akzo Nobels anläggning, är mängden av fysikaliska och 

kemiska egenskaper hos fluidet som påverkar signalen stor. Spektrum som fås under 

mätningar består av ett stort antal frekvenser som innehåller information om processen 

men också brus. För att skilja på information och brus och extrahera rätt information 

användes de multivariata analysmetoderna pricipalkomponentanalys, PCA och partial 

least square, PLS i projektet. Både PCA och PLS är metoder som reducerar 

multidimensionell data till lägre dimensioner genom att beräkna s.k. 

principalkomponenter, PC. Om det finns en korrelation mellan ett dataset (t ex spektrum) 

och målvariabler (t.ex. specifik yta, koncentration m.m.) kan dessa sedan med PCA och 

PLS ge en modell som kan prediktera nya värden för målvariablerna. (8) 

 

2.3.1 PCA 
PCA summerar variationen hos en datatabell. Detta görs genom att projicera 

datamängden på ett antal principalkomponenter som väljs så att den beskriver så mycket 

av datamängdens varians som möjligt. PCA kan illustreras grafiskt i score plots och 

loading plots vilket ger en tydlig överblick av resultaten. Avvikande observationer och 

annan information kan då observeras och utredas. Score ploter visar observationernas 

projektion på ett plan i den multidimensionella rymden och grupperingar är observationer 

som bidrar med liknande information. Loading ploter visar vilken vikt på 

principalkomponenterna som varje observation bidrar med, alltså hur de påverkar planets 

orientering i den multidimensionella rymden. (8)  
 

2.3.2 PLS 
PLS är en metod utvecklad ur PCA för att bygga modeller som beskriver en eller fler 

målvariabler. PLS hanterar både datavariabler, t.ex. spektrum i en X-matris såväl som 

målvariabler, t.ex. specifik yta, i en Y-matris och modellerar sambandet mellan dessa. 

Resultaten från PLS kan, precis som de från PCA granskas i en score plot som visar 

sambandet mellan X- och Y-matrisen och i en loading plot som visar korrelationerna 

mellan X- och Y-variablerna. PLS illustreras grafisk i figur 5. (8)  

 

Figur 5. a) Varje observation har ett värde för varje frekvens som projiceras i en multidimensionell X-rymd, se 

vänster bild. Detta värde motsvarar även ett värde i Y-rymden för t.ex. specifikt yta, se höger bild. b) Steg två 

är att ett antal principal komponenter beräknas som beskriver datan så bra som möjligt och reducera antalet 

dimensioner. c) Övre bild: Score ploter visar observationernas projektion på principalkomponentsplanet. Nedre 

bild: Loading ploter visar varje variabels påverkan på principalkomponenterna. 
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Arbetsgången för att kalibrera en modell med multivariat analys är att specificera 

analyterna, välja ut ett representativt kalibreringsset, utföra mätningar av målvariablerna 

Y och variablerna X, utvärdera rådata, beräkna och utvärdera kalibreringsmodellen och 

sist prediktera nya Y-värden från ett dataset som ej använts för att skapa den kalibrerade 

modellen. (8)  

 

2.3.3 Validering 
PLS, precis som andra metoder för regressionsmodellering, generar ibland modeller vars 

relevans bör ifrågasättas även om de bedöms som signifikanta. Modellen kan delvis 

valideras med hjälp av metoder som korsvalidering, permutationstest och CV-ANOVA. 

Dessa tre metoder använder datan som bygger modellen för att validera modellen till 

skillnad från ett externt dataset, vilket behövs för att ytterligare bedöma modellens 

relevans. Nedan beskrivs valideringsmetoderna övergripande:  

 

Korsvalidering 
Korsvalidering bygger på att data delas upp i en del som används för att bygga en modell 

och en del som utnyttjas för att testa modellens prediktionsförmåga. Resultaten från 

denna validering redovisas i detta projekt i grafer med predikterade och befintliga y-

värden uppritade. Målet är att dessa kurvor ska vara så lika varandra som möjligt.   

 

 

Permutationstest 

Ett permutationstest kontrollerar om prediktionerna från modellen är slumpvisa genom 

att producera nya modeller från samma data men med omrörd inbördes ordning. 

Resultaten från ett sådant test kan visualiseras i en scatter plot. Figur 6 visar resultat från 

permutationstest av två olika modeller. Vertikalaxeln visar R2- och Q2-värdena för 

originalmodellen till höger och de y-permuterade modellernas till vänster. På den 

horisontella axeln visas korrelationen mellan permuterade y-vektorer och original-y-

vektorn för den valda målvariabeln.  Q står för hur bra modellen predikterar och R för 

hur bra modellen passar befintlig data. Den vänstra modellen i figur 6 har ett bra resultat 

vilket indikeras av att alla Q2-värden (markerade med □, blå), till vänster är lägre än 

punkterna från orginaldatan till höger eller att den blå regressionslinjen av Q2-punkterna 

skär vertikalaxeln vid 0 eller nedanför. Alla R2-värden (markerade med ∆, gröna) till 

vänster är även lägre än originalvärdet till höger. Modellen till höger i figur 6 är däremot 

en modell som inte kan anses vara giltig. (8)   

 

Figur 6. Resultat från permutationstest av två olika modeller. Scatter ploten till vänster visar ett 

bra resultat medan ploten till höger visar att modellens prediktioner antagligen är slumpmässiga. 

I ploterna representerar X-axeln R2 för interkorrelation mellan ursprungliga y och av 

permutationstestet framtagna slumpmässiga y-vektorer. Y-axeln visar R2- och Q2-värden av 

originalmodellen till höger och de permuterades till vänster (13)   
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CV-ANOVA 
CV-ANOVA (Cross validation analysis of variance) är ett diagnostiskt verktyg i Simca-

P+ för att granska pålitligheten av en PLS-modell. Verktyget jämför två modeller efter 

storleken på deras residualer efter att modellerna anpassats till samma data. En CV-

ANOVA-granskning resulterar i en tabell där bland annat F-test utförts och ett 

probabilitetstest. Probabilitetstest anger om en modell med angivet F-värde kan vara ett 

slumpmässigt resultat. En signifikant modell bör ha ett p-värde lägre än 0,05. (8)    
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3. Genomförande 
För projektet installerades Acospector på Akzo Nobels anläggning. Instrumentet 

placerades utanpå ett cirkulationssystem anslutet till reaktorn, se figur 7. 

Laborationsprover med kiselsol togs ut från processen samtidigt som spektral data 

sparades i Acospector genom en knapptryckning. Laborationsproverna analyserades 

sedan för densitet, specifik yta, Na2O-halt, viskositet, konduktivitet, pH och turbiditet 

med Akzo Nobels laborationsutrustning. Resultaten från analyserna korrelerades med 

spektrum från Acospectorn genom multivariat analys. Vid genomförandet av den 

multivariata analysen utfördes PCA på både datasetet med frekvenser så väl som 

datasetet med laborationsresultaten. Detta för att utvärdera kalibreringsunderlaget och 

hitta eventuellt avvikande observationer.  

 

Då spektral data ofta innehåller brus granskades även erhållen data med hjälp av PCA 

efter detta. Efter utförd PCA användes PLS för att undersöka om en modell med bra 

predikterande förmåga för specifik yta kunde tas fram. 

Under projektet utfördes den multivariata analysen i programmet Simca P+. Uttagna 

kalibreringsprover analyserades i Akzo Nobels labb. Analyserade parametrar, metoder 

och analysinstrument beskrivs i kapitel 3.3.  

3.1 Försöksplanering 
Vid den aktuella tillverkningslinjen produceras i dagsläget sex stycken olika produkter. 

Målet var att täcka in så många av produkterna och så stora variationer som möjligt i 

kalibreringsunderlaget. Som lägsta gräns sattes att fyra produkter med varierande 

specifika ytor skulle finnas med i kalibreringsunderlaget, för att få tillräckligt med 

underlag för att bygga en första modell. Provtagningen av kiselsol var planerad att 

genomföras i tredagarskampanjer varje vecka, med provtagning åtta gånger om dagen 

med ca en timmes mellanrum.   

3.2 Provtagningsrutin 
Vid provtagning cirkulerades och kyldes kiselsol ner till 20ºC i ett rörsystem från 

reaktorn som även Acospector var fäst på. Varje provtagning markerades på Acospector 

med hjälp av en provtagningsknapp, för att kunna korrelera ljudspektrum med 

laborationsresultat från samma tidpunkt. Knapptryckningen gör att en större mängd data 

endast lagras vid den tidpunkt som provtagning utförs.  

Figur 7. Processskiss för kiselsoltillverkningen mätposition för Acospector. 
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3.3 Analysmetoder och utrustning 
Många av kiselpartiklarnas egenskaper, så som partikelstorlek kan härledas från 

partiklarnas fysikaliska egenskaper t.ex. viskositet och turbiditet (5). Nedan följer en 

beskrivning av de analysmetoder som använts och deras syfte. Använd utrustning visas i 

tabell 1. Se beskrivning i kapitel 2.2 gällande tekniken för Acospectorn.  

 
Tabell 1. Lista över analysinstrument som använts under projektet.  

Mätning Instrument Övrigt Enhet 

Densitet Anton Paar Density 

Meter DMA 4500M 

 g/m3 

Specifik yta Titrino GDP 751 pH-elektrod med KCl 

som innerlösning. 

m2/g 

Na2O Mettler Toledo DL12 

Titrator 

 mmol 

Viskositet Brookfield Model DV-

II + Viscosimeter 

Spindel 00 och 

hastigheten 100 rpm 

cP 

Konduktivitet   µS/cm 

Turbiditet Hach Model 2100P 

ISO 

nephelometrisk signal FNU 

 

pH Titrino GDP 751 pH-elektrod med KCl 

som innerlösning. 

 

 

Densitet 

Genom att bestämma densiteten hos kiselsolen kan, med hjälp av densitetskurvor för 

olika kiselsoler (densitet plottad mot halt SiO2) viktsprocenten SiO2 i provet bestämmas. 

Detta är nödvändigt för att kunna utföra vidare analys av specifik yta hos kiselsolen. 

 

Specifik yta 

Analys av specifik yta gjordes genom Searstitrering, en empirisk metod för att bestämma 

ytan hos kolloidal kisel genom titrering av kiselsollösning från pH 4 till 9 med 0,1 M 

NaOH. Instrumentet utför titreringen automatiskt efter manuell provupparbetning enligt 

R.K. Iler (Titration method, sida 353) och beräknar den specifika ytan. En Searstitrering 

analyserar antal SiOH-grupper som finns tillgängliga för reaktion. Metoden gör 

antagandet att kiselgruppernas densitet är konstant. (9)  

 

Analys av specifik yta kan sedan användas för att beräkna den genomsnittliga 

partikelstorleken, se kapitel 2.1.  

 

Na2O-halt och ratio SiO2/Na2O 

Instrumentet titrerar en lösning av kiselsol (som är basisk) med HCl ner till pH 4,5 och 

beräknar vikt-% Na2O. Na
+
 verkar som stabiliseringsagent under kiselsoltillverkning. I 

frånvaro av andra salter kan koncentrationen av Na
+
 beräknas från koncentrationen av 

SiO2 och ratio SiO2/Na2O. (5)  

 

Viskositet 

Under tillverkningsprocessen varierar kiselsolens viskositet endast litet. En ökning av 

viskositeten kan indikera att gelning börjat ske. 
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Konduktivitet 

Konduktivitet är ett mått på den totala salthalten. Om koncentrationen för ett ämne 

ändras under tiden som de andra ämnenas är konstanta, kan konduktiviteten användas 

som ett mått på koncentrationen för det ämnet. (10)  

 

Turbiditet 

Turbiditet mäter ljusets spridning i provet och påverkas även av absorbans. Absorbans 

kan ge information om förändringar i produktkvalitet så som variationer i partikelstorlek 

och närvaro av aggregat, större partiklar eller skräp. (5) 

 

pH 

pH är en viktig parameter för kiselsoltillverkning då en liten förändring i pH kan 

innebära stora förändringar i hur kiselsolen beter sig (5).  

3.4 Översikt och kartläggning av laborationsrutiner  
I dagsläget utförs laborationsanalyser med avseende på specifik yta, pH, viskositet, 

turbiditet, Na2O-halt, konduktivitet och densitet manuellt av operatörer i kiselsolfabriken 

i slutet av varje batch, eller var fjärde timme vid kontinuerlig process. Analyserna utförs 

enligt samma instruktion och med samma typ av instrument för respektive variabel som 

angetts för projektet i kapitel 3.3.  

 

Under projektets gång har laborationsresultaten från projektet jämförts med operatörernas 

laborationsresultat för att se om och hur dessa i så fall skiljer sig. Operatörerna utför 

mätningar i ett labb med nära anslutning till fabriken medan projektets mätningar har 

analyserats i Industrial Specialties labb på området.  

 

Det har även undersökts i litteraturen hur vida kylning vid provuttagning, tid mellan 

provuttag och utförd analys samt provupparbetning påverkar resultatet för specifik yta.  
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4. Resultat 
Nedan följer resultaten från projektet. Kapitel 4.1 redovisar resultaten från den 

multivariata analysen av kalibreringsunderlaget och kapitel 4.2 visar resultaten från 

utförd validering av modellen- Kapitel 4.3 visar resultaten från granskningen av Akzo 

Nobels laborationsmetodik för specifik yta. 

4.1 Resultat från multivariat analys 
Projektets kalibreringsunderlag resulterade i 83 observationer (varje observation är ett 

provtagningstillfälle) som representerar fem av de sex olika kiselsolprodukterna. 

Produkten som ej representeras i underlaget är dock identisk med en av de analyserade 

produkterna i produktionssteget som analysen utförts på. Nedan redovisas resultaten från 

analys med PCA och PLS. Först genomförs PCA av respektive indata för sig, dvs. en 

PCA av frekvenserna för att se hur relaterar till varandra och identifiera avvikelser och en 

PCA av laborationsresultaten för att även granska dessa för avvikelser. 

 

4.1.1 Resultat från PCA av spektrum 
Analys av spektrumen gav en score plot, se figur 8 som visade att observationer från 

samma produkt hamnade tillsammans, dvs. produkterna grupperade sig och går därmed 

att särskilja frekvensvis. Score ploten visade även att det fanns ett antal avvikande 

observationer i datan, observation 1 (grön), 11, 12 och 13(rosa). Dessa observationers 

avvikande beteende undersöktes vidare. 

 

 

Figur 9 visar samma score plot som figur 8 men med färgning efter tid som 

observationerna utförts. Detta visar att observationerna även hänger ihop tidsmässigt.  

 

 

Figur 8. PCA-score plot för frekvenserna. Observationerna är färgade efter produkt. Grupperingarna 

visar att produkterna går att särskilja. Avvikande observationer som ej bidrar med samma information 

som övriga är observation nummer: 1(grön), 11, 12, 13(rosa). 
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4.1.2 Resultat från PCA av laborationsresultaten 
Även laborationsresultaten analyserades med PCA. Erhållen loading plot, figur 10 visade 

att de egenskaper som relaterade till varandra enligt modellen var specifik yta, Na2O-halt 

och konduktivitet.  

 

Figur 9. PCA-Score plot. Observationerna är nu färgade efter tid och grupperar sig fortfarande på samma sätt som i 

figur 8. 

Figur 10. Loading plot för laborationsresultaten. Ploten visar att målvariablerna specifik yta, Na2O-halt och 

konduktivitet är starkt korrelerade. 
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Score ploten från PCA, se figur 11 visade att det fanns avvikande observationer även 

bland laborationsresultaten. Dessa observationer var nummer 3(grön), 36, 39, 42, 45 och 

48(röda). Även dessa observationers avvikande beteende undersöktes vidare. 

4.1.3 Resultat från granskning av avvikande observationer 
De avvikande observationerna utreddes vidare för att se hur de avvek och om de kunde 

uteslutas från kalibreringsdatan.  

 

För observationerna 1, 11, 12 och 13, som identifierades som avvikande observationer i 

PCA för frekvenserna, jämfördes spektrum med observationer från samma produkt. För 

observation 1 kunde ingen skillnad ses i spektrumet och avvikelsen bör därför komma sig 

av något avvikande i produktionen, se figur 13. För observation 11, 12 och 13 skiljde sig 

däremot spektrumen, se figur 12 och kort efter dessa observationer låg mätinstrumentet 

Acospector nere.  

 

Observation 3 avvek med avseende på laborationsresultat enligt score ploten, se figur 11. 

Vid granskning av laborationsresultaten avviker detta värde endast vad det gäller 

viskositet.  

 

Observation 36, 39, 42, 45 och 48 har alla extremt höga specifika ytor (ca 1100 m
2
/g) 

jämfört med övriga observationer (ca 100-500 m
2
/g). Laborationsanalyserna för dessa 

observationer var osäkra då analyserad kiselsol innehöll såväl vatten som vattenglas och 

kiselsol. 

 

På grund av ovan nämnda skäl uteslöts observationerna 1, 11, 12, 13, 36, 39, 42, 45, och 

48 efter granskning. De kunde härledas till en avvikelse antingen pga. mätinstrumentet, 

osäkerhet i laborationsanalyser eller produktionen. Observation 3 uteslöts ej för 

modellering av specifik yta då denna observation inte avvek i detta avseende.  

 

Figur 11. Score plot för laborationsresultaten. Avvikande observationer är 3, 36, 39, 42 45, 48. 
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Figur 13. Jämförda spektrum för observation 11 och 29. Visar på skillnader i själva spektrumet, vilket beror på 

Acospectorn som sedan gick ner något efter observationerna 11, 12 och 13. 
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Figur 12. Spektra för observation 1 jämfört med spektra för observation 7. Detta visar då spektrumen beter sig på 

liknande sätt att det ej är Acospectorn som är orsaken till varför observation 1 avviker. Avvikelsen i observation 1 beror 

förmodligen på en variation i produktionen. 
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4.1.4 Granskning av brus i modellen 
Då spektral data ofta innehåller brus granskades modellen för eventuellt utesluta 

frekvenser som kan störa modellen. Figur 14 visar en loading plot och line plot med 

spektrum från en PCA gjord på en ny uppsättning data där de avvikande observationerna 

exkluderats, se ovan. De röd- och blåmarkerade ”svansarna” kan härledas till samma 

position i spektrumen som innehåller information från låga frekvenser. Dessa frekvenser 

kunde uteslutas eftersom bruset i dessa låga frekvenser kan härledas till att komma från 

närliggande pumpar och andra ljudstörningar och vibrationer i fabriksmiljön i Akzo 

Nobels fabrik.  
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Figur 14 Övre bild: Loading plot för frekvenserna. Variabler som bidrar med likande information grupperas, de är 

korrelerade. ”Svansarna” i loading ploten är brus och härrör från samma lågfrekvensområde i spektret, se nedre 

bild. Nedre bild: Frekvensspektra för observationerna. Värdena i ”svansarna” från bilden ovan är markerade med 

samma färg. 
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4.1.5 Resultat från PLS utförd på granskad data och utan avvikande 
observationer för specifik yta samt brus 

Nästa steg var att bygga en modell utifrån de kvarvarande data, dvs. utan uteslutna 

observationer, se ovan och frekvenser som innehåller brus. Resultatet från PLS-

modelleringen blev en modell bestående av sju komponenter och med bra passning och 

prediktion.    

Figur 15 visar en score plot från PLS-analysen och figur 17 en graf med predikterad 

specifik yta plottat mot uppmätt specifik yta. Produkt B grupperar sig avvikande från de 

andra produkterna, men att utesluta dessa observationer visade sig resultera i en sämre 

predikterande modell.  

 

 

Figur 15. Score plot från PLS utförd på granskad och rensad data. Produkterna grupperar sig fortfarande. 
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Figur 16. De gröna staplarna (vänster), beskriver hur stor variation som beskrivs av varje komponent. De blå staplarna 

(höger) indikerar hur väl modellen predikterar nya värden. För modellen är 91 % av variansen beskriven av 

komponenterna och modellen har en predikterande förmåga på 0,87. Målet för R är 100 % och för Q 1.  



18 

 

Figur 16 visar hur mycket av kalibreringsunderlagets varians som är modellerad för varje 

principalkomponent. Summerat förklarar modellen 91 % av variansen i 

kalibreringsunderlaget och har en predikterande förmåga på 0,87. En perfekt modell 

beskriver 100 % av variansen och har en prediktionsförmåga, Q som är 1.  

 
Figur 17. Observerade värden plottade mot predikterade värden. 

4.2 Resultat från validering PLS modellen för specifik yta 

PLS modellen för specifik yta som tagits fram validerades genom korsvalidering, CV-

ANOVA och permutationstest.  

 

Figur 18 visar korsvalidering för modellen. Den svarta linjen visar predikterade Y-

värden och den röda streckade observerade. Korsvalideringen tyder på en bra modell då 

linjerna följs åt.  

Figur 18. Resultat från korsvalidering. 
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Figur 19 visar resultatet från validering genom CV-ANOVA. Modellen har ett högt F-

värde och ett mycket lågt p-värde på 2,45*10
-15

, vilket är under gränsen 0,05 som nämnts 

tidigare, se kapitel 2.3 och tyder på att modellens resultat ej är slumpmässiga.  

Permutationstestet, se figur 20 visade också att modellens värden ej är slumpmässiga då 

modellen ej har en lutning nära noll på regressionslinjen och ej heller ett högt intercept.  

Modellen som tagits fram i projektet har en bra passning samt predikterande förmåga och 

har bra värden i de valideringar som utförts. Observationerna för produkt B avviker i 

score ploten, figur 15, men trots detta får modellen bra värden. 

 

  

Figur 19. Resultat från CV-ANOVA. Modellen har ett F-värde på 16,3122 och ett p-värde på 2,45427*10-15. 

15. 

Figur 20. Resultat från permutationstest. De permuterade y-vektorerna har låg korrelation med original y-vektorn och har 

även lågt lägre Q- och R-värde än originalpunkterna, vilket tyder på att modellens resultat ej är slumpmässiga. 
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4.3 Resultat från granskning av Akzo Nobels provtagnings- och 
labbmetodik för specifik yta 

Faktorer som har visat sig kunna påverka resultatet för specifik yta är tid som förflutit, 

från det att prover tas ut, till dess att analys utförs och pH-elektrodens känslighet. Ju 

längre tid som går från det att provet tagits, desto lägre specifik yta då partikeltillväxten 

fortsätter även efter provuttag. pH-elektrodens känslighet avgör hur bra titreringen kan 

startas och avbrytas vid rätt pH-värde och ger därmed mer korrekta värden ju känsligare 

den är. Skillnader i projektets resultat från specifik yta-mätningarna och 

fabriksoperatörers har observerats. Projektets resultat var konstant lägre än operatörernas 

(ca 10-20 m
2
/g), se figur 21.  

 

Litteratur som granskats för projektet har ej redogjort för hur kylning påverkar 

provupparbetningen, eventuellt bromsas endast partikeltillväxten. Spädning har i andra 

försök bedömts ha ringa betydelse på resultatet för specifik yta. (11)  

 

 

  
Figur 21. Operatörers laborationsresultat till vänster jämfört med projektets till höger. Varje rad representerar 

resultaten för analys av specifik yta vid ungefär samma tidpunkt. 
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5. Diskussion 
Projektet utfördes under en begränsad tid vilket inneburit ett begränsat 

kalibreringsunderlag för modellen. Dock visade sig det begränsade underlaget redan nu 

utgöra ett bra kalibreringsunderlag, med låg spridning i laborationsresultaten och en bra 

modell. En punktinsats som detta projekt har genererat bra data under en kort tid och 

visat hur viktigt det är att begränsa spridningen i det laborativa kalibreringsunderlaget för 

att erhålla en bra modell redan från start. Jämförelse med fabriksoperatörers resultat för 

specifik yta och andra analyser under projektet har indikerat att hur noga analyserna 

genomförs skiljer sig. Detta resulterar i spridning i resultaten som ej är önskvärt för 

kalibreringsdata. Projektet har visat att det är av största vikt att laborationsresultaten har 

så låg felmarginal och spridning som möjligt.  

 

Några förändringar av Akzo Nobels laborationsinstruktion har inte kunnat föreslås. Det 

är snarare utförandet som behöver bli mer noggrant och konsekvent utfört. Viktiga 

parametrar för ett bra resultat vid analys av specifik yta är noga invägning av kiselsol, 

pH-elektrodens känslighet och hur lång tid som går mellan provuttag och analys. 

Provupparbetning så som spädning har i andra studier visat sig ha försumbar effekt (11) 

och hur kylning av proven påverkar resultatet har ej kunnat utredas med hjälp av 

litteraturen. Kylning, så som den som utförs vid provtagningen, verkar endast stanna av 

eller bromsa partikeltillväxten (5).  

 

Det har konstaterats att projektets laborationsresultat är lägre an fabriksoperatörernas. 

Vad detta beror på har inte säkert kunnat fastställas. Noggrannheten i labbförfarandet 

verkar vara det som orsakar att fabriksoperatörernas egna resultat skiljer sig åt och 

därmed även skiljer sig från projektets med ca 10-20 m
2
/g vid varje analys. Om tiden 

som förflutit från det att prov tagits till dess att analys utförts också bidrar till denna 

spridning har ej fastställts. I projektets analysresultat visade det sig att redan en timme 

efter provtagningen erhölls en något lägre yta, ca 10 m
2
/g. Om det är önskvärt för Akzo 

Nobel att minska spridningen i resultaten bör alla som ska utföra analyserna informeras 

om hur de utförs på bästa sätt och varför.   

 

Granskningen av insamlad data visade att såväl laborationsresultaten som spektrumen 

innehöll en del avvikande observationer. Att granska dessa var viktigt för att kunna gå 

vidare med fortsatt PLS-modellering. Om de avvikande observationerna kan härledas till 

variationer och t.ex. instrument problematik eller osäkerhet i laborationsresultat kan de 

eventuellt uteslutas vilket nu var fallet. Hade dessa observationer funnits kvar i 

modelleringen finns en risk att de får oproportionerligt stor tyngd jämfört med övriga 

observationer i modellen och därmed påverkat modellens prediktionsförmåga.  

 

Kalibreringsunderlaget granskades även för att se om brus förekom i spektrumen. Det 

visade sig att spridda värden i figur 14 kunde härledas till låga frekvenser som ofta 

orsakas av pumpar och andra störningar i fabriksmiljö, varpå dessa frekvenser uteslöts. 

Under de första dagarna under provtagningen fanns det ej någon isolering runt röret och 

Acospector. Isolering sattes på plats den 10 maj 2012 men inga skillnader som kunde 

kopplas till detta kunde utläsas i spektrumen, vare sig i brusregionen eller andra delar. 

Dock visar bruset att omgivande ljudmiljö påverkar Acospector, vilket även visats i 

tidigare studier.    
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Projektets kalibreringsdata resulterade i en bra modell men det är viktigt att beakta att 

varje produkt endast förekommer en omgång i kalibreringsunderlaget. Något dataset som 

ej använts för att skapa modellen har ej heller funnits att tillgå. Detta innebär att 

modellen endast är validerad med befintlig kalibreringsdata vilket har visat sig ge bra 

resultat men säger ingenting om hur applicerbar modellen är på ett nytt dataset. För att 

ytterligare säkerställa modellens användbarhet skulle därför underlaget behöva utökas 

med fler observationer. Kalibreringsunderlaget från detta projekt visade sig även vara 

värt att fortsätta granska med avseende på andra uppmätta målvariabler så som densitet. 

  

För framtida installationer är det av största intresse för Acosense att kunna säkerställa en 

bra analysmetodik för kalibreringsunderlaget och en bra position för Acospector. Utan 

detta säkerställt blir det svårare att skapa en bra modell och installationen vid en ny 

position kan resultera i en betydligt sämre modell än vad som annars erhållits.  
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6. Slutsats 
Projektets resulterande modell har en bra förmåga att mäta specifik yta och har bra 

värden på valideringen som utförts med det underlag som tagits fram under projektet. 

Noga utförda laborationsanalyser har varit viktiga för att erhålla denna modell. Riktade 

punktinsatser som detta projekt för att samla in kalibreringsdata kan generera ett bra 

kalibreringsunderlag på kort tid med begränsad spridning i resultaten från analyserna. 

Fortsatt arbete med modellen är att utöka kalibreringsunderlaget för att säkert kunna 

validera modellen. 

 

Inga konkreta förändringar av Akzo Nobels laborationsinstruktion för specifik yta 

föreslås. Viktigt är snarare att analyser utförs på samma sätt. Viktiga parametrar för att få 

så jämförbara specifik yta-analyser som möjligt är noggrant och konsekvent utförda 

laborationsanalyser, pH-elektrodens känslighet och tiden från det att provet tagits ut till 

dess att analys utförs.   

 

Inför nya installationer för Acosense rekommenderas att arbeta på liknande sätt med 

riktade punktinsatser och få personer som utför analyserna noggrant även om detta kan 

resultera i en ökad kostnad för installationen på kort sikt. Detta kan ge mindre avvikande 

observationer i kalibreringsdatan, indikera i ett tidigt skede hur väl instrumentet fungerar 

för den aktuella mätpositionen och applikationen och ge en mer pålitlig modellering.  
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