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Sammanfattning 
I många processindustrier är det viktigt att kunna mäta processvätskors egenskaper på ett bra sätt. 
Detta går att göra på olika vis. Företaget Acosense AB producerar och säljer ett instrument för att 
analysera processvätskors egenskaper. Denna metod är en onlineanalys som baseras på aktiv 
akustisk spektroskopi. Onlineanalysen fungerar på så sätt att en ljudsignal med olika frekvenser 
skickas genom ett rör där processvätskan strömmar genom. På andra sidan röret sitter en sensor som 
registrerar ljudsignalen. Beroende på processvätskans egenskaper påverkas ljudsignalen olika mycket 
och på olika sätt. Det som mäts är hur ljudsignalen förändras. 

Vid Stora Enso Skutskär produceras pappers- och fluffmassa och anläggningen är en av de industrier 
som använder tekniken. Genom att i realtid mäta vissa egenskaper hos processvätskorna kan 
produktionen av massa effektiviseras. 

Examensarbetet går ut på att ta reda på hur bra tekniken fungerar för att analysera variablerna 
TOC(totalt organiskt kol), otvättad massakoncentration, tvättad massakoncentration och kappatal. 
Även en utvärdering av vilken nytta Stora Enso Skutskär kan ha av onlineanalysen görs. För att 
undersöka tekniken tas massaprover vid kokare 2 hos Stora Enso Skutskär. Proverna analyseras med 
avseende på de nämnda variablerna. Provresultaten kopplas sedan samman med akustiska spektrum 
som den akustiska mätutrustningen genererar. Tanken är att utvärdera om det går att analysera 
variablerna TOC, otvättad massakoncentration, tvättad massakoncentration och kappa med hjälp av 
akustiska spektrum och statistiska modelleringsmetoder. Denna sammankoppling görs med 
multivariat analys genom att skapa PCA- och PLS-modeller i programvaran SIMCA. Prover och 
akustiska spektrum som anses vara på något sätt fel eller icke representativt för massaprocessen 
eller den akustiska mätutrustningen utesluts för att inte påverka modellerna på ett negativt sätt.  

PLS-modellerna som tas fram för TOC, otvättad massakoncentration och tvättad massakoncentration 
har enligt SIMCA dåliga predikteringsförmågor. Även vid test med observationer som inte påverkar 
modellerna blir resultaten inte korrekta. Det få antalet observationer som modellerna bygger på tros 
vara en stor orsak till att modellernas predikteringsförmågor inte blir bra. 

Vid skapandet av PLS-modellen för kappa används betydligt fler observationer. Denna modells 
predikteringsförmåga blir bättre. 

För att kunna göra modellerna bättre föreslås att fler prover tas så att modellerna kan byggas upp av 
fler observationer.  

Genom att använda en fungerande akustisk onlineanalys går det troligen att effektivisera 
produktionen på fler än bara ett ställe vid Stora Enso Skutskär. 
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Summary 
In many process industries, it is important to be able to measure the properties of process fluids in a 
good way. This can be done in different ways. The company Acosense AB produces and sells an 
instrument that is able to analyze the properties of process fluids. This method is an online analysis 
based on active acoustic spectroscopy. The online analysis functions by sending an audio signal with 
different frequencies through a pipe where the process fluid flows through. At the other side of the 
pipe a sensor is located that registers the audio signal. Depending on the properties of the process 
fluids the audio signal is affected to a certain degree and in different ways. What is measured is how 
the audio signal changes. 

Stora Enso Skutskär where paper and fluff pulp is produced is one of the industries that use the 
technology. By measuring certain characteristics of the process fluid in real time the production of 
pulp can get more effective. 

The purpose of the thesis is to find out how well the technology is working to analyze the variables 
TOC (total organic carbon), unwashed pulp concentration, washed pulp concentration and kappa 
number. An evaluation of what benefits Stora Enso Skutskär may get from using the online analysis is 
also made. To investigate the technology pulp samples are taken at boiler 2 at Stora Enso Skutskär. 
The samples are analyzed with regard to the mentioned variables. The test results are then linked 
together to the acoustic spectrum that the acoustic measurement equipment generates. The idea is 
that it should possible to predict the variables TOC, unwashed pulp concentration, washed pulp 
concentration and kappa number by using only the acoustic spectrum and statistical modeling 
methods. This connection is made with multivariate analysis by creating PCA and PLS models in the 
software SIMCA. Samples and acoustic spectrum that are considered to stand out to much or are 
non-representative of the pulping process or of the acoustic measurement equipment are excluded 
so they don’t affect the models in a negative way. 

The PLS models are developed for TOC, unwashed pulp concentration and washed pulp 
concentration has, according to SIMCA poor ability to predict. When testing with the observations 
that do not affect the models, the results are still poor. The reason for the poor ability to predict is 
believed to be the low number of observations which the models are based on. 

When creating the PLS model for the kappa number a significantly higher number of observations are 
used. This models ability to predict is better. 

In order to make better models it is suggested that more samples are taken so that the models can 
be based on more observations. 

By using a functional acoustic online analysis the production can probably get more efficient in more 
than one location at Stora Enso Skutskär. 
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1 Inledning 
Inom processindustrin är det ofta viktigt att kunna mäta olika egenskaper hos processvätskor 
noggrant och frekvent. Detta kan göras genom att ta ut prover manuellt och analysera dessa eller så 
kan ett analysinstrument kopplas till processen vilket ger automatiska analyser. Med ett 
analysinstrument som kommer i kontakt med processvätskan kan analysinstrumentet ta skada och 
påverkas av processvätskan. Till exempel kan beläggningar bildas utanpå instrumentet eller om 
processvätskan är korrosiv så kan detta skada instrumentet. Även instrumentet själv kan påverka 
processvätskan. För att lösa detta problem tillverkar företaget Acosense AB ett analysinstrument 
som gör det möjligt att utföra analyser av processvätskor utan att analysinstrumentet kommer i 
kontakt med processvätskan. Instrumentet Acospector använder sig av aktiv akustisk spektroskopi 
för att få fram information om processvätskans egenskaper. Detta analysinstrument kan användas till 
att i realtid analysera olika processvätskors egenskaper. Då analysen sker online, det vill säga utanpå 
röret som processvätskan strömmar genom blir analysen beröringsfri. Detta skapar en rad med 
fördelar. Installation kan ske under pågående process och instrumentet påverkas inte av 
processvätskan eller vice versa. Denna teknik används idag inom processindustrin för att analysera 
egenskaper som viskositet, partikelstorlek och torrhalt. 

Stora Enso Skutskär är en av de industrier som använder sig av teknologin för att göra mätningar. Vid 
Stora Enso Skutskär tillverkas pappers- och fluffmassa genom olika processer. Om Stora Enso 
Skutskär skulle kunna använda Acospectorn för att analysera massan i realtid skulle det kunna leda 
till att produktion av massa blir mer effektiv och resurssnål vilket i sin tur leder till en mer ekonomisk 
och miljövänlig produktion.  

Men för att kunna använda Acospectorn måste den kalibreras till den aktuella applikationen då olika 
processvätskor i olika rörledningar påverkar ljudsignalerna olika.  

Målet och syftet med examensarbetet är att utvärdera hur bra analysmetoden fungerar för att 
analysera egenskaperna TOC (totalt organiskt kol), kappa, otvättad massakoncentration och tvättad 
massakoncentration i fluffmassan vid blåsledningen från kokare 2 hos Stora Enso Skutskär.  

TOC är ett mått på hur mycket organiskt kol som finns i en vätska. Otvättad och tvättad 
massakoncentration är ett mått på hur mycket massa det finns i en otvättad respektive tvättad 
substans och kappa är ett mått på hur mycket av ämnet lignin det finns i pappers- och fluffmassa.  

Ett annat mål med examensarbetet är att utvärdera hur onlineanalysen av variablerna TOC, otvättad 
massakoncentration, tvättad massakoncentration och kappa påverkar produktionen vid Stora Enso 
Skutskär. Exempelvis vilka fördelar tekniken kan ge.  

Prover från blåsledningen vid kokare 2 tas och analyseras med avseende på bland annat TOC. 
Resultaten från dessa analyser vid olika tidpunkter korreleras genom multivariat dataanalys i 
programvaran SIMCA med spektrum från Acospectorn. Med hjälp av programvaran SIMCA görs en 
utvärdering av hur bra tekniken fungerar för de valda variablerna. I SIMCA tas PCA- och PLS-modeller 
fram. PCA och PLS står för Principal component analysis och Partial least squares projections to latent 
structures och är multivariata analysmetoder. Även ett valideringsset med prover används för att se 
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om PLS-modellerna som tas fram kan prediktera variablerna TOC, kappa, tvättad och otvättad 
massakoncentration utifrån enbart Acospectorns spektrum och modellerna. 

Andra analysmetoder för variablerna skulle kunna vara att använda en annan statistisk modell för 
modelleringen istället för de valda PCA och PLS. Andra statistiska modeller är exempelvis OPLS eller 
Orthogonal projections to latent structures. 

Arbetet avgränsas till blåsledningen vid kokare 2 samt att enbart analysera variablerna TOC, otvättad 
massakoncentration, tvättad massakoncentration, och kappatal. 
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2 Teori 

2.1 Stora Enso Skutskärs process 
Vid Stora Enso Skutskär produceras både pappersmassa och fluffmassa. Fluffmassan används efter 
produktion till att tillverka bland annat hygienprodukter, till exempel blöjor. Fluffmassa består av 
långa fibrer vilket gör att den kan transportera vätskan medan pappersmassan består av massa 
innehållande en blandning av både långa och korta fibrer. Vid kokare 2 är det fluffmassa som 
tillverkas.  

Råvaran som används till att producera massa är antingen barrträd eller lövträd. Det första steget 
efter att råmaterialet transporteras till bruket är att avlägsna all bark från trädstammarna då barken 
inte kan användas till att producera pappers- eller fluffmassa. Detta görs i renseriet i en barktrumma. 
Efter att barken tas bort i barktrumman spolas stammarna rent från sand, sten och de sista 
barkresterna. Efter avlägsningen av barken transporteras stammarna till en maskin som hugger 
stammarna till små flisbitar innan de kokas. Ett såll avgör vilken storlek på flisen som får 
transporteras vidare in i kokaren. Flisbitarna transporteras sedan på band till någon av kokarna där 
de kokas med vitlut för att få bort ligninet. Vitlut är en vätska som innehåller natriumhydroxid och 
natriumsulfid [1]. Det är ämnet lignin som gör att cellulosafibrerna i flisen hålls ihop. Vitluten som 
kokas tillsammans med flisen förbrukas i kokaren och tillsammans med ligninet bildar de svartlut. 
Svartluten som avlägsnas från massan efter kokningen används sedan för energiutvinning. Efter 
kokningen finns fortfarande lite lignin kvar i massan och massan har fortfarande en brun färg. I 
blekningsprocessen avlägsnas det sista ligninet och massan bleks till en mer vit färg. Vid blekningen 
används klordioxid, syrgas, natriumhydroxid samt väteperoxid. Efter blekningen innehåller massan 
fortfarande vatten som måste tas bort. Därför torkas massan i en torkmaskin med hjälp av stora 
fläktar. Efter torkningen förbereds massan för transport till kunder. 

[2] 

2.2 Aktiv akustisk spektroskopi 
Aktiv akustisk spektroskopi fungerar på så sätt att en ljudsignal skickas genom den processvätska som 
analyseras. Två akustiska sensorer på andra sidan av röret som processvätskan strömmar genom 
registrerar ljudsignalen. När ljudsignalen färdas genom röret och dess innehåll förändras dess 
karaktär. Beroende på processvätskans egenskaper och variationer i dess sammansättning och flöde 
förändras ljudsignalen olika mycket och på olika sätt. Det är denna förändring som mäts och används 
i analysen. Genom att skicka ut ljudsignaler vid olika frekvenser erhålls ett akustiskt spektrum då 
ljudsignaler vid olika frekvenser färdas genom ett flöde på olika sätt.[3] 

2.3 Multivariat dataanalys 
Enbart ett akustiskt spektrum säger inte mycket om processvätskans egenskaper. Dessutom 
innehåller varje spektrum cirka 4000 olika variabler vilket kan göra de svåröverskådliga. Varje 
frekvens betraktas som en variabel. Därför används multivariat dataanalys för att koppla ihop de 
akustiska spektrumen med analysresultaten av kalibreringsproverna från processvätskan.  

2.3.1 PCA 
PCA eller Principal component analysis är en statistisk metod för att hitta mönster och åskådliggöra 
variationer och grupperingar i stora datamängder. Med hjälp av PCA kan användbar information tas 
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ut ifrån en datamängd och på så sätt utesluta ”brus”. Brus är data som inte innehåller någon relevant 
information. Dessa stora datamängder representeras ofta i form av en matris, exempelvis X. Denna 
X-matris som är av storleken 𝑛 × 𝑚 har n antal observationer där vid varje observation/tidpunkt 
finns mätvärden för m antal variabler. För data bestående av mer än tre olika variabler är det svårt 
att grafiskt beskriva hur observationerna förhåller sig till varandra. Med hjälp av PCA går det att på 
ett enklare sätt visualisera datamängder med fler är tre dimensioner. 

Innan datamängden kan börja användas bör den dock förbehandlas. 

Efter förbehandlingen av data beräknas den första komponenten. Denna komponent beskriver mest 
av variationen i datamängden. Den första komponenten är en linje som är anpassad till datamängden 
så att summan av alla avstånden från datapunkterna till linjen i kvadrat är minimerad. Den andra 
komponenten pekar i riktningen med näst mest variationen. Dessa två komponenter i form av linjer i 
datamängden kan då utgöra ett plan. Axlarna för detta plan är de två komponenterna. Detta plan är i 
sin tur tvådimensionellt och kan betraktas för att dra slutsatser. De två komponenterna är vinkelräta 
till varandra. Antalet komponenter som behövs för att beskriva datan på bästa sätt bestäms med 
hjälp av en korsvalidering. 

Datamängden X kan beskrivas enligt: 

𝑋 = 1 ⋅  �̅�′ + 𝑇𝑇′+ 𝐸     (1) 

I formeln ovan beskriver T-matrisen hur observationerna förhåller sig till varandra och P-matrisen 
beskriver hur variablerna förhåller sig till varandra. E-matrisen är data som inte förklaras av PCA-
modellen, det vill säga brus. Utifrån matrisen T och P kan Score Scatter Plots respektive Loading 
Scatter Plots tas fram. 1 ⋅  �̅�′ tas fram vid förbehandlingen. Alla beräkningarna utförs i SIMCA. 

För en matris av exempelvis storleken 100x10, det vill säga 100 observationer av tio olika variabler, är 
det svårt att grafiskt visualisera tio dimensioner. Det PCA gör är att den skapar ett fönster av denna 
tio-dimensions data. Detta fönster är i sin tur tvådimensionellt vilket gör att det går att observera 
den och dra slutsatser ifrån. Utifrån en stor oöverskådlig datamängd går det på så sätt att få en 
överskådlig bild av datamängden. Denna överblick kan ge information om till exempel hur olika 
variabler påverkar varandra. Det går till exempel att se vad som händer med en variabel om en 
annan ökar vilket är användbar information i många fall. Figur 1 visar ett exempel på hur det kan se 
ut när data med tre dimensioner, X, Y och Z, reduceras till två dimensioner. Det nya tvådimensionella 
fönstret har de två första komponenterna som axlar, PC1 och PC2. Varje punkt i figur 1 är en 
observation som sedan projiceras på det nya planet. Den första komponenten, PC1, är lokaliserad på 
så sätt att summan av alla avstånden från observationerna till komponentlinjen i kvadrat är 
minimerad. 
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Figur 1. Exempel på hur data i tre dimensioner reduceras till två dimensioner. Varje punkt är en observation. 

För varje modell som tas fram beräknas ett antal olika värden i SIMCA. Med hjälp av dessa värden går 
det att få en uppfattning om hur bra modellen fungerar. R2X(cum) beskriver hur mycket modellen 
förklarar av variationen i X-datan. Q2(cum) beskriver hur bra modellen är på att prediktera ett nytt 
värde utifrån ny data eller redan använd data. Både R2X(cum) och Q2(cum) är ackumulerade värden 
för alla de beräknade komponenterna som används i modellen. En felfri modell har värdet 1 för båda 
dessa parametrar medan en bra modell har ett R2X(cum)-värde nära 1 och ett Q2(cum)-värde över 
0,5. Det ska dock poängteras att olika applikationer/tekniker kräver olika R2- och Q2-värden för att 
fungera bra. 

[4][5] 

2.3.2 PLS 
Till skillnad från PCA kan metoden PLS eller ”Partial least squares projections to latent structures” 
koppla ihop två matriser, X och Y, och beskriva förhållandet mellan dessa. Den ena matrisen skulle 
kunna bestå av ett akustiskt spektrum, X, och den andra av resultaten från laboratorieanalyser, Y. 
Med PLS går det sedan att utifrån ett nytt akustiska spektrum prediktera vad resultaten från 
laboratorieanalyserna är. 

De båda matriserna kan modelleras enligt följande: 

𝑋 = 1 ⋅  �̅�′ + 𝑇𝑇′+ 𝐸     (2) 

𝑌 = 1 ⋅  𝑦�′ + 𝑈𝑈′ + 𝐹     (3) 
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där T och U beskriver observationerna medan P och C beskriver variablerna. E och F innehåller 
information som inte modelleras, det vill säga brus. 1 ⋅  �̅�′ och 1⋅  𝑦�′ tas fram vid förbehandlingen av 
datamängden. 

𝑌 = 1 ⋅  𝑦�′ + 𝑇𝑈′+ 𝐺     (4) 

Ekvation 4 beskriver det inre förhållandet mellan ekvation 2 och 3 där G är data som inte modelleras, 
det vill säga brus. Alla beräkningarna utförs i SIMCA. 

När en PLS-modell tas fram i SIMCA beräknas utöver värdena R2X(cum) och Q2(cum) värdet 
R2Y(cum). R2Y(cum) beskriver på samma sätt som R2X(cum) variationen i datamängden fast med 
avseende på Y-datan. Även R2Y(cum)-värdet bör vara nära 1 för att modellen ska fungera bra.  

[4] 

2.3.3 Score Scatter Plot 
Utifrån en PCA eller PLS kan en Score Scatter Plot tas fram. Komponenterna som beräknas används i 
en Score Scatter Plot som axlar. I en Score Scatter Plot visas observationerna som modellen byggs 
upp av och hur dessa observationer förhåller sig till varandra. Genom att titta på en Score Scatter Plot 
kan grupperingar, trender och andra intressanta mönster i observationerna upptäckas. Även 
observationer som ligger utanför det ellipsformade konfidensintervallet kan åskådliggöras. [4] 

Figur 2 visar ett exempel på hur en Score Scatter Plot kan se ut. 

 

Figur 2. Score Scatter Plot med ellipsformat konfidensintervall. Varje punkt är en observation. 

2.3.4 Loading Scatter Plot 
Utifrån en PCA eller PLS kan en Loading Scatter Plot tas fram. Komponenterna som beräknas för 
modellen används i en Loading Scatter Plot som axlar. I en Loading Scatter Plot visas hur PCA- eller 
PLS-modellens variabler förhåller sig till varandra. Om till exempel två variabler ligger väldigt nära 
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varandra och befinner sig i samma kvadrant i diagrammet betyder det att dessa variabler korrelerar 
med varandra men om den ena variabeln befinner sig i motsatt kvadrant betyder det att variablerna 
har en omvänd korrelation till varandra. En variabel som befinner sig långt ifrån origo har stor 
påverkan på modellen som tas fram medan en variabel som befinner sig nära origo har liten 
påverkan. [4] 

I figur 3 visas en Loading Scatter Plot med 20 olika variabler där varje punkt är en variabel. 

 

Figur 3. Loading Scatter Plot med 20 olika variabler. 

2.3.5 Permutation Plot 
I en Permutation Plot jämförs R2Y- och Q2Y-värdena för den aktuella modellen med R2Y- och Q2Y-
värden för modeller med samma data fast en annan ordning hos Y-variabeln (permutationer). Ur en 
Permutation Plot går det att få en uppfattning om modellen som tas fram bara passar den data som 
används till att ta fram modellen eller om den verkligen kan göra bra predikteringar utifrån ny data, 
det vill säga att den inte passar datan av en slump. För att modellen ska vara trovärdig ska de blåa 
Q2Y-värdena till vänster i figur 4 vara positionerade lägre än de ursprungliga R2Y- och Q2Y-värdena 
till höger. Eller så ska regressionslinjen för Q2-värdena skära y-axeln vid y=0 eller när y är mindre än 0 
på y-axeln. Y-axeln i figur 4 visar R2Y- och Q2Y-värdena för den verkliga modellen och de 
permuterade modellerna och x-axeln visar hur den verkliga och de permuterade modellerna förhåller 
sig till varandra.[4] 
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Figur 4. Permutation Plot med ett antal permuterade modeller till vänster och den ursprungliga modellen till 
höger. De gröna punkterna är modellernas R2-värden medan de blå fyrkanterna är Q2-värdena. 
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3 Genomförande 

3.1 Material 
Det material som används i examensarbetet är en Acospector med nödvändiga tillbehör, 
programvaran SIMCA, provinsamlingsburkar, ugn, våg, apparatur för att tvätta massa samt apparatur 
för att mäta TOC och kappatal. 

3.2 Provtagning 
För att analysera hur bra tekniken fungerar tas kalibreringsprover. Fluffmassaproverna tas ur 
blåsledningen för kokare 2 hos Stora Enso Skutskär. Acospectorn sitter i anslutning till positionen. 
Proverna tas under normala driftsförhållanden för massaprocessen. Det normala driftsförhållandet 
inkluderar svängningar vilket gör att ett större kalibreringsområde ges. Provtagningarna görs mellan 
2014-11-19 och 2014-12-09. Sammanlagt tas 20 prover. För varje provtagningstillfälle tas ett TOC-
prov, ett otvättat massakoncentrationsprov, ett tvättat massakoncentrationsprov. För varje 
provtagningstillfälle noteras också tiden. Då massaprocessen är en långsam process, det vill säga att 
det inte sker några stora förändringar i processen under en kort tid behöver inte den verkliga tiden 
för provtagningen och tidsmarkeringen som görs i Acospectorn stämma till 100 %. På grund av den 
långsamma massaprocessen tas ett prov ungefär var tredje timme. Två prover som tas under samma 
timme skulle helt enkelt ge för lika resultat vilket inte skulle bidra till modellen. 

En viss variation i processen under provtagningen är önskvärt då kalibreringsintervallet blir större och 
mer representativt för hur processen verkligen beter sig. Dock får denna avvikelse inte vara för stor, 
till exempel skulle data under ett driftsstopp vara missvisande för modellen. 

Kappatalet fås från Stora Enso Skutskärs datorsystem. 2515 observationer från datorsystemet 
används. 

3.3 Laboratorieanalyser 
För att bestämma massakoncentrationerna vägs först proverna. Det ena provet sätts sedan in i en 
ugn för att få bort vatten medan det andra tvättas för att få bort det mesta av svartluten innan det 
sätts in i en ung. Ugnen håller temperaturen 150 °C. Efter att proverna har varit i ungen i tre timmar 
tas de ut och vägs. Massakoncentrationen beräknas sedan med formeln: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑚𝑚𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑣𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑢𝑢𝑖𝑢 𝑢𝑢𝑢

    (5) 

TOC-proverna lämnas in till anläggningens laboratorium för analys enligt standarden SS-EN 1484.  

3.4 SIMCA 
För att koppla samman datan från Acospectorn (det akustiska spektrumet) med resultaten från 
provanalyserna används programvaran SIMCA. Tidpunkten för varje provtagning noteras. Dessa 
provresultat tidsmatchas sedan med data från Acospectorn. 

När all data erhålls förbehandlas den innan modellerna byggs. Denna förbehandling utgörs av olika 
typer av skalningar. Labbdatan skalas med ”Unit variance scaling”. Skalningen går till på så sätt att 
variabelns mätvärden delas med standard avvikelsen för just den variabeln. För Spektrumen används 
”ctr-skalning” vilket egentligen innebär att datan inte skalas utan bara centreras. Centrering av en 
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variabel innebär att variabelns data subtraheras med variabelns medelvärde. Även vid användning av 
”Unit variance scaling” centreras datan. Förbehandlingarna utförs i SIMCA. [4] 

Efter förbehandlingen byggs modeller i SIMCA. Först görs en PCA-modell av variablerna TOC, 
otvättad massakoncentration, tvättad massakoncentration och kappa tillsammans för att få en bra 
överblick av hur variablerna påverkar varandra samt se om det finns några observationer som är 
olämpliga att använda för PLS-modellerna. I denna PCA-modell används 20 st observationer. 

Även en PCA tas fram av spektrumen för de 20 observationerna. En PCA av de 2515 kappa 
observationerna samt en PCA av spektrumen som motsvarar de 2515 kappa observationerna tas 
också fram. För att vara säker på om en observation påverkar modellerna negativt jämförs PCA-
modellerna för spektrumen och för labbresultaten med varandra. Om de båda PCA-modellerna visar 
på att en observation ligger utanför konfidensintervallet tyder det på att det inte är den mänskliga 
provtagningen eller Acospectorn utan det är processen i sig som är avvikande. Dock används ett 95 % 
-igt konfidensintervall vilket betyder att 5 % av observationerna förväntas ligga utanför 
konfidensintervallet. 

I SIMCA tas Score Scatter Plots, Loading Scatter Plots, Permutation Plots och Hotellings T2-diagram 
fram för modellerna. Även diagram där de verkliga värdena för observationerna plottas mot de 
predikterade värdena tas fram. För PCA-modellerna tas Score Scatter Plots och Hotellings T2-diagram 
fram. Dessa undersöks för att identifiera eventuella utstickande observationer. För PLS-modellerna 
tas även Permutation Plots fram samt diagram där de verkliga värdena plottas mot predikterade 
värden av modellen. 

Genom att undersöka både PCA-modellen för labbresultaten och för spektrumen går det att 
identifiera om en observation bara sticker ut för en av modellerna och inte den andra. Om så är fallet 
undersöks observationen närmare. 

Observationer som sticker ut undersöks för att få en förklaring till varför de sticker ut och om det går 
att utesluta dem utan att förlora information som kan bidra på ett positivt sätt till modellerna. Efter 
undersökningen av observationerna kan observationer som sticker ut för mycket eller av någon 
anledning drar modellen till sig för mycket uteslutas. 

När observationerna anses vara acceptabla utifrån PCA-modellerna tas PLS-modeller fram utifrån 
PCA-modellerna. En PLS-modell tas fram för varje variabel det vill säga en för TOC, en för otvättad 
massakoncentration, en för tvättad massakoncentration och en för kappa. I PLS-modellerna 
modelleras spektrumen som X och variablerna som Y. Då mer data finns att tillgå för kappa används 
till den modellen 2515 observationer ursprungligen. 

För både PCA- och PLS-modellerna används funktionen ”Autofit” i SIMCA. ”Autofit” beräknar det 
optimala antalet komponenter som behövs för att beskriva datan på bästa sätt. I det fallet att 
”Autofit” beräknar 0 komponenter används istället två komponenter för att få en bild av datan. 
Funktionen ”Autofit” använder sig av en korsvalidering för att avgöra det optimala antalet 
komponenter för att beskriva datan. 

För varje PLS-modell som tas fram utesluts en observation slumpvis ur den tillgängliga datan. Den 
uteslutna observationen används senare till prediktering och får då inte påverka modellen något. 
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Utifrån predikteringen går det sedan att se hur bra modellerna fungerar. För PLS-modellen för kappa 
utesluts tio observationer då det finns betydligt mer data att tillgå än för övriga modeller. 

Även i programvaran SIMCA fås en indikering av hur bra modellen ska vara på att prediktera nya 
resultat utifrån enbart Acospectorns akustiska spektrum samt hur bra modellen beskriver variationen 
i datan.  

När en PLS-modell tas fram testas dess predikteringsförmåga med ett valideringsset av labbresultat. 
PLS-modellen låts predikterar variablerna enbart med hjälp av ett akustiskt spektrum vid en viss 
tidpunkt. För att se om prediktionen var korrekt jämförs det predikterade värdet med det verkliga 
värdet för variabeln vid den aktuella tidpunkten. 

 

3.5 Utvärdering av onlineanalys 
För att utvärdera hur Acosenses onlineanalys av TOC kan gynna Stora Enso Skutskär diskuteras ämnet 
med handledare och andra personer vid Stora Enso Skutskär. Genom att få en förståelse för Stora 
Enso Skutskärs process dras slutsatser om vilken nytta Stora Enso Skutskär kan ha av 
onlineanalyserna.  
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4 Resultat 
Se bilaga 1 för resultaten från labbanalyserna samt kappavärden. 

4.1 Resultat av PCA-modeller 

4.1.1 PCA-modell för TOC, kappa, otvättad och tvättad massakoncentration 
En PCA av de fyra variablerna TOC, kappa, otvättad massakoncentration och tvättad 
massakoncentration ger följande resultat: 

Tabell 1 visar antalet komponenter som beräknas till modellen och hur stor del av variationen i 
variablerna som modellen förklarar, R2X(cum), samt hur bra modellen är på att prediktera ett nytt 
värde, Q2(cum).[4] 

Antal komponenter R2X(cum) Q2(cum) 

1 0,508 0,138 

Tabell 1. Värden för modellen som tas fram. 

 

Figur 5 visar en Score Scatter Plot över de 20 observationerna. Observation 16 hamnar precis utanför 
gränsen för 2 standardavvikelser. 

 

Figur 5. Score Scatter Plot för variablerna TOC, kappa, otvättad massakoncentration och tvättad 
massakoncentration. Varje punkt är en observation. De rödstreckade linjerna visar gränserna för +/- 3 
standardavvikelser och de gulstreckade +/- 2.  
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Figur 6 visar en Loading Scatter Plot för variablerna. Ingen av variablerna ligger särskilt nära varandra. 

 

Figur 6. Loading Scatter Plot för TOC, kappa, otvättad massakoncentration och tvättad massakoncentration. 
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4.1.2 PCA-modell för spektrum 
Nedan visas resultaten för en PCA av spektrumen för de 20 observationerna. Tabell 2 visar värden för 
modellen som tas fram. 

Antal komponenter R2X(cum) Q2(cum) 

4 0,959 0,921 

Tabell 2. Värden för modellen som tas fram. 

 

Figur 7 visar en Score Scatter Plot för de 20 spektrumen. Ingen av observationerna skiljer säga 
tillräckligt mycket från de andra för hamna utanför det ellipsformade konfidensintervallet. 

 

Figur 7. Score Scatter Plot över de 20 observationerna. Ellipsen beskriver ett 95 % -igt konfidensintervall. 



20 

Figur 8 visar Hotellings T2-diagram över de 20 spektrumen. Observation 19 hamnar precis utanför 
det 95 % -iga konfidensintervallet. 

 

Figur 8. Hotellings T2-diagram. Den rödstreckade linjen visar gränsen för det 99 % -iga konfidensintervallet 
medan det gulstreckade visar gränsen för ett 95 % -igt. 
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4.1.3 PCA-modell för spektrum (2515 observationer) 
Följande är resultaten från en PCA av spektrum från tidsperioden 2014-11-19 08:10 till 2014-12-10 
23:56. Modellen innehåller ursprungligen 2515 observationer. Tabell 3 visar värden för modellen som 
tas fram.  

Antal komponenter R2X(cum) Q2(cum) 

44 0,977 0,955 

Tabell 3. Värden för PCA av 2515 spektrum. 

 

Figur 9 visar en Score Scatter Plot över de 2515 spektrumen. Ett stort antal observationer hamnar 
utanför det 95 % -iga konfidensintervallet. 

 

Figur 9. Score Scatter Plot över de 2515 observationerna. Ellipsen visar gränsen för ett konfidensintervall 
med 95 % konfidensgrad. 
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Figur 10 visar Hotellings T2-diagram med gränser för 95 % -igt och 99 % -igt konfidensintervall. Ett 
stort antal observationer hamnar långt över de båda konfidensintervallen. 

 

Figur 10. Hotellings T2-diagram för de 2515 observationerna. Den rödstreckade linjen visar ett 99 % -igt 
konfidensintervall medan den gula visar ett 95 % -igt. 
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4.1.4 PCA-modell för spektrum (1950 observationer) 
Ytterligare en PCA-modell över spektrumen tas fram. Denna baseras på PCA-modellen med 2515 
observationer men observationer som har ett kappavärde som är tio utesluts. När kappamätaren 
visar tio betyder det att provtagaren inte har tillräckligt mycket massa för att göra en mätning. Detta 
kan bero på att kokaren står stilla eller så misslyckas kappamätaren med att göra en mätning. På 
grund av detta utesluts dessa observationer. Observationerna 2161, 2162, 2163, 2164 och 2165 
utesluts också på grund av att deras spektrum ser mycket annorlunda ut från de andra spektrumen 
även om deras kappavärden är normala. Kvar blir 1950 observationer. Resultatet från PCA av de 1950 
observationerna blir enligt följande: 

Tabell 4 visar värden för PCA-modellen. 

Antal komponenter R2X(cum) Q2(cum) 

24 0,985 0,981 

Tabell 4. PCA-modell med 1950 spektrum 

 

Figur 11 visar en Score Scatter Plot för spektrumen. 

 

Figur 11. Score Scatter Plot för de 1950 spektrumen med ett ellipsformat konfidensintervall. 
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Figur 12 visar Hotellings T2-diagram för de 1950 observationerna. 

 

Figur 12. Hotellings T2-diagram för de 1950 spektrumen. Den rödstreckade linjen visar ett 99 % -igt 
konfidensintervall medan den gula visar ett 95 % -igt. 
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4.1.5 PCA-modell för kappa 
En PCA av kappavärdena från tidsperioden 2014-11-19 08:10 till 2014-12-10 23:56 för de 
kvarvarande 1950 observationerna tas också fram. Tabell 5 visar värden för modellen. 

Antal komponenter R2X(cum) 

1 1 

Tabell 5. Värden för PCA av kappa. Då endast kappa analyseras i modellen beräknas endast en komponent av 
SIMCA och R2X(cum) blir 1. 

 

Figur 13 visar en Score Scatter Plot över de 1950 observationerna.  

 

Figur 13. PCA av kappa med 95- och 99 % -iga konfidensintervall. 
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Figur 14 visar en Score Scatter Plot över kappa inklusive observationerna som utesluts i föregående 
figur. Många av de uteslutna observationerna hamnar nära gränsen för -2 standardavvikelser.  

 

Figur 14. Score Scatter Plot för 2515 observationer av kappa med 95- och 99 % -iga konfidensintervall. 
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Figur 15 visar Hotellings T2-diagram för PCA-modellen av kappa. 

 

Figur 15. Hotellings T2-diagram av kappavärdena. Den rödstreckade linjen visar ett 99 % -igt 
konfidensintervall medan den gula visar ett 95 % -igt. 
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4.2 Resultat av PLS-modeller 

4.2.1 PLS-modell för TOC  
Tabell 6 visar värden för PLS-modellen för TOC som tas fram. 

Antal komponenter R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) Riktigt värde Predikterat värde 

2* 0,264 0,499 -0,21 42 g/L 43,4481 g/L 

Tabell 6. Värden för PLS-modell med X som spektrum och Y som TOC. *SIMCA-funktionen Autofit beräknar 0 
komponenter. Två komponenter används istället. 

 

Figur 16 visar en Score Scatter Plot över de 19 observationerna. Observation 2 utesluts slumpvis för 
validering och prediktering. Resultatet för denna prediktering visas i tabell 6. Observation 19 hamnar 
utanför konfidensintervallet i figur 16. 

 

Figur 16. Score Scatter Plot för PLS-modell med X som spektrum och Y som TOC-halt. 
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I figur 17 plottas de verkliga TOC-värdena på y-axeln mot PLS-modellens predikterade TOC-värden på 
x-axelns. För en felfri modell ligger alla observationerna på den streckade linjen. Ur figur 17 går det 
att se hur bra de verkliga observationerna passar modellen som baseras på observationerna. 

 

Figur 17. Verkliga värden plottas mot predikterade värden av modellen. 
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I Figur 18 visas en Permutation Plot. Den tyder på att modellen som tas fram till viss del är slumpaktig 
då det finns permuterade Q2-värden som positionerar sig högre än det ursprungliga Q2-värdet till 
höger. 

 

Figur 18. Permutation Plot för PLS-modellen med spektrumen som X och TOC som Y. 
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4.2.2 PLS-modell för otvättad massakoncentration 
Tabell 7 visar värden för PLS-modellen för otvättad massakoncentration. 

Antal komponenter R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) Riktigt värde Predikterat värde 

2* 0,905 0,291 0,0204 24,1887% 23,3079% 

Tabell 7. Värden för PLS-modell med X som spektrum och Y som otvättad massakoncentration. *SIMCA-
funktionen Autofit beräknar 0 komponenter. Två komponenter används istället. 

 

Figur 19 visar en Score Scatter Plot över de 19 observationerna. Observation 6 utesluts slumpvis för 
validering och prediktering. Resultatet för denna prediktering visas i tabell 7. 

 

Figur 19. Score Scatter Plot för PLS-modell med X som spektrum och Y som otvättad massakoncentration. 
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I figur 20 plottas de verkliga massakoncentrationerna på y-axeln mot PLS-modellens predikterade 
massakoncentrationer på x-axelns. Ett antal observationer verkar inte passa modellen som tas fram 
då de placerar sig långt från den streckade regressionslinjen. 

 

Figur 20. Verkliga värden plottas mot predikterade värden av modellen. 
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Figur 21 visar en Permutation Plot med 20 permutationer för en modell med två komponenter. 
Modellen kan utifrån figur 21 anses vara slumpaktig då det finns permuterade Q2-värden till vänster 
som är större än det ursprungliga Q2-värdet till höger. 

 

Figur 21. Permutation Plot för PLS-modellen med spektrumen som X och otvättad massakoncentration som 
Y. 



34 

4.2.3 PLS-modell för tvättad massakoncentration 
Tabell 8 visar värden för PLS-modellen för tvättad massakoncentration. 

Antal komponenter R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) Riktigt värde Predikterat värde 

2* 0,903 0,141 -0,0636 13,0606% 12,2916% 

Tabell 8. Värden för PLS-modell med X som spektrum och Y som tvättad massakoncentration. *SIMCA-
funktionen Autofit beräknar 0 komponenter. Två komponenter används istället. 

 

Figur 22 visar en Score Scatter Plot över de 19 observationerna. Observation 11 utesluts slumpvis för 
validering och prediktering. Resultatet av denna prediktering visas i tabell 8. 

 

Figur 22. Score Scatter Plot för PLS-modell med X som spektrum och Y som tvättad massakoncentration. 
Ellipsen visar ett konfidensintervall med 95 % konfidensgrad. 
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I figur 23 plottas de verkliga massakoncentrationerna på y-axeln mot PLS-modellens predikterade 
massakoncentrationer på x-axelns. Observationerna 9,13,16 och 18 verkar passa modellen sämre än 
övriga observationer. 

 

Figur 23. Verkliga värden plottas mot predikterade värden av modellen. 
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Figur 24 visar en Permutation Plot med 20 permutationer för en modell med två komponenter. Den 
visar på att modellen till viss del passar datan av en slump, det vill säga att modellen är slumpaktig då 
det finns permuterade Q2-värden till vänster som är större än det ursprungliga Q2-värdet till höger. 

 

Figur 24. Permutation Plot för PLS-modellen med spektrumen som X och tvättad massakoncentration som Y. 
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4.2.4 PLS-modell för kappa 
Tabell 9 visar värden för PLS-modellen för kappa som tas fram. 

Antal komponenter R2X(cum) R2Y(cum) Q2(cum) 

9 0,948 0,302 0,237 

Tabell 9. Värden för PLS-modell med X som spektrum och Y som kappa. 

 

Figur 25 visar en Score Scatter Plot för 1940 observationer. Ett antal observationer hamnar utanför 
det 95 % -iga konfidensintervallet.  

 

Figur 25. Score Scatter Plot för PLS-modell med X som spektrum och Y som kappa. 
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I figur 26 plottas de verkliga kappavärdena på y-axeln mot PLS-modellens predikterade kappavärden 
på x-axelns.  

 

 

Figur 26. Verkliga värden plottas mot predikterade värden av modellen. 
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Figur 27 visar en Permutation Plot med 20 permutationer för en modell med två komponenter. 
Figuren visar på att modellen ej är slumpaktig då samtliga permuterade Q2-värden till vänster är 
lägre än modellens verkliga Q2-värde till höger. 

 

Figur 27. Permutation Plot för PLS-modellen med spektrumen som X och kappa som Y. 

  



40 

I tabell 10 visas modellens predikterade värden för de tio slumpvis uteslutna observationerna samt 
observationernas verkliga värden. 

Observation Riktigt värde Predikterat värde 

1650 26,8 25,5152 

90 32,2 25,8676 

2136 24,5 24,8042 

2349 27,2 28,4061 

1708 25,2 26,3604 

1906 26,4 25,9368 

1869 23,7 26,1103 

987 36,8 24,9081 

1649 26,8 26,6932 

431 33,8 28,4363 

Tabell 10. PLS-modellens prediktioner samt verkliga värden för kappa. 
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5 Diskussion 
Ingen av PLS-modellerna för TOC, kappa och tvättad- och otvättad massakoncentration som tas fram 
har särskilt bra R2- och Q2-värden, se tabell 6,7,8,9. I tre av de fyra PLS-modellerna används bara 19 
observationer. R2- och Q2-värdena varierar mycket beroende på antalet observationer som används 
i modellen när antalet observationer är litet. Detta tyder på att fler observationer behövs för att få till 
en bra och giltig modell. Dessa PLS-modellers Permutation Plots (figur 18, 21, 24) antyder också på 
att modellerna inte är 100 % giltiga, utan det finns en form av slump i dem då det finns permuterade 
Q2-värden som är större än de ursprungliga Q2-värdena. En jämförelse mellan figur 27 och figurerna 
18,21 och 24 visar på att med fler observationer blir modellen ej slumpaktig även om det kanske inte 
kan prediktera särskilt bra. 

Figur 7 visar på en tendens till grupperingar i observationerna. Observationerna 1-8 lokaliseras i ett 
relativt litet område i figuren medan observationerna 9-20 blir betydligt mer utspridda. Ett relativt 
stort tidsintervall mellan de första åtta observationerna och resterande observationer kan ge en 
förklaring till varför observationerna skiljer sig åt. 

Figur 9 visar att ett stort antal observationer skiljer sig från resterande observationer då de hamnar 
utanför konfidensintervallet. För många av dessa fall tros orsaken till detta vara kappatalet. Många 
observationer som har kappatalet tio skiljer sig från övriga observationer. Att kappamätaren visar tio 
kan bero på att provtagaren inte har tillgång till tillräckligt mycket massa för att kunna göra en 
korrekt mätning. Detta kan leda till att mätningen blir fel. En annan orsak till att mätaren visar tio kan 
vara att kokaren står stilla. Av dessa anledningar tas majoriteten av dessa observationer bort. Många 
av dessa utstickande observationer som visas i figur 9 visas också i figur 10. Även figur 10 visar på att 
dessa observationer skiljer sig markant från övriga observationer. 

PLS-modellerna för TOC och tvättad massakoncentration fick båda negativa värden för Q2(cum), se 
tabell 6 och 8, vilket tyder på en modell som inte kan prediktera bra alls. Även modellen för otvättad 
massakoncentration visade på väldigt lågt värde för Q2(cum), se tabell 7. Det ska dock påpekas att 
för dessa modeller beräknas två komponenter då SIMCA-funktionen ”Autofit” beräknar 0 
komponenter och Q2(cum) är ett ackumulerat värde för dessa två komponenter. Men att ”Autofit” 
beräknar 0 komponenter tyder också på en dålig modell. Anledningen till detta kan vara att det finns 
för mycket brus i spektrumen vilket leder till att det är variablerna TOC, otvättad massakoncentration 
och tvättad massakoncentration modelleras till mestadels brus och därför hittas inget samband. Med 
tanke på ljudnivån i lokalen där Acospectorn är monterad bör rimligtvis en hel del annat ljud fångas 
upp av Acospectorn även om dess sensorer är omslutna av isoleringsmaterial. En annan anledning 
kan vara att det helt enkelt inte finns något samband mellan Y-variablerna och de akustiska 
spektrumen. Även fel i mätningarna av Y-variablerna kan påverka modellerna särskilt när antalet 
observationer är litet. För att minska felet eller i alla fall se till att mätningarna får samma fel hela 
tiden bör samma person utföra mätningarna och analyserna och dessutom utföra de på samma sätt 
vid varje tillfälle. Att antalet observationer är för litet kan också vara en anledning till varför 
modellerna blir dåliga. 19 observationer kan helt enkelt vara för lite för att ett samband mellan Y-
variablerna och spektrumen ska kunna tas fram. 

De 20 proverna tas under en tidsperiod av 21 dagar i november och december. För att få en mer 
representativ modell bör prover tas under en längre tidsperiod då det är svårt att veta hur 
spektrumen påverkas av yttre faktorer. 
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En jämförelse av R2X(cum), R2Y(cum) och Q2(cum) för de olika modellerna i tabellerna 6, 7,8 och 9 
visar att PLS-modellen för kappa är den bästa modellen enligt SIMCA. Det är också denna modell som 
baseras på överlägset flest observationer vilket gör det är svårt att säga att denna modell kan bli 
bättre med fler observationer. Modellen har inte ett tillräckligt högt värde för Q2(cum), se tabell 9, 
vilket också speglas i predikteringen utifrån ny data då några av de tio predikteringarna inte blir 
särskilt bra, se tabell 10. 

Även predikteringarna för de andra PLS-modellerna blir inte särskilt bra, se tabell 6,7,8. Endast en 
observation används för validering av PLS-modellerna för TOC, otvättad massakoncentration och 
tvättad massakoncentration vilket gör att valideringen för dessa modeller inte är särskilt pålitlig. Ett 
tillvägagångssätt för att åtgärda detta är att ta ut flera observationer från modellerna men endast en 
i taget och utföra en validering med dessa för att se hur bra modellen kan prediktera. 

Figurerna 17, 20, 23 och 26 som visar de predikterade värdena plottas mot de verkliga ger en bild av 
att många av observationerna som modellerna byggs upp av inte alls passar modellen.  För en 
perfekt modell ligger alla observationer på den streckade regressionslinjen som har lutningen 1.  

Men att ha modeller som är 100 % korrekt kanske inte alltid behövs utan i vissa fall kan det räcka 
med att modellen enbart kan säga om variabeln har ett högt eller lågt värde för att kunna dra nytta 
av modellerna. 

Ingen av variablerna TOC, kappa, tvättad och otvättad massakoncentration verkar vara starkt 
korrelerade med varandra enligt figur 6. Att prediktera en av variablerna utifrån en annan kan därför 
vara svårt. Men med endast 20 observationer går det inte att lita på resultatet till fullo då tillägg av 
observationer kan ge stor påverkan på resultaten. 

För att modellerna ska bli så användbara som möjligt bör kalibreringsintervallen ökas och därför 
rekommenderas för vidare studier att fler provtagningar görs. En uppskattning är att det behövs ca 
100 observationer för att kunna ta fram en bra modell om det nu är så att det finns ett samband 
mellan Y-variablerna och de akustiska spektrumen. Även fler observationer för validering och 
prediktering behövs för att kunna styrka att modellerna verkligen fungerar. Att ha större variation i 
proverna vad gäller labbresultaten är också något som bör gynna en modell då den också kan 
prediktera i ett större intervall och blir då mer användbar. Modellerna som tas fram gäller bara för 
det intervall som Acospectorn kalibreras för. 

Att använda en annan statistisk modell än PLS och PCA för att modellera variablerna testas inte. Med 
användning av en annan modell är det möjligt att ett annat resultat fås. 

5.1 Utvärdering av onlineanalysen 
I dagsläget tas endast ett TOC-prov per dygn för kokare 2 vid Stora Enso Skutskär. Detta TOC-prov 
lämnas in till anläggningens laboratorium där det analyseras i en maskin. Analysen tar dock lång tid 
vilket leder till att kunskap om den exakta TOC-halten fås först efter blekningssteget. Under 
blekningen märks det om TOC-halten är låg eller hög då det går åt olika mängder blekningskemikalier 
beroende på om det är hög eller låg TOC-halt. Detta kan i sin tur ge en ineffektiv blekning genom 
feldosering av blekningskemikalier. 

Genom att mäta TOC kontinuerligt kan doseringen av blekningskemikalier i steget efter kokningen 
ske mer exakt då TOC-halten är känd innan blekningssteget. Detta kan leda till en mer effektiv 
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blekning då doseringen av blekningskemikalier blir mer korrekt till vad som egentligen ska behövas. 
Detta gynnar både miljön och Stora Enso Skutskärs ekonomi eftersom att överdoseringar undviks. 

Då examensarbetet begränsas till ett antal variabler är det mycket möjligt att det går att mäta andra 
variabler med en onlineanalys av typen Acospector. Detta skulle kunna leda till fler effektiviseringar i 
produktionen. 

Ingen större förändring vad gäller arbetsbördan kommer att ske då exempelvis endast ett TOC-prov 
per dygn tas i normala fall.  
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6 Slutsats 
Då PLS-modellerna för TOC och otvättad och tvättad massakoncentration med stor sannolikhet har 
för få observationer för att kunna ta fram ett bra samband om så går är det svårt att dra en slutsats 
om dessa. För att kunna utvärdera om det går att förutspå dessa variablers värden behöver 
modellerna byggas upp av fler observationer. I dagsläget med de observationer som finns att tillgå 
går det inte att prediktera variablerna med bra säkerhet och det är dessutom svårt att säga om det 
överhuvudtaget finns någon form av korrelation mellan Y-variablerna och spektrumen. 

PLS-modellen för kappa som har betydligt fler observationer visar på att de iallafall finns ett samband 
mellan kappatalet och spektrumen även om detta samband inte verkar vara starkt. Att prediktera 
rätt med denna modell i dagsläget kan vara svårt men med fortsatt finjustering av modellen och 
utökning av antalet observationer för att få större bredd på datan kan denna modell med stor 
sannolikhet bli bra beroende på hur stor säkerhet som behövs för modellen.  

Då endast en observation används för validering av PLS-modellerna för TOC och tvättad och otvättad 
massakoncentration är det svårt att dra några slutsatser kring dessa värden. 

Då tio observationer används för valideringen av PLS-modellen för kappa blir denna validering mer 
pålitlig. Dock behövs även här fler observationer för validering för att kunna se hur bra modellen är 
på att prediktera. Utifrån den befintliga valideringen går det att säga att modellen klarar sig 
acceptabelt med undantag av några observationer. Gemensamt för nästan alla dessa observationer 
när prediktionen inte blir bra är att det verkliga kappa-värdet är ganska högt i förhållande till de 
andra observationerna. Detta kan tyda på att modellen inte har tillräckligt med observationer som är 
representativa för ett högt kappavärde.   

För att förbättra modellerna behövs fler observationer för uppbyggnad av modellerna samt till 
validering. 

Användning av en fungerande onlineanalys vid Stora Enso Skutskär skulle ge både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar då doseringen av blekningskemikalier blir mer effektiv med vetskap om TOC-
halten innan blekningen.  
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Resultat av labbanalyser samt kappavärden 
Se bilaga 1. 
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