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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete genomfördes från begäran av två företag, Pöyry Sweden AB, Karlstad 
och Kiram AB. Arbetet var uppdelat i två delar, en litteraturstudie samt en experimentell del. I 
litteraturstudien kartlades olika processer för framställning av dissolvingmassa och olika 
processer för beredning av viskosfiber. Utöver det sammanställdes även några av de ledande 
aktörerna av joniska vätskor samt applikationer för cellulosabaserade produkter. Fokus genom 
hela arbetet har legat på svavelfria processer som t.ex. användandet av joniska vätskor för 
upplösning av cellulosa. I den experimentella delen undersöktes det om man via en 
förhydrolys följt av ett soda-AQ kok, en svavelfri process, kunde producera dissolvingmassa. 
Utöver produktion av dissolvingmassa undersöktes också filtratet som drogs av efter 
förhydrolysen.  
 
Under den experimentella delen varierades olika parametrar för att se hur det påverkade 
kvaliteten av massan. De parametrar som varierades vid förhydrolysförsöken var tid och 
antrakinon (AQ), för soda-AQ koket varierades tid, AQ och effektiv alkali (EA) halt. För ett 
förhydrolysförsök varierades även vätske/vedförhållandet. Vilka betingelser som skulle 
användas samt de mål som skulle uppnås fick man fram under litteraturstudien. 
 
För att nå målet med ett utbyte på ca 85 % efter förhydrolysen krävdes en temperatur på 
160°C och tid på 1 timme för en förhydrolys med enbart vatten. Hypotesen om att en AQ 
tillsats redan vid förhydrolysen skulle sänka utbytet visades inte stämma, man fick då istället 
ett ökat utbyte. Målet för massorna efter soda-AQ koket var ett utbyte på ca 40 %, ett kappatal 
runt 30 och en viskositet > 1000 ml/g. Utförde man en förhydrolys som beskrivits ovan följt 
av ett soda-AQ kok med dessa betingelser: temperatur 160°C, tid ≥ 2 h, EA sats > 21 % och 
en AQ halt ≥ 1 kg/ton, fick man en dissolvingmassa som uppfyllde kraven.  
 
Kolhydratanalysen på filtratet visade att mestadels glukomannan brutits ner och lösts ut under 
förhydrolysen. Däremot skedde det ingen nedbrytning av cellulosa. Utförde man 
förhydrolysen på ett sådant sätt som beskrivits ovan bröt man ner en hemicellulosa mängd på 
ca 72 kg/ton flis. Det får ses som en ganska rejäl mängd eftersom man enbart använder vatten 
under förhydrolysen. 
 
�yckelord: dissolvingmassa, svavelfria processer, förhydrolys – soda/AQ kok, filtrat, 

joniska vätskor, bioraffinaderi 
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ABSTRACT 
 
This project was carried out on a request from two companies, Pöyry Sweden AB, Karlstad 
and Kiram AB. The work was divided in two parts, one literature study and one experimental 
part. In the literature study different processes for production of dissolving pulp and different 
processes for viscose preparation were identified. Besides that, some of the lending 
companies of ionic liquids and some applications of cellulose based products were compiled. 
The main focus throughout this work has been on processes without sulfur, for an example the 
use of ionic liquids for dissolving cellulose. In the experimental part, dissolving pulp 
production by a prehydrolysis followed by a soda-AQ cooking was investigated. The filtrate 
gained from the prehydrolysis was also examined.  
 
In the dissolving pulp production different parameters for the prehydrolysis and cooking stage 
were alternated. For the prehydrolysis the following parameters were varied: time and 
concentration of anthraquinone and for the cooking stage the parameters time, EA and 
concentration of anthraquinone. In one experiment the liquid to wood ratio was varied. The 
conditions that would be used and the target of the experimental work were received from the 
literature study. 
 
To reach the target yield of approximately 85 % after an prehydrolysis, with water, the 
following conditions were required, a temperature of 160°C and a time of 1 hour. The 
hypothesis that an AQ additive, already in the prehydrolysis, should lowered the yield proved 
to be wrong. The target for the dissolving pulps after a soda-AQ cooking were a yield of ~ 40 
%, a kappa number around 30 and finally a viscosity > 1000 ml/g. A soda-AQ cooking with 
these conditions: temperature 160°C, time ≥ 2 h, EA > 21 % and an AQ conc. ≥ 1 kg/ton, 
after a prehydrolysis, mentioned above, resulted in a pulp which achieved the targets.  
 
The carbohydrate analysis on the filtrate showed that mostly glucomannan was settled out 
during the prehydrolysis. It also showed that no cellulose was settled out. A result after a 
prehydrolysis like the one mentioned above was that the amount of hemicellulose was 
reduced with ~ 72 kg/ton wood.  
 
Keywords: dissolving pulp, non-sulfur processes, prehydrolysis – soda/AQ, filtrate,  

ionic liquids, biorefinery    
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1 INLEDNING 
 
Med tanke på den konkurrens som idag finns mellan olika industrier strävar de hela tiden mot 
att bli mera kostnadseffektiva och attraktiva för konsumenten. Pappers- och massaindustrin är 
ett bra exempel på det då man exempelvis installerar mer kostnadseffektiv utrustning, 
försöker öka utbytet av råvaran samt att bli mer miljövänlig. I takt med ett ökat intresse för 
förnyelsebara råvaror i olika industrier kommer allt fler pappers- och massabruk omvandlas 
till bioraffinaderier världen över.  
 
Att utveckla svavelfria processer för ex. framställning av dissolvingmassor är också ett steg 
mot att bli mer miljövänlig och kostnadseffektiv. En svavelfri process leder till att man 
utesluter svavelhaltiga utsläpp som exempelvis SO2 samt att utbytet av råvaran ökar eftersom 
man då ex. ökar antalet applikationer för utnyttjandet av ligninet. Man kan t.ex. utnyttja det 
svavelfria ligninet i olika synteser som t.ex. till framställning av icke oljebaserade plaster. 
 
Även textilindustrin strävar efter att kunna utnyttja förnyelsebara råvaror. Syntesfibrer 
baserad på cellulosa har en stor potential som i framtiden kan komma att ersätta dagens två 
stora fiber typer, bomullsfibrer och syntesfibrer från fossil olja. Basen för framställning av 
viskos (cellulosa fiber) är dissolvingmassa. De processer som i dag används för framställning 
av viskos har alla stora nackdelar som te.x. svavelhaltiga utsläpp eller energikrävande. 
Upplösning av cellulosa i joniska vätskor kan istället bli nästa stora process för framställning 
av viskos. Att använda joniska vätskor för upplösning av cellulosa kan bli en betydligt mer 
miljövänlig och ekonomisk process eftersom > 99,5 % av vätskan kan återvinnas på ett enkelt 
sätt samt att antalet process steg minskas.   
 
Examensarbetet genomförs åt två företag, Pöyry Sweden AB och Kiram AB. Arbetet är 
uppdelat i två delar där en del består av en litteraturstudie och den andra består av en 
experimentell del. Målet med litteraturstudien är att kartlägga nya och gamla processer för 
framställning av dissolvingmassa samt att kartlägga olika processer för beredning av viskos. I 
den experimentella delen skall ett svavelfritt kok optimeras med avseende på dissolvingmassa 
framställning. Det sura filtratet från förhydrolysen skall även undersökas för att se om det 
skulle kunna finnas någon ekonomisk vinning i att utnyttja det i andra processer än att bara 
använda det till förbränning. Fokus har genom hela arbetet legat på svavelfria processer. 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om man via en svavelfri process kunde 
framställa en dissolvingmassa som lämpade sig för viskosberedning. Litteraturstudien låg till 
grund för den svavelfria process som skulle undersökas, bestående av ett förhydrolyssteg följt 
av ett soda-AQ kok. Detta arbete skall även kunna ligga till grund för vidare projekt gällande 
helt svavelfria processer för framställning av viskosfiber. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Dissolvingmassa 

 
En definition av dissolvingmassa: ”A high purity, specialty grade pulp made for processing 

into cellulose derivatives including rayon and acetate” (Weyerhaeuser 2009).  
 
Dissolvingmassa är en massa som till mestadels består av ren cellulosa. Det är en kemisk 
massa som erhålls genom att först sönderdela veden till flis. Flisen behandlas sedan med 
kemikalier vilket medför att större delen av ligninet och hemicellulosan avlägsnas från fibern. 
De processer som vanligen används för framställning av dissolvingmassa är sulfit- och 
sulfatprocessen (med ett förhydrolyssteg). De kemikalier som används är kalcium-, 
ammonuimsulfit, magnesium- och natruimbisulfit (sulfitprocessen) respektive 
natriumhydroxid och natriumsulfid (sulfatprocessen). Denna kemiska massa är speciellt 
framställd med hänsyn till dess avsedda användning. Dissolvingmassor används bland annat 
för tillverkning av cellulosaregenerat, cellulosaetrar, cellulosaestrar, plattor, duk, film, folier, 
remsor, textilfibrer och vissa papperssorter.  
 
Det finns vissa kriterier på vad som utmärker kvaliteten på en dissolvingmassa, nedan visas 
några (Söderlund): 

• Hög renhet 
• Hög α-cellulosa halt (90-97 %) 
• Snäv molekylviktsfördelning 
• Hög reaktivitet (enl. t.ex. Fock’s metod) 
• Utbyte på 30-45 % 
• Viskositet > 1000 ml/g 

1.1.2 Cellulosa  

 
Cellulosa är det organiska ämne det finns mest utav i naturen. Det är en polysackarid som är 
uppbyggd av flera tusen (upptill 15000 enheter) monosackarid enheter, D-glukos. D-glukos 
(C6H10O5) enheterna binds kovalent till varandra via hydroxylgruppen på kol 1 och 
hydroxylgruppen på kol 4 i nästföljande enhet, se figur 1. Bindningen av denna typ kallas för 
β-1,4-glykosidbindning (Borgström och Eberson 2008). Tack vare att glukosenheterna binds 
till varandra på detta sätt får man en rak molekyl som via vätebindningar kan bilda komplex 
med andra cellulosa kedjor. Dessa komplex kallas för cellulosafibriller och det är de som 
bygger upp cellväggen hos växter. Cellulosa består till en stor del av kristallina regioner och 
det är de som ger cellulosa sin styrka och motståndskraft för kemikalier. Hemicellulosa, som 
är ytterligare en beståndsdel i växter, är däremot inte lika motståndskraftig för kemikalier på 
grund av att den har en grenad struktur som till mestadels består av amorfa regioner.    
 
Trä består, lite beroende på art och växtförhållande, av ca 40-45 % cellulosa. Cellulosa är en 
viktig komponent i olika papperstyper eftersom den ger pappret olika egenskaper som t.ex. 
styrka. På grund av att det finns fria hydroxylgrupper i cellulosan kan man via kemiska 
modifikationer bilda ett antal olika derivat och på så sätt tillverka många olika produkter som 
t.ex. syntesfiber och olika etrar. Cellulosa har alltså ett brett användningsområde och kan 
användas som råvara i många industrier. 
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Figur 1: Visar en β-1,4-glykosidbindning (Borgström och Eberson 2008). 

1.1.3 Bioraffinaderi 

 
EU:s utvecklingsprogram för skogsindustrin (FTP) har följande definition på ett vedbaserat 
bioraffinaderi: ”Efficient use of the entire potential of raw materials and by-streams of the 

forestbased industry towards a broad range of high added value products” (Liljegren och 
Marklund 2009, s 11). 
 
Bioraffinaderier är benämningen på anläggningar och processer som förädlar biomassa. Ett 
bioraffinaderi är en omfattande och komplex processindustri som konstruerats för att 
extrahera ut ett så högt utbyte som möjligt ur den tillsatta råvaran. I Sverige har flera 
bioraffinaderier under några år kopplats till skogsindustrin som t.ex. vid Domsjö Fabriker AB. 
Denna utveckling sker inte bara i Sverige utan den sker i hela världen, bland annat i Japan och 
Norge där Nippon Paper Chemical respektive Borregaard är två stora bioraffinaderier. 
Utvecklingen beror på den vision som finns för bioraffinaderier, dvs att de ska kunna 
framställa nya fibermaterial, finkemikalier, läkemedel, livsmedel, kolfiber, energi och 
framförallt ersätta olja för fordonsbränslen. 
  
Vedbaserade bioraffinaderier, se figur 2, har potential att höja förädlingsvärdet av trädråvaran 
genom att ta tillvara på det som idag ses som restprodukter samt utveckla nya produkter i 
befintliga produktionsprocesser. Med tanke på dagens situation med behov av nya bränslen, 
kemikalier och material som inte är baserade på fossila oljor och att det blivit en ökad 
miljömedvetenhet så är forskning kring utveckling av bioraffinaderier ett hett område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Några riktlinjer för ett bioraffinaderi: (Processum)  
• att ur växtmaterial ta tillvara på värdefulla produkter för tillverkning av nya material. 
• att utforma systemen så att en större del av råvaran vidareförädlas. 
• att nyttja bi- och restprodukter från olika processer. 
• att ta tillvara på uttjänt material för konvertering till bränslen. 
• att återföra rester i form av slam, aska eller mull till marken som jordförbättringsmedel. 
 
Med ett bioraffinaderi vill man alltså på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt förädla så 
mycket som möjligt av sin förnyelsebara råvara. 
 

 
Figur 2: En principskiss över ett tänkt bioraffinaderi kopplat till ett papper och massabruk. 
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2 LITTERATURSTUDIE   
 
Syftet med litteraturstudien är att kartlägga olika processer för framställning av 
dissolvingmassa samt viskosberedning. Informationen som kommer fram under studien skall 
ligga till grund för den experimentella delen i examensarbetet. 

2.1 Kartläggning av nya och existerande processer för produktion 
av dissolvingmassa 

2.1.1 Sulfitprocessen 

 
Sulfitprocessen utvecklades i början av 1870-talet och det var den process som först 
utnyttjades för att tillverka dissolvingmassa. För att tillverka kokluten absorberas 
svaveldioxid (SO2) i en alkalisk lösning, vilket gör att de aktiva kokkemikalierna 
vätesulfitjonen (HSO3

-) och sulfitjonen (SO3
2-) bildas. Den sura/neutrala lösningen kan bestå 

av olika typer av motjoner (baser); kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), natrium (Na2+), 
kalium (K+) och ammonium (NH4

+), men kommersiellt används Ca2+, Mg2+, NH4
+ och Na2+ . 

Beroende på vilken typ av bas man använder blir kokbetingelserna lite olika. Kokningen kan 
ske i både kontinuerlig eller satsvis kokare. 
 
Kokbetingelser: 

• Temperatur 130-160°C 
• Koktid 4-8 timmar 
• pH 1,5-4  
• Vätske/vedförhållande 3,5-6,1:1 
• Tryck ca 0,5 MPa 

 
I början användes kalcium som bas eftersom man då kunde använda billiga råvaror. Den stora 
nackdelen med att använda den som bas var att man inte kunde återvinna kokkemikalierna. 
Det medförde att de använda kokvätskorna släpptes ut i vattenrecipienten och detta 
försämrade miljön kraftigt. I dagsläget används framförallt magnesium som bas eftersom man 
på ett relativt enkelt sätt kan återvinna kokkemikalierna. 
 
Har man natrium som bas kan kokningen även ske i två steg. Det första steget sker med 
natriumsulfit (Na2SO3) och vid ett pH runt 6-7. Sedan dras kokvätskan av och man tillsätter 
svaveldioxid, vilket medför att man får ett pH omkring 1,5. Den totala tiden för koket är ca 
åtta timmar där de två stegen tar upp halva tiden vardera. Fördelen med en sådan process är 
bland annat att man kan koka ner till ett kappatal runt 10, vilket innebär att mycket lignin 
löses ut redan i koket (Kassberg et al. 1998). 
 
I koket reagerar de aktiva kemikalierna med ligninet och bildar lignosulfonater. Det 
sulfonerade ligninet bryts sedan via hydrolys ner till mindre och lösliga fragment. 
Nedbrytningen av hemicellulosa sker också via hydrolys vilket medför att man får en massa 
som till mestadels består av cellulosa. En sådan massatyp tillämpar sig bra som 
dissolvingmassa (Saka och Matsumura 2004). Genom att variera vissa kokbetingelser, som 
exempelvis temperatur och tid, kan mer hemicellulosa brytas ner vilket medför att man får en 
massa med en hög renhet av α-cellulosa, men på bekostnaden av att cellulosa bryts ner och 
utbytet blir lågt.  
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För- och nackdelar: 
 
En nackdel med sulfit processen är att man får en lägre cellulosahalt (~ 95 %) jämfört med 
förhydrolys – sulfatprocessen (97-98 %). Detta innebär att det finns mer hemicellulosa/lignin 
kvar i massan. Ytterligare en nackdel är att molekylviktsfördelningen av cellulosan blir större. 
Men den största nackdelen med sulfitprocessen är begränsningen av råvaror, exempelvis blir 
de problematiskt att använda tall i sulfitprocessen.  
 
Dagens sulfitprocess med magnesium/natrium som bas gör det möjligt att nå en hög 
återvinningsgrad av kokkemikalierna vilket i sin tur leder till mindre kemikalieutsläpp samt 
minskad kostnad. Jämfört med sulfatprocessen blir investeringskostnaderna för ett sulfitbruk 
lägre på grund av att inte det behövs någon kalkcykel. Tack vare att sulfitmassa är lättare att 
bleka än sulfatmassa kan man använda total klor fri (TCF) blekning med följande sekvens 
OQP för att nå upp till full ljushet, vilket är positivt vad gäller miljön då det inte sker några 
AOX utsläpp (Elg Christoffersson 2005).  

2.1.2 Förhydrolys – sulfatprocessen 

 
Sulfatprocessen utvecklades i slutet av 1870-talet och runt 1890 användes denna process för 
första gången i ett massabruk. Tack vare att man på 1930-talet uppfann återvinningen av 
svartluten samt att man kunde använda en större variation av råvara blev processen kring 
1940-talet den vanligaste process för framställning av kemisk massa (Wikipedia 2009). En 
massa från den vanliga sulfatprocessen har en hemicellulosa halt på 15-30 %. För att 
sulfatprocessen skulle kunna utnyttjas till produktion av dissolvingmassa så var man tvungen 
att utveckla processen. Genom att låta flisen förhydrolyseras, ex. med syra, innan koket kan 
man producera en massa som lämpar sig som dissolvingmassa. Förhydrolyssteget är till för att 
ta bort lågmolekylärt lignin, extraktivämnen men framför allt hemicellulosa. Efter 
förhydrolyssteget har man minskat vedutbytet med ca 20-30 %. Det är sedan i sulfatkoket 
som det mesta av ligninet löses ut.  
 
Det finns många olika metoder för att utföra förhydrolysering (FH) medan själva sulfatkoket 
ser ungefär likadant ut i samtliga fall. Två vanliga metoder vid hydrolys av hemicellulosa och 
lignin är att använda sig utav en syra eller bas i förhydrolysen, oftast svavelsyra eller 
natriumhydroxid. Nedan beskrivs några olika varianter på förhydrolyser, sedan ges även en 
beskrivning av hur ett sulfatkok kan se ut.  

2.1.2.1    Sur förhydrolys  

2.1.2.1.1 Med vatten 

Sur förhydrolys med vatten innebär att flisen förbehandlas i vatten med en hög temperatur 
under en viss tid. Beroende på råvara, tid och temperatur kan man uppnå olika resultat. Vid 
160°C kan man nå extraktions maximum av hemicellulosa efter ca 50 min (Mašura 1987). Då 
får man ett utbyte på 80-82 % och en minskning av lignininnehållet med 5 %. Vid 170°C får 
man ett utbyte på 68-70 % och en minskning utav lignininnehållet med 10 % (Mašura 1987). 
För att få upp temperaturen i vätskefasen utförs ofta behandlingen under tryck. Det heta 
vattnet löser ut organiska syror ur veden, syrorna hydrolyserar sedan i sin tur hemicellulosan 
och ligninet. Eftersom vattnet bryter ner hemiacetal bindningarna bidrar vattnet till en viss 
nedbrytning av lignin (Mosier et al. 2005). 
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Fördelen med förhydrolyser med enbart vatten är att man reducerar behovet av neutralisation 
som annars behövs vid en syra/bas tillsats. Nackdelen är att det är en ganska energikrävande 
process. 
    
Man kan utföra sur förhydrolys på olika sätt, antingen låta flisen förbehandlas som beskrivits 
ovan, förbehandla med direkt ånga (Saka och Matsumura 2004) eller med en tillsats av 
svavelsyra (Sarwar Jahan et al. 2008; Mosier et al. 2005).  

2.1.2.1.2 Med ånga 

Man låter flisen förbehandlas med direkt ånga under en till tre timmar. Temperaturen ligger 
runt 160-170°C. Detta medför att flisen utsöndrar organiska syror som myrsyra (HCOOH) 
och ättiksyra (H3CHCOOH) och man får en pH sänkning till pH 3-4. Dessa syror 
hydrolyserar sedan hemicellulosan på ett effektivt och selektivt sätt. 

2.1.2.1.3 Med syra tillsats 

Flisen behandlas i ett vattenbad med en syra tillsats (oftast svavelsyra), temperaturen ligger 
runt 150-170°C och vätske/vedförhållandet på 5:1. Tiden i badet ligger på ca en timme. Syran 
hydrolyserar hemicellulosan till monomerer, som i sin tur är lösliga i vatten och löses ut från 
fibern. Hydrolysatet som blir kvar innehåller en hög andel sockermolekyler, dessa skulle 
kunna användas till olika applikationer som t.ex. etanol tillverkning. Man får med detta 
förfarande en massa med en högre renhet med avseende på cellulosa och ett lägre kappatal än 
om förhydrolysen skulle utförs utan tillsats av svavelsyra. Nackdelar med att använda sig av 
en syratillsats är att det sker korrosion som kan leda till dyra material kostnader samt att 
lösningen måste neutraliseras.  

2.1.2.2     Alkalisk förhydrolys 

 
Vid alkalisk förhydrolys utsätts flisen för en alkalisk lösning. Det finns lite olika varianter av 
alkalisk förhydrolys där natrium-, kalcium-, kalium- och ammoniumhydroxid är de 
vanligaste. Processen involverar först en blandning av alkali och vatten, och så småningom en 
blandning av alkalilösningen och flisen. Förhydrolysen pågår under att antal timmar/dagar. 
Det som skiljer alkalisk förhydrolys mot andra metoder är att den utförs vid en lägre 
temperatur, ett lägre tryck och en längre tid. Behandlingen med en alkalisk förhydrolys sker 
under en mycket längre tid, snarare timmar eller dagar och inte minuter eller sekunder som 
det kan vara för de övriga metoderna (Mosier et al. 2005). Vid en alkalisk förhydrolys så sker 
framförallt en lignin nedbrytning. Hemicellulosan bryts däremot inte ner i samma 
utsträckning som för de andra metoderna.  
 
Ett exempel på utförande av en alkalisk förhydrolys är följande: Behandla flisen (Corn stover) 
med en alkalisk lösning (kalciumhydroxid) vid en temperatur på 120°C under 4 timmar. Detta 
medför att ca 32 % av ursprungliga ligninhalten bryts ner.  
 
Fördelen med att förhydrolysera flisen med en alkalisk lösning är att det är ett relativt billigt 
förfarande och att det är enkelt att återvinna lösningen. Den är också mindre energikrävande 
än övriga processer. Däremot kan irreversibla salter lösas ut, vilket medför att processen blir 
mindre effektiv. Alkalisk förhydrolys är inte alls lika vanlig som sur förhydrolys, för 
framställning av dissolvingmassa, på grund av att mindre mängd hemicellulosa löses ut samt 
att den är väldigt tidskrävande.  
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2.1.2.3     Sulfatkok 

 
Efter förhydrolysen impregneras flisen med vitlut. Vitluten är en stark alkalisk lösning, med 
pH 14, där de aktiva kokkemikalierna är natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S). 
Kokbetingelserna skiljer sig från sulfitprocessen, framförallt pH på koklösningen.    
 
Kokbetingelser: 

• Temperatur 150-170°C 
• Sulfiditet 25-45 % 
• Effektivt alkali 18-25 % 
• Vätske/vedförhållande 4:1 
• Koktid 4-8 timmar 
• pH 14 

 
Om man jämför kvaliteten på dissolvingmassor från ett surt förhydrolyssteg (med svavelsyra) 
följt av ett traditionellt sulfatkok, tabell 1, med ett förhydrolyssteg utan svavelsyra följt av ett 
traditionellt sulfatkok, tabell 2, ser man att utbytet, viskositeten och kappatalet minskade med 
ett surt förhydrolyssteg. Detta medför att α-cellulosainnehållet ökade vilket tyder på att man 
får en renare massa med avseende på cellulosa men med nackdelen av att det sker en viss 
nedbrytning av cellulosa (Sarwar Jahan et al. 2008). 
 
Tabell 1: Kvalitet på dissolvingmassa från ett surt förhydrolyssteg med syra tillsats – sulfatkok. 

Totalt utbyte 
(%) 

Kappatal 
α-cellulosa 

(%) 
Viskositet 

(mPa.s) 
R-18 
(%) 

R-10 
(%) 

39,8 17 91 13 92,7 84,8 

 
  
Tabell 2: Kvalitet på dissolvingmassa från ett surt förhydrolyssteg utan syra tillsats – sulfatkok. 

Totalt utbyte 
(%) 

Kappatal 
α-cellulosa 

(%) 
Viskositet 

(mPa.s) 
R-18 
(%) 

R-10 
(%) 

44 18,9 89,8 15,1 90,3 82,1 

 
För- och nackdelar: 
 
Fördelar med att använda sulfatprocessen är bland annat att man kan återvinna de aktiva 
kokkemikalierna i svartluten genom att förbränna dem i sodapannan. Under förbränningen 
utvinns ånga och indirekt el som kan användas i processen.  Andra fördelar med förhydrolys - 
sulfatprocessen är att den kan använda alla typer av vedråvaror, den har en hög α-
cellulosahalt, låg halt av hemicellulosa, jämn molekylviktfördelning och en hög 
polymerisationsgrad. 
 
Men det finns också ett antal nackdelar med processen som t.ex. lågt utbyte och det krävs en 
stor mängd kemikalier vid blekning. En negativ effekt med sulfatprocessen är föroreningen av 
miljön. Det sker både luftutsläpp, i form av svavelföreningar, samt utsläpp till vattendragen.  
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2.1.3 Svavelfria processer 

 
I många år har man försökt att utveckla processer som är mer skonsamma mot miljön. Ett sätt 
att uppnå en förbättring av de miljöproblem som ett massabruk förorsakar är att använda sig 
utav en svavelfri process. Det medför att man inte får något utsläpp av svavelföreningar som 
ger upphov till luktproblem och surt regn. Ytterligare en sak som man vinner med att använda 
processer utan svavel är att man kan ta tillvara på det utlösta ligninet för ev. synteser, 
exempelvis oxidation till vanillin. OH-gruppen på vanillin kan eteriseras med en rad olika 
substituenter och bilda kemikalier som exempelvis kan användas till finkemikalier (Bolton et 
al.)   
 
Det finns ett antal olika processer för att framställa dissolvingmassor utan att behöva en 
inblandning av svavel i kokkemikalierna eller lösningsmedlen vid extraktion av lignin och 
hemicellulosa. De flesta processerna är dock under utveckling och det finns i dagsläget inte 
några som används industriellt. Ett exempel på det är FH-soda/EDA processen. Organosolvs 
är ytterligare exempel på processer som kan framställa dissolvingmassor utan inblandning av 
svavel.  
 
Nedan beskrivs två svavelfria processer. 

2.1.3.1     Förhydrolys - soda/AQ 

 
Förhydrolys följt av ett sodakok med antrakinon (AQ) som katalysator (FH-soda/AQ) är en 
process som sedan länge varit känd, men på grund av ekonomiska och kvalitets skäl slog den 
aldrig riktigt igenom industriellt. Men med fortsatt forskning har olika grupper visat att man 
kan framställa dissolvingmassor som är jämförbara med massor från sulfit- och förhydrolys – 
sulfatprocessen. Man har framförallt modifierat graden av förhydrolys, kokbetingelser och 
bleksekvensen. 
 
Till skillnad från sulfatprocessen då man använder både NaOH och Na2S i kokluten så 
används i denna process bara den först nämnda. Na2S bidrar till en selektiv nerbrytning av 
ligninet i sulfatprocessen. För att uppnå liknande delignifieringsgrad med FH-soda/AQ 
processen så tillsätts AQ i koket.  
 
Det är graden av FH som sätter grunden för renheten och kvalitén på dissolvingmassan från 
en FH-soda/AQ process. Mašura (1986) visade att om man minskade utbytet till ca 70 % 
under förhydrolysen så kunde man via ett soda-AQ kok få en massa med hög α-cellulosa halt 
(över 97 %), låg löslighet i både 10 % och 18 % NaOH (4,1 % respektive 1,7 %), relativt låg 
viskositet och ett utbyte på 34 %. De är alla parametrar som uppfyller de krav som finns för 
att framställa dissolvingmassor med hög kvalitet.  
 
Förhydrolysen kan ske på lite olika sätt och beroende på vilken variant av förhydrolys och 
råvara man använder uppnår man olika resultat. Använder man sig utav en sur förhydrolys 
med vatten vid 170°C i 80 min med bok som råvara kan man få en massa med ett utbyte på 
knappa 70 %, det mesta av hemicellulosan har då brutits ner. Man skulle även kunna använda 
en förhydrolys med en syra tillsats, men då ändras betingelserna. Det visas bli en stor skillnad 
på kvaliteten av massan om man istället utför förhydrolysen vid en lägre temperatur 
(~160°C), man får en liknande ligninhalt men det totala utbytet blir betydligt högre. Alltså 
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sker det en effektivare hydrolys av hemicellulosa vid högre temperaturer. Slutsatsen man kan 
komma fram till är att förhydrolysen är ett temperaturkänsligt steg.  
 
Intensiteten på förhydrolysen påverkar lösligheten av hemicellulosan. En ökad intensitet som 
t.ex. ökad temperatur eller ökad syra tillsats leder till en ökad löslighet av hemicellulosa 
medan man däremot inte ser någon märkbar ökning för cellulosan. Även ligninet påverkas av 
en ökad intensitet, vid högre temperatur eller längre reaktions tider ökas nedbrytningen av 
ligninet och man får ett lägre kappatal (Reguant et al. 1997).  
 
Jämfört med ett sulfatkok skiljer sig inte soda-AQ koket mycket åt. I tabell 3 ser man ett 
exempel på kokbetingelser som kan användas i ett soda-AQ kok.  
 
Tabell 3: Ett exempel på kokbetingelser från en soda-AQ process (Mašura 1986). 

Kokning 

Effektiv Alkali 17 % (av utgångsvikten på flisen) 

Vätske/vedförhållande 4:1 

Antrakinon (AQ) 0,1 % (av utgångsvikten på flisen) 

Max temperatur (Tmax) 170°C 

Tid till Tmax 2 timmar 

Tid vid Tmax 2 timmar 

 

2.1.3.1.1 Antrakinons inverkan  

Antrakinon (C14H8O2) är en aromatisk förening. Det är ett derivat från den organiska 
föreningen antracen. Det förekommer som ett gul-grått kristallint pulver och har en hög 
smältpunkt (286°C). Eftersom det är ett hydrofobt ämne är det svårlösligt i vatten, däremot 
löses det upp i de flesta organiska lösningsmedel. Antrakinon förekommer naturligt i vissa 
växter, framförallt Aloe växter och rabarber, svampar och lavar. 
 
Antrakinon är en katalysator som under koket bryter ner ligninet samtidigt som den skyddar 
cellulosan mot nedbrytning. Det beror på den redox-cykel som sker mellan oxiderad AQ och 
reducerad AQ (AHQ), se figur 3. Den oxidativa formen av AQ skyddar nedbrytningen av 
kolhydrater samtidigt som AHQ reagerar med ligninet, vilket i sin tur leder till en ökad 
delignifiering (Chai et al. 2007).  
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Figur 3: Antrakinons redox-cykel (Bolton et al.). 

 
Mekanismen för hur diffusionen av antrakinon in i fibern sker är inte helt säkerställt. Man tror 
att AQ, som inte är lösligt i alkaliska lösningar, adsorberas till ytan av fibrerna. Där reagerar 
AQ med aldehydgrupperna från kolhydraterna och reduceras till AHQ. För att få tillräcklig 
adsorption av AQ till ytan måste ett ämne som reducerar ytspänningen tillsättas. Om AHQ 
befinner sig i fritt tillstånd tar diffusionen in i fibern väldigt lång tid, men tack vare att AQ 
reduceras på ytan av fibern blir koncentrationen av AHQ på ytan tillräckligt hög och därmed 
sker en ökad diffusion. Väl inne i fibern reagerar AHQ med ligninet och som i sin tur löses ut. 
Man tror att utlöst lignin i lösningen kan fungera som ett ytaktivt ämne och på så sätt bidra till 
mer adsorption av AQ (Chai et al. 2007; Chai et al. 2006). Figur 4 nedan visar den kemiska 
strukturen av AQ respektive AHQ.  
 

 
Figur 4: Kemisk struktur för AQ (a) och AHQ (b) (Chai et al. 2006). 

 
Chai et al. (2007) visade också att det är i början av koket som AQ är mest effektiv. AQ:s 
effekt blir sämre ju längre koket fortgår vilket tyder på att AQ troligtvis bryts ner vid högre 
temperaturer. En tillsats av AQ är alltså bara effektivt om den sker i initialfasen av koket.  
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För och nackdelar: 
 
Den stora fördelen med FH-soda/AQ processen, jämfört med sulfit- och sulfatprocessen, är att 
det inte sker några utsläpp av svavelföreningar. På grund av att man inte använder svavel i 
processen kan man ta tillvara på det utlösta ligninet och öka utnyttjandet utav det.  
 
Det finns ganska många nackdelar med denna process vad gäller kvaliteten på massan. Man 
får ett lågt utbyte, relativt högt innehåll av rest lignin, låg renhet vad gäller extraktivämnen 
och låg polymerisationsgrad (Wizani et al. 1997). Det ökade hemicellulosa och lignin 
innehållet i massan, jämfört med sulfit- och sulfatprocessen, leder till att det krävs mer 
blekkemikalier i blekningen. Det påverkar både ekonomin och miljön negativt.   

2.1.3.2     Förhydrolys - soda/EDA  

 
En annan svavelfri process är den så kallade förhydrolys – soda/EDA (FH-soda/EDA) 
processen, då tillsätter man etylendiamin till natriumhydroxidlösningen. Sarwar Jahan et al. 
(2008) visade att EDA selektivt löste ut lignin och hemicellulosa. Samtidigt som den bidrog 
till en nedbrytning av lignin och hemicellulosa verkade den även, genom att hindra den 
alkaliska peelingen, skydda mot cellulosa nedbrytning.  
 
Sarwar Jahan et al. (2008) visade att massan från FH-soda/EDA processen gav ett bättre 
resultat vad gäller viskositet, α-cellulosa, kappatal och hemicellulosa än vad massan från FH-
sulfatprocessen gjorde. Däremot hade FH-soda/EDA massan en betydligt sämre ljushet. 
 
Även för denna process kan man utföra förhydrolysen med eller utan syra. Målet med 
förhydrolysen är att få bort det mesta av hemicellulosan och det kan man få med följande 
betingelser; en temperatur på 170°C, ett vätske/vedförhållande på 5:1 och en reaktionstid på 
ca 60 min. 
 
Kokbetingelserna för en FH-soda/EDA process liknar de övriga koken förutom att man 
tillsätter etylendiamin. Tabell 4 visar de betingelser som Sarwar Jahan et al. (2008) använde 
för att uppnå bästa resultat vad gäller kvaliteten på dissolvingmassan. 
 
Tabell 4: Kokbetingelser för ett FH-soda/EDA kok (Sarwar Jahan et al. 2008). 

 

 
De slutsatser man kan komma fram till är att FH-soda/EDA processen mycket väl kan vara en 
lämplig metod för framställning av dissolvingmassa. Med denna process minskas även 
svavelutsläppen då inget svavel behövs i processen. De stora nackdelarna är den låga ljushet 
man erhåller efter koket samt kravet på en mycket hög återvinning av EDA, dvs. kostnad för 
EDA. Noterbart är den höga EDA tillsatsen. Detta är ingen kostnadsmässigt gynnsam metod 
då det krävs en hög EDA tillsats. 

Kokning 

Aktivt alkali 18 % (% / ved) 

Vätske/vedförhållande 4:1  

Tmax 170°C 

Tid vid Tmax 120 min 

EDA 40 % (% / ved) 
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2.1.4 Andra metoder för hydrolysering av hemicellulosa och lignin 

2.1.4.1     Enzymatiska metoder 

 
I ett kemiskt massabruk använder man i några få fall enzymer och då för att förstärka 
blekningen av massan. Man kan även använda enzymer för att underlätta behandlingen utav 
dissolvingmassan som t.ex. till att bilda viskosfibrer eller för att konvertera cellulosan till 
glukos. Enzymer utnyttjas då exempelvis för att göra dissolvingmassan mer löslig i en 
alkalisk lösning eller att göra den mer reaktiv. 
 
Man kan också utnyttja enzymer som ett komplement under framställning av 
dissolvingmassa. Med hjälp av xylanaser, som väldigt selektivt reducerar xylan, kan man 
utföra en mildare förhydrolys vilket gynnar massans styrka då mindre cellulosa bryts ner och 
man får en högre viskositet. 
 
Det har även visats att man med en enzymbehandling av returfiber kan framställa 
dissolvingmassa av duglig kvalitet. Scott Jackson et al. (1998) visade att om man 
förbehandlade högklassig returfiber från lövträd med ett kallt alkalisteg följt av en xylanas 
behandling och slutligen ytterligare ett kallt alkalisteg fick man fram en dissolvingmassa av 
acceptabel kvalitet. Varför man var tvungen att ha ett kallt alkalisteg innan enzym 
behandlingen berodde på att man var tvungen att öka hemicellulosans tillgänglighet för 
enzymerna, fibrerna svällde under det steget. 

2.1.4.2     Organosolv  

 
Med organosolv menas att man kemiskt bryter ner/löser ut ligninet med hjälp av ett organiskt 
lösningsmedel. En organosolv process skulle kunna bli en alternativ process till de två 
vanliga, sulfit- och sulfatprocessen, eftersom dagens utveckling går mot processer som är mer 
gynnsamma mot miljön. 
 
Mekanismen för delignifieringen involverar reaktioner där syrakatalysatorer och nukleofiler 
är verksamma. Eterbindningarna som finns i ligninet bryts vilket medför att ligninet löses ut. 
Men det kan även ske nedbrytning utan tillsats av en syrakatalysator, men då måste det ske 
vid en högre temperatur eftersom det då sker en bildning av ättiksyra från acetylgrupperna i 
kolhydraterna (Rosa et al.). 
 
Det finns många olika varianter av organosolvprocesser, några exempel är Milox, Acetosolv 
och Formacell. Sixta et al. (2003) undersökte Milox, Acetosolv och Formacell massors 
lämplighet för framställning av dissolvingmassa. Jämfört med sulfitmassa hade alla dessa 
massor bättre fysikaliska egenskaper som t.ex. dragstyrka och rivstyrka. Det var dock endast 
dissolvingmassor från Formacell som ansågs lämplig för viskosberedning på grund av Milox 
och Acetosolv massornas inhomogena struktur och att de bildade besvärande 
kondensationsprodukter.    
 
Man delar in organosolvprocesserna i två grupper, i sura system och alkaliska system. I ett 
surt system är det den tillsatta syran, eller den utlösta, som reagerar och bryter eterbindningen. 
Det är också den metod som är vanligast. I ett alkaliskt system är det inget från lösningen som 
reagerar med ligninet utan det är alkali betingelserna som ger en nedbrytning av ligninet 
(McDonough 1992).  
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2.1.4.3     Andra processer  

 
Som beskrivits ovan är sulfitprocessen och den förhydrolyserdade – sulfatprocessen de två 
stora processerna vad gäller att producera dissolvingmassa. Det beror på att de flesta 
massabruken använder sulfit- eller sulfatprocessen för att tillverka övriga massor för andra 
ändamål. Eftersom man redan har tillgång till en av dessa kokprocesser behövs inga eller små 
investeringar göras för att kunna börja producera dissolvingmassa.  
  
Det finns även andra processer för att tillverka dissolvingmassa som kan vara bättre eller 
minst lika effektiva. En sådan process är förhydrolys – alkalisk sulfit process med tillsats av 
antrakinon (FH-ASA)  

2.1.4.3.1 Förhydrolys – ASA 

ASA processen utvecklades som ett komplement till sulfatprocessen för att tillverka 
pappersmassor. Precis som för sulfatprocessen utför man ett förhydrolyssteg innan koket vid 
produktion av dissolvingmassa.  
 
FH-ASA är en process som först använder ett förhydrolyssteg, med vatten eller syra, följt av 
ett koksteg där de aktiva kokkemikalierna är Na2SO3 och NaOH. Även här kan någon av de 
ovan nämnda förhydrolysstegen användas. Tack vare Na2SO3 får man en selektiv nedbrytning 
av lignin, men vid en för hög koncentration av Na2SO3 försämras delignifieringen. NaOH 
bidrar också till en utlösning av lignin men ökas koncentrationen för mycket förlorar man 
selektiviteten i reaktionen. En ökad natriumhydroxid koncentration leder också till att man får 
en ökad kolhydrat nedbrytning. Allt detta löser man genom att ändra Na2SO3:NaOH 
förhållandet mot mer NaOH samt att satsningen av NaOH delas upp. Ena delen satsas vid 
impregneringen (~ 25 %) medan den andra satsas när koket nått maximal temperatur. Man får 
genom detta förfarande en massa med högre viskositet och ett lägre kappatal än vad man får 
om man inte splittar satsningen och ändrar förhållandet (Kordsachia et al. 2004). 
Dissolvingmassan som produceras har alltså en med hög viskositet, lågt kappatal och en låg 
hemicellulosa halt. De betingelser som Kordsachia et al. (2004) använde för förhydrolysen 
samt koket kan ses i tabell 5. 
 
Tabell 5: Förhydrolys- och kokbetingelser för FH-ASA (Kordsachia et al. 2004). 

Förhydrolys 

H2SO4 0,3 (% / torr ved) 

Vätske/vedförhållande 4:1 

Maximal temperatur (Tmax) 140°C 

Tid till Tmax 15 min 

Tid vid Tmax 120 min 

Kok 

Na2SO3: NaOH 70:30 

NaOH fördelning 25:75 

AQ halt 0,1 (% / torr ved) 

Vätske/vedförhållande 4:1 

Tmax 170°C 

Tid till Tmax 75 min 

Tid vid Tmax 180 min 
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Om man jämför FH-ASA dissolvingmassor med dissolvingmassor från FH-soda/AQ och FH-
sulfatprocessen (kraftprocessen), se figur 5, inser man att FH-ASA massor har ett lägre 
kappatal samt en betydligt högre viskositet. Alla tre processerna använde sig av samma 
förhydrolysmetod, sur förhydrolys med syra tillsats, se tabell 5. Tabell 6 visar de olika 
kokbetingelserna som användes i de olika försöken. 
 
Tabell 6: Jämförelse av kokbetingelser mellan olika processer. 

  Kok 

 ASA Soda-AQ Sulfatprocessen 
Kemikalie tillsats (% / torr flis) 27.5 - - 

Na2SO3:NaOH 70:30 - - 

NaOH splittning 25:75 - - 

AQ halt (kg/ton) 1 1 - 

vätske/vedförhållande 4:1 4:1 4:1 

Tmax (°C) 170 165 170 

Tid till Tmax (min) 75 75 75 

Tid vid Tmax (min) 180 180 60 

AA (% / torr flis) - 25 24 

Sulfiditet (% / torr flis) - - 30 

 
 

 
Figur 5: Jämförelse av dissolvingmassor med en sur förhydrolys från ASA, Soda/AQ, Kraft och ASAM 
processer (Kordsachia et al. 2004). 
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För- och nackdelar: 
 
Fördelar med FH-ASA är att man får en massa med hög α-cellulosa halt samt att man kan 
bleka den till full ljushet med ex. sekvensen OQ(OP)ZQP. Det finns dock en nackdel med att 
bleka med TCF eftersom man då kan få en dissolvingmassa som inte klarar av alla typer av 
ändamål. Det beror på att TCF blekning leder till en lägre viskositet.     

2.1.5 Slutsats 

 
Det man kan komma fram till är att sulfit- och sulfatprocessen länge kommer att vara de två 
dominerande processerna för framställning av dissolvingmassa. Det beror på att de flesta 
andra metoder fortfarande är i laboratoriestadiet samt att kvaliteten på massan från sulfit- och 
sulfatprocessen är betydligt bättre. Man har även mycket kunskap om dessa processer, vilket 
medför att man på ett enkelt sätt kan styra processen så olika kvaliteter på dissolvingmassan 
framställs och på så sätt få olika slutprodukter. 
 
Men med tanke på hur framtiden för dagens industrier ser ut, då de ska bli mer 
kostnadseffektiva och miljömedvetna, så håller framförallt skogsindustrin på att omvandlas 
till bioraffinaderier. På grund av detta samt att mycket forskning läggs ner på alternativa 
processer kommer eventuellt de framtida processerna att vara svavelfria eftersom ligninet då 
blir mer användbart samt att man utesluter svavelhaltiga utsläpp.  

2.2 Vedråvarans betydelse 
 
Den råvara som används vid framställning av dissolvingmassor är framför allt trä, det går 
dock även att framställa dissolvingmassa av andra råvaror än träd. I Sverige finns både barr- 
och lövved, där gran och tall är de vanligaste barrträden medan björk är det vanligaste 
lövträdet. I Norden är granen den vanligaste arten och det är också därför granen är den 
vanligast förekommande råvaran i papper och massaindustrin i Sverige. Beroende på vilken 
trädsort och var trädet vuxit får veden lite olika egenskaper. Det är fibern, som finns i veden, 
man gör sin massa utav. Fibern i barrved är längre än fibern i lövved. Det innebär att de får 
lite olika egenskaper, t.ex. en massa baserat på barrved blir starkare än en massa från lövved 
(Kassberg et al. 1998). 
 
Man brukar säga att ved består av tre beståndsdelar; cellulosa (40 %), lignin (20-30 %) och 
hemicellulosa (25-35 %). Dissolvingmassa, som nämnts ovan, är en massa med mestadels 
cellulosa. Vilken vedtyp som används för framställning av dissolvingmassa varierar väldigt 
beroende på det geografiska läget. I Sverige används som sagt för det mesta granved. 
Kvaliteten på dissolvingmassan beror inte bara på vilken vedråvara man använder utan det 
beror också på tillverkningsprocessen. Domsjö fabriker som ett exempel är en fabrik som 
framställer dissolvingmassa via sulfitprocessen, med natrium som bas, och de använder en 
blandning av både gran och tall (60:40). Ytterligare ett exempel är Borregaard som använder 
gran i sin kalciumsulfitprocess. 
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2.3 Kartläggning av processer för beredning av viskos 
 
Dissolvingmassor har ett stort användningsområde, används bland annat vid tillverkning av 
rayon/viskos, karboxymetylcellulosa (CMC), nitrocellulosa och cellulosaacetat. Det som 
utmärker en dissolvingmassa är att den har en hög renhet med avseende på cellulosa dvs. en 
hög halt av α-cellulosa. Utöver det ska den även ha en låg halt av lignin, hemicellulosa och 
extraktivämnen. Beroende på applikationen kan innehållet variera lite, för att tillverka rayon 
räcker det med en dissolvingmassa med en α-cellulosahalt på dryga 88 % medan man för att 
tillverka nitrocellulosa och cellulosaacetat bör ha en dissolvingmassa med en α-cellulosahalt 
på 94-98 %.  
 
Viskosfiber bereder man från dissolvingmassor och det kan ske med hjälp av olika metoder, 
där viskosprocessen är den vanligaste. Förhydrolys – sulfatprocessen är den process som i 
dagsläget ger den mest lämpade dissolvingmassan vad gäller för fortsatt beredning till viskos. 
Den processen ger den högsta α-cellulosa halten, en låg hemicellulosahalt och den kan 
produceras från ett sort omfång av råvaror. Det som talar emot denna process är att utbytet 
blir lägre jämfört med sulfitprocessen. Globalt sker ändå den mesta produktionen av viskos 
från dissolvingmassor framställda enligt sulfitprocessen. Det beror på att hemicellulosan 
snabbt hydrolyseras, den är lätt att bleka och antalet massabruk som tillämpar förhydrolys – 
sulfatkok är få. 
 
I viskosfibertillverkningen finns det 4 viktiga steg: mercerisering, bildandet av en 
viskoslösning, spinning och finishing. Beroende på vilken process man använder ser 
framförallt utförandet av de två förstämda stegen lite olika ut.  
 
Figur 6 visar en processjämförelse mellan viskosprocessen och Lyocell processen. Den 
slutsats man kan komma fram till är att Lyocell processen är mindre tidskrävande och att 
återvinningen av kemikalierna är betydligt effektivare. Med Lyocell processen minskar man 
kostnaden dels för att man återvinner i stort sett allt lösningsmedel samt att ett mindre antal 
process steg krävs. Det medför också mindre utsläpp till miljön.  
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Figur 6: En jämförelse mellan den traditionella viskosprocessen och Lyocell processen (Söderlund 2007). 

2.3.1 Viskosprocessen 

 
Viskosprocessen är som sagt den vanligaste metoden vad gäller framställning av viskos. 1892 
patenterade C.F. Cross och E.J. Bevan denna process efter deras upptäckt om att man kunde 
använda koldisulfid (CS2) samt natriumhydroxid för framställning av viskosfiber. 
 
I viskostillverkningen bildas först alkalicellulosa genom att dissolvingmassan slås upp i ett 
bad med NaOH. Denna behandling, som kallas mercerisering, gör att fibern svälls. Innan 
alkalicellulosan reagerar med CS2 måste den först få en lämplig polymerisationsgrad och det 
görs genom att man låter den förmogna under kontrollerade förhållanden. För att cellulosan 
sedan skall kunna lösas upp i en hydroxidlösning måste den derivatiseras och det sker genom 
en reaktion med CS2 eller kolsvavla som föreningen brukar benämnas. Det som bildas efter 
detta steg är en cellulosaester, cellulosaxantat. Till sist löses estern upp i en utspädd NaOH 
lösning, vilket leder till att man får en lösning som kallas viskoslösning. Viskoslösningen 
spinns sedan antingen via wet spinnning eller air gap spinning. De sista stegen i bildandet av 
viskosfiber är rening, avluftning och regenerering av fibern. Regenereringen av fibern utförs i 
ett bad med svavelsyra, natriumsulfat, zinksulfat och glukos (Kordsachia et al. 2004; Wizani 
et al. 1997). Figur 7 visar de steg som ingår i en viskosframställningsprocess. 
Viskosprocessen är alltså en indirekt upplösningsprocess och ger en cellulosalösningen med 
en koncentration på 8-12 wt.%. 
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Figur 7: Schematisk bild över viskosprocessen.  

 
Den kvalitet som man får på viskoslösningen beror främst på cellulosans reaktivitet och 
polymerisationsgrad (DP). Om man kunde öka reaktiviteten på cellulosan skulle man kunna 
minska mängden CS2, vilket skulle gynna både miljön och ekonomin. Kvarnlöf et al. (2007) 
undersökte om man via enzymatisk inverkan kunde öka reaktiviteten på dissolvingmassan. 
Det de kom fram till var att reaktiviteten, mätt enligt Focks metod, på cellulosan efter en 
enzymatisk behandling ökade från 70 % till 90 %. Ytterligare en modifiering av 
viskosprocessen är att via en enzymbehandling alternativt ett syrgassteg minska DP för 
cellulosan. Det kan medföra att man kan slopa förmogningssteget i viskosprocessen.  
 

För- och nackdelar: 
 
Eftersom cellulosan inte går att lösa upp i en natriumhydroxidlösning måste den derivatiseras. 
Detta medför ett ytterligare process steg som både är kostsamt och att risken för ett förlorat 
utbyte ökar. Den stora nackdelen med denna process är dock den potentiella miljöförstörning 
som sker på grund av svavelutsläppen dvs. CS2 och SO2. Men om processen utvecklas så att 
man får en mer reaktiv cellulosa kan man minska den tillsatta mängden CS2, vilket är 
gynnsamt både för ekonomin och miljön.   
 
Fördelen med viskosprocessen är att man har en ganska stor möjlighet kan kontrollera 
egenskaperna på fibrerna, man kan alltså tillverka massor som kan användas till många olika 
applikationer. Fibrerna som man utvinner anses också vara av väldigt bra kvalitet om man 
jämför med t.ex. fibrer från Lyocell processen. 

2.3.2 Lyocell 

 
En annan process för beredning av viskos är Lyocell processen. Trots att den patenterades 
redan 1969 av Eastman Kodak och American Enka så började den inte användas industriellt 
förrän i början av 1990-talet. Den utvecklades på grund av att man ville kunna lösa upp 
cellulosan utan att behöva derivatisera den, samt för att undvika de potentiella miljöproblem 
som kan erhållas från den traditionella viskosprocessen.  
 
Lyocell processen är en direkt upplösningsprocess där man får en cellulosalösning med en 
koncentration runt 10-15 wt.%. Lyocell fibrer får man genom att cellulosan fälls ut från ett 
organsikt lösningsmedel (Luo et al. 1999). Det lösningsmedel som visats vara mest lämpat för 
detta ändamål är �-metyl-morfolin-�-oxid (NMMO). Lyocell processen ger en fiber med hög 
kristallinitet och en hög våtstyrka. Jämfört med fibrer från viskosprocessen får man en fiber 
som är starkare i både torrt och vått tillstånd. Däremot får Lyocell fibern en hög 
fibrilleringsgrad när den under väta utsätts för mekanisk bearbetning, som exempelvis sker i 
en tvättmaskin. 
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Tillverkningen av Lyocell fibrer anses vara en miljövänlig process där råvaran är ved och 
återvinningen av lösningsmedlet är ca 99 %. Det medför att man får väldigt lite utsläpp till 
luft och vattendrag (LotusOrganics.com 2005). 
 
Tillverkningsprocessen av Lyocell fiber kan ses som en 7-stegs process (How Products Are 
Made: Volume 5, 2007), se figur 8: 
 

1. Tillverkning av dissolvingmassa  
Det finns olika processer för tillverkning av dissolvingmassa, se olika alternativ under 
rubriken ”2.1 Kartläggning av nya och existerande processer för produktion av 
dissolvingmassa”. Man måste alltså ha en massa med hög renhet med avseende på 
cellulosa. 
 

2. Upplösning av cellulosa 
Upplösningen av cellulosamassan sker i NMMO under ett högt tryck (3-4 bar) och en 
hög temperatur (ca 140°C). Cellulosan löses upp i NMMO till en klar lösning. 

 
3. Filtrering 

Lösningen pumpas igenom ett filter för att separera bort de fibrer som inte lösts upp. 
 

4. Spinning 
Lösningen trycks igenom en spinnvårta, som består av många små hål, och ut får man 
långa trådar av fibrer. Beroende på vilken applikation man ska använda viskosfibern 
till kan man ändra storleken på spinnvårtans hål. För att stabilisera trådarna sänks de 
sedan ner i utspädd NMMO. 
 

5. Tvättning 
Under tvättningssteget tvättar man bort kemikalierna som använts i tidigare steg. 

 
6. Torkning och finishing 

Fibrerna torkas och vid finishingen tillsätts ofta ett smörjande medel för underlätta 
framtida steg.  
 

7. Återvinning av NMMO 
Det sista steget i tillverkningsprocessen är återvinningen av NMMO. Det sker genom 
att den utspädda lösningen förångas så att allt vatten försvinner. Ca 99 % av NMMO 
återvinns med sådan kvalitet att den kan användas för ytterligare Lyocell processer. 
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Figur 8: En schematisk bild över en tillverkningsprocess för Lyocell fibrer (How Products Are Made: Volume 5 
2007). 

 

För- och nackdelar: 
 
Lyocell processen anses vara en mer miljövänlig process jämfört med de övriga processer 
som finns för beredning av viskosfiber. Eftersom man inte behöver derivatisera cellulosan 
innan upplösning spar man in ett kostsamt process steg jämfört med viskosprocessen. Lyocell 
processen genererar också mekaniskt starkare fiber. 
 
Beroende på vilket ändamål man har för massan kan fibrillering av fibrerna vara en nackdel, 
men detta kan man lösa genom att utsätta tyget för en enzymatisk behandling. Men det leder i 
sin tur till en ökad produktionskostnad. Man anser också att man får en sämre produktkvalitet 
än vad man får från viskosprocessen och det är kanske detta som gjort att Lyocell processen 
inte riktigt slagit igenom. En nackdel med att använda NMMO som lösningsmedel är att 
cellulosa helst inte ska innehålla några övergångsmetaller eftersom de bidrar till en ökad 
nedbrytning av både NMMO och cellulosa. För att lösa upp cellulosan krävs höga 
temperaturer och eftersom NMMO inte är speciellt värme stabilt finns det viss explosions risk 
vilket innebär att man måste vidta vissa säkerhets åtgärder. Den höga temperaturen bidrar 
också till en viss nedbrytning av cellulosa. 
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2.3.3 Joniska vätskor 

 
Joniska vätskor är ett så kallat grönt lösningsmedel, eftersom det anses miljövänligt, som 
klarar att lösa upp ett stort antal olika föreningar som t.ex. polära, opolära, organiska, 
oorganiska och polymerer. Vätskorna är organiska salter, som består utav en organisk katjon 
och en oorganisk anjon, och har en smältpunkt på under 100°C. Den låga smältpunkten för 
vätskorna är gynnsamt eftersom upplösning av föreningar då kan ske vid låga temperaturer 
(Lee et al. 2008).  
  
För att kunna utnyttja den stora cellulosa resurs som finns till fullo är det viktigt att 
extraherings- och upplösningsprocesser blir mer miljövänligare och energisnåla. Joniska 
vätskor är ett steg i rätt riktning då det har visats att de löser upp cellulosa, utan att den 
behöver derivatiseras. Löser man upp cellulosan i joniska vätskor blir även den efterföljande 
regenereringen förenklad. För att regenerera cellulosan räcker det med att tillsätta antingen 
vatten, etanol eller aceton (Zhu et al.2006; Zhu 2008; Liebert och Heinze 2008). En annan 
positiv sak är att bearbetningen av den regenererade cellulosan kan ske med dagens spinning 
metoder, vilket medför att det inte krävs några större åtgärder för att börja använda sådana 
processer industriellt. En annan viktig egenskap för ett bra lösningsmedel är att man på ett 
enkelt sätt kan återvinna den mesta delen utav det. Återvinningsgraden för joniska vätskor 
anses enligt BASF kunna ligga på > 99.5 %.  
 
Joniska vätskor är fortfarande i utvecklingsstadiet, men de tros kunna få många olika 
användningsområden där fraktionering av lignocellulosa och preparering av cellulosaderivat 
är de två största. Genom upplösning av lignocellulosa i joniska vätskor kan man stegvis 
extrahera ut cellulosan, ligninet och hemicellulosan. Detta leder till två gynnsamma 
konsekvenser, dels att man inte behöver utföra kok/blekprocessen lika utförligt eftersom det 
kan få finnas lite lignin och hemicellulosa kvar i massan och att man går mot ett totalt 
utnyttjande av råvaran.  
 
Att använda joniska vätskor för framställning av cellulosaderivat anses vara fördelaktigt 
eftersom man i vanliga fall använder koldisulfid eller NMMO under relativt hårda betingelser 
(exempelvis en temperatur på 140°C). Koldisulfiden återvinnas inte helt vilket medför att 
miljön drabbas. Många studier har visat att man med joniska vätskor kan utföra 
derivatiseringar av cellulosan, som acylering och karbonylering, i milda förhållanden (ex. i 
70°C under 2 timmar) utan att man behöver en inverkan av en katalysator.  
 
Precis som för NMMO är användandet av joniska vätskor, för upplösning av cellulosa, en 
direkt upplösningsprocess. Skillnaden är att man kan få en högre koncentration av cellulosa i 
lösningen, ca 20 wt.%. Mekanismen för hur upplösningen av cellulosan går till är fortfarande 
oklar, men det man vet är att joniska vätskor bidrar till en effektiv nedbrytning av 
vätebindningarna, se figur 9. Upplösningen av cellulosa sker under omrörning i milda 
omständigheter, temperaturen kan variera från 25-130°C och tiden från 30 min - 4 timmar. 
Cao et el. (2008) preparerade en cellulosalösning med en koncentration på 10 wt.% genom 
omrörning av dissolvingmassa i 30 min vid 45°C. De visade även att om man använde 
ultraljudssonikering kunde tiden för upplösningen minskas markant.  
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Figur 9: Möjlig mekanism för upplösning av cellulosa med AMINCl (Cao et el. 2008). 

 
Det finns ett stort antal olika varianter av joniska vätskor där 1-butyl-3-metylimidazolium 
klorid (BMIMCl), 1-allyl-3-metylimidazolium klorid (AMIMCl) och 1-etyl-3-
metylimidazolium acetat (EMIMAc) är några exempel på joniska vätskor som klarar att lösa 
upp cellulosa, se figur 10. Som nämnts ovan är joniska vätskor uppbyggt av en kat- och en 
anjon. Jonerna bidrar med olika egenskaper, katjonerna bidrar med stabilitet medan anjonerna 
bidrar med funktionalitet och kemiska egenskaper. Figur 11, se nedan, visar några vanliga 
kat- respektive anjoner. 
 

 
Figur 10: Strukturformel för AMIMCl (vänstra) och BMIMCl (högra). 

 
 

 
Figur 11: Visar vanliga katjoner, de positivt laddade, och anjoner, de negativt laddade. R=alkylgrupper 
(Uerdingen).   

 
De egenskaper som joniska vätskors har är det som gör dem unika. Genom att kombinera ihop 
rätt kat- respektive anjon kan man få en vätska med lämpliga kemiska och fysikaliska 
egenskaper, exempelvis om man använder sig utav en acetatjon istället för en kloridjon kan 
man få en högre cellulosa koncentration i lösningen (Kosan et al. 2007). Joniska vätskor har 
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hög värme stabilitet, lågt ångtryck, låg flamningsgrad, befinner sig i vätskefas över ett stort 
temperatur spann, konduktivt, är oflyktiga och har ovanliga/goda upplösnings egenskaper 
(Hermanutz et al. 2008).  
 
Nedanstående punkter visar den ideala joniska vätskan: (Uerdingen) 

• Vätskefas från 20-200°C 
• Klarar av en cellulosa koncentration på upptill 25 % 
• Ingen eller liten hydrolys av cellulosa 
• Enkel regenerering av cellulosa 
• Enkel återvinning 
• Luktlös 
• Ogiftig 
• Fibrerna ska ha liknande eller bättre egenskaper än viskos-/Lyocell processen 
• Lägre kostnader än för viskos-/Lyocell processen 

 
Joniska vätskor är ett hett forskningsområde eftersom man nu kan lösa upp cellulosan via en 
miljövänlig process samt att man kan lösa upp och fraktionera ut beståndsdelarna i 
lignocellulosa. Det har medfört en ny plattform för utnyttjandet av cellulosa. Eftersom man 
med joniska vätskor kan ta tillvara på hela lignocellulosan så kan man nu bilda enkla bas 
kemikalier som t.ex. etanol från förnyelsebara råvaror och på ett miljövänligare sätt. Detta 
skulle kunna innebära att samhällets beroende av petroleum baserade produkter komma att 
minska. Det ska dock sägas att det fortfarande krävs mycket forskning kring joniska vätskor, 
exempelvis för att säkerhetsställa att de inte påverkar miljön eller produkten på ett negativt 
sätt. Kostnaden för att framställa fiber på detta sätt måste också klargöras innan jon vätskan 
kan bli ett alternativ till dagens processer. 
 
För- och nackdelar: 
 
Den forskning som hittills har gjorts kring användandet av joniska vätskor visar nästan bara 
positiva aspekter. Den största fördelen med joniska vätskor är att man kan lösa upp cellulosan 
utan att derivatisera den; det medför en enkel och snabb process samt att man minskar 
användandet av tillsatts kemikalier (ex. kolsvavla). Ur miljösynpunkt är upplösning av 
cellulosa via joniska vätskor fördelaktigt. Som för NMMO, kan i princip all vätska på ett 
enkelt sätt återvinnas medan man för viskosprocessen normalt återvinner 70-75 % (Söderlund 
2007). Jämfört med NMMO processen är användandet av joniska vätskor betydligt säkrare 
eftersom de har hög stabilitet i värme samt låg flamningsgrad. Joniska vätskor kan jämfört 
med NMMO bevaras i flera månader utan att det sker någon försämring på kvaliteten. 
Beroende på sammansättningen av jonvätskan får cellulosa fibern olika egenskaper, vilket 
innebär att det finns potential för storskale användning av cellulosa i textil och andra tekniska 
industrier. 
 
Övergången till industriell skala underlättas eftersom man kan använda delar av nuvarande 
processer, som t.ex. spinningmetoderna (wet och air gap) för bearbetning av cellulosa samt 
delar av NMMO’s återvinningscykel vid återvinnig av vätskan.  
 
De få nackdelar som finns med joniska vätskor beror på att det är en ny teknik som 
fortfarande är under utveckling. Man vet fortfarande inte hur de under ett längre perspektiv 
påverkar miljön samt vilken toxicitet de har (gäller för både vätskan och ev. 
nedbrytningsprodukter). Det man sett är att cellulosa som blivit upplöst av joniska vätskor kan 
få en ändrad kristallinitetsgrad. En annan nackdel är den höga kostnaden för vätskorna, men 
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den lär sjunka då de kommer att kommersialiseras. En stor nackdel med joniska vätskor att 
det är viktigt att vätskan är ren, eftersom så lite som 0,1 % vatten försämrar 
upplösningsförmågan och möjlighet till modifikation av cellulosan. 
 
De problem som finns med en övergång från labskala till industriellskala är att man inte helt 
vet hur man ska återvinna vätskan samt hur man på ett enkelt sätt tar tillvara på 
hemicellulosan och ligninet efter extraktion av cellulosan. 

2.3.4 Slutsats 

 
Den slutsats man kan komma fram till är att upplösning av cellulosa i joniska vätskor skulle 
kunna vara att föredra framför både viskos- och Lyocell processen. Både vad gäller kvaliteten 
på produkten och ur miljösynpunkt. Upplösning i joniska vätskor förenklar inte bara 
processen utan den bidrar också till en stor möjlighet för variation av cellulosan och dens 
produkter. 
 
Det som är fördelaktigt med NMMO och joniska vätskor jämfört med viskoprocessen är att 
upplösningen sker via en fysikalisk och inte en kemisk inverkan, vilket innebär att det inte 
sker några sidoreaktioner.  
 
Det finns stora möjligheter med joniska vätskor. De löser upp cellulosa, kan användas för 
modifiering av cellulosa och kan utnyttjas för extraktion av lignin och hemicellulosa i 
lignocellulosa. Detta skulle medföra att steget för omvandling av ett massabruk till ett 
bioraffinaderi inte skulle bli så stort. 

2.4 Ledande aktörer av joniska vätskor och användandet av 
cellulosabaserade produkter 

2.4.1 Ledande aktörer av joniska vätskor 

 
Det finns i dagsläget ett antal olika leverantörer av joniska vätskor där de största är: 

• BASF 
BASF är världens ledande kemikalieföretag. De finns etablerade på alla fem 
kontinenter och har över 96000 anställda. BASF var det första företag som använde 
joniska vätskor i stor skala för att underlätta olika kemiska processer. Det är också de 
som är ledande vad gäller forskning kring joniska vätskor (BASF 2009). 

• SIGMA-ALDRICH 
Sigma-Aldrich är inom Life Science och High Technology ett ledande företag. De har 
en stab på över 8000 och finns i 37 länder världen över. Sigma-Aldrich, i samråd med 
BASF, var de som utvecklade och lanserade den första kommersiella joniska vätska 
för upplösning av cellulosa, CELLIONICs™ (SIGMA-ALDRICH 2009). 

• MERCK 
Merck är ett globalt läkemedels och kemikalie företag som finns i 59 länder med ca 
33000 anställda. Grunden till förtaget skedde redan 1668 då Friedrich Jacob Merck 
startade sitt första apotek. Merck har under ca 10 år bedrivit omfattande forskning om 
joniska vätskor och är idag ett av de ledande företagen inom detta område (THE 
MERCK GROUP 2009). 
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• COVALE�T ASSOCIATES I�C. 
Covalent associates är ett mindre företag som specialiserats sig på joniska vätskor, 
elektrolyter och fluoroserande prober. De har preparerat och karaktäriserat över 500 
joniska vätskor. I USA och Europa har de 5 olika patent som omfattar joniska vätskor 
(COVALENT ASSOCIATES INC. 2005).   

• SACHEM  
Sachem Inc. är ett privatägt företag som grundades under 1950-talet. De har fem 
anläggningar runt om i världen, två i USA, en Nederländerna, en Japan och en i Kina. 
Deras fokus ligger i att förse sina kunder med rena, precisa och innovativa lösningar. 
De har tre kommersiella joniska vätskor, Terrasail™, Marisail™ och Catasail™ som 
alla har olika egenskaper (SACHEM 2009). 

• TCI America 
TCI America, som är ett dotterbolag till TCI, grundades 1985 och är idag en av de 
ledande tillverkarna av speciella organiska kemikalier. De har ett stort antal joniska 
vätskor som täcker de flesta tänkbara användningsområden (TCI AMERICA 2009). 

2.4.2 Tillämpning av cellulosabaserade produkter 

 
Cellulosa är den största förnyelsebara bioresurs som finns i världen. Tack vare att man med 
joniska vätskor kan lösa upp cellulosan via en enkel och miljövänlig process samt att man kan 
bilda många olika produkter och derivat av cellulosan, kommer troligtvis marknaden för 
cellulosa produkter att öka. Detta leder i sin tur till att samhällets beroende av 
petroleumbaserade produkter kommer att minska. Uppskattningsvis tror man att det finns ca 
700 miljarder ton cellulosa och att det varje år bildas ytterligare 40 miljarder ton. Utav de 40 
miljarder ton så utnyttjas i dagsläget bara 200 miljoner ton cellulosa varje år (SIGMA-
ALDRICH 2006). Detta är ett tecken på att människan bara utnyttjar en bråkdel av denna 
förnyelsebara resurs och att man i framtiden kommer/vill bli mer beroende av den. 
 
Eftersom man över hela världen strävar efter att bli mer miljövänlig och att man nu kan ta 
tillvara på nästan allt av trädets beståndsdelar kommer antalet bioraffinaderier i framtiden att 
öka. Det leder till att mer industrier kommer att använda cellulosa eller hemicellulosa som 
råvara för sina produkter. Det finns ett stort antal industrier som skulle kunna tänkas använda 
cellulosabaserade produkter såsom:  
 

• Textilindustrin 
o Textilier  

• Papper och massaindustrin 
o Papper 
o Kartong 

• Energi 
o Drivmedel 

• Byggnadsbranschen 
o Isolering  
o Murbruk 

• Färgindustrin 
o Färg  
o Limprodukter 
o Lack 
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• Hygienartiklar 
o Mjukpapper 
o Blöjor 
o Menstruationsprodukter 

• Möbel tillverkning 
o Material 
o Klädsel 

• Kemikalieindustrin 
o Tillverkning av kemikalier 

• Livsmedelsindustrin 
o Förtjockningsmedel 
o Stabiliseringsmedel 
o Korvskinn 

  
Som ses ovan finns det många industrier som skulle kunna basera sin produktion på 
cellulosabaserade produkter. I takt med en ökad efterfråga av gröna råvaror och att resursen 
av det fossila bränslet börjar ta slut kommer drivmedlen ändras till biobaserade drivmedel, ex. 
etanolbaserade, vilket medför att cellulosaanvändandet kommer att öka kraftigt. Även fibrerna 
i textilier blir mer cellulosabaserade, istället för nuvarande syntetiska fibrer (baserade på 
fossila oljor) och bomull. Man kan se cellulosaberoendet som en kaskadeffekt. 
Konsumenternas efterfrågningar på miljövänliga produkter innebär att textilslutanvändarna, 
ex. HM och IKEA, måste ändra sina material i produkterna. Det leder i sin till att 
textilproducenterna får ändra råvaran i sina produkter.  
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3 EXPERIMENTELL DEL 

3.1 Mål 
 
Målet med den experimentella delen i examensarbetet var att optimera en svavelfri process för 
framställning av dissolvingmassa, analysera det sura filtratet från förhydrolysen samt 
bestämma kvaliteten på dissolvingmassan efter koket.  

3.2 Upplägg av den laborativa delen 
 
Litteraturstudien låg till grund för hur den laborativa delen skulle utföras samt vilka 
betingelser som skulle användas i de olika försöken. Figur 12 visar en schematisk bild över 
det laborativa utförandet. Vedråvaran i försöken bestod av gran eftersom det är den art det 
finns mest utav i Sverige samt att det är en råvara som, i Sverige, används av de flesta 
massabruk 
 
1. Optimering förhydrolys och kok 

Den svavelfria processen delades in i två steg, förhydrolys (A) och kok (B). Baserat på 
litteraturuppgiften valdes en variant av förhydrolys ut: sur förhydrolys med vatten och en 
AQ tillsats. I koket var de aktiva kokkemikalierna NaOH och AQ. De betingelser som 
varierades under förhydrolysen och koket kan ses i Appendix 1. 
 

2. Analys av surt filtrat och dissolvingmassans kvalitet 
De olika analysmetoder som användes för att analysera/bestämma det nedan nämnda var 
med hjälp av de metoder som Karlstads Universitet (KaU) använder samt Stora Enso 
Skoghall AB, Karlstad Research Centre. 
 
Surt filtrat 

o Utbyte 
o Chemical Oxygen Demand (COD) 
o Kolhydratsammansättning 
 

Kvalitet på dissolvingmassa 
o Utbyte 
o Kappatal 
o Viskositet 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 
NaOH-AQ 

 

 
Sur förhydrolys 

 

Surt filtrat 

Ved (gran)  
Kvalitet på 
dissolvingmassa 

A B 

Svartlut 

Figur 12: En schematisk bild över den experimentella delens utförande.   
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Temperatur 
Tid 
AQ halt (kg/ton) 

 

Tillsatts av H2O (och 
AQ). 
Vätske/vedförhållande 
4:1 

Ved (gran) 
250 g (torr tänkt) 

Förhydrolys Betingelser 

Avdrag på ca 
0,6 l 

Avdrag av filtrat 

Tillsatts av ca 0,6 l kokvätska 
vilket medförde att rätt 
vätske/vedförhållande uppnåddes. 
Tillsats av H2O, NaOH och AQ. 
 

 
Kok 

Temperatur 
Tid 
AQ halt (kg/ton) 
EA sats 

Betingelser 

Separation av 
massa och svartlut. 

3.3 Metod 
 
Förhydrolysen, kokningen och de flesta analyser utfördes i laboratoriet på Karlstads 
Universitet. Analysen för bestämning av kolhydratsammansättning utfördes på Stora Enso 
Skoghall AB, Karlstad Research Centre. 
 
Figuren nedan visar hur de olika försöken genomfördes. Utfördes enbart en förhydrolys 
avbröts försöket efter ”Avdrag av filtrat” medan man för ett kok utförde hela serien. Denna 
bild ska underlätta att förstå de diagram som finns under avsnittet resultat och diskussion. I 
figurtexten för varje diagram står de betingelser som användes för det försöket. I appendix 2 
kan man se värdena för punkterna till respektive diagram. 
 

Figur 13: Visar hur förhydrolysen respektive koket genomfördes.  
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Figur 14 visar ett temperaturschema för förhydrolysen respektive koket. Först utfördes 
basningen vid 90°C under 30 min, efter det rampning under 60 min till 160°C och sedan 
förhydrolys under 60 min. Efter förhydrolysen kyldes autoklaverna och ny kokvätska 
tillsattes. Därefter utfördes ytterligare en rampning under 60 min, från 90 - 160°C och 
slutligen en kokning vid 160°C, tiden för kokningen berodde på försöksserien.     
 

 
Figur 14: Temperaturschema för förhydrolysen och koket. 

3.3.1 Förhydrolys och soda-AQ kok 

 
Både förhydrolysen och soda-AQ kokningen genomfördes i sex stycken autoklaver, dessa 
värmdes i ett polyetylenglykol (PEG) bad, se figur 15. I PEG badet roterades autoklaverna 
med en konstant hastighet och med en vinkel på 25°, se figur 16. Den flismängd som 
användes för både förhydrolysförsöken och soda-AQ koken var 250g torr flis och 
vätske/vedförhållandet var 4:1.  
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Figur 15: PEG badet. 

 

 
Figur 16: Autoklavernas placering i PEG badet. 

3.3.1.1 Förhydrolys 

 
Förfarandet kunde delas upp i tre delar: basning, rampning och förhydrolys. Under basningen 
tillsattes, under 10 min, 2 bar ånga, vilket medförde att luften i fibrerna trängdes ut. 
Basningen bidrog också till att diffusionen av kokvätskan in i fibern underlättades. Efter 
ångan tillsattes kokvätskan och tillsist trycksattes autoklaverna med ca 10 bar kvävgas. 
Autoklaverna fick sedan rotera under 30 min i det 90°C badet. Efter det togs autoklaverna upp 
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och trycket släpptes ut. Sedan påbörjades rampningen, gick från 90-160°C på en timme. Sista 
delen av förfarandet var förhydrolysen och beroende på den försöksserie man utgick ifrån fick 
autoklaverna ligga i olika länge vid max temperatur, 160°C. Efter förhydrolysen blötlades 
massan i vattenfyllda hinkar medan filtratet samlades upp i plastflaskor.    

3.3.1.2 Soda-AQ kok 

 
Soda-AQ koket bestod av förhydrolyssteget följt av koksteget. Efter förhydrolysen tömdes 
autoklaverna på filtratet. Autoklaverna fick sedan stå med flisen över natten innan ny 
kokvätska tillsattes så rätt förhållande mellan vätska och ved upprätthålldes. Sedan utfördes 
återigen en rampning, på liknande sätt som för förhydrolysen. Beroende på försöksserie fick 
autoklaverna befinna sig i PEG badet olika lång tid vid en temperatur på 160°C. Efter 
kokningen samlades svartluten upp i plastflaskor och massan tvättades. Tvättningen utfördes 
genom att massan filtrerades ett antal gånger med avjonat vatten tills den mesta av svartluten 
lösts ut från fibern.   

3.3.2 Defibrering och silning 

 
Istället för blåsning, som massaindustrier utnyttjar för att frigöra fibrerna ifrån varandra, 
användes en defibrör, se figur 17. Massan defibrerades i 10 min. För att avskilja massan från 
spet, kvist osv. silades den i en sil med slitsad silplåt, se figur 18. Slitsarnas storlek var 0,20 
mm. Slutligen centrifugerades massan under 10 min. 
 

 
Figur 17: Visar den defibrör som användes i den laborativa delen. 
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Figur 18: Silen som användes. 

3.3.3 COD bestämning 

Chemical oxygen demand (COD) är ett mått på den teoretiska mängd syre som förbrukas vid 
en totaloxidation av organiska ämnen i vatten. 
 
COD mätningar utfördes dels för att veta hur länge flisen, efter förhydrolysen, skulle behöva 
ligga i blöt för att få den ren samt för att få en indikation på hur mycket hemicellulosa som 
lösts ut från flisen. Under förhydrolysen löses framförallt hemicellulosa ut, men det sker även 
lite nedbrytning av amorf cellulosa och lignin. Det medför att man kan anta att det mesta 
utlösta organiska materialet, efter förhydrolysen, är hemicellulosa. 
 
Den COD metod som användes härstammade från en standard av 
Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), svensk standard SS 02 81 42. 
 
För att rena flisen efter förhydrolysen lades den i vattenfyllda hinkar. Varje autoklav tömdes i 
en hink med ca 8 liter avjonat vatten med rumstemperatur. COD mätningar gjordes på vattnet 
för att få fram hur lång tid det krävdes för massan att ligga i blöt innan den ansågs som ren, 
dvs. då ingen ändring av COD värdet skedde vid ytterligare lagringstid. Vattnet byttes två 
gånger per dygn och prover togs ut efter 16, 23, 41 och 112 timmar. Förhydrolysen hade 
följande betingelser: Temperatur 160°C, tid 4 timmar och en AQ halt på 2 kg/ton. 
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3.3.4 Utbyte 

 
För att mäta utbytet efter förhydrolysen torkades flisen någorlunda i ett 35°C värmeskåp över 
natten. Vikten på den torkade flisen uppmättes och tog sedan ett torrhaltsprov på flisen genom 
att väga in ett flisprov per autoklav före och efter de fått stått i ett 105°C värmeskåp över 
natten. Den invägda mängd flis som användes i försöken var 250g (torr tänkt). 
 
Ekvation 1 visar hur utbytet på flisen efter förhydrolysen räknades ut. 
 

flis mängd invägd påVikt 

Torrhalt  flis  torkadpåVikt 
  Utbyte

×
=     (1) 

 
Silat utbyte på massorna mättes efter soda-AQ koken. Ett torrhaltsprov på den silade massan, 
på liknande sätt som för förhydrolysen, togs ut för att bestämma hur mycket fukt som fanns 
kvar i massan. Ekvation 2 visar hur det silade utbytet räknades ut. 
 

flis mängd invägd påVikt 

Torrhalt  massa silad påVikt 
  utbyteSilat 

×
=    (2) 

3.3.5 Viskositets bestämning  

 
Standardmetoden SCAN-CM 15:88 användes för bestämning av viskositeten.  

3.3.6 Kappatals bestämning 
 
Kappatalsbestämningen utfördes enligt standardmetoden ISO 302. 
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3.3.7 Rest alkali 

 
Rest alkalit mättes med ett automatiskt titrerings instrument, Metrohm 736 GP Titrino, se 
figur 19. Proverna bereddes genom att blanda 10 ml svartlut med 10 ml natriumkarbonat 
(Na2CO3) och 80 ml avjonat vatten. 
 
 

 
Figur 19: Instrumentet som användes för mätning av rest alkali. 
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
Målet med projektet var som nämnts ovan att framställa dissolvingmassa via en svavelfri 
kokprocess samt att analysera filtratet från förhydrolysen. Tillvägagångssättet för att bemöta 
dessa mål var att utföra ett soda-AQ kok med en sur förhydrolys med vatten samt att 
analysera filtratet för att se hur mycket som lösts ut samt vad som fanns i. 

4.1 Förhydrolys 
 
Den information man fick fram från litteraturstudien var att utbytet efter förhydrolysen bör 
ligga någonstans runt 85 %. Beroende på hur man varierade betingelserna fick man fram olika 
resultat vad gäller utbytet. De betingelser som varierades under de olika försöken var tid och 
AQ halt.  

4.1.1 Utbyte 

 
Figur 20 visar att utbytet efter förhydrolysen minskade med tiden. Under detta försök 
användes ingen AQ. Eftersom förhydrolysen utfärdades med enbart vatten kan man komma 
fram till att tiden var en betydande faktor vad gäller utbytet. 
 

Hur tiden för förhydrolysen påverkar utbytet av förhydrolysen.
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Figur 20: Hur tiden för förhydrolysen påverkar utbytet av förhydrolysen.  
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; AQ halt 0 (kg/ton). 
 
Det som var märkvärdigt var att det inte blev någon större skillnad i utbytet mellan en 
förhydrolys på en eller två timmar. Det kan bero på att det kan ta lite tid för de organiska 
syrorna att lösas ut från veden och hydrolysera hemicellulosan. 
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Under de olika försök som gjordes varierades AQ halten för att se om den kemikalien även 
kunde påverka utbytet under förhydrolysen och inte bara, som känt är, vid kokningen. 
Resultaten visade sig bli tvärtemot. Hypotesen var att en ökad AQ halt i förhydrolysen skulle 
minska utbytet på grund av att mer organiska ämnen lösts ut från fibern. Figur 21 visar en 
sammanställning av de olika AQ halterna som använts och hur det påverkade utbytet. 
 

Hur halten AQ påverkar utbytet av förhydrolysen
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Figur 21: Hur halten AQ påverkar utbytet av förhydrolysen.  
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1h (hela kurvan), 2 h (prickade kurvan) och 4 h (streckade kurvan). 

 
Ju större AQ halt man tillsatte desto högre blev utbytet, se figur 22. Detta kan man troligtvis 
förklara med att AQ, som är en katalysator, utför redox-cykler mellan oxiderad AQ och 
reducerad AQ (AHQ). Den oxidativa formen av AQ skyddar nedbrytningen av kolhydrater 
samtidigt som AHQ reagerar och bryter ner ligninet (Chai et al. 2007). Varför man utför en 
förhydrolys innan ett kok är för att reducera hemicellulosahalten i flisen. Tillsätter man AQ i 
förhydrolysen skyddar den troligtvis mot en ökad nedbrytning av hemicellulosa. Ligninet är 
däremot inte speciellt tillgängligt för AHQ vilket medför att det inte sker någon större 
delignifiering.  
 
En förhydrolys på en eller två timmar verkar inte på något nämnvärt sätt påverka minskningen 
av utbytet. Däremot är skillnaden mellan två och fyra timmar mer påtagligt. Det kan kanske 
bero på att exempelvis lite lignin och extraktivämnen börjar brytas ner efter två timmar. Innan 
kanske det bara sker en nedbrytning av hemicellulosa.  
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Hur tiden för förhydrolysen påverkar utbytet av förhydrolysen
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Figur 22: Hur tiden för förhydrolysen påverkar utbytet av förhydrolysen.  
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; AQ halt 0 kg/ton (hela kurvan), 1 kg/ton (prickade kurvan) och 2 kg/ton 
(streckade kurvan). 

 
Figur 22 visar tydligt att om man använder sig utav AQ i förhydrolysen ökas även utbytet. 
Som figur 20 visar även denna figur att utbytet påverkas av tiden. En förlängd förhydrolys 
leder till ett lägre utbyte. Punkten, AQ halt = 2; tid 1 h, kan dock misstänkas vara felaktig 
eftersom dens värde avviker från de övriga punkternas beteende, det ser man även i figuren 
innan. 
 
En försöksserie med olika vätske/vedförhållanden undersöktes i projektet för att se hur det 
påverkade utbytet samt nedbrytningen av organsikt material. I alla andra fall användes ett 
vätske/vedförhållande på 4:1, i denna serie testades även 3:1 och 2:1. Tabell 7 visar utbytet 
och de betingelser som användes.  
 
Tabell 7: Betingelser och resultat för försöksserien med varierat vätske/vedförhållande. 

Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) Vätske/vedförhållande Utbyte (%) 

160 2 1 4:1 85,07 

160 2 1 3:1 82,53 

160 2 1 2:1 88,89 

160 2 1 2:1 88,07 

160 4 1 3:1 74,95 

160 4 1 4:1 76,75 

 
Det visade sig att ett vätske/vedförhållande på 3:1 gav ett lägre utbyte än vad man fick med 
ett förhållande på 4:1. Förhållandet 2:1 gav däremot ett högre utbyte än vad både 4:1 och 3:1 
gjorde. Att använda ett förhållande på 3:1 jämfört med 4:1 är ur ett kostnadsperspektiv 
gynnsamt då mindre vatten behöver värmas upp i processen.   
 
Utbytet från de olika försöken har varierat från ca 73 – 92 %. Som figurerna ovan visar är 
tiden den parameter som bidrar till en reducering av utbytet. Halten AQ däremot motverkar 
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reduceringen då den bevarar kolhydraterna i fibern. Mašura (1986) och Springer och Harris 
(1982) visade att man med enbart vatten i förhydrolysen kunde komma ner till ett utbyte runt 
70 % respektive 72 %. Både Mašura och Springer och Harris använde en temperatur på 170°C 
samt en tid på 80 min respektive 75 min, vedråvaran de båda använde var lövträd. Även Patt 
et al. (1994) fick ett utbyte runt 70 % (67-74 %) efter förhydrolysen. Patt et al. (1994) hade 
liknande betingelser som användes i detta projekt, se tabell 8, samt att vedråvaran var 
densamma. Eftersom det finns redovisat i litteraturen att man kan komma ner till ett utbyte 
runt 70 % efter förhydrolysen bekräftas de resultat som man kommit fram till under detta 
projekt. 
 
Tabell 8: Jämförelse mellan förhydrolysbetingelser. 

Förhydrolys 

 Egna Patt et al. (1994) 

Temperatur, Tmax  (°C) 160 160 

Tid till Tmax (min) 60 90 

Tid vid Tmax (min) 240 60 

MeOH (% v/v) 0 15 

Utbyte (%) 73 67 - 74 

 
Vid framställning av dissolvingmassa vill man under förhydrolysen reducera mängden 
hemicellulosa så mycket som möjligt. Hemicellulosahalten i gran ligger runt 25 – 30 % och 
om man approximerar att all den nedbrytning som sker av organiskt material under 
förhydrolysen är hemicellulosa, innebär det att man med en del av de betingelser som använts 
under detta projekt uppnår målet med förhydrolysen. Industriellt skulle det dock inte vara 
gynnsamt att använda sig utav en förhydrolys som pågår i 4 timmar. Det skulle framförallt 
påverka investeringskostnaden för en massafabrik. En modifiering av betingelserna för 
förhydrolysen som t.ex. tillsätta utspädd svavelsyra, innebär troligtvis att man kan minska 
tiden utan att utbytet höjs (Mosier et al. 2005; Patt et al. 1994). En nackdel med att använda 
syror är dock att man minskar cellulosans stabilitet, vilket medför att det kan ske en ökad 
cellulosanedbrytning.  

4.1.2 COD 

 
I detta projekt har denna analys använts för att undersöka hur mycket organiskt material som 
lösts ut från flisen under förhydrolysen. Som nämnts under avsnitt 3.3.3 användes även COD 
mätningar för att bestämma tiden för hur lång tid flisen behövde ligga i blöt innan all 
kokvätska och organiskt material löst ut, se figur 23. De betingelser som användes för 
förhydrolysen kan ses under avsnitt 3.3.3. 
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Tiden som krävdes för flisen att ligga i blöt innan den ansågs som ren
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Figur 23: Visar hur länge flisen behövde ligga i blöt innan den ansågs som ren. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 4 h; AQ halt 2 kg/ton.   

 
Efter 46 timmar minskade inte COD värdet ytterligare, vilket innebär att inget mer organiskt 
material löses ut från fibern. Eftersom jämvikt då ställt in sig kan man anse fibern som ren. 
Varför COD värdet ökar igen efter 46 timmar beror troligtvis på att det organiska materialet 
börjat falla tillbaka till fibern. Det är således viktigt att inte låta flisen ligga i blöt varken för 
lång eller för kort tid. 
 
Mängden organiskt material som bryts ner i flisen under förhydrolysen påverkas av hur lång 
tid förhydrolysen fortgår, en längre tid medför att mer organiskt material brutits ner. Figur 24 
visar sambandet mellan COD och tiden för förhydrolysen. Som synes i figuren verkar 
ökningen av COD vara linjär mot tiden. Återigen ser man att punkten, AQ halt = 2; tid 1 h, 
avviker från de övriga. 
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Tidens påverkan av COD värdet i filtratet 
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Figur 24: Tiden i förhydrolysen och hur den påverkade COD värdet i filtratet. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; AQ halt 0 kg/ton (hela kurvan), 1 kg/ton (prickade kurvan) och 2 kg/ton 
(streckade kurvan). 

 
Tvärtemot utbytet minskar mängden COD i vätskefasen med en ökad AQ halt. Slutsatsen av 
detta är att AQ förhindrar nedbrytningen av cellulosa och främst hemicellulosa. Att använda 
sig utav AQ i förhydrolysen är alltså inte att rekommendera när man vill framställa 
dissolvingmassa. Vitsen med att utföra en förhydrolys innan ett kok är som sagt att reducera 
mängden hemicellulosa i flisen. 
 
Mängden COD och den förlust man gjort i massautbytet efter förhydrolysen korrelerar med 
varandra då ett lägre utbyte ger ett högre COD värde. Det är förståligt då det minskade utbytet 
beror på att organiskt material, framförallt hemicellulosa, brutits ner och lösts ut i filtratet. 
COD värdet har legat mellan 139 – 401 kg/ton samtidigt som förlusten legat mellan 78 – 272 
kg/ton. Varför det blivit en större mängd COD än vad som förlorats kan dels bero på att AQ 
också oxideras vid COD reaktionerna samt att torrhalten för vissa prov kan ha varit felaktig 
vilket medfört att även utbytet blivit fel.  
 
Beroende på vilket vätske/vedförhållande som användes fick man olika COD värden. Ju 
mindre förhållande man använde sig utav desto högre blev värdet. Det berode på att mindre 
vätska användes vid ett lägre förhållande, det i sin tur ledde till att provet blev mer 
koncentrerat. Se COD resultaten för de olika vätske/vedförhållandena under resultat för 
förhydrolys 090525 i appendix 1.  

4.1.3 Volym utvunnet filtrat 

 
Volymen på filtratet, som drogs av efter förhydrolysen, mättes för att se hur mycket av den 
ursprungliga volymen man kunde dränera av genom att bara öppna bottenventilen. Beroende 
på vilket vätske/vedförhållande som användes kunde man dränera av olika stor volym. Vid ett 
vätske/vedförhållande på 4:1 kunde man dra av ca 60 %, för 3:1 dryga 50 % och för 2:1 ca 40 
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%, se tabell 9. De betingelser som användes i försöket kan ses under förhydrolys 090525 i 
appendix 1. 
 
Tabell 9: Volym filtrat som utvanns. 

 
Om man jämför försök 1 och 6 samt 2 och 5 med varandra ser man att volymen utvunnet 
filtrat påverkas av tiden, se tabell 9 för de betingelser som användes. Både i försök 6 och 5 
utvanns en större volym än vad som gjordes vid försök 1 respektive 2. Ju längre tid 
förhydrolysen fortgår desto mer filtrat kan utvinnas. Det är förståligt då mer material hunnits 
lösas ut från fibern som t.ex. organiska syror, ex. ättiksyra. Varför det är en skillnad, 
procentmässigt, mellan de olika förhållandena kan bero på att den ursprungliga volymen för 
exempelvis ett vätske/vedförhållande på 2:1 är för liten vilket medför att vätskan inte hinner 
tränga in i alla flisbitar och bryta ner de ämnen som i normala fall löses ut vid ett 
vätske/vedförhållande på 4:1. 
 
Figur 25 visar hur volymen av det avdragna filtrat påverkas av massakoncentrationen (m.k.). 
Ju lägre m.k. som används desto mer filtrat kan dras av. Massakoncentration beror på det 
vätske/vedförhållande som används, ett större förhållande innebär att man får en mindre m.k..  
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Figur 25: Hur volymen av det avdragna filtrat påverkas av massakoncentrationen. 

Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 2 h; AQ halt 1 kg/ton; vätske/vedförhållande 4:1 (m.k. 25), 3:1 
(m.k. 33) och 2:1 (m.k. 50). 
 

Försök Vätske/ved Tid 
Tillsatt mängd 

(ml) 
Avdraget filtrat 

(ml) 
Avdrag filtrat 

(%) 
Avdrag filtrat 

(m3/t flis) 
1 4:1 2 1000 585 58,5 2,34 

2 3:1 2 750 390 52 1,56 

3 2:1 2 500 200 40 0,8 

4 2:1 2 500 190 38 0,76 

5 3:1 4 750 405 54 1,62 

6 4:1 4 1000 625 62,5 2,5 
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Att kunna utvinna 50-60 % av kokvätskan efter förhydrolysen är fördelaktigt inom ett 
bioraffinaderi då filtratet kan ligga till grund för utnyttjandet i andra industrier. Ättiksyra som 
ett ex. är en komponent som troligtvis finns i filtratet och den har i sig självt ett högre 
ekonomiskt värde än att bara utnyttja den till förbränning för energiutvinning. 

4.1.4 Kolhydratsammansättning 

 
Mängden hemicellulosa i gran är ca 30 %. Hemicellulosa är uppbyggt av flera olika 
monosackarider, där de vanligaste är arabinos, galaktos, glukos, xylos och mannos (Blixt 
2006). Mannos och xylos är dock de två dominerande sackariderna, de utgör ca 20 % 
respektive 7-10 % av hemicellulosan (Hedberg 2003). För att få reda på monomerhalten av 
respektive monosackarid i filtratet analyserades det avdragna filtratet från tre olika 
förhydrolysförsök, se tabell 10 för vilka betingelser som användes. Eftersom ingen AQ tillsats 
användes i försöken och temperaturen var konstant var det enbart tiden för förhydrolysen som 
påverkade nedbrytningen av hemicellulosan. 
 
Tabell 10: Betingelser som användes för de olika försöken samt deras resultat för utbytet och COD värdet. 

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) Utbyte (%) COD (g/l) 

1 160 1 0 84,72 47,2 

2 160 2 0 82,28 66,2 

3 160 4 0 72,80 100,2 

 
Tabell 11 visar resultatet från kolhydratsammansättningsanalysen. Som synes av resultatet är 
det, som förväntat, mestadels mannos som lösts ut. Varför det lösts ut så mycket mer mannos 
än vad det gjort av dem andra sackariderna beror dels på att hemicellulosan i gran består till 
största del av mannos samt att den sackariden möjligtvis är mer benägen att brytas ner än de 
övriga. Figur 26 visar grafiskt förhållandet mellan de olika monomererna i respektive försök. 
Som framgår av figuren ökar mängden monomer med ökad tid för förhydrolysen. Eftersom en 
förlängd förhydrolystid ledde till ett lägre utbyte, se tabell 10, minskades även mängden 
hemicellulosa i flisen. Minskad hemicellulosahalt innebar att det skedde en ökning av utlösta 
monomerer. Den låga mängd glukos som löstes ut visade att förhydrolysen inte till någon 
större utsträckning påverkarde nedbrytningen av cellulosa, man ska då också ha i åtanke att 
hemicellulosa kan bestå utav en viss del glukos. 
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Monomersammansättning i de avdragna filtraten
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Figur 26: Monomersammansättning i de avdragna filtraten.   
Betingelser, Förhydrolys: Försök 1; Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 0 kg/ton; Försök 2; Temp 160°C; Tid 2 h; 
AQ halt 0 kg/ton; Försök 3; Temp 160°C; Tid 4 h; AQ halt 0 kg/ton; 
 
Tabell 11: Resultat från kolhydratsammansättningsanalysen.  

  Monomer (g/l)   

Försök Arabinos (g/l) Galaktos (g/l) Glukos (g/l) Xylos (g/l) Mannos (g/l) Totalt (g/l) 

1 2,3 2,0 1,8 3,3 8,4 17,8 

2 2,2 3,5 3,2 5,2 16,1 30,2 

3 1,6 3,8 4,2 4,4 19,3 33,3 

 
Ekvationerna 3-5 visar hur mängden cellulosa, glukomannan och xylan räknas ut utifrån 
värdena på halterna monomerer i filtratet (Johansson och Germgård 2007). Tabell 12 visar 
mängden för de tre kolhydraterna från varje försök.   

Mannos*
4,0

1
-Glukos  Cellulosa =  (3) 

Glukos)
4.0

1
(1*Mannos n Glukomanna ++=  (4) 

 

Arabinos  Xylos Xylan +=  (5) 

 
Tabell 12: Mängd nedbruten cellulosa, glukoamannan och xylan för de tre olika försöken. 

Försök Cellulosa (g/l) Glukomannan (g/l) Xylan (g/l) 

1 0 12,5 5,6 

2 0 23,6 7,4 

3 0 27,9 6,0 

 
Det fanns en viss felmarginal på kolhydratanalysen vilket medförde att cellulosa mängden 
fick redigeras till 0, egentligen fick man ett negativt värde på cellulosan. Vanligtvis används 
en faktor på 3,5 istället och inte 4,0 som i ekvation 3 och 4. För en förhydrolys med bara 
vatten, se betingelser i tabell 10 för respektive försök, fick man enbart nedbrytning av 
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glukomannan och xylan. Glukomannan och xylan är de beståndsdelar som till största del 
utgör hemicellulosan i veden. Alltså bröts hemicellulosa ner under förhydrolysen. En 
förhydrolys på ett sådant sätt är skonsam mot cellulosan och är således gynnsam vid 
dissolvingmassa framställning.  
 
För att räkna ut hur mycket hemicellulosa som brutits ner adderar man värdet för 
glukomannan med värdet för xylan. Tabell 13 visar hur mycket hemicellulosa som bröts ner i 
respektive försök. 
 
Tabell 13: Mängd hemicellulosa som bröts ner i respektive försök. 

Försök Hemicellulosa (g/l) Hemicellulosa (kg/ton flis) 

1 18,1 72 

2 31,0 124 

3 33,9 136 

 
Utförde man en förhydrolys på en timme, se betingelser i tabell 10, kunde man utvinna en 
hemicellulosamängd på ca 72 kg/ton flis. Ju längre förhydrolysen fortgick desto mer 
hemicellulosa bröts ner vilket i sin tur medförde att en större mängd kunde utvinnas, se tabell 
13. Eftersom värmevärdet för hemicellulosa ligger runt 13,6 MJ/kg, ca hälften av värdet för 
lignin, blir det mer ekonomsikt att utnyttja hemicellulosan för framställning av andra mer 
ekonomiska produkter som t.ex. etanol eller itaconic acid (Sefik Tunc och v. Heiningen 
2008).   
 
COD värdet korrelerar mot mängden organiskt material som lösts ut från veden under 
förhydrolysen. Räknade man ut procenten monomerer som löstes ut ur flisen, se ekvation 6, 
fick man en variation på 33,2 – 45,6 %. 
 

100
(g/l) COD

(g/l)monomer  mängd Total
 monomerer  utlöstaAndelen ∗=   (6) 

% 7,37100
(g/l) 47,2

(g/l) 17,8
  1Försök 

Exempel

=∗=
 

 
Eftersom minst 33 % av det som löstes ut under förhydrolysen var monomerer borde det 
finnas ett intresse för olika industrier att ta tillvara på filtratet som man utvinner under 
förhydrolysen. Monomererna skulle exempelvis kunna renas och utnyttjas vid fermentering 
för framställning av etanol. Även oligo- och polymererna, som också finns i filtratet, skulle 
kunna utnyttjas för etanolframställning efter de hydrolyserats. Eftersom många massabruk 
strävar emot att omvandlas till bioraffinaderier, skulle de massabruk som idag använder sig 
utav en förhydrolys, i sin process, kunna ta tillvara på filtratet och utnyttja det för 
framställning av andra produkter som t.ex. etanol. På så sätt tar man tillvara på mer utav den 
råvara som man använder vilket i sin tur leder till en ökad inkomst.  
 
Etanolframställning sker vanligtvis med jästen Saccharomyces cerevisiae, bagerijäst, Det är 
en jäst som förmår att fermentera hexoser, där glukos är den vanligaste råvaran, till etanol. 
Denna organism kan dock inte förjäsa femvärt socker, så kallade pentoser. Av de monomerer 
som utvanns från förhydrolysen under detta arbete var tre hexoser; glukos, mannos och 
galaktos. Beroende på hur processen för etanolframställningen utförs kan olika mycket etanol 
utvinnas per gram socker. Det har visats att man kan komma upp till ett etanolutbyte på 0,48 
g/g socker (Vallander et al. 2006). För försök 1, se tabell 10 för betingelser, utvanns under 
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förhydrolysen 12,2 g/l hexoser, galaktos, glukos och mannos. Se tabell 11 för värdena på 
respektive hexos. Om man utför en fermentering, med lika högt etanolutbyte, på hexoserna 
från försök 1 kan man således utvinna 5,86 g etanol. Om man räknar ut hur mycket hexoser 
som utvinns per ton flis får man istället 48,8 kg, etanolutbytet blir då 23,4 kg/ton flis. Ett 
massabruk skulle genom att ta tillvara på filtratet från förhydrolysen kunna tillverka etanol 
och på så sätt få ytterligare en produkt som skulle kunnas säljas vidare. Det finns fortfarande 
mycket optimeringsarbete kvar för etanolframställning baserat på vedråvara, exempelvis en 
förbättrad hexosjäsning och utveckling av organismer som förmår att jäsa pentoser. Om 
organismer för jäsning av pentoser blir konventionella skulle man kunna utnyttja andra 
råvaror än barrved för etanolframställning. Det skulle innebära att även massabruk i mer 
sydligare länder skulle kunna framställa etanol. 

4.1.5 Sammanfattning 

 
Under förhydrolysen varierades parametrarna tid och AQ halt. Det som var anmärkningsvärt 
med de resultat som man kom fram till var att en ökad AQ halt gav ett ökat utbyte. Den 
hypotes som fanns innan var att en ökad AQ halt skulle minska utbytet under förhydrolysen. 
Däremot gav en ökning av tiden för förhydrolysen en sänkning av utbytet. Figur 22 visar 
tydligt hur utbytet påverkas av tiden och AQ halten. Utbytet för de olika försöken varierade 
från 73 – 92 %. 
 
COD mättes på filtratet från förhydrolysen för att se hur mycket organiskt material som lösts 
ut från fibern. Att mäta COD på filtratet ger en fingervisning om hur mycket hemicellulosa 
som brutits ner. Eftersom COD värdet och den förlust man gjort på utbytet korrelerar med 
varandra påverkades COD värdet på ett liknande sätt som vad förlusten på utbytet gjorde, 
alltså en förlängd förhydrolystid och en lägre AQ halt gav ett högre COD värde. Figur 24 
visar grafiskt hur COD värdet påverkades av tiden och AQ halten. 
 
Vätske/vedförhållandet varierades under en försöksserie för att se hur det påverkade 
förhydrolysen. De resultat som man kom fram till var att en sänkning av förhållandet från 4:1 
till 3:1 gav en sänkning av utbytet med dryga två procentenheter. Reguant et al. (1997) visade 
även de att en sänkning av vätske/vedförhållandet minskade utbytet. I deras fall ändrades 
förhållandet från 20:1 till 10:1, utbytet för dem var dock efter kokningen och inte efter 
förhydrolysen.  
 
Volymen på den mängd filtrat som kunde dras av uppmättes och beroende på 
vätske/vedförhållandet kunde man dra av olika mycket. För ett vätske/vedförhållande på 4:1 
kunde man dra av dryga 2,3 m3/ton medan för 3:1 dryga 1,5 m3/ton och slutligen för ett 
vätske/vedförhållande på 2:1 kunde ca 0,8 m3/ton dras av.  
 
Kolhydratanalysen på filtratet gav resultatet att ca 38 % av det som löstes ut av flisen, efter en 
förhydrolys med de betingelser som användes i försök 1 i tabell 10, var monomerer. Den 
största delen av monomererna bestod av mannos följt av xylos.  
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4.2 Soda-AQ kok 
 
Ett soda-AQ kok är om man jämför med ett sulfatkok mindre effektivt vad gäller 
delignifiering. Eftersom vätesulfidjonerna (HS-) i sulfatkoket är mer selektiva än OH- jonerna 
vad gäller nedbrytning av lignin blir ett sådant kok därför effektivare. För att kompensera 
detta i ett soda-AQ kok får man använda sig utav en större EA sats samt att man också 
tillsätter AQ.  

4.2.1 Kappatal 

 
Kappatalet är ett värde som ger en indikation på hur stor halt lignin som finns i massan. 
Kappatalet tar förutom lignin också hänsyn till hexenuronsyror, dubbelbindningar och 
ketogrupper (Germgård 2008). 
 
Kappatalet för en massa, är på samma sätt som för både viskositet och utbyte, beroende på de 
kokbetingelser som används. Figur 27 visar hur kappatalet påverkas av tiden, de betingelser 
som användes i det försöket kan ses i tabell 14. 
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Figur 27: Koktidens påverkan av kappatalet. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 2 kg/ton; Kok: Temp 160°C; EA 25 %; AQ halt 1 
kg/ton. 

 
Som indikeras i figuren är kappatalet för en massa starkt beroende av koktiden. Med de 
betingelser som användes i försök 3, se tabell 14, kommer man ner till ett kappatal runt 12-15. 
För att vara ett soda-AQ är det väldigt låga kappatal.  
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Tabell 14: Betingelser för förhydrolysen och koket. 

 

Kok 

Försök Temp (°C) Tid (min) AQ (kg/ton) EA (%) 

1 160 30 1 25 

2 160 90 1 25 

3 160 180 1 25 

 
Figur 28 visar också tidens påverkan av kappatalet. Kurvan fick även i detta fall liknande 
utformning som kurvan i figuren ovan. Även i detta försök var det enbart tiden som 
varierades.  
 

Hur koktiden påverkar kappatalet vid EA 19 %
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Figur 28: Hur koktiden påverkar kappatalet vid EA 19 %.  
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; EA 19 %; AQ halt 1 
kg/ton. 
 

Mängden EA är också en parameter som påverkar en massas kappatal. OH- jonerna från 
NaOH bidrar till nedbrytningen av ligninet. De bryter β-aryleterbindningen till en 
fenylpropanenhet med fri fenolisk hydroxyl i p-position (Germgård 2008). En ökad EA sats 
medför en ökad koncentration av OH- joner som i sin tur leder till en ökad delignifiering, se 
figur 29. Betingelserna som användes kan ses nedan, tabell 15. 
 
 

 

 
 

 

 

Förhydrolys 

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 2 

2 160 1 2 

3 160 1 2 
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Tabell 15: Kokbetingelser 

Temp (°C) Tid (h) EA (%) 

160 1 15 

160 1 17 

160 1 19 

160 1 23 

 
 

Hur EA satsen påverkar kappatalet
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Figur 29: Hur EA satsen påverkar kappatalet. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 
kg/ton. 

 
Den sista parametern som varierades under de olika försöken var halten AQ. Denna parameter 
visades också ha en inverkan på kappatalet. En ökad halt ledde till en minskning av 
kappatalet, se figur 30. En ökad AQ halt leder till en påskyndad delignifiering. Detta resultat 
känns rimligt eftersom AQ är en katalysator som bidrar till en ökad delignifiering. Eftersom 
båda kurvorna har en tendens att plana ut kan man misstänka att AQ:s effekt försvinner vid en 
tillräcklig hög halt.      
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Hur halten AQ påverkar kappatalet
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Figur 30: Visar hur halten AQ påverkar kappatalet.  
Betingelser, Förhydrolys: Båda kurvorna; Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Hela kurvan; Temp 
160°C; EA 21 %; Tid 2 h; Streckade kurvan; Temp 160°C; EA 23 %; Tid 2 h. 
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4.2.2 Silat utbyte 

 
Silat utbyte tar bara hänsyn till den silade massan, rejektmängden är alltså inte inräknad. 
Beroende på kvaliteten av koket får man olika mycket rejekt. Ett sämre kok leder till mer 
rejekt och på så sätt också ett mindre silat utbyte.  
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Figur 31: Hur tiden av koket påverkar det silade utbytet vid en EA sats på 19 %. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; EA 19 %; AQ halt 1 
kg/ton. 

 
Figur 31 visar tidens påverkan på ett kok. Den slutsats man kan komma fram till är att höga 
kappatal ger ett lågt silat utbyte. Det beror på att det finns mycket lignin kvar i flisen vilket 
medför att fibrerna inte lossnat helt ifrån varandra. Det leder till mer spet som i sin tur leder 
till mer rejekt vid silning och slutligen till en mindre mängd silat utbyte. Tabell 16 visar de 
kokbetingelser som använts för figur 31 samt de resultat man fick.   
 
Tabell 16: Kokbetingelser och resultat från tre olika soda-AQ kok.  

Temp (°C) Tid (h) 
AQ 

(kg/ton) 
EA (%) 

Silat utbyte 
(%) 

Kappatal 
Rest alkali 

(g/l) 

160 1 1 19 21,3 88,3 10 

160 1,5 1 19 38,4 53,9 9,2 

160 2 1 19 39,1 45,4 8,8 

 
Det kappatal man fick efter två timmar vid en EA på 19 % indikerar att dessa betingelser inte 
är tillräckliga för dissolvingmassa framställning. Man skulle kunna öka tiden för koket eller 
höja EA satsen för att försöka få ner kappatalet och därmed öka det silade utbytet. Rest 
alkalit, som visar hur mycket NaOH som finns kvar i svartluten efter koket, indikerar att man 
inte skulle kunna öka koktiden för detta försök eftersom rest alkalit inte bör understiga 10 g/l. 
Slutsatsen av detta är att en EA på 19 % inte är tillräckligt för att framställa dissolvingmassa.   
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Under projektet studerades även AQ:s inverkan på koket. Figur 32 visar hur AQ påverkar 
kappatalet samt det silade utbytet.  
 

Hur halten AQ påverkar det silade utbytet respektive kappatalet
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Figur 32: Hur halten AQ påverkar det silade utbytet respektive kappatalet. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Hela kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; 
AQ halt 0, 1 och 2 kg/ton; EA 21 %; Streckade kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; AQ halt 0, 1 och 2 kg/ton; EA 23 
%. 

 
AQ halten har en betydande roll vad gäller kvaliteten på koken. Alla betingelser utom AQ 
halten var konstanta i figur 32, se tabell 17, och ändå ser man en kraftig minskning av 
kappatalet. Det tyder på att AQ är en effektiv kemikalie att använda för delignifiering. 
Eftersom man minskar ligninhalten i fibern får man en naturlig minskning av det silade 
utbytet. 
 
Tabell 17: Kokbetingelser och resultat.  

Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) EA (%) Silat utbyte (%) Kappatal 

160 2 0 21 41,9 55,1 

160 2 1 21 40,8 38,86 

160 2 2 21 39,8 32,31 

160 2 0 23 41,0 44,88 

160 2 1 23 40,4 30,66 

160 2 2 23 38,3 29,82 
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4.2.3 Viskositet  

 
Viskositeten är ett mått på längden av kolhydratkedjorna, cellulosa och hemicellulosa, som 
finns kvar i massan. Ett högre värde innebär att kedjorna är uppbyggda utav flera monomerer. 
Cellulosa är som nämnt tidigare uppbyggt utav fler antal monomerer än vad hemicellulosa är. 
Eftersom huvuddelen av hemicellulosan brutits ner i förhydrolysen är viskositeten ett indirekt 
mått på renheten av cellulosa.  
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Figur 33: Hur tiden påverkar viskositeten vid EA 19 %. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; EA 19 %; AQ halt 1 
kg/ton. 

 
Eftersom ett kok med dessa betingelser, se tabell 16, inte gav massor som lämpar sig som 
dissolvingmassor kan man från figur 33 avläsa att ju längre tid koket fortgick desto mindre 
hemicellulosa fanns kvar i massan. Det ser man eftersom viskositeten ökade med koktiden. 
Även figur 34 visar hur tiden påverkar viskositeten. I den figuren är viskositeten avsatt mot 
kappatalet och även här ser man att en längre koktid leder till en ökad viskositet samt ett lägre 
kappatal. Kokbetingelserna som användes för figur 34 är de samma som för figur 33. 
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 Hur tiden påverkar viskositeten respektive kappatalet vid EA 19 %
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Figur 34: Hur tiden påverkar viskositeten respektive kappatalet vid EA 19 %. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; EA 19 %; AQ halt 1 
kg/ton; Tid 1, 1,5 och 2h. 

 
I vanligt fall minskar viskositeten med ett minskande kappatal, se figur 35. Varför det inte 
gjorde det i figurerna 33 och 34 beror på att dessa kok gav en stor rejektmängd och är på så 
sätt inte lämpliga för framställning av dissolvingmassa.  
 

Hur tiden påverkar viskositeten och kappatalet vid EA 25 %
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Figur 35: Hur tiden påverkar viskositeten och kappatalet vid EA 25 %. 

Betingelser, Förhydrolys: Kurva; Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 2 kg/ton; Kvadrat; Temp 160°C; Tid 1 h; AQ 
halt 1 kg/ton; Romb; Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 0 kg/ton. Kok: Kurva; Temp 160°C; EA 25 %; AQ halt 1 
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kg/ton; Tid 30, 90 och 180 min; Kvadrat; Temp 160°C; EA 25 %; AQ halt 1 kg/ton; Tid 55 och 180 min; Romb; 
Temp 160°C; EA 25 %; AQ halt 1 kg/ton; Tid 180 min. 
 

Det samband som fanns mellan viskositeten och kappatalet vid 25 % EA kan ses i figur 35. 
Viskositeten minskar lite med minskande kappatal tills den når ett visst kappatal, där avtar 
sedan viskositeten kraftigt. Det beror på att vid det stadiet har koket kommit till restfasen. Där 
sker en väldigt oselektiv delignifiering, vilket medför att cellulosan bryts ner i en större 
utsträckning. Ett sulfatkok för barrved kan delas in i tre faser: initialfas (där sker en snabb 
nedbrytning av lignin, > 22 % lignin kvar), bulkfas (en långsammare nedbrytning, 22-3 % 
lignin kvar) och restfas (oselektiv delignifiering, den vill man undvika på grund av att det sker 
en kraftigare nedbrytning av cellulosa) (Germgård 2008). Det bör vara snarlika förhållanden 
för ett soda-AQ kok. Enligt figur 35 verkar restfasen vid ett soda-AQ kok med 
kokbetingelserna, se tabell 18, infinna sig strax under ett kappatal på 20. För att få en massa 
med bra kvalitet, lite nedbrytning av cellulosa, vill man alltså inte driva koket till ett kappatal 
under 20 i detta fall. 
 
Tabell 18: Kokbetingelser för resultatet i figur 35. 

Temp (°C) Tid (min) AQ halt (kg/ton) EA (%) 

160 180 0 25 

160 55 1 25 

160 180 1 25 

160 30 2 25 

160 90 2 25 

160 180 2 25 

 
AQ visade sig även ha en effekt på viskositeten. Figur 36 visar att viskositeten ökar med en 
ökande AQ halt. I detta försök var temperatur och tid konstanta medan AQ halten varierades 
från 0 till 2 kg/ton. Figur 36 visar tydligt effekten av AQ:s redox-cykel vid en konstant koktid, 
ligninhalten minskar med ökande AQ halt samtidigt som viskositeten för massan ökar. En 
ökad viskositet kan innebära att cellulosan får bibehålla sin längd, det beror på att AQ, under 
koket, skyddar cellulosan mot nedbrytning.     
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Hur halten AQ påverkar viskositeten respektive kappatalet
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Figur 36: Hur halten AQ påverkar viskositeten respektive kappatalet. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Hela kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; 
AQ halt 0, 1 och 2 kg/ton; EA 21 %; Streckade kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; AQ halt 0, 1 och 2 kg/ton; EA 23 
%. 

4.2.4 Rest alkali 

 
För att se om tillsatsen alkali var tillräcklig i koken, speciellt i slutskedet, mättes rest 
alkalihalten i svartluten. Eftersom filtratet drogs av efter förhydrolysen så drogs med 
automatik också de flesta syror, ex. ättiksyra, som lösts ut ur veden av. Det innebär att alkali 
satsen inte behöver neutralisera syrorna i samma utsträckning som vid ex. ett sulfatkok. Detta 
medför att det borde ha varit ett överskott av NaOH i svartluten vid given EA sats jämfört 
med ett normalt sulfatkok. 
 
Figur 37 visar hur rest alkalit i svartluten minskas med koktiden. Det är förståligt att rest 
alkalit minskar på grund av att ju längre tid koket fortgår desto mer NaOH går åt. Tabell 19 
visar de betingelser som användes för figur 37, finns även med en nollpunkt för att visa start 
mängden NaOH (62,5 g/l). Det man ser i den figuren är att den största förbrukningen av 
NaOH sker under de första 30 minuterna av koket.   
 
Tabell 19: Kokbetingelser för figur 37. 

Temp (°C) Tid (min) AQ (kg/ton) EA (%) Rest alkali (g/l) 

160 30 1 25 27,6 

160 90 1 25 23,6 

160 180 1 25 21,2 
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Tidens påverkan av rest alkalit

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tid (min)

R
e
s
t 

a
lk

a
li

 (
g

/l
)

 
Figur 37: Tidens påverkan för förbrukningen av NaOH i ett kok. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 2 kg/ton. Kok: Temp 160°C; EA 25 %; AQ halt 1 
kg/ton.  

 
Figur 38 visar hur rest alkalit påverkas av EA tillsatsen vid given temperatur. Även här ser 
man att en ökad EA sats leder till en ökning av rest alkalit. Tiden för dessa försök var en 
timme. Det man kan komma fram till från figuren nedan är att koket med EA 23 % skulle 
kunna fortgå ytterligare en tid. Det skulle dock inte gå att göra för de övriga försöken. Det 
beror på att man brukar vilja ha en lägsta gräns vid ett rest alkali på ca 10 g/l. 
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Figur 38: Hur EA satsen påverkar rest alkalit. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 
kg/ton.  
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Med hjälp av rest alkalit kan man förstå hur man kan utveckla kokbetingelserna för att uppnå 
bättre resultat. I koket från figur 38 fick man mycket spet. Eftersom en förlängd koktid inte 
skulle kunna tillämpas på försöken med en EA tillsats på 15 %, 17 % och 19 % samt att man 
med en timme fick mycket spet så vet man att en högre EA tillsats krävs för att bilda 
dissolvingmassor. Eftersom det finns en betydlig mängd NaOH (18,8 g/l) kvar för EA 23 % 
skulle kokbetingelserna för det försöket kunna utvecklas genom att förlänga koktiden.  
 
Mängden AQ i koket verkar ha en viss inverkan på den mängd NaOH som går åt. Den 
slutsatsen kan man komma fram till eftersom rest alkalit, efter en timme vid en temperatur på 
160°C och en EA sats på 23 %, sjunker något med ökande AQ halt, se figur 39. 
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Figur 39: Hur mängden AQ påverkar rest alkalit. 
Betingelser, Förhydrolys: Temp 160°C; Tid 1 h; AQ halt 1 kg/ton. Kok: Hela kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; 
EA 21 %; Streckade kurvan; Temp 160°C; Tid 2 h; EA 23 %. 

4.2.5 Sammanfattning 
 
Alla de tre parametrarna, koktid, EA sats och AQ halt, som varierades under försöken har 
visats ha en betydelse på massans kvalitet. En ökning av någon av de tre parametrarna gav ett 
lägre kappatal. Ett exempel på det ser man i figur 32, den enda parameten som varierades i 
den figuren var halten AQ. I det diagrammet ser man AQ:s tydliga påverkan under ett soda-
AQ kok.  
 
Enligt Kordsachia et al (2004) bör man för ett soda-AQ kok stoppa delignifieringen runt ett 
kappatal på 30 för att få en tillräcklig hög viskositet, > 1000 mg/l. En för låg viskositet leder 
till att dissolvingmassan inte kan utnyttjas till alla applikationer. För att komma ner till ett 
kappatal runt 30 har det visats att koktiden behöver vara minst två timmar samtidigt som EA 
satsen bör ligga över 21 %. Om man jämför kappatalen från tabell 20 ser man att koktiden på 
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en timme inte var tillräckligt. Ökade man koktiden från en timme till två timmar minskades 
kappatalet med ca 49 enheter, från knappa 79 till dryga 30.   
 
Tabell 20: Jämförelse mellan två försöksserier. 

Förhydrolys 

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 1 

2 160 1 1 

Kok 

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) EA (%) Kappatal 

1 160 1 1 23 78,79 

2 160 2 1 23 30,66 

  
Eftersom höga EA satser använts i försöken så har även rest alkalit varit högt. Rest alkalit för 
försök 1 och 2, i tabell 20, var 18,8 g/l respektive 16,8 g/l, det medför att man skulle kunna 
förlänga koktiden ytterligare för dessa försök. En förlängd koktid skulle innebära en sänkning 
av kappatalet samt att det silade utbytet skulle öka något.  
 
Jämför man de egna resultaten med resultat från litteraturen visar det sig att de stämmer 
ganska bra överens. Figur 40 visar resultaten från en försöksserie gjort under detta 
examensarbete samt en serie hämtat från Kordsachia et al. (2004). Betingelserna för de båda 
försöksserierna kan ses i tabell 21. 
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Figur 40: Jämförelse mellan egna resultat och resultat hämtat från litteraturen. 
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Tabell 21: De betingelser som användes för försöksserierna hörande till figur 40. 

 Egna Kordsachia et al. (2004) 

Förhydrolys 

Temperatur (°C) 160 140 

Tid till Tmax (min) 60 15 

Tid vid Tmax (min) 60 120 

H2SO4 (% / torr flis) 0 0,3 

Kok 

Temperatur (°C) 160 165 

Tid till Tmax (min) 60 75 

Tid vid Tmax (min) 180 180 

EA sats (% / torr flis) 25 25 

AQ halt (kg/ton) 1 1 

 
Det som framförallt skiljer betingelserna åt var hur förhydrolysen utfördes. Det var troligtvis 
svavelsyra (H2SO4) tillsatsen som Kordsachia et al. (2004) använde sig utav som gjorde att 
viskositeten på deras massa blev lägre. Kordsachia et al. (2004) visade att om de ökade 
svavelsyra tillsatsen minskade viskositeten för massan. Om man vill kunna utnyttja 
dissolvingmassan till de flesta applikationer, som den idag används till, är det viktigt att 
viskositeten på massan inte är för låg. Detta innebär att om man vill ha en dissolvingmassa 
som lämpar sig till många användningsområden bör man inte använda syra i förhydrolysen. 
Varför det skiljer ca 4 enheter i kappatalet mellan det egna försöket och Kordsachia et al. 
(2004) beror eventuellt på att förhydrolysen utfördes vid en högre temperatur. Slutsatsen är att 
man via en förhydrolys med enbart vatten följt av ett soda-AQ kok kan framställa 
dissolvingmassor som är jämförbara med dissolvingmassor framställda med en syra tillsats i 
förhydrolysen. 
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5 SLUTSATSER 
 
I dagsläget finns det olika svavelfria processer som i laboratorieskala kan utnyttjas för 
framställning av dissolvingmasor, dock används ingen av dem industriellt. Eftersom miljön är 
en viktig fråga kommer dissolvingmassa i framtiden eventuellt att produceras via svavelfria 
processer, framförallt FH-soda/AQ processer då soda-AQ kok redan idag används för 
framställning av ex. kemisk massa. Svavelfria processer kan även vara gynnsamt ur ett 
kostnadsperspektiv då allt fler massaindustrier stävar efter att omvandla sig till 
bioraffinaderier. Om inget svavel används i processen får man ex. ut ett svavelfritt lignin som 
kan användas i andra industrier, som t.ex. en komponent i synteser för framställning av 
vanillin. Genom att utnyttja joniska vätskors speciella egenskaper, som t.ex. att de klarar lösa 
upp cellulosa, kommer de troligtvis inom några år att användas inom industrin bland annat för 
framställning av viskosfiber.  
 
För att bilda dissolvingmassa via ett soda-AQ kok, en svavelfri process, krävs det att man 
först utför en förhydrolys. Under förhydrolysen bryts större delen av hemicellulosan ner. 
Eftersom en dissolvingmassa nästan enbart skall bestå utav cellulosa är förhydrolyssteget 
viktigt. Granved har, som tidigare nämnts, en hemicellulosahalt på ca 25-30 % och därför bör 
utbytet efter förhydrolysen inte ligga över 85 %. De resultat som fåtts fram i detta 
examensarbete visar att det räcker med att utföra en sur förhydrolys med enbart vatten i en 
timme och vid en temperatur på 160°C för att nå det utbytet. Att tillsätta AQ redan i 
förhydrolysen visade sig öka utbytet, vilket innebär att mindre hemicellulosa brutits ner.  
 
Eftersom knappa 38 % av det som löstes ut i filtratet, efter en förhydrolys på en timme och en 
temperatur på 160°C, bestod av sackarid monomerer, framförallt mannos, borde filtratet 
kunna användas/vara intressant för andra industrier. Etanolindustrin är ett exempel på en 
tänkbar användare då monomererna kan utnyttjas för fermentering och i slutändan leda till 
etanolframställning. Om man utförde en förhydrolys på ett sådant sätt som beskrivits ovan 
bröts en hemicellulosa mängd på dryga 72 kg/ton flis ner. Däremot bröts ingen cellulosa ner 
vilket tyder på att en sådan förhydrolys är gynnsam att använda vid framställning av 
dissolvingmassa.  
 
I jämförelse med ett traditionellt sulfatkok är ett soda-AQ kok betydligt ineffektivare vad 
gäller delignifiering. Det medför att det krävs tuffare betingelser som t.ex. en högre 
temperatur eller en högre EA sats vid ett soda-AQ kok för att nå samma delignifiering. Om 
man först utför en förhydrolys, som beskrivits ovan, följt av ett soda-AQ kok med följande 
betingelser: temperatur 160°C; tid ≥ 2 h; AQ halt ≥ 1 kg/ton och en EA sats > 21 %, kan man 
producera massor som lämpar sig som dissolvingmassor via en svavelfri process. Eftersom 
blekning av dissolvingmassor inte i första hand utförs för att bleka massan utan för att rena 
den från ex. aska och hemicellulosahalt kan man anta att kvaliteten på massan efter 
blekningen är liknande som kvaliteten innan (Sarwar Jahan 2008).  
 
Detta examensarbete skall ligga till grund för fortsatt forskning runt framställning av 
dissolvingmassor via en svavelfri process. För att få en mer exakt information om kvaliteten 
på dissolvingmassan krävs att hela processen, inklusive syrgasdelignifiering och blekning, 
utförs. Arbetet skall även fungera som en plattform för fortsatt forskning runt framställning av 
viskosmassa via helt svavelfria processer, från kok till upplösning av cellulosa. Filtrat som 
man utvinner under förhydrolysen skulle också det kunna analyseras mer noggrant för att 
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kartlägga vad de sista procenten är för något. Kanske innehåller filtratet föreningar som skulle 
kunna vara användbara som råvara i andra industrier.  
 
För förhydrolysen – soda/AQ koket skulle man kunna tänka sig att ytterligare variera 
betingelser i både förhydrolysen och koksteget. I förhydrolysen skulle temperaturen och tiden 
kunna varieras samtidigt som man även skulle kunna undersöka hur en tillsats av ex. 
svavelsyra för att sänka pH under förhydrolysen skulle påverka resultatet. Även under koket 
skulle temperaturen, tiden och NaOH-satsen kunna varieras för att se hur det skulle påverka 
kvaliteten på dissolvingmassan.  
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APPENDIX 1 – De försök som gjorts samt respektives 
resultat.  

 
Soda-AQ kok  090402 
  

Försöksserie  

  

Förhydrolys  

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 1 

2 160 1 2 

3 160 1 1 

4 160 1 2 

5 160 1 0 

6 160 1 2 

    

Kok    

Försök Temp (°C) Tid (min) AQ (kg/ton) EA (%) 

1 160 55 1 25 

2 160 30 1 25 

3 160 180 1 25 

4 160 90 1 25 

5 160 180 1 25 

6 160 180 1 25 

    

Resultat    

Försök Kappatal Viskositet (ml/g) Rest alkali (g/l) 

1 38,81 1251 23,2 

2 62,82 1256 27,6 

3 13,64 763 7,6 

4 22 1027 23,6 

5 15,31 750 20 

6 12,49 798 21,2 

 
Soda-AQ kok  090505 
  

Försöksserie  

  

Förhydrolys  

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 1 

2 160 1 1 

3 160 1 1 

4 160 1 1 

5 160 1 1 

6 160 1 1 

 
 
 
 
 
    



 75 

 

Kok     

Försök Temp (°C) Tid (min) AQ (kg/ton) EA (%) 

1 160 60 1 15 

2 160 60 1 17 

3 160 60 1 19 

4 160 90 1 19 

5 160 120 1 19 

6 160 60 1 23 

     

Resultat     

Försök Kappatal Silat utbyte (%) Viskositet (ml/g) Rest alkali (g/l) 

1 102,98 7,49 > 1400 2,8 

2 88,94 15,52 > 140 3,2 

3 88,27 21,30 1007 10 

4 53,94 38,39 1269 9,2 

5 45,37 39,14 1327 8,8 

6 78,79 38,11 1194 18,8 

 
Soda-AQ kok  090512 
  

Försöksserie  

  

Förhydrolys  

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 1 

2 160 1 1 

3 160 1 1 

4 160 1 1 

5 160 1 1 

6 160 1 1 

    

Kok    

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) EA (%) 

1 160 2 0 21 

2 160 2 1 21 

3 160 2 2 21 

4 160 2 0 23 

5 160 2 1 23 

6 160 2 2 23 

     

Resultat     

Försök Kappatal Silat utbyte (%) Viskositet (ml/g) Rest alkali (g/l) 

1 55,1 41,85 1029 13,6 

2 38,86 40,78 1144 13,2 

3 32,31 39,82 1241 12,4 

4 44,88 41,03 1107 17,2 

5 30,66 40,40 1148 16,8 

6 29,82 38,32 1164 15,6 
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Förhydrolys 090415   

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 0 

2 160 2 0 

3 160 4 0 

4 160 1 1 

5 160 2 1 

6 160 4 2 

   

Resultat   

Försök Utbyte (%) COD (mg/l) 

1 84,72 47200 

2 82,28 66200 

3 72,80 100200 

4 107,72 37100 

5 95,82 53700 

6 77,81 64100 

 
Förhydrolys 090416   

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 1 1 

2 160 2 2 

3 160 1 1 

4 160 2 2 

5 160 1 0 

6 160 2 2 

   

Resultat   

Försök Utbyte (%) COD (mg/l) 

1 99,65 29900 

2 102,47 45100 

3 84,77 37400 

4 85,16 35400 

5 86,54 41100 

6 85,58 44700 

 
Förhydrolys 090423   

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 2 4 

2 160 1 8 

3 160 2 4 

4 160 1 8 

5 160 2 0 

6 160 1 8 

   

Resultat   

Försök Utbyte (%) COD (mg/l) 

1 101,72 55000 

2 123,84 40500 

3 89,57 55400 

4 94,59 39000 

5 86,75 55100 

6 107,49 38900 
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Förhydrolys 090428   

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) 

1 160 2 1 

2 160 1 2 

3 160 2 1 

4 160 1 2 

5 160 2 0 

6 160 1 2 

   

Resultat   

Försök Utbyte (%) COD (mg/l) 

1 87,84 60800 

2 91,05 45400 

3 87,27 59400 

4 90,31 45000 

5 97,25 60300 

6 108,95 inget res. 

 
Förhydrolys 090525    

Försök Temp (°C) Tid (h) AQ (kg/ton) Vätske/ved 

1 160 2 1 4:1 

2 160 2 1 3:1 

3 160 2 1 2:1 

4 160 2 1 2:1 

5 160 4 1 3:1 

6 160 4 1 4:1 

     

Resultat     

Försök Utbyte (%) COD (mg/l) 
Avdrag 
(m3/t) 

1 85,07 54100 2,34 

2 82,53 99700 1,56 

3 88,89 132200 0,8 

4 88,07 146800 0,76 

5 74,95 99200 1,62 

6 76,75 94600 2,5 
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APPENDIX 2 – Värden för punkterna i respektive diagram. 
 
 
Figur 20: 
Tid (h) Utbyte (%) 

1 85,63 

2 84,51 

4 72,80 

 
Figur 21: 
Tid (h) AQ (kg/ton) Utbyte (%) 

1 0 85,63 

1 1 92,21 

1 2 90,68 

2 0 84,51 

2 1 90,31 

2 2 91,07 

2 4 89,57 

4 0 72,80 

4 1 76,75 

4 2 77,81 

 
Figur 22: 
AQ (kg/ton) Tid (h) Utbyte (%) 

0 1 85,63 

0 2 84,51 

0 4 72,80 

1 1 92,21 

1 2 90,31 

1 4 76,75 

2 1 90,68 

2 2 91,07 

2 4 77,81 

 
Figur 23: 
Tid (h) COD (mg/l) 

16 719 

23 415 

41 273 

112 291 
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Figur 24: 

AQ (kg/ton) Tid (h) COD (mg/l) 

0 1 44150 

0 2 60533 

0 4 100200 

1 1 34800 

1 2 57000 

1 4 94600 

2 1 45200 

2 2 41733 

2 4 64100 

 
Figur 25: 

Massakoncentration (%) Avdrag (m3/t) 

0,25 585 

0,33 390 

0,50 200 

 
Figur 26: 

Försök Arabinos (g/l) Galaktos (g/l) Glukos (g/l) Xylos (g/l) Mannos (g/l) 

1 2,3 2,0 1,8 3,3 8,4 

2 2,2 3,5 3,2 5,2 16,1 

3 1,6 3,8 4,2 4,4 19,3 

 
Figur 27: 

Tid (min) AQ halt (kg/ton) Kappatal 

30 2 62,82 

90 2 22,00 

180 2 12,49 

 
Figur 28: 

Tid (min) Kappatal 

60 88,27 

90 53,94 

120 45,37 

 
Figur 29: 

EA (%) Kappatal 

15 102,98 

17 88,94 

19 88,27 

23 78,79 
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Figur 30: 
EA (%) AQ (kg/ton) Kappatal 

21 0 55,10 

21 1 38,86 

21 2 32,31 

23 0 44,88 

23 1 30,66 

23 2 29,82 

 
Figur 31: 

Kappatal Silat utbyte (%) 

88,27 21,30 

53,94 38,39 

45,37 39,14 

 
Figur 32: 

EA (%) Kappatal Silat utbyte (%) 

21 55,10 41,85 

21 38,86 40,78 

21 32,31 39,82 

23 44,88 41,03 

23 30,66 40,40 

23 29,82 38,32 

 
Figur 33: 

Tid (min) Viskositet (ml/g) 

60 1007 

90 1270 

120 1327 

 
Figur 34: 

Kappatal Viskositet (ml/g) 

88,27 1007 

53,94 1269 

45,37 1327 

 
Figur 35: 

AQ halt (kg/ton) Viskositet (ml/g) Kappatal 

0 750 15,31 

1 1251 38,81 

1 763 13,64 

2 1256 62,82 

2 1027 22,00 

2 798 12,49 
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Figur 36: 
EA (%) Kappatal Viskositet (ml/g) 

21 55,10 1029 

21 38,86 1144 

21 32,31 1241 

23 44,88 1107 

23 30,66 1148 

23 29,82 1164 

 
Figur 37: 

Tid (min) Rest alkali (g/l) 

0 62,5 

30 27,6 

90 23,6 

180 21,2 

 
Figur 38: 

EA (%) Rest alkali (g/l) 

15 2,8 

17 3,2 

19 10,0 

23 18,8 

 
Figur 39: 

AQ (kg/ton) EA (%) Rest alkali (g/l) 

0 21 13,6 

1 21 13,2 

2 21 12,4 

0 23 17,2 

1 23 16,8 

2 23 15,6 

 
Figur 40: 

Namn Kappatal Viskositet (ml/g) 

Egna  15,31 750 

Kordsachia et al.(2004) 19,4 557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


