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Abstract 
In conventional viscose manufacturing, a large amount of carbondisulfide is consumed. This 
amount has to be decreased to keep the production cost down and to reduce the environmental 
impact. The purpose with this work was to show if an enzyme treatment of a dissolving pulp 
could increase the degree of substitution in the viscose so that the amount of carbon disulfide 
consumed in the process could be decreased. Previous investigations by Kvarnlöf (2007), 
Engström et.al. (2006) and Henriksson et.al. (2005) has shown that the reactivity of a 
dissolving pulp (the cellulose raw material) increased when it was pre-treated with 
endoglucanase (enzyme). Kvarnlöf (2007) also showed that the amount of carbon disulfide 
that is needed to produce an ordinary viscose (in this work a more viscous viscose has been 
investigated) could be reduced with one third because of the enzyme treatment.  
 
In this thesis, viscose has been manufactured in a laboratory where the process has been 
adapted to look like the industrial as far as possible. Analyses were done on the viscose 
viscosity and degree of substitution. A reference curve was made with the percentage carbon 
disulfide load versus the viscose gamma number (degree of substitution). Then it was 
investigated how an enzyme treatment of the dissolving pulp affected the viscose. After the 
enzyme treatment, the manufacturing process for viscose was done in the exact same way as 
when the reference tests were done. The enzyme used in this thesis was Carezyme which 
contents endoglucanase. Then the results from the analyses of the viscose manufactured from 
enzyme treated dissolving pulp and the reference curve was compared. A positive result 
would have been that viscose manufactured with enzyme treatment gets a higher gamma 
number than viscose, with the same load of carbon disulfide, manufactured in the regular 
way.  
 
The results showed that the degree of substitution had no effect at all; the viscose that has 
been manufactured from enzyme treated dissolving pulp resulted in gamma numbers on or 
very close to the reference curve. The only effect that could be shown was a decrease in 
viscosity, which unfortunately was an unwanted effect. The enzyme treatment has also 
hampered the process, where shorter fibres among other things have given poorer dewatering 
properties. Analyses on the viscose manufactured in the laboratory showed that it didn’t have 
the same characteristics as viscose manufactured in a plant.



Sammanfattning 
I den konventionella tillverkningsprocessen för viskos förbrukas stora mängder koldisulfid. 
Denna mängd behöver minskas, både för att hålla nere produktionskostnaderna men också för 
att minska miljöpåverkan. Syftet med arbetet var att undersöka om en enzymbehandling av en 
dissolvingmassa kunde öka substitutionsgraden så att koldisulfid-förbrukningen skulle kunna 
minskas. Det har i flera tidigare undersökningar av Kvarnlöf (2007), Engström m.fl. (2006) 
och Henriksson m.fl. (2005) visats att reaktiviteten hos en dissolvingmassa (råvaran i 
viskosprocessen) ökar när den förbehandlats med endoglukanas (enzym). Kvarnlöf (2007) 
visade dessutom att mängden koldisulfid som behövdes för att tillverka spinnviskos (i detta 
examensarbete har en viskösare viskos undersökts) kunde minskas med en tredjedel tack vare 
enzymbehandlingen.  
 
I detta examensarbete har viskos tillverkats i laboratoriet där processen har anpassats så att 
den liknar den industriella så mycket som möjligt. Analyser gjordes på viskosens viskositet 
och substitutionsgrad. En referenskurva tillverkades där den procentuella koldisulfid-
satsningen plottades mot viskosens gammatal (substitutionsgraden). Därefter undersöktes hur 
en enzymbehandling av dissolvingmassan påverkade den färdiga viskosen. Efter 
enzymbehandlingen av dissolvingmassan utfördes tillverkningsprocessen precis som vanligt 
för att man skulle kunna se effekterna av enzymet. Enzymet som användes i arbetet var 
enzympreparationen Carezyme som innehåller endoglukanas. Sedan jämfördes resultaten från 
analyserna av viskosen tillverkad från enzymbehandlad dissolvingmassa med 
referensvärdena. Ett positivt resultat hade varit att enzymbehandlad viskos hade ett högre 
gammatal än viskos tillverkad på vanligt sätt utan enzymförbehandling men med samma 
koldisulfidsats. 
 
Resultaten visar att substitutionsgraden inte har påverkats alls, dvs. den viskos som tillverkats 
från enzymbehandlad dissolvingmassa fick gammatal som låg på eller mycket nära 
referenskurvan. Den enda effekt av enzymet som kunde visas var en viskositetssänkning, 
vilket inte var något som eftersträvades. Processen har dessutom försvårats av enzymsteget, 
där kortare fibrer bl.a. gav sämre avvattningsegenskaper. Viskosanalyser har visat att viskosen 
som tillverkats på laboratoriet inte har samma egenskaper som viskos tillverkad på fabrik.
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1  Inledning 
Viskos är en konstfiber som tillverkas från cellulosa, även känd under handelsnamnet rayon. 
Cellulosan kommer från dissolvingmassor som tillverkas av ved genom bisulfitprocessen eller 
genom sulfatprocessen med ett inledande surt steg (Woodings 2000:23-25). Från viskos kan 
man tillverka en rad olika produkter, som t.ex. textiler, cellofan, korvskinn och tvättsvampar 
(Söderlund 2007).  
 
Dissolvingmassan som är råvaran i tillverkningen påverkar i hög grad produktionskostnaden 
för viskosen. Den har höga krav på renhet hos råvarorna och dissolvingmassan skall innehålla 
minst 90 % α-cellulosa, vilket leder till att man får ett så lågt massautbyte som 40 % eller 
lägre. Utvecklingen i produktionen av dissolvingmassor har lett till att man nu kan tillverka 
dissolvingmassa från lövved istället för barrved och att man kan använda alkalisk 
förhydrolyserad sulfatkokning istället för sur bisulfitkokning. Den stora fördelen med detta är 
att man kan tillverka dissolvingmassor med högre innehåll av α-cellulosa och samtidigt få ett 
högre utbyte totalt (Woodings 2000:23-25, 32-33). 
 
För att tillverka viskos behandlas massan först med en stark natriumhydroxidlösning och 
därefter används koldisulfid (CS2), även känt som kolsvavla, som är en mycket giftig och 
explosiv kemikalie. Blandningar av luft och koldisulfid kan ge kraftiga explosioner och 
koldisulfiden kan självantända redan vid 95°C. Den påverkar nerv-, hjärt- och kärlsystemet 
och kan vid långvarig exponering ge bl.a. synrubbningar, blodbrist och kan inverka på 
kroppens enzymer (Nationalencyklopedin 12.9.2008). Koldisulfid är dessutom dyr vilket leder 
till höga produktionskostnader.  
 
Att minska användningen av koldisulfid i viskostillverkningen har stora fördelar, eftersom 
detta minskar produktionskostnaderna och miljöpåverkan. Nya metoder att framställa viskos 
är under utveckling, t.ex. BIOCELSOL, där man tillverkar konstfiber genom att behandla 
cellulosa med enzym och natronlut, eller Lyocell, där koldisulfiden har bytts ut mot varm N-
Metylmorfolinoxid (Söderlund 2007). För att kunna minska koldisulfidanvändningen har 
försök gjorts där man försökt att minska polymerisationsgraden och samtidigt aktivera 
dissolvingmassan genom att skicka strålar av elektroner på massan, alternativt gammastrålar. 
Aktiveringen ökar reaktiviteten och leder till att mindre mängder NaOH och CS2 behövs i 
tillverkningen av viskos (Woodings 2000:45-46). 
 
Ett annat sätt att minska användningen av koldisulfid i viskosprocessen är att öka massans 
reaktivitet genom att använda enzymer. Kvarnlöf (2007) har visat att det är möjligt att höja 
massans reaktivitet och producera spinnviskos av bra kvalité genom att behandla massan med 
enzymer. Koldisulfidsatsningen kunde minskas med en tredjedel utan att viskosens kvalité 
försämrades tack vare enzymbehandlingen. Dessutom visades att det var möjligt att 
återanvända enzymerna flera gånger vilket är viktigt för processens ekonomi.  
 
Detta examensarbete baseras till stor del på de tidigare arbeten som gjorts av Kvarnlöf (2007) 
och Broms (2008). Broms (2008) har tidigare försökt visa att enzymbehandling kan användas 
i tillverkningen av högviskös viskos på Freudenberg HP i Norrköping, dock utan ett bra 
resultat. Kvarnlöfs arbete visade att enzymbehandling kan användas vid tillverkning av 
spinnviskos.  
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1.1  Målsättning och syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka om ett enzymsteg kunde användas vid 
tillverkning av högviskös viskos för att öka reaktiviteten hos cellulosan. Om detta var möjligt 
skulle det kunna leda till att man kan minska användningen av koldisulfid i 
tillverkningsprocessen. Enzympreparationen som användes vid försöken var Carezyme som 
innehåller ett endoglukanas. Detta är samma enzym som användes i Kvarnlöfs (2007) arbete. 
 
Som ett första delmål i examensarbetet var att kunna tillverka högviskös viskos i laborativ 
skala av samma kvalité som den som tillverkas idag på Freudenberg HP i Norrköping. Helst 
skulle kemikalieförbrukning m.m. vara lika som hos Freudenberg HP. 
 
Det andra delmålet var att visa hur ett enzymsteg i början av viskosprocessen påverkar den 
färdiga viskosens egenskaper. Förhoppningsvis skulle man även här kunna minska 
koldisulfidsatsningen utan att den slutliga viskosens egenskaper försämrades. Extra viktigt var 
att kunna behålla substitutionsgraden på samma nivå, trots lägre koldisulfidsatsning. 
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2  Teori 
 

2.1  Cellulosa 
Ett träd består av tre huvudkomponenter: cellulosa, hemicellulosa och lignin. Enkelt kan man 
säga att cellulosan bildar ett skelett som inbäddas av hemicellulosa och lignin. Cellulosan är 
hopsatt av glukosenheter och bildar långa kedjor. Hemicellulosan är amorf (saknar ordning i 
strukturen) och bunden till cellulosan, medan cellulosan växlar mellan amorfa och kristallina 
(ordnad struktur) delar. Ligninet är både amorft och isotropt (samma egenskaper i alla 
riktningar), det täcker hemicellulosan och cellulosan och fungerar som ett lim (Daniel 
2007:62-63). 
 

2.1.1  Struktur 
Cellulosa har en primär och en sekundär struktur. Den primära strukturen, d.v.s. mönstret som 
bildas av de kovalenta bindningarna i molekylen, består av en linjär, ogrenad polymer av β- 
glukopyranosidrester (D-glukos). Dessa glukosenheter är sammankopplade till varandra 
genom 1→4 β-glykosidbindningar. Då varannan enhet sitter ”upp och ned” bildas en lång och 
i princip helt rak kedja (Lennholm & Henriksson 2007:92-93), se figur 1.  
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Figur 1. Cellulosakedjan byggs upp av flera β- glukopyranosidrester som binds samman 
genom 1→4 β-glykosidbindningar (Lennholm & Henriksson 2007:92-93).  
 
Den sekundära strukturen anger hur flera cellulosakedjor hålls ihop av vätebindningar 
och/eller van der Waals-bindningar. Vätebindningar mellan hydroxylgrupperna i position C6 
och C2, och mellan syreatomen bunden i ringen mellan C1 och C5 och hydroxylgruppen vid 
C3 stabiliserar glykosidbindningen och gör strukturen stadig, som det visas i figur 2 (C1 
betyder kolatom nummer 1, C2 kolatom nummer 2, osv.). Vätebindningar mellan 
hydroxylgrupper i C3 och C6 binder också ihop två kedjor, vilket gör att kedjor som ligger 
parallellt med varandra bildar flak (Lennholm & Henriksson 2007:93-94). 
 
Flaken kan i sin tur staplas på varandra och hålls ihop av van der Waals-bindningar. När 
flaken läggs nära varandra bildas ordnade buntar som kallas fibriller (en bunt med 36 
parallella cellulosamolekyler bildar en fibrill), som i sin tur utgör cellväggen i växter 
(Lennholm & Henriksson 2007:93-95), (Daniel 2007:62). 
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Figur 2. Intra- och intermolekylära bindningar hos cellulosa, sett från ”ovan”. 
Vätebindningarna markeras med streckade linjer. De intramolekylära bindningarna uppstår 
mellan hydroxylgrupperna i position C6 och C2, och mellan syreatomen mellan C1 och C5 
och hydroxylgruppen i C3. De intermolekylära bindningarna som bildas mellan parallella 
kedjor kommer från bindningen mellan hydroxylgrupper i C3 och C6 (Lennholm & 
Henriksson 2007:93). 
 
När cellulosaflaken binds ihop kan två olika former bildas, cellulosa Iα och cellulosa Iβ. Det 
beror på att glukosidenheterna inte kan staplas rakt över varandra, en förskjutning 
uppkommer mellan två flak. Det tredje lagret kan sedan antingen placeras med likadan 
förskjutning som flak nummer två, cellulosa Iα, eller i samma läge som flak nummer ett, 
cellulosa Iβ, se figur 3. Det finns också skillnader i vätebindningarnas mönster hos de två 
formerna (Lennholm & Henriksson 2007:94). 
 

  
Figur 3. Figuren visar hur flaken av cellulosakedjor läggs på varandra, sett från sidan. Till 
vänster: cellulosa Iα. Till höger: cellulosa Iβ (Lennholm & Henriksson 2007:94). 
 
Cellulosans struktur gör att endast cellulosamolekylerna som finns på ytan hos en fibrill är 
tillgängliga för reaktion med kemikalier. Denna begränsning leder till att produkten kan bli 
inhomogen vid tillverkning av olika cellulosaderivat (Engström m.fl. 2006). 
 

2.1.2  Alkalicellulosa 
Alkalicellulosa tillverkas genom mercerisering, dvs. cellulosa blandas med natriumhydroxid 
(12-18 viktprocent) (Sjöström 1981:173). Då cellulosa kommer i kontakt med starka baser 
eller syror bryts de intra- och intermolekylära vätebindningar som finns. Samtidigt som 
vätebindningarna bryts sväller cellulosan och binder till sig natriumjoner (Kamide 2005:464). 
Alkalicellulosa har en betydligt högre reaktivitet jämfört med vanlig cellulosa och kemikalier 
kan därmed enklare tränga in i den svullna strukturen och reagera med hydroxylgrupperna 
(Sjöström 1981:173). Därför tillverkas alkalicellulosan ofta i industrin som ett mellansteg då 
cellulosaetrar tillverkas, t.ex. karboximetylcellulosa (CMC) och hydroxietylcellulosa. 
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Alkalicellulosans struktur är avgörande för reaktiviteten med vissa kemikalier och 
fördelningen av substituerade grupper i cellulosaderivatet. Sannolikheten att få substitution 
vid den stabilaste positionen i cellulosamolekylen beror på den ursprungliga cellulosans 
kristallina form (Kamide 2005:464).  
 
Vid mercerisering bildas alkalicellulosa från cellulosa I, som i sin tur kan övergå till cellulosa 
II om alkalin tvättas bort. Skillnaden mellan cellulosa I och II är att kedjorna ligger parallellt 
respektive anti-parallellt, som i figur 4. Parallellt och anti-parallellt syftar på kedjornas 
polaritet. Ligger kedjorna anti-parallellt så innebär det att varannan kedja har motsatt polaritet 
till de kedjor som ligger intill, parallellt innebär att kedjorna har samma polaritet. Jämför man 
cellulosa I (parallell) med cellulosa II (anti-parallell) så ser man att den senare har en extra 
vätebindning per glukosenhet, detta gör cellulosa II till en termodynamiskt mer stabil form av 
cellulosa (Lennholm & Henriksson 2007:96-97). 
 
 

 
Figur 4. De parallella cellulosakedjorna (cellulosa I) lägger sig anti-parallellt när cellulosan 
behandlas med natriumhydroxid och bildar alkalicellulosa. När alkalin tvättas bort bildas 
cellulosa II där kedjorna ligger anti-parallellt (Lennholm & Henriksson 2007:97). 

NaOH Tvätt

 

2.1.3  Cellulosaxantat 
Genom att tillsätta koldisulfid till alkalicellulosa bildas cellulosaxantat enligt 
reaktionsmekanismen i figur 5. Reaktionen fortgår vid 25-32°C i 2,5-3 timmar. Xantatet löses 
sedan upp i natriumhydroxid och bildar en trögflytande, orange vätska som nu kallas viskos. 
Viskosen får sedan genomgå en mognadsprocess innan den är klar för regenerering av 
cellulosan. Regenereringen sker i ett svavelsyrabad, se figur 6 (Sjöström 1981:182). 
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Figur 5. Alkalicellulosa reagerar med koldisulfid och bildar cellulosaxantat (Sjöström 
1981:182). 
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Figur 6. Cellulosa regenereras i ett syrabad (Sjöström 1981:182). 
 
Den koldisulfid som bildas i svavelsyrabadet kan återanvändas i processen. Det är vanligt att 
den tas tillvara genom att man renar utgående gasformiga procesströmmar genom 
kondensation. Man kan även använda sig av en katalytisk omvandling av koldisulfid och 
divätesulfid till svavelsyra, där den bildade svavelsyran sedan kan användas i processen vid 
regenereringen (Woodings 2000). 
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2.2  Dissolvingmassa 
Som utgångsmaterial vid viskostillverkning behövs en cellulosakälla med högt innehåll α-
cellulosa. Man kan använda antingen bomull, som i princip bara består av ren cellulosa, eller 
en speciell pappersmassa producerad från ved som kallas dissolvingmassa och som är väldigt 
ren från andra ämnen än cellulosa. Generella krav på dissolvingmassan som används i 
viskostillverkning visas i tabell 1. De viktigaste egenskaperna hos en dissolvingmassa är att 
den har god processbarhet (så att hög filtrerbarhet lätt uppnås), ger högt utbyte och att den 
totalt sett ger bra ekonomi i processen (Nevell & Zeronian 1985:456). 
  
Tabell 1. Generella krav på dissolvingmassa för viskostillverkning (Nevell & Zeronian 
1985:457) 
α-cellulosa (%) >89 % 
Alkalilöslighet i 5 % NaOH (%) ≤5 % 
Extraktivämnen (%) ≤0,3 % 
Innehåll av aska (%) ≤0,1 % 
Järninnehåll (ppm) <12 ppm 
SiO2 (ppm) <50 ppm 
Kalcium (ppm) <250 ppm 
ISO-ljushet (%) ≥90 % 
 
Engström (m.fl. 2006) skriver att dissolvingmassan oftast tillverkas genom sur bisulfitkokning 
av ved som därefter bleks genom ECF- eller TCF-blekning (ECF = Elemental Chlorine Free, 
TCF = Totally Chlorine Free). Enligt Woodings (2000:24-28) kan typiska ECF-bleksekvenser 
se ut som de som visas nedan för barr- respektive lövved (D = klordioxid, E = alkalisk 
extraktion, o = förstärkning med syrgas, p = förstärkning med väteperoxid). 
 

• Barrved: D – Eop – D – Ep – D 
• Lövved: D – Ep – D 

 
TCF-blekning genomförs helt utan kemikalier med klor och istället kan man använda alkalisk 
extraktion (E), ozon (Z) och/eller väteperoxid (P). T.ex. så används följande sekvenser 
industriellt (Woodings 2000:24-28):  
 

• Eop – P – E – P  
• P – Z – E 

 
Massan kan också tillverkas genom den alkaliska sulfatprocessen, om processen inleds med 
en sur hydrolys. Den sura hydrolysen genomförs genom att behandla flisen med ånga eller 
kokande vatten vid 140-170°C. Ångan, eller vattnet, klyver acetyl- och formylgrupper från 
veden och bildar syror, vilket sänker pH i veden till ca 3,5. Därmed kan en sur hydrolys av 
veden starta. Massa tillverkad på detta sätt genomgår sedan ECF-blekning, H står för 
hypoklorit (Engström m.fl. 2006) (Woodings 2000:25-28), t.ex.:  
 

• D – E – D 
• D – Eo – D – H  

 
I detta arbete och i tillverkningsprocessen på Freudenberg HP används dissolvingmassa 
tillverkad från barrved genom sulfitprocessen på Domsjö Fabriker, Örnsköldsvik. I 
kokningen, som sker i två steg, blandas flis med natriumsulfit och får reagera i två timmar vid 
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150°C. I nästa steg tillsätts svaveldioxid och blandningen får därefter fortsätta reagera i fem 
timmar. Kokningen löser ut lignin och hemicellulosa ur flisen, dessa utlösta ämnen får reagera 
vidare och bildar till slut etanol och lignosulfonat (som kan användas som tillsatsmedel i 
cement, vid oljeborrning och för att tillverka vanillin). Massan tvättas efter koket och bleks 
med väteperoxid i ett slutet blekeri. Därefter tvättas den, torkas och paketeras i balar. En viss 
mängd ytaktiva ämnen kan också tillsättas i produktionen för att den färdiga massans 
reaktivitet ska öka (Broms 2008:15) (Sjöström 1981:105-124, 197-199). 
 

2.3  Enzymer 
 

2.3.1  Allmänt om enzymer 
Ett enzym är ett protein som fungerar som en katalysator, dvs. det påskyndar kemiska 
reaktioner utan att det själv förbrukas. Dessutom har ofta enzymer hög specificitet och ett 
enzym katalyserar normalt bara en enda reaktion, vilket bestäms av typ av substrat och vilken 
bindning som klyvs eller syntetiseras. I naturen är de nödvändiga för att många kemiska 
reaktioner i växter och djur ska vara möjliga, t.ex. nedbrytning av föda. Enzymer har också 
blivit viktiga i näringslivet, där enzymer används i tvättmedel, inom livsmedelsindustrin, 
massa- och pappersindustrin, textilindustrin, m.m.. Ett enzym kan katalysera en reaktion 
genom att substratet (den molekyl som ska genomgå reaktionen) binds till enzymets aktiva 
säte och ett enzym-substrat-komplex bildas. Där sänks reaktionens aktiveringsenergi, som är 
avgörande för hur snabbt en reaktion kan gå, genom att ett övergångstillstånd stabiliseras. I 
det aktiva sätet finns oftast någon reaktiv grupp, t.ex. en metalljon eller en aminosyra. 
Bindningen mellan enzym och substrat kan vara vätebindningar, jonbindningar eller metall-
jon-ligander, de kan också kombineras på flera sätt. När substratet (S) har genomgått 
reaktionen släpper enzymet (E) sin produkt (P) och kan binda till ett nytt substrat, enligt:  
S + E ↔ ES → E + P (Jönsson 2007) (Teeri & Henriksson 2007:251-252) (Jörnvall 6.1.2009) 
(Broms 2008:26). 
 
Enzymer kan delas in i sex olika klasser beroende på vilken slags reaktion som de katalyserar: 

• Hydrolaser, bryter ned ämnen samtidigt som vatten tas upp. T.ex. trypsin som finns i 
bukspott och bryter ned proteiner 

• Isomeraser, bildar isomera föreningar. T.ex. triosfosfatisomeras som används för 
kroppens sockeromsättning 

• Ligaser (eller syntaser), syntetiserar komplexa föreningar. T.ex. DNA-polymeras som 
bygger ihop DNA-strängar 

• Lyaser, kan addera eller ta bort grupper för att skapa dubbelbindningar. T.ex. 
karbanhydras som katalyserar reaktionen mellan koldioxid och vatten i organismer 

• Oxidoreduktaser, katalyserar oxidation och reduktion. T.ex. alkoholdehydrogenas som 
oxiderar alkohol i levern 

• Transferaser, överför olika grupper. T.ex. acetyltransferas som används för avgiftning. 
(Jörnvall 6.1.2009) 
 

2.3.2  Cellulaser 
Cellulaser, eller cellulolytiska enzymer, är en O-glukosylerad hydrolas. De katalyserar 
nedbrytningen av 1→4 β-glykosidbindningar i cellulosamolekylen, alltså den kovalenta 
bindningen mellan två D-anhydroglukopyranosenheter. Cellulaserna kan delas in i tre olika 
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grupper, beroende på vilken slags enzymatisk nedbrytning av cellulosakedjan som den 
katalyserar.  

• Endoglukanaser (1,4-β-D-glukan 4-glukanohydrolas) binder helt slumpmässigt till 
cellulosans amorfa delar, där den bryter ned kedjan och ger nya kedjor av varierande 
längd 

• Exoglukanaser (1,4-β-D-glukan 4-cellobiohydrolas) hydrolyserar cellulosakedjorna 
från båda ändarna och ger i princip bara cellobios (C12H22O11, två enheter D-glukos 
bundna till varandra) som produkt. Kan bryta ner både amorfa och kristallina delar av 
kedjan 

• Cellobiaser (β-glukosidaser) hydrolyserar cellobios till glukos (C6H12O6). 
(Nationalencyklopedin 17.9.2008) (Broms 2008:26-27) (Teeri & Henriksson 2007:252-253) 
 

2.3.3  Carezyme 
I detta examensarbete har Carezyme använts som enzym. Den består av endoglukanas V och 
har i tidigare arbete av Kvarnlöf (2007) visat att den ger ett bra resultat när den använts för att 
behandla dissolvingmassa för viskostillverkning. Carezyme används främst inom 
tvättmedelsindustrin där den blandas i tvättmedel för att motverka noppning hos tyg och att ta 
bort utstickande mikrofibrer. Carezyme fungerar optimalt i pH 6-9 och i temperaturer runt 
40°C. Molekylens aktiva säte är 40 Å långt och innehåller de katalytiska aminosyraresterna 
Asp-10 och Asp-121 (Asp = asparginsyra). Mekanismen visas i figur 7. Asp-121 fungerar 
som en katalytisk syra och protonerar syreatomen mellan två D-anhydroglukopyranosenheter. 
Asp-10 fungerar som en katalytisk bas som får en vattenmolekyl att utföra en nukleofil attack 
på en av kolatomerna i position C1 hos de två glukosenheterna. Bindningen mellan den 
attackerade kolatomen och den protonerade syreatomen kommer att släppa och väteatomen 
som användes för att protonera syreatomen lämnar enzymet. Reaktionen är klar och de två 
bildade produkterna släpps från enzymet (Kvarnlöf 2007:13-15, 20). 
 

 
Figur 7: a) Cellulosakedjan binds till enzymens aktiva säte. Asp-121 fungerar som en syra i 
reaktionen och protonerar syreatomen i glykosidbindningen. b) Asp-10 skapar en nukleofil 
attack med hjälp av en vattenmolekyl på kolatomen i position C1. c) Bindningen mellan den 
attackerade kolatomen och den protonerade syreatomen släpper (Kvarnlöf 2007:14). 
 

2.4  Processen på Freudenberg HP 
Till skillnad mot tillverkningsprocessen för vanlig spinnviskos saknar man på Freudenberg 
HP förmogningsteget när man tillverkar högviskös viskos. Andra skillnader är att man satsar 
mer koldisulfid, har en högre cellulosahalt i den färdiga viskosen och regenererar cellulosan 
på ett transportband som går genom ett basiskt bad istället för att spinna fibrer genom 
spinndysor i ett svavelsyrabad. Kraven på den slutliga produkten är också annorlunda, här är 
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t.ex. gammatalet (substitutionsgraden) en mycket viktig parameter för kanalbildningen i 
duken som produceras. Tabell 2 visar de gränsvärden som man måste hålla sig inom på 
fabriken. 
 
Tabell 2. Gränsvärden för både alkalicellulosa och viskos vid Freudenbergs process (Broms 
2008:21). 
 Parameter Minsta värde Största värde 

Luthalt (%) 14,2 15,8 Alkalicellulosa 
Cellulosahalt (%) 33,5 36,5 
Luthalt (%) 8,4 9,1 
Cellulosahalt (%) 9,4 9,6 
Kulfallstid (s) 300 350 Viskos 

Gammatal (%) 65 70 
 
Figur 8 visar en schematisk bild över vilka steg som finns och vilka kemikalier som tillsätts i 
fabriken. 
 

 
Figur 8: Schematisk bild över tillverkningsprocessen hos Freudenberg HP. 

Mercerisering 

NaOH 

Dissolvingmassa 

Pressning
Rivning 

CS2 

Sulfidering

Eftermogning Upplösning 

NaOH 

Tillsats av färg, 
glaubersalt, 
bomull, m.m. 

Regenerering, 
tvätt och 
konvertering 

 
Mercerisering 
Tillverkningsprocessen för viskos börjar med merceriseringen, där ark av dissolvingmassa 
matas in i en tank med natriumhydroxid (18 % viktprocent). Under omrörning omvandlas 
cellulosan till alkalicellulosa, enligt formel (1), sväller och bildar en slurry. 
 
Cell-OH + NaOH → Cell-O- +Na  + H O    (1) 2
 
Reaktionen får pågå i 20 minuter vid 40°C. Luthalten bör hållas konstant vid 18 % där 
svällningen hos alkalicellulosan är som störst. Svällningen gör att kemikalier (som 
koldisulfid) lättare kan komma åt och reagera med alkalicellulosan senare i processen och 
effekten beror på att intermolekylära vätebindningar hos cellulosan bryts av 
natriumhydroxiden (Kvarnlöf 2007) (Broms 2008:18). 
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Pressning 
Med en torrhalt på ungefär 5 % pumpas slurryn till pressar där överskottet av 
natriumhydroxid pressas ut mellan valsar. En stor del av den avpressade natriumhydroxiden 
återanvänds i merceriseringssteget. Den pressade alkalicellulosan får en torrhalt runt 50 % 
(Broms 2008:18) (Kvarnlöf 2007). 
 
Rivning 
Den pressade alkalicellulosan lämnar pressningen i form av en matta. Den rivs i små bitar för 
att öka reaktionsytan och koldisulfiden kommer därmed att fördelas bättre i det kommande 
steget (Broms 2008:18). 
 
Sulfidering 
Sulfideringen sker satsvis i speciella tryckkärl där luft har ersatts med kvävgas för att minska 
explosionsrisken. Alkalicellulosan har ungefär följande sammansättning när den transporteras 
till sulfideringssteget: 35 % cellulosa, 15 % natriumhydroxid och 50 % vatten. Trycket i 
reaktionskärlet sänks, sedan tillsätts koldisulfid, CS2, och reaktionen startar. 
Koldisulfidsatsningen är ca 53 %, beräknat på hur mycket α-cellulosa som finns i 
alkalicellulosan. Under sulfideringen reagerar alkalicellulosan med koldisulfid och bildar 
cellulosaxantat, enligt figur 5 (Kvarnlöf 2007) (Nevell & Zeronian 1985:459) (Söderlund 
2007) (Broms 2008:19, 22). 
 
Ca 75 % av den satsade koldisulfiden förbrukas i reaktionen (se figur 5, avsnitt 2.1.3) med 
alkalicellulosan och resterande 25 % förbrukas i bireaktioner enligt formel (2) och (3). Där 
bildas främst tritiokarbonat, Na2CS , som ger viskosen sin orangea färg. 3
 
3 CS  + 6 NaOH → 2 Na2 2CS  + Na CO  + 3 H O   (2) 3 2 3 2
 
2 CS  + 6 NaOH → Na CS  + Na CO  + Na S + 3 H O  (3) 2 2 3 2 3 2 2
 
Det bildade cellulosaxantatet är löslig i natriumhydroxid och sönderfaller snabbt vid lågt pH. 
Under sulfideringen kyls tryckkärlet så att temperaturen inuti hålls på rätt nivå, dvs. 28-32°C. 
Reaktionstiden är ungefär 2,5 timmar och under den tiden höjs temperaturen sakta från 28°C 
vid start till 32°C vid reaktionens slut. Sulfideringen är klar då trycket i reaktionskärlet 
sjunker. Minskningen i tryck beror på att då koldisulfiden i vätskefasen är förbrukad, börjar 
koldisulfiden i gasfasen reagera med alkalicellulosan vilket ger en trycksänkning (Kvarnlöf 
2007:77-78) (Broms 2008:19, 22) (Nevell & Zeronian 1985:459) (Woodings 2000:47).  
 
Det finns tre hydroxylgrupper i varje glukosenhet i en cellulosakedja. En hydroxylgrupp finns 
bunden till kolatom nummer 2 (C2), en bunden till kolatom nummer 3 (C3) och en bunden till 
kolatom nummer 6 (C6), se figur 9. Koldisulfiden kan substitueras till alla tre 
hydroxylgrupper i glukosenheten (Kvarnlöf 2007:9). 
 

4 5 O

123
OH

OOH
O

6
OH

 
Figur 9. I en anhydroglukosenhet finns det tre hydroxylgrupper (Kvarnlöf 2007:10).  
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Upplösning 
Xantatet löses upp i svag natriumhydroxid och bildar viskos under omrörning och låg 
temperatur (ca 5°C). Detta steg tar ungefär 3 timmar. Xantatet löser sig bättre i 
natriumhydroxid vid lägre temperaturer, därför är det viktigt att hålla temperaturen nere 
(Woodings 2000:48). 
 
Eftermogning 
Viskosen får mogna i kylda tankar i 20 timmar med långsam omrörning. Cellulosaxantatet är 
ostabilt och pga. detta kommer nu en omfördelning av koldisulfiden att ske. Koldisulfid som 
substituerats i position C2 och C3 är termodynamiskt instabila (jämfört med C6). En stor del 
av den koldisulfid som substituerats vid position C2 och C3 kommer att släppa och reagera på 
nytt med cellulosan, eller förbrukas i en bireaktion. Därför kommer andelen substituerade 
CS -molekyler vid position C2 och C3 att minska medan andelen substituerade CS2 2-
molekyler vid position C6 ökar (Broms 2008:20) (Woodings 2000:48). 
 
Tillsatser, regenerering, tvättning och konvertering 
Viskosen är nu färdig och man tillsätter färg, bomull, vätmedel och glaubersalt 
(Na2SO ·10H4 2O). Blandningen breds ut till en duk på ett transportband som går ned i ett 
regenereringsbad (80-100°C, basiskt och innehåller 20-30 % natriumsulfat). Koldisulfiden 
avlägsnas från duken (den bildar gasbubblor som tränger sig ut ur duken, detta bildar kanaler i 
duken vilket är viktigt för absorptionsförmågan) och cellulosan regenereras enligt formel (4).  
 
C H O -O-CS Na → C H O -O-CS H + NaOH → C H O -OH + CS  (4) 6 9 4 2 6 9 4 2 6 9 4 2
 
Duken tvättas i flera bad med lut, syra och varmt vatten för att tvätta bort salter och svavel. 
Slutligen torkas den och rullas upp innan den beskärs och paketeras (Broms 2008:22). 
 

 - 11 - 



3  Experimentellt 
 

3.1  Material 
Koldisulfiden som användes har en renhet på mer än 99,9 % och hade producerats av Merck i 
Tyskland (EG-nr: 2008436). 
 
Dissolvingmassan som använts var Domsjö Cellulose 2200 från Domsjö Fabriker i 
Örnsköldsvik, Sverige. Dissolvingmassans egenskaper visas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Dissolvingmassans egenskaper (Domsjö 2007). 
R18, % 94,5 
R10, % 88 
Viskositet, cP 18 
Ljushet, % ISO >91 
Polymerisationsgrad 780 
α-cellulosa, % 91 
 
Den enzympreparation som användes var Carezyme 4500L och den finns också under namnet 
Novozyme 476. Den produceras av Novozymes AS i Bagsværd, Danmark. Carezyme är ett 
endoglukanas med aktiviteten 4500 ECU/gram (ECU = Endo Cellulase Units). 
 

3.2  Metod 
Viskostillverkningen i laboratoriet har gjorts med speciell laboratorieutrustning och metod 
enligt Treiber.  
 

3.2.1  Behandling av dissolvingmassan med enzymer 
Det som beskrivs i det här avsnittet gjordes endast då massan enzymbehandlades. Då 
referensprover gjordes (utan enzymbehandling) startade laborationen som det beskrivs i nästa 
avsnitt. 
 
 Från ett ark av dissolvingmassa skars 1*1 cm stora bitar ut och 25 gram av massabitarna 
överfördes till en enlitersbägare, innehållande 475 g avjonat vatten (massakoncentrationen 
blev då 5 %). pH-värdet i bägaren kontrollerades och justerades till 7,5 med några droppar 
svag natriumhydroxidlösning. Bägaren ställdes i ett vattenbad och tempererades till 40°C. 
Omrörning startades i bägaren, motorn ställdes in på 150 rpm. För de försök där 
enzymkoncentrationen var 450 ECU/g massa tillsattes 2,50 gram av enzympreparationen till 
bägaren, vid koncentrationen 900 ECU/g massa tillsattes 5,00 gram. Blandningen fick sedan 
stå i 2 timmar, 40°C med omrörning. Under tiden blandades 700 gram 
natriumhydroxidlösning (18 viktprocent) till i ett stålkärl, som sedan också placerades i 
vattenbadet för att tempereras. Efter de 2 timmarna avvattnades massan genom sugfiltrering 
till ca 30 % torrhalt. Vattenbadets temperatur höjdes till 45°C. 
 
Den sugfiltrerade massan vägdes in och vikten noterades. Extra natriumhydroxid tillsattes till 
stålkärlet för att kompensera för den extra mängd vatten som tillfördes genom massan och för 
att få en total mängd av 800 gram med koncentrationen 18 viktprocent 
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natriumhydroxidlösning. Filterkakan revs i mindre bitar och lades ned i det rostfria kärlet med 
natriumhydroxiden. Omrörning startades i kärlet och fick pågå i minst 20 minuter. 
 
Därefter fortsatte laborationen på precis samma sätt som det beskrivs i nästa avsnitt, förutom 
det första stycket. 
 

3.2.2  Tillverkning av högviskös viskos i laboratorium 
Vid tillverkning av referensprover (utan enzymatisk förbehandling av massan) startades 
laborationen med att ark av dissolvingmassa skars i 1*1 cm stora bitar och 25 gram av 
massabitarna lades ned i ett kärl av rostfritt stål, innehållande 800 gram 
natriumhydroxidlösning (18 viktprocent) som tempererats i vattenbad till 45°C, se figur 10. 
Omrörning startades i kärlet och fick pågå i minst 20 minuter.  
 

 
Figur 10. Merceriseringskärl med omrörare i vattenbad. 
 
En tryckbehållare förbereddes med ett filter i botten. Alkalicellulosan från det rostfria kärlet 
överfördes till tryckbehållaren där vakuum applicerats från en vakuumpump för att ta bort 
överskottslut. Ytterligare ett filter lades i tryckbehållaren, över alkalicellulosan, och 
placerades sedan i en press, se figur 11. Alkalicellulosan pressades i minst 120 sekunder, med 
lasten inställd mellan 2,7-2,8 ton (66-69 kg/cm2). Filterkakan plockades ur tryckbehållaren 
och vägdes, vikten skulle ligga mellan 63-64,5 g för att få rätt lut- och cellulosahalt. Om 
filterkakan vägde för mycket pressades den ytterligare och vägdes igen, till dess att rätt vikt 
uppnåtts. Massa som hade genomgått enzymbehandling var betydligt svårare att pressa till rätt 
vikt, vilket troligen berodde på att enzymerna kortat ner fibrernas längd så mycket att 
avvattningen försvårades. Detta innebar att pressningen krävde betydligt längre tid än de 120 
sekunder som räckte för referensproverna. Tyvärr gick det inte att pressa med högre tryck i 
den press som användes. 
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Figur 11. Pressutrustningen. 
 
Den pressade alkalicellulosan revs sedan för hand i mindre bitar och placerades i en kvarn, se 
figur 12. Alkalicellulosan fick sedan rivas i kvarnen i minst 30 minuter. 
 

Figur 12. Till vänster: kvarnen där alkalicellulosan revs. Till höger: alkalicellulosa under 
rivning. 
 
Efter 20 minuter togs ett prov av alkalicellulosa från kvarnen, ca 5 gram, för att luthalt och 
cellulosahalt skulle kunna bestämmas, se avsnitt 3.3.1.  
 
Under tiden som analyserna av lut- och cellulosahalterna utfördes så överfördes 50 gram 
alkalicellulosa från kvarnen till ett 250 ml glaskärl. Kärlet var rundbottnat och över det sattes 
ett glaslock utrustat med tryckmätare, kran, omrörare och ett septa. Mellan lock och kärl 
placerades en koldisulfidsäker packning. Lock och kärl spändes slutligen fast med en 
spännring i stål och fästes i en hållare för stativ, se figur 13. Luften i kärlet evakuerades så att 
trycket i glaskärlet låg mellan 0,05-0,10 bar. Kärlet tempererades sedan i ett vattenbad, vid 
29°C, och omrörningen startades. 
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Figur 13. Till vänster: reaktionskärlet fyllt med alkalicellulosa och färdigmonterat för att 
sänkas ner i vattenbad. Till höger: reaktionskärlet i vattenbad. 
 
Mängden koldisulfid som skulle satsas beräknades på mängden α-cellulosa i alkalicellulosan, 
som uppskattades efter värden på vikten efter pressningen och luthalten. Koldisulfid satsades 
med en spruta som stacks igenom septat på reaktorns lock. Trycket ökade vid tillsats av 
koldisulfid till ca 0,6 bar. Tryckförändringar i kärlet noterades under reaktionens gång med 
tryckmätaren som monterats i locket. Det var viktigt att se till att trycket inte ökade på grund 
av läckage. En trycksänkning skedde så småningom i kärlet vilket berodde på att 
koldisulfiden i vätskefasen var förbrukad och att gasfasens koldisulfid därför börjat reagera. 
Reaktionen fick pågå, med konstant omrörning och temperatur (29°C), i 2,5 timme. 
 
Då sulfideringen var klar togs det bildade xantatet ur glaskärlet och vägdes. Lösarlutens 
mängd och koncentration beräknades så att viskosen slutligen skulle få sammansättningen 9,5 
% cellulosa och 8,8 % natriumhydroxid, se beräkningar i bilaga. Xantatet överfördes till ett 
stålkärl utrustat med kylning och omrörare, se figur 14. Natriumhydroxidlösningen tillsattes i 
kärlet och omrörningen startades. Blandningen fick sedan stå under omrörning för att lösas 
upp i kärlet under 3 timmar vid 5°C. I några fall krävdes längre tid och att man med hjälp av 
en spatel delade upp stora hårda klumpar som var svårupplösta. 
 

 
Figur 14. Upplösningskärlet med omrörare och kylningsutrustning. 
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Då upplösningen var klar fick lösningen eftermogna i upplösningsutrustningen. Kylningen 
stängdes av och omröraren togs bort. Kärlet täcktes över med parafilm och fick stå i 
rumstemperatur i 20 timmar. Efter de 20 timmarna genomfördes analyser på gammatal och 
kulfallstiden, se avsnitt 3.3.4 och 3.3.5. Analyser av viskosens lut- och cellulosahalt kunde 
genomföras tidigare då dessa inte påverkas av eftermogningen, se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 
 

3.3  Analysmetoder 
 

3.3.1  Analys av lut- och cellulosahalt i alkalicellulosa 
Provet (ca 5 gram riven alkalicellulosa) vägdes in och vikten noterades. Provet blandades med 
25 ml H SO2 4 (0,5 M) och späddes med avjonat vatten till en total volym på 150 ml. Provet 
fick stå på omrörning med magnetomrörare i 10 minuter. Därefter titrerades provet med 
NaOH (1 M) och fenolftalein som indikator. Luthalten i alkalicellulosan kunde sedan 
beräknas genom ekvation (5). 
 

( )
ulosaAlkalicell

NaOH

m
-V

)Luthalt (%
4*25

=     (5) 

där V  är titrerad volym natriumhydroxid (1,0 M) uttryckt i ml NaOH
mAlkalicellulosa är invägd provmängd i gram. 

 
Efter färgomslaget neutraliserades provet med några droppar H SO2 4 och vätskan filtrerades 
bort genom sugfiltrering. Filterdegeln som användes vid försöken utan förbehandling med 
enzymer hade den största porstorleken (porstorleken var graderad, 1 till 4, där 1 var störst). I 
de försök där enzymbehandling ingick användes en filterdegel med betydligt mindre porer (3 
på skalan) eftersom fibrerna då var nedbruten i mindre delar. Innehållet i filterdegeln tvättades 
med avjonat vatten 2-3 gånger och sedan med aceton. Därefter lades provet in i en ugn för att 
torka i 105°C under minst en timme. Provet fick därefter svalna i en exikator. Cellulosahalten 
kunde sedan bestämmas genom att det torra provet vägdes och vikten dividerades med vikten 
för det invägda provet. 
 

3.3.2  Analys av luthalt i viskos 
Det första som gjordes var att väga in 1-2 gram viskos (den exakta vikten noterades) i en E-
kolv och sedan lösa upp den i 100 ml avjonat vatten under omrörning med en magnetloppa i 
30-40 minuter. Därefter kokades lösningen upp. När den började koka tillsattes svavelsyra (10 
ml; 0,5 M) och E-kolven togs bort från kokplattan. Nästa steg var att kyla lösningen till 
rumstemperatur, för att detta skulle gå snabbt användes ett isbad. Sedan titrerades lösningen 
med 1 M NaOH, fenolftalein användes som indikator. Luthalten kunde sedan beräknas, se 
ekvation (6). 
 

( )
Viskos

NaOH

m
-V

)Luthalt (%
4*10

=     (6) 

där V  är titrerad volym natriumhydroxid (1,0 M) uttryckt i ml NaOH
m  är invägd provmängd i gram. Viskos
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3.3.3  Analys av cellulosahalt i viskos 
På en glasplatta vägdes ca 2 gram viskos in, den exakta vikten noterades, och pressades ut till 
en film mellan två stycken likadana glasplattor. Glasplattorna skildes åt och lades, med 
viskossidorna upp, i ett bad med saltsyra (1,4 M) för att regenerera cellulosan och avlägsna 
koldisulfiden. När filmerna lossnat från glasplattorna tvättades de (filmerna) under rinnande 
vatten i 10 minuter för att tvätta bort salter i filmerna. Därefter pressades vatten ur filmerna 
mellan två Wettex-dukar innan de lades i ett acetonbad i 3 minuter. Detta gjordes för att få 
bort vattnet. Därefter pressades de igen och lades in i en ugn (105°C) för att torka. När de 
torkat fick de svalna i en exikator. Sedan kunde cellulosahalten enkelt beräknas genom att de 
torra filmernas vikt dividerades med den invägda mängden viskos. 
 

3.3.4  Gammatal 
Gammatalet är ett mått på substitutionsgraden (DS) och anges i procent. Ett gammatal på 50 
% motsvarar en substitutionsgrad på 0,5. Gammatalet definieras som antal xantatgrupper som 
har substituerats per 100 anhydroglukosenheter (Söderlund 2007) (Broms 2008:23). Metoden 
(och ekvationen nedan) används på Freudenberg HP för att analysera substitutionsgraden.  
 
En avluftad natriumhydroxidlösning (1 viktprocent) förbereddes genom att kvävgas 
bubblades genom den i drygt 30 minuter. Ett prov av viskosen vägdes noggrant in och vikten 
noterades. Mängden skulle vara ungefär 1 gram, och löstes upp i 50 ml av den avluftade 
natriumhydroxidlösningen i 30-40 minuter med hjälp av en magnetomrörare. När viskosen 
hade löst sig överfördes lösningen till en 100 ml mätkolv och mer natriumhydroxidlösning (1 
viktprocent) fylldes på, upp till 100 ml-strecket. En kork sattes för öppningen och kolven 
skakades ordentligt. Från denna lösning togs 5 ml till en E-kolv med 1,8 gram 
anjonbytarmassa (Amberlite, IRA-402, Merck). Lösningen och massan fick sedan stå i 10 
minuter, för att absorbera salterna i lösningen (som bildades i bireaktionerna i 
sulfideringssteget). Innehållet i E-kolven rördes om till och från under de första 3 minuterna, 
sedan tvättades jonbytarmassan ur med avjonat vatten genom ett filterpapper (Munktell, 
kvalitet 5). Filtratet samlades upp i en 250 ml mätkolv. Jonbytarmassan tvättades tills filtratet 
fyllde upp till 250 ml-strecket, en kork sattes för öppningen på mätkolven och skakades om 
ordentligt för att blanda filtratet. Som sista steg mättes absorbansen vid 303 nm 
(spektrometern var en UV-160 1PC, visible spectrophotometer, Shimadzu). Avjonat vatten 
användes som referens. Gammatalet kunde sedan bestämmas enligt ekvation (7). 
 

CB
Atal

*
48,546*

=−γ      (7) 

där  A är absorbansen vid 303 nm 
 B är invägd mängd viskos, uttryckt i gram 
 C är viskosens cellulosahalt, uttryckt i procent. 
 

3.3.5  Kulfallstid 
Ett rundbottnat rör, monterat i ett stativ, med en diameter på ungefär 4 cm fylldes på 
försiktigt, för att inte få med några stora luftbubblor, med viskos. En kula av stål (13,9 mm i 
diameter) fick falla genom viskosen i röret och tiden det tog för den att falla från ett övre 
märke till ett annat märke längre ner mättes. Avståndet mellan de två märkena var 51,5 mm. 
För att få rätt kulfallstid multiplicerades tiden med 4 (den mängd viskos som tillverkades i 
anläggningen räckte inte till att göra ett test på den riktiga längden, därför mättes ¼ av 
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sträckan upp och tiden multiplicerades med 4 för att man skulle kunna jämföra med 
industriella värden).  
 
Kulfallstiden är ett mått på viskosens kinematiska viskositet (den kinematiska viskositeten 
anger den inre friktionen i en vätska (Nationalencyklopedin 7.1.2009)). Det är relativt enkel 
och gammal analysmetod som inte är speciellt noggrann. Den används mest inom industrin 
för att man ska kunna uppskatta processbarheten hos viskosen, samt molekyllängd (Broms 
2008:25-26). 
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4  Resultat och diskussion 
Syftet med examensarbetet var att undersöka om ett enzymsteg kunde användas vid 
tillverkning av högviskös viskos för att öka reaktiviteten hos cellulosan och därmed öka 
substitutionsgraden hos viskosen. Resultatet från försöken kan ses i figur 15. Jämför man 
gammatalsvärden från laborationerna med de från fabrik i tabell 2 (avsnitt 2.4) ser man att 
laboratorievärdena ligger betydligt lägre, vilket antagligen beror på att förlusterna blev relativt 
mycket större i mikroanläggningen. Hade ett positivt resultat uppnåtts så hade punkterna för 
de enzymbehandlade massorna fått ett högre värde på gammatalet än referensproverna vid 
samma koldisulfidsats. Detta skedde inte, dvs. det var ingen skillnad mellan referensproverna 
och enzymproverna. Som figuren visar ligger de på samma linje och ingen förbättring av 
viskosen har skett med avseende på gammatalet. En möjlig förklaring till att en höjning av 
gammatalet inte sker kan vara att när cellulosakedjorna brutits ner till mindre delar kan de 
packas tätare. Det märks tydligt, när alkalicellulosan satsas i sulfideringskärlet tar det upp en 
mindre volym än normalt, trots att vikten och cellulosahalten är den samma. När sulfideringen 
sedan är klar har xantatet bildat stora, hårda och kompakta klumpar, istället för små bulkiga 
”smulor” som det normalt blir. Omrörningen inne i kärlet fungerar bra då vanlig viskos 
tillverkas men då massan behandlats med enzym komprimeras innehållet. Att det kan 
komprimeras så mycket innebär att reaktionsytan blir mindre och koldisulfiden får det svårt 
att komma åt cellulosan inne i klumparna. Dessa klumpar är dessutom mycket svårupplösta 
och det kan krävas mer tid än tre timmar för att lösa upp xantatet helt.  
 

 
Figur 15. Gammatalet som funktion av koldisulfidsatsen. 
 
Ska man försöka hitta något positivt här så är det att trots att xantatet har blivit sämre (sämre 
kemikalietransport i alkalicellulosan) i sulfideringssteget så har inte gammatalet blivit lägre. 
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Det skulle kunna vara en indikation på att om man kan komma runt problemet med 
klumpbildningen så skulle man kunna få ett högre gammatal, med samma koldisulfidsats.  
 
Över lag kan man säga att laborationen blir mycket svårare att genomföra då man 
förbehandlat massan med enzym. I pressteget kan det bli mycket svårt att nå rätt vikt på 
massan på grund av att avvattningen försvåras. Och sedan kommer redan nämnda problem 
med sulfiderings- och upplösningssteget.  
 
Att enzymet har haft effekt syns i figur 16 där kulfallstid (dvs. viskositet) visas för tre olika 
viskostyper. En kortare kulfallstid innebär att viskositeten har sänkts och sänkningen beror på 
att enzymet kortat ner fibrerna. Det gamla enzymet hade förvarats i kylskåp under en längre 
tid och förlorat en del av sin effekt. Det nya enzymet levererades direkt från fabrik och var så 
nytt det kunde vara. En dubblering av enzymkoncentrationen med det nya enzymet gav ingen 
ytterligare sänkning av viskositeten. 
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Figur 16. Kulfallstiden (viskositeten) sänks hos viskosen vid behandling med enzym. Det nya 
enzymet hade större effekt än det äldre. 
 
Effekten av enzymet kan också ses i figur 17, där koldisulfidsatsen har plottats mot 
kulfallstiden. Det finns inget direkt samband mellan hur mycket koldisulfid som satsas och 
vilken viskositet viskosen sedan får. För att justera viskositeten i fabrik ändrar man viskosens 
lut- och cellulosahalter genom att tillsätta mer eller mindre natriumhydroxidlösning i 
upplösningssteget. Av de data som finns från laborationerna kan man inte se något riktigt 
samband mellan lut- och cellulosahalterna och viskositeten. Detta beror förmodligen på att 
mätningar av kulfallstid är relativt osäkra. Det beror främst på att det är svårt att hälla upp 
viskosen i kulfallsröret utan att man får luftbubblor i viskosen. Vid analyserna har dessutom 
¼ av längden mätts upp, pga. att man inte har tillräckligt mycket viskos för att fylla upp till 
den riktiga längden. Detta gör mätningarna osäkra. 
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Figur 17. Koldisulfidsats och kulfallstid. 
 
Enzymsteget har inte gett någon märkbar positiv effekt på viskosen eller processen. Istället 
har det försämrat produkten då en viskositetssänkning inte är intressant för Freudenberg HP, 
där man vill ha så hög viskositet som möjligt. Det har dessutom gjort processen svårare att 
genomföra och mer tidskrävande. Även om fler försök kan behöva genomföras i ett 
kommande projekt, endast två försök har gjorts med den nya enzympreparationen, så finns det 
inget som tyder på att man skulle kunna höja gammatalet genom enzymbehandling. Det kan 
dock finnas lösningar på det nämnda problemet med xantatet då massan behandlats med 
enzymer. Man kan försöka med att tillsätta koldisulfiden i omgångar istället för att, som det 
gjorts i detta arbete, tillsätta allt på en gång. Eventuellt kanske en annan enzympreparation 
passar bättre för den här typen av viskostillverkning. Något annat man kan göra, som 
diskuterades i början av arbetet, är att starta sulfideringen vid en lägre temperatur (även om 
detta kan ge en del negativa effekter som längre reaktionstid och högre explosionsrisk). 
Omröraren som använts vid sulfideringen har varit ett stort problem (utformning och 
materialval) i detta examensarbete och kanske är det så att den ska se ut på ett annat sätt för 
att inte forma xantatet till små, hårda bollar. Men trots allt har många olika omrörare testats 
och den nuvarande har verkat fungera bra då referensproverna har tillverkats. Därför behöver 
man kanske inte lägga ner mer tid på att hitta en annan omrörare. Ett alternativ, som testats 
med ett godkänt resultat, är att ta bort omröraren och istället rotera sulfideringskärlet. Men det 
har tidigare visats att omrörning ger bättre resultat och när man använder omrörare blir det 
mer likt den riktiga processen.   
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5  Slutsatser 
 
• Enzymbehandlingen av dissolvingmassan före viskostillverkningen gav inte någon 

effekt på viskosens gammatal.  
 
• Då dissolvingmassan först behandlades med enzymer resulterade det i en sänkt 

viskositet hos den färdiga viskosen.  
 

• Enzymbehandlingen gjorde processen svårkörd då avvattningen i pressteget 
försämrades. Även i sulfiderings- och upplösningssteget fick man negativa effekter då 
xantatet packades till hårda och svårupplösta klumpar.  

 
• Gammatalet blev betydligt lägre i försöken på mikroanläggningen än vad de blir på 

Freudenberg HP, vid samma procentuella koldisulfidsatsning.  
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7  Förslag till fortsatt arbete 
Som det beskrivs i resultat och diskussion så har omröraren varit ett stort problem och mycket 
tid har förlorats pga. att vi inte har haft en bra omrörare. Den befintliga ger ett bra resultat när 
referensprover görs (med tanke på utseendet på xantatet) men när enzymbehandlad 
dissolvingmassa används så klumpar den ihop sig. Exakt hur man ska lösa detta är svårt att 
säga men möjliga lösningar kan vara: 
 

• Försöka med ytterligare en annan omrörare. Diskussioner har förts där ett förslag har 
varit en typ som är uppbyggd som en färgblandare (utformad som en skruv) där 
xantatet lyfts uppåt istället för att röras runt. En annan variant kan vara precis som den 
befintliga fast med fler och tunnare utstickande ”piggar”. 

 
• I de försök som gjorts har enzymkoncentrationen varit mycket hög. Man kan minska 

koncentrationen 10-100 gånger för att minska effekten av den och förhoppningsvis 
hitta en koncentration där man fortfarande höjer reaktiviteten utan att få klumparna i 
xantatet (alternativt minska tiden för enzymbehandling). 

 
• Ett annat enzym kan kanske passa bättre till just den här sortens viskostillverkning. De 

undersökningar som tidigare gjorts inom området med positivt resultat, har gjorts på 
vanlig spinnviskos. Det behöver inte vara så att dessa är direkt överförbara till 
högviskös viskos. 

 
 I detta examensarbete har det till största del varit gammatalet som fokus har legat på, även 
om viskositet, lut- och cellulosahalter också har mätts. Teorierna har varit att man skulle 
öppna upp strukturen i fibrerna med enzymer för att koldisulfiden lättare skulle komma åt 
cellulosakedjorna. Om det nu är så att enzymet inte påverkar substitutionsgraden (och därmed 
gammatalet) så kanske man ska titta på vilka andra effekter som enzymet har. En viktig sak 
att undersöka, som inte gjorts i detta arbete, skulle vara hur utbytet påverkas av enzymsteget. 
En annan analys som skulle kunna göras är att på något sätt testa styrkan hos produkten, 
genom att regenerera viskosen och sedan utföra dragprov.  
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9  Bilaga 
Beräkning av lösarlut till upplösningssteget 
mxantat = xantatmängd i gram. 
mviskos = viskosmängd i gram. 
ccellulosa,viskos = cellulosahalten i viskosen uttryck i procent. 
m  = mängd natriumhydroxid (100 viktprocent) i gram. NaOH
c  = luthalten i alkalicellulosan (före sulfideringen) uttryckt i procent. lut,AC
c  = cellulosahalten i alkalicellulosan (före sulfideringen) uttryckt i procent. cellulosa,AC
mNaOH,18% = mängd natriumhydroxid (18 viktprocent) till lösarluten i gram. 

OHm
2

= mängd vatten till lösarluten i gram. 
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