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Abstract 
 

The properties of industrially produced pulp and corresponding cooked pulp devised in the 

laboratory were studied during the first part of this project. The industrial pulp proved to have a 

lower surface charge compared to the laboratory-cooked pulp, while similar results were obtained 

during total charge analysis. Regarding properties such as fiber width and fiber length, no major 

differences between the pulps were found, and during the analysis of the total content of individual 

monosaccharides, only the amount of xylose differed showing a slightly lower amount for the 

laboratory-cooked pulp. Part two of the project included a method formation for analyzing the 

carbohydrate composition on the surface of pulp fibers. The sample containing polysaccharides was 

hydrolyzed with a mixture of cellulase and hemicellulase which resulted in gradual fiber peeling. 

The method itself may in fact need further development, but overall the test generated a positive 

outcome. To desalinate and lower the content of sugars within the enzyme mix before hydrolysis 

along with using calibration solutions containing enzymes were shown to be important factors in 

retaining optimal results. 
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Sammanfattning 
 

Som projektets första del undersöktes egenskaperna hos industriellt producerad massa och 

motsvarande laboratoriekokad massa. Den industriella massan visade sig ha en lägre ytladdning 

jämfört med massan som kokats på laboratorium, medan snarlika resultat erhölls vid undersökning 

av totalladdning. Gällande fiberegenskaper så som fiberbredd och fiberlängd fanns inga större 

skillnader mellan de olika massorna och i samband med analys av totalinnehållet av enskilda 

monosackarider skiljde sig endast xylosmängden som var något lägre för den laboratoriekokade 

massan. Projektets andra del omfattade en utformning av en  metod för att kunna analysera 

kolhydratsammansättningen på ytan av massafibrer. Polysackariderna i provet hydrolyserades med 

en mix av cellulas och hemicellulas och resulterade i en stegvis fiberavskalning. Metoden i sig kan 

ännu behöva viss utveckling, men överlag lyckades testet. Att avsalta och avsockra enzym-mixen 

före hydrolysering samt använda kalibreringslösningar innehållande enzym visade sig vara viktiga 

faktorer för ett erhålla ett optimalt resultat. 
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Förkortningar 
 

GC = gaskromatografi 

 

IC = jonbyteskromatografi 

 

SW = softwood 

 

HW = hardwood  

 

CED = kopparetylendiamin 

 

p-DADMAC = poly-diallyl dimetyl ammoniumklorid  

 

KPVS = kalium poly-vinylsulfat 

 

OTB = ortotoluidin blå 
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1 Introduktion 
 

Genom historiens gång har virket från träd varit ett mycket användbart material för människan. Förädling av 

virke har ett stort ekonomiskt värde och här i Sverige där skogen växer med 100 miljoner kubikmeter för 

varje år får råvaran stor betydelse [Skogsstyrelsen 2014]. Träden vi ser i skogen delas in i två olika grupper, 
barrträd och lövträd. Dessa två utvecklades under olika perioder och har därför celler som skiljer sig och har 

olika funktion. Barrveden har normalt sett lägre densitet än lövved och detta är anledningen till att barrträd i 

det engelska språket benämns softwood och lövved hardwood. Polymererna cellulosa, hemicellulosa och 
lignin samt lågmolekylära ämnen bygger tillsammans upp ved. Cellulosan består av β-1,4-bundna D-

glukosenheter, som bildar raka kedjor utan förgreningar, och hemicellulosan består av oordnade 

polysackarider innehållande glukos, mannos, xylos, arabinos och galaktos. Lignin har en komplex struktur 
och är en polymer av fenylpropanenheter som ger fibrerna stadga. Barrved och lövved har lignin och 

hemicellulosa med lite olika struktur. De lågmolekylära ämnena kallas även för extraktivämnen eftersom de 

med vatten eller organiska lösningsmedel kan extraheras ur veden. Ett vanligt exempel på detta är kåda. 

Hemicellulosa och lignin bildar en matris runt buntarna av cellulosakedjor. Genom att frigöra fibrerna i ved 
(som består av cellulosa, hemicellulosa och lignin) kan pappersmassa skapas. Pappersmassan i sig utgör en 

viktig råvara för många olika typer av produkter; produkter som används inom olika områden och därmed 

ställer olika krav på egenskaper. Böcker och tidningar, toalettpapper och blöjor, kartong och 
förpackningsmaterial är några exempel. Pappersmassans förmåga att suga upp vätska liksom styrkan och 

styvheten hos det skyddande förpackningsmaterialet blir här viktiga egenskaper. Ett papper behöver vara 

tillräckligt mjukt för att kunna vikas men samtidigt tillräckligt hårt för att slitas och bläddras i en bok. 
Råvaran trä är förnyelsebar och utsläppen i samband med tillverkningsprocessen är låga. En annan fördel är 

att förpackningarna är lätta att återvinna, vilket är positivt från miljösynpunkt [Albertsson 2001].  

 

Innan en fabrik byggs upp, eller en metod överförs till en fabrik testas olika processer på laboratorium. 
Laboratoriet är som en fabrik men i en mycket mindre skala, där tester och forskning kan göras i mindre 

format. Det är därför önskvärt att ha metoder på ett laboratorium som liknar fullskalig form. Trots att lab- 

och fabriksmassor till synes är behandlade på lika sätt har de olika styrkor och egenskaper. För att förstå 
detta fenomen bättre kan analytiska jämförelser mellan lab- och fabriksmassor göras. Tidigare studier har 

gjorts som bland annat påvisat att en fabrikskokad massa har ett lägre dragindex än en laborativt kokad 

massa [Brännvall & Lindström 2006]. När sådana upptäckter görs kan det leda till utveckling av 

industriprocesserna. 
 

Med hjälp av exempelvis gaskromatografi (GC) eller jonbyteskromatografi (IC) kan sammansättningen av 

kolhydrater i massafibrer analyseras. Svavelsyra, H2SO4, är den vanligaste katalysatorn vid total hydrolys, 
men katalysatorn bär med sig risken att några sockerarter och uronsyror kan brytas ned under de rådande 

förhållandena [Tenkanen et al. 1995]. Hexenuronsyra, HexA, bidrar till massans ytladdning och med en 

högre mängd HexA erhålls en högre ytladdning [Brännvall & Lindström 2006]. Vid sur hydrolys bryts även 
hexenuronsyra, HexA, ned helt och kan inte kvantitativt detekteras. En mildare variant i form av enzymatisk 

hydrolys är därför ett bättre alternativ. När en massa skapats från trä blir fibrerna mer lättillgängliga och kan 

då hydrolyseras av en blandning av cellulas och hemicellulas, dock inverkar massans ligninhalt och med ett 

för högt värde är den enzymatiska metoden ej möjlig. Kemiska massor är därmed det bästa alternativet vid 
användning av enzymer. Med enzymatisk hydrolys skalas ytan med fibrer av lager för lager [Sjöberg et al. 

2005]. Beroende på hur lång tid enzymerna får jobba fås en mer eller mindre djup avskalning. Med IC 

erhålls sedan information om kompositionen på varje enskild nivå och detta genererar en typ av 
ytkolhydratmetod. En jämförelse med den etablerade totalkolhydratmetoden, dvs sur hydrolys, kan även 

göras för att försäkra att enzymerna, med start från det yttre lagret, brutit ned fibrerna. Massafibrers totala 

kolhydratsammansättning genererar kunskap om ett papprets svällning, medan ytegenskaperna bidrar till 
papprets styrka. Att studera kolhydratsammansättningen på ytan av fibrer blir därför ett väsentligt steg i 

utvecklingen av papprets styrka. 
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2 Syfte 
 

Med hjälp av fyra olika metoder, FiberLab, totalladdning, ytladdning samt totalkolhydratanalys jämföres och 

undersökes egenskaperna hos fyra massaprover, med syfte att korrelera egenskaper hos laboratoriekokad 

pappersmassa och fabrikskokad pappersmassa för att bättre kunna gå från laboratoriet till fullskalig fabrik 
och utveckla processer industriellt. Utöver detta skall en metod arbetas upp för att med hjälp utav enzymatisk 

hydrolys och jonbyteskromatografi kunna mäta kolhydratsammansättningen på ytan av ett av dessa fyra 

massaprover.  
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3 Teori 
3.1 Förarbete & fyra analysmetoder 
 

3.1.1 Blekning, kappatal, gränsviskositet & ISO-ljushet 
Sulfatmassa som kokats är brun där färgen i princip kommer från innehållet av lignin. Massan måste 

delignifieras i ytterligare steg, slutblekningsprocess, för att ett papper ska bli vitt [Albertsson 2001]. 
 

Ligninhalten i massan avgör massans kappatal och med en längre koktid erhålls ett lägre kappatal. En massa 

med högt kappatal har normalt inte kokats ned till den punkt då lignininnehållet är så lågt att fibrerna 
separerats från varandra. Kokningen avbryts vid olika kappatal beroende på vad massaprodukten är tänkt att 

användas till [Albertsson 2001]. 

 

Vid kappatalsmätning används svavelsyra (H2SO4), kaliumpermanganat (KMnO4), kaliumjodid (KI) och 
natriumtiosulfat (Na2S2O3). Efter tillsats av svavelsyra adderas kaliumpermanganat som reagerar med 

ligninet under viss tid och viss temperatur. Med kaliumjodid stoppas reaktionen och fritt jod titreras med 

natriumtiosulfat. Mängden massa väljs så att 50 % av den totala oxidations-kapaciteten av permanganat 
lämnas oförbrukad i slutet av reaktionen. Följande reaktioner sker [ISO 302:2004(E)]: 

 

1) Ligninrest + andra oxiderbara sammansättningar + MnO4
- + 4H+  oxiderat lignin + andra      

oxiderade sammansättningar + MnO4
- överskott + MnO2 + 2H2O 

2) 2MnO4
- + 10I- + 16H+  2Mn2

+ + 5I2 + 8H2O 

3) MnO2 + 4H+ + 2I-  Mn2
+ + 2H2O + I2 

4) 2S2O3
2- + I2  S4O6

2- + 2I- 
 

En gränsviskositetsmätning bidrar till ett mått på massakvaliteten, dvs till vilken grad massan sönderdelats 

under kokning samt blekning. Viskositeten beror av hur mycket cellulosa som finns och längden på kedjorna. 
En lång kedja genererar ett högre viskositetstal än en kort kedja. Gränsviskositetstalet mäts i dm3/kg och 

metoden generar ett beräknat gränsviskositetstal för pappersmassa i en utspädd kopparetylendiamin (CED)-

lösning (1,00 ± 0,01 mol/l). Principen bygger på mätning av tiden för utflöde av den utspädda lösningen samt 
massalösningen genom en kapillärrörs-viskometer där massan har en specifik koncentration vid 25˚C. 

Kapillärrörs-viskometrarna har var och en ett uttag kopplat till ett tempererat vattenbad med en konstant 

temperatur. Formeln för gränsviskositet ser ut enligt följande [SS-ISO 5351:2010]: 

 

log[𝜂] = ((η – η0) / (η0 * ρ)) – k [η] ρ 

 

där  
(η – η0) / (η0 * ρ) = viskositetstalet i milliliter per gram 

k = en empirisk konstant (för massa/CED-systemet, k = 0,13) 

ρ = masskoncentrationen (beräknad på en ugnstorkad massa), i gram per milliliter, hos massan i den spädda 

lösningen 
 

ISO-ljushet står för mätning av diffus blå reflektansfaktor med en effektiv våglängd av 457 nm. När en 

massa är blekt och vit i färgen kan ark för ljushetsmätning skapas. Med diffus belysning testas arket i ett 
standardinstrument och det ljus som reflekteras vinkelrätt mot ytan tillåts passera ett optiskt filter följt av 

mätning med en fotodetektor. Ljusstyrkan bestämmes därefter direkt från fotodetektorns signal [SS-ISO 

2470-1:2009].  
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3.1.2 FiberLab 
Med hjälp av mjukvaran tillhörande FiberLab kan följande resultat fås ut: fiberns totala längd (mm),  

fiberbredd (μm), cellväggens tjocklek (μm), ‘curl index’ (%), ‘coarseness’ (mg/m) och tvärsnittsarea (μm2). 
Utöver detta kan ett värde för finmaterialet erhållas motsvarande den procent av den totala mängden som 

består av fibrer mindre än 0,2 mm. Fibrer i suspension flödar genom en kapillär och passerar den optiska 

mätenheten. När fibern når mittpunkten blinkar en xenonlamp till och genom två CCD-kameror erhålls en 
bild av fibern. En bild visar tvärsnittet och den andra längsgående fibern och detta bearbetas av mjukvaran 

[Laboratory standard LS-118E 2007]. 

 

3.1.3 Totalkolhydratanalys 
Med antingen IC eller GC kan innehållet av de fem neutrala monosackariderna arabinos, galaktos, glukos, 

xylos och mannos i hemicellulosans polysackarider i trämassa bestämmas. Proceduren baseras på att 

proverna hydrolyseras med svavelsyra genom en tvåstegsteknik. Koncentrationen av anhydro 
monosackariderna kan sedan fastställas till en noggrannhet av 1 mg/g ugnstorkad massa [SCAN CM 71:09 

2009]. 

 

3.1.4 Totalladdning 
Cellulosafibrernas laddning beror på dissociationen av sura grupper. I de flesta massakvaliteter är de svaga 

karboxylsyragrupperna den enda typ av syragrupp som förekommer. I vissa massatyper, som exempelvis 

CTMP (chemi-thermomechanical pulps) och sulfitmassor, finns dock sulfonsyregrupper närvarande. Alla 

huvudsakliga komponenter i cellulosafibrer innehåller laddade grupper. De syragrupper som förekommer 
oftast i de flesta massakvaliteter är uronsyra-sidogrupper i xylan. Dessa laddade grupper har en stark 

inverkan på interaktionerna mellan massafibrer och mellan fibrer och tillsatta kemikalier. De joniska 

grupperna är också betydelsefulla för fiberns metallbindning och svällning såväl som styrkan och optiska 
egenskaper hos pappret. Totalladdning hos cellulosamaterial kan bestämmas genom en rad olika metoder: 

konduktometrisk titrering, potentiometrisk titrering, Mg-elueringsmetod, polyelektrolyt-adsorption och 

zetapotentialmätningar. Konduktometrisk titrering användes i denna studie och förklaras nedan. 
 

Ett överskott av hydratiserade protoner tillförs massan och fibrerna omvandlas till sin protonerade form 

vartefter titrering med natriumhydroxid sker.  Sulfonsyregrupperna och karboxylsyregrupperna reagerar med 

tillsatt natriumhydroxid enligt [SCAN CM 65:02 2002]: 

  

Fiber-SO3H + NaOH = Fiber-SO3
 - Na+ + H2O 

 

Fiber-COOH + NaOH = Fiber-COO- Na+ + H2O 

 

I syfte att förbättra noggrannheten av bestämningen tillsättes lite salt (natriumklorid) till titreringskärlet före 
titrering. På grund av jonbyte skapar den högre jonkoncentrationen viss frigörelse av protoner. Den totala 

mängden syragrupper kan bestämmas från kurvans andra skärningspunkt, se figur 2. När starka syragrupper 

neutraliseras med NaOH minskar lösningens konduktivitet. Om inga starka syragrupper finns närvarande 
kommer endast en liten minskning i konduktivitet att initiellt ske på grund av neutraliseringen av protonerna 

som frisätts av saltet, fas 1, figur 2. Vid fas 2 sker en neutralisering av karboxylgrupper varvid 

konduktiviteten i hög grad förblir oförändrad. De tillsatta natriumjonerna (Na+) adsorberas som motjoner till 

karboxylgrupperna och de upplösta protonerna neutraliseras av de tillsatta hydroxidjonerna (OH-). När 
protonerna som varit sammankopplade med fibrernas karboxylgrupper förbrukats kommer en uppsamling av 

NaOH i överskott att bidra till en konduktivitetsökning, fas 3 figur 2. 
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Figur 2: Bestämning av den totala mängden laddade grupper i en helblekt sulfatmassa genom konduktometrisk titrering. Här 
illustreras första och andra skärningspunkten samt de tre olika fasövergångarna. 

 

 

3.1.5 Ytladdning 
Med den komplexa fiberväggen är det svårt för katjoniska kemikalier med hög molekylvikt att nå 
laddningarna innanför fiberväggen [Wågberg & Öhman]. För att bestämma mängden laddningar tillgängliga 

för dessa tillsatsämnen krävs en annorlunda metod jämfört med totalladdning. Denna metod grundar sig i att 

massasuspensionen bringas till jämvikt genom användning av en katjonisk polyelektrolyt och i filtratet 
erhålls ett överskott av polyelektrolyten som titreras med en anjonisk polymer. Storleken bidrar till att 

polyelektrolyten endast adsorberas till ytan av fibrerna [Laboratory standard LS-119E 2007].   

 
Vid en typisk ytladdningsbestämning förbereds ett set av fibersuspensioner så att de innehåller en ökande 

mängd av katjoniska polyelektrolyter. Fibrerna avlägsnas från de olika suspensionerna genom filtrering efter 

en jämviktningstid om 30 minuter och mängden polyelektrolyter som ej adsorberas bestäms genom en enkel 

polyelektrolyt titrering eller annan metod [Terayama 1952 refererad i The Ljungberg Textbook 2005]. 
Koncentrationen av en laddad polymer i lösning tas helt enkelt ut genom titrering med en polymer med 

motsatt laddning [Terayama 1952 refererad i Wågberg & Ödberg 1988]. Genom noggrann vägning bestäms 

även mängden fibrer i var och en av suspensionerna. Om mängden tillsatt polyelektrolyt subtraheras med 
mängden icke-adsorberade polyelektrolyter, är det möjligt att bestämma mängden polyelektrolyter som 

adsorberats per gram fibrer samt att bestämma adsorptionsisotermen (dvs mängden adsorberad polyelektrolyt 

som en funktion av jämvikts-koncentrationen). I den graf som erhålls kan ett värde för jämviktsadsorptionen 

tas ut, x = 0 och detta värde multiplicerat med polymerens laddningstäthet (mekv/g) ger ytladdningen i 
μekv/g. Området innan det att grafen planar ut används för att beräkna fibrernas ytladdning eftersom detta 

motsvarar situationen där förhållandet är 1:1 mellan polyelektrolytens laddningar och laddningarna på ytan 

av fibrerna [The Ljungberg Textbook 2005]. 
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Figur 3: Titreringsexempel där volymen kalium poly-vinylsulfat (KPVS) på x-axeln, tas ut. På y-axeln erhålls det potentiometriska 
värdet samt EP1 motsvarar jämtviktsläget för titreringen och här avläses volymen KPVS. 

 
Naturligt är denna metod mycket beroende av polyelektrolytens molekylvikt eftersom mindre molekyler 

kommer nå laddningar i mindre porer innanför fiberväggen. Det är därför viktigt att ytladdningen alltid 
refereras tillbaka till typen av polyelektrolyt som används i bestämningen av adsorptionsisotermen [The 

Ljungberg Textbook 2005]. 
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4 Material & metod 
4.1 Massor 
Idén till detta kandidatprojekt grundar sig i ett större projekt där uttag av träflis gjorts i olika omgångar. Fem 

sådana här omgångar har varit planerade, där tidsspannet legat på en till några månader mellan omgångarna. 

I detta projekt är det tidsomgång 1 och 4 som varit aktuella, vilket innebär att en mängd flis tagits ut från 
flisbandet innan inmatning till kokaren vid en viss tidpunkt och någon månad senare har en ny omgång flis 

tagits ut. Efter uttaget har flisen kokats till massa både fabriksenligt och på laboratorium under lika lång tid. 

Från omgång 1 finns två prover, en labmassa (E1) och en fabriksmassa (E2), samt två prover från omgång 4, 
en labmassa (E3) och en fabriksmassa (E4). Under arbetets gång har de fyra massorna gått under dessa 

benämningar, dvs E1, E2, E3 och E4. Massorna i sig är sulfatmassor av träslaget barr (softwood, SW). 

Fabriksmassan är gjord i en konventionell kokare medan labmassan är gjord i en laboratoriekokare. 

Laboratoriekokaren är ej konventionell men förhållanden som alkalihalt, temperatur och vätske-
vedförhållande har kunnat justeras under kokets gång för att simulera förhållandena i en konventionell 

kokare. I nedanstående figur ses den graf som användes för att välja ut fyra massor vid starten av projektet. 

 

 
Figur 1: Laboratoriekokad massa och fabrikskokad massa efter uttag vid omgång 1, samt lab- och fabriksmassa efter uttag vid 
omgång 4. Massornas rivindex har plottats mot dragindex [Valmet interna projekt 2013-2014]. Rivindex = kraften som krävs för att 
riva ett pappersark under standardbetingelser. Dragindex = styrkan i ett material uttryckt som den största longitudinella påfrestning 
materialet kan stå emot utan att rivas sönder. 

 
Efter kokningen hade labmassa 1 ett kappatal på 29,6 och viskositetsvärde av 1107 dm3/kg. Fabriksmassa 1 

hade 29,5 i kappatal och 1105 dm3/kg i viskositet. Labmassa från omgång 4 hade 29,9 i kappatal och 1080 

dm3/kg i viskositet. Fabriksmassa 4 visade värden på 30,0 respektive 1140 dm3/kg. 
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4.2 Förarbete & fyra analysmetoder 
 

4.2.1 Blekning & ISO-ljushet 
Innan de fyra analyserna påbörjades blektes massan enligt DEDED-metoden, en blekningsprocedur 

bestående av varvande klordioxid (dvs blekning)- och alkaliska extraktionssteg [Lab standard LS-123E 

2010].  
 

Till att börja med vägdes provmassa upp i plastpåsar; önskad mängd provmassa dividerat med massans 

torrhalt. Fortsättningsvis beräknades mängden blekvätska för det initiala D-steget med utgångspunkt från 
koncentrationsanalys av klordioxid, se appendix II för beräkningsförståelse. 10 ml kaliumjodid, 10 ml 

svavelsyra (2 mol/l) och 5 ml klordioxid blandades i en e-kolv. Titreringsproceduren med natriumtiosulfat 

(0,1 mol/l) inleddes och när vätskan blev något gulare tillsattes ca 5-8 ml stärkelse vartefter titreringen 

fortskred. Vid färgomslag stoppades titreringen och den åtgångna volymen natriumtiosulfat användes för att 
beräkna behövlig mängd blekvätska. Uträknad volymen destillerat vatten och volymen blekvätska fördes 

över till påsen med massa, denna nitades fast och placerades i vattenbad. Vid nästkommande klordioxid-steg 

adderades även acetatbuffert (CH3COONa 99% 414 g/ 5l; CH3COOH 285 ml/5l) för att hålla pH stabilt kring 
4.5. Vid de två extraktionsstegen användes natriumhydroxidlösning som blandats med massa och destillerat 

vatten. Mellan varje blekningssteg överfördes provmassan till en tratt med en viraduk med 120 mesh och 

sugkolv och massan sköljdes med varmt destillerat vatten (50-60˚C)  till dess att vätskan som runnit igenom 
blivit helt klar. pH test gjordes även direkt på den vätskemängd som runnit igenom. Vid de olika 

behandlingsstegen läts provmassan ligga i vattenbad enligt följande tidsmall: 

 
D0 = 45 minuter, 60˚C 

E1 = 60 minuter, 60˚C 

D1 = 180 minuter, 70˚C 
E2 = 60 minuter, 60˚C 

D2 = 180 minuter, 70˚C 

 

Efter steg E1 togs 5 g massa ut som användes till att skapa ett massa-ark som läts torka över natt (60˚C) på 
läskpapper följt av att ett första test av viskositet och kappatal kunde göras. Ytterligare viskositetstest gjordes 

efter avslutande D2-steg. Ett mindre ark för ljushetstest skapades också genom att 3 g massa fördes över till 

en bägare som fylldes med vatten till 350 ml. Koll av pH gjordes; för att kunna jämföra med andra massor 
användes ett standard pH-värde mellan 4.5-5.0. Vätskan i bägaren justerades med 1 M NaOH alternativt 0,5 

M H2SO4 för att hamna inom detta intervall. Ett ark skapades i storlek med ett 125 mm filterpapper, vartefter 

ett filterpapper placerades ovanpå och under massa-arket. Fyra massaprover gav fyra ark för ljushetsmätning. 

Var och ett av de fyra arken placerades i en massapress, pressmaskin för att pressa ut viss vätska (1 kp/cm2, 1 
kg tryck 1 min.) varefter arken lades in i ett konditionerat rum (50 % fukthalt, ca 22˚C ± 2) för torkning över 

natt. Ljushetstest kunde sedan genomföras nästkommande dag (ISO brightness tester, type 070, Kista, 

Sverige). 
  

Den blekta och vita massa fördes över till tygpåsar och centrifugerades 10 min. för att få ut överskottsvätska. 

Massan i påsarna sönderdelades med händerna till en finkornig konsistens och fördes sedan över till 
förvaringspåsar. Ca 10 g från var och en av provmassorna vägdes upp, dubbelprov, i burkar som placerades i 

värmekammare (105˚C) över natt för torrhaltsbestämning nästkommande dag. 
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4.2.2 Gränsviskositetsmätning 
Med förfarande enligt ISO-standard 5351 gjordes ett antal plastburkar (med kapacitet om ungefär 52 ml) 

gjordes iordning, fyra med prov och en för referensprov. Fyra kopparstenar placerades i varje burk och 150 
mg provmassa, från ett massa-ark, vägdes upp och överfördes till var och en av burkarna. 25 ml avjonat 

vatten tillsattes sedan till var och en av burkarna vartefter de placerades i skak (420 slag/min) i 10 min. Ett 

torrhaltstest gjordes i torrhaltsvåg (IR-våg; Precisa, XM) med en blandning av massabitar från de fyra 
torkade massa-arken och torrhaltsvärdet (96,68 %) matades in i datorprogrammet för viskomaten. 25 ml 

CED-lösning tillsattes sedan med automatpipett i varje plastburk. Luften i burkarna pressades ut lite lätt 

innan korken sattes på och dessa fick sedan ligga i skak i ytterligare 10 min. följt av vattenbad (25˚C) i 30 
min. Vid koll av viskositet matades sedan provburkarnas vätskemängd in genom uppsug i instrumentet och 

provets värde avlästes på dataskärmen (Viscomat II, Lagge Technologies). 
 

Figur 4: Viscomat II-utrustning; analyslab, Valmet Karlstad.  

 

4.2.3 Kappatalsmätning 
Vid kappatalsmätningen används svavelsyra (H2SO4) 2 M, kaliumpermanganat (KMnO4) 20 mM, 

kaliumjodid (KI) 1 M och natriumtiosulfat (Na2S2O3) 200 mM. Små massabitar bröts av från blekta  

förtorkade massa-ark och från vart och ett av provarken vägdes ca 3 g upp; exakt vägning gjordes med 
torrhaltsvåg (IR-våg; Precisa, XM). Sex glasbägare, gjorda för instrumentet, fylldes med 400 ml kallt 

destillerat vatten. En av dessa lämnades som en blank och till ytterligare en annan adderades prov från en 

referensmassa, för att kontrollera att själva testet fungerat korrekt. Massa från de fyra egna proverna fördes 
över till de resterande fyra bägarna. Bägarna placerades därefter i instrumentet och mätningen startades med 

hjälp av tillhörande datorprogram.  

 

Figur 5: Exempel på kappaprovmätning; analyslab, Valmet Karlstad.  
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4.2.4 FiberLab 
Instrumentet, FiberLab (version 3,0), startades 30 min. före körning för att göra programvaran redo för 

analys av prover. Den uträknade massans torrhalt användes för att beräkna en ungefärlig invägningsmängd 
enligt: 

 

 
 

 
Åtta prov, dvs dubbelprov, vägdes upp i bägare och vikten noterads med 0,1 mg noggrannhet (A i formeln 
nedan). Massaprovet, som blötlagts i 30 min. i kranvatten, fördes över till uppslagaren, späddes upp till 150-

200 ml med kranvatten och slogs sedan upp till dess att massan såg helt upplöst ut. En 5 liters bägare 

placerades på en våg, nollställdes och det upplösta provet hälldes över. Bägaren fylldes sedan upp med 
kranvatten till ca 5000 g och den exakta vikten noterades (B i formeln nedan). Vågen nollställdes igen med 

en 50 ml eller 100 ml bägare. 5 liters bägaren rördes sedan om konstant, i alla olika riktningar, när prov togs 

ut; ca 25 g (kort analys) och ca 50 g (lång analys). Bägaren torkades av och vägdes (C i formeln nedan). 

Provet fördes sedan över till en provbägare, gjord för instrumentet, som fylldes upp till hälften med 
kranvatten. Innan instrumentet startades för provkörning räknades massans vikt i det uttagna provet ut enligt 

nedanstående formel och värdet användes i datorprogrammet. 

 

 

 

 

4.2.5 Totalkolhydratanalys 
Ca 1,2 g från ett blekt och förtorkat pappersark bröts i småbitar och maldes i kvarn (IKA A11 basic). Den 
malda massan lades över i små förvaringspåsar för att svalna av i minst 4 timmar. För vart och ett av proven 

gjordes ett dubbelprov och ca 105-115 mg vägdes upp i provrör, exakt vikt noterades. Resterande mängd 

sparades för torrhaltstest efter slutförd bearbetning. Vid koll av torrhalt lades ca 1 g mald massa över i en 

glasbägare som sedan fick stå i värmekammare (105˚C) över natt. Nästkommande dag placerades bägaren i 
exsikator för att låta denna svalna av, följt av vägning och beräkning av torrhalt. 

 

Till de åtta provrören med mald massa tillsattes 3 ml 72 % H2SO4. Dessa placerades en stund i vibrator (2500 
rpm, ca 2 sek). Rören placerades sedan i vattenbad (30˚C) i 60 min. Var femtonde minut vibrerades 

provrören återigen och vändes upp och ned för att få med 'dammrester' som eventuellt satt sig på kanterna.  

Rören togs sedan upp från vattenbadet, hälldes över i varsina 100 ml glasburkar och sköljdes med 84 ml 

MilliQ-vatten. Provröret samt propp sköljdes ur för att få med allt. Prov och standarder placerades sedan i 
autoklav (120˚C) i 60 min. 

 

Efter att proverna autoklaverats placerades glasburkarna i ett vattenbad för avkylning, ca 10 min. Därefter 
filtrerades proven i en liten sugflaska med plasttratt och ett 'glass microfiber filter', GF/A (5,5 cm, Ge 

Healthcare). Glasburken sköljdes med ca 8-10 ml MilliQ-vatten och även denna vätskemängd hälldes över i 

tratten för att bevara så mycket av provet som möjligt. Filtratet överfördes sedan i en 100 ml kolv och 
späddes upp med MilliQ-vatten. Från 100 ml kolven togs 5 ml prov som överfördes till en 50 ml kolv 

innehållande 1 ml fukos (1mg/ml) och 11 ml NaOH (300 mM), vartefter kolven späddes upp med MilliQ-

vatten. Från 50 ml kolven togs likaså ett 5 ml prov och fördes över till en 25 ml kolv, vartefter spädning med 

MilliQ-vatten följde. Medicinbägare (plastbägare), sprutfilter och spruta användes slutligen för att göra 
iordning proven för IC-körning med en slutlig koncentration av 0,02 mg massa/ml vätska, se appendix V. 

 

 

 

 

 

 

  

 
0,500 g (SW) / torrhalt = ungefärlig vikt att väga in 

 

((A * torrhalt)/B) * C * 1000 = vikten i mg 
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4.2.6 Totalladdning 
Baserat på konduktometrisk titrering fastställdes den totala mängden sura grupper (ej karboxylsyre- och 

sulfonsyregrupper separat) och halten svagt sura grupper i massan med förfarande enligt SCAN-testmetoden 
CM 65:02. 

 

De fyra lösningarna förbereddes med kemikalie från ampull och spädning med MilliQ-vatten: NaCl (2 liter, 
0,05 mol/l), HCl (1 liter, 0,1 mol/l), HCl (100 ml, 0,010 mol/l) och NaOH (0,05 mol/l). 8 st filterpapper (7,0 

cm, Munktell filter papers, Grycksbo) torkades i värmeugn (105˚C) i 60 min. och förvägdes. 2 g mald massa 

vägdes upp för vart och ett av de fyra proven och fördes över till fyra olika bägare. Lämplig volym HCl (0,1 
mol/l) tillsattes så att all massa var täckt av syra och detta fick sedan stå i 15 min. Filtrering genom 

Büchnertratt med filterpapper gjordes, vätskan fick recirkulera en gång för att få med alla fibrer och massan 

tvättades därefter med MilliQ-vatten till dess att filtratet visade på en konduktivitet under 5 μS/cm. Massan 

delades sedan upp i två lika stora delar. Till åtta 600 ml-bägare mättes 490 ml MilliQ-vatten upp, 10 ml NaCl 
(0,05 mol/l) tillsattes med pipett och en halv massakaka överfördes. Dubbelprov skapades. Var och en av 

provbägaren fick sedan bubbla med N2 i 10 min. Provet titrerades sedan mot NaOH (0,05 mol/l) och 

tangenter ritades ut i datorprogrammet för att avläsa den andra skärningspunkten. Titreringsutrustning (SM 
Titrino 702) med konduktometer (modell 703 Knick) och magnetomrörare  användes. Massasuspensionen 

filtrerades sedan genom en Büchner-tratt med ett förvägt filterpapper. Massa med filterpapper fick torka över 

natt i värmeugn (105˚C) och läts svalna i exsikator följt av vägning. 

 
 

 
 
Figur 6: Titreringsutrustning; analyslab, Valmet Karlstad. 

 

 

4.2.7 Ytladdning 
Massasuspensionen bringades till jämvikt genom användning av den katjoniska polyelektrolyten poly-diallyl 

dimetyl ammoniumklorid [Laboratory standard LS-119E 2007]. I filtratet erhölls ett överskott av p-
DADMAC som titrerades med KPVS, en anjonisk polymer, med OTB som indikator. På grund av storleken 

av p-DADMAC tros det att denna polyelektrolyt endast absorberas till ytan av fibrerna.  

 
Lösningarna NaHCO3 (1 liter, 0,1 mol/l), NaHCO3 (1 liter, 0,001 mol/l), OTB (100 ml, 0,23g/l) och NaOH 

(0,05 mol/l) förbereddes med spädning med MilliQ-vatten. Förberedelsen av poly-diallyl dimetyl 

ammoniumklorid (p-DADMAC) utgick från färdigfiltrerad vätska (Aldrich, Milaukee USA, Mw 400 000 – 
500 000, #05207KA) och ca 20 ml vätska uppmättes som läts stå i 60˚C värmeskåp över natt. Ca 0,7 g 

kaliumpolyvinylsulfat (KPVS) samt 0,7 g hexadimetrin-bromid (polybren) vägdes likaså upp och torkades i 

50˚C värmeskåp över natt. Nästkommande dag gjordes resterande lösningar iordning: p-DADMAC (1 liter, 
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500 mg/l), p-DADMAC (1 liter, 50 mg/l), KPVS (1 liter, 500 mg/l), KPVS (1 liter, 50 mg/l), Polybrene (1 

liter, 500 mg/l) samt polybren (100 ml, 50 mg/l). 

 
Laddningstätheten hos KPVS bestämdes genom att denna lösning ställdes mot polybren med känd 

laddningstäthet (polyelektrolytisk titreringsutrustning, Metrohm 702SM Titrino). När laddningstätheten för 

KPVS var känd bestämdes laddningstätheten för p-DADMAC på ett snarlikt sätt där okänd p-DADMAC 
ställdes mot känd KPVS. 

 

Laddningstätheten för  KPVS respektive p-DADMAC i mekv/g beräknades enligt följande: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
För att erhålla korrekt värde av polymerernas förhållande till varandra titrerades de två mot varandra, en 

kalibrering gjordes. Ca 0,2, 0,3, 0,4 och 0,5 g p-DADMAC 500 mg/l vägdes in samt 0,001 mol/l NaHCO3 

tillsattes till en volym av 80 ml och 200 μl OTB-indikator adderas. Titreringen gjordes sedan med KPVS 50 
mg/l. Kalibreringen där KPVS i ml (x) plottades mot p-DADMAC i mg (y) gav upphov till en ekvation 

enligt y = kx + m. Där förhållandet visar mängden p-DAMAC per 1 ml KPVS. 

 

Det första steget i själva provförberedelsen var att metallerna tvättades ur massan till en väteform. 
Massamängd motsvarande 5 g absolut torr massa vägdes upp och 0,01 mol/l HCl tillsattes så att all massa 

täcktes. Detta fick sedan stå i ungefär 30 min. under tiden som pH-värdet kontrollerades och justerades för 

att bibehålla ett konstant pH-värde strax under 2. Massasuspensionen filtrerades genom Büchner-tratt och 
vätskan sögs bort varefter första omgångens filtrat hälldes över massan ännu en gång för att få bort synliga 

fibrer i filtratet. Massan tvättades med MilliQ-vatten tills en konduktivitet under 5 μS/cm erhölls. 

 
Massan placerades i en 400 ml bägare och 0,001 mol/l NaHCO3 adderades så att massan täcktes; överföring 

till natriumform. Suspensionen rördes om med en propelleragitator (Eurostar basic IKA Labortechnik, 600-

700 varv/min). Efter 10 min. justerades pH-värdet till 9 med NaOH och bägaren fick stå i 30 min. Under 

tiden kontrolleras pH-värdet så att detta konstant låg på 9.0 ± 0.2. Massasuspensionen tvättades återigen med 
MilliQ-vatten i tratt med sugflaska och konduktiviteten kontrollerades vara under 5 μS/cm innan momentet 

avbröts. 

 
Sex olika E-kolvar med sex olika doseringsmängder av 500 mg/l p-DADMAC och 0,001 mol/l NaHCO3 

samt massa gjordes i ordning, se appendix III (beräkningsexempel ytladdning), följt av jämviktning, 

filtrering och titrering med KPVS 50 mg/l.  

 

 

4.3 Ytkolhydratmetod 
 

4.3.1 Enzymer 
För nedbrytning av hemicellulosa: X2629 -100 g (pulverform) Sigma, endo-1,4-β-Xylanas från Trichoderma 
longibrachiatum. Enzyme Commission (EC) Number 3.2.1.8. (Synonym: 1,4-β-D-Xylanxylanohydrolas). 

Den optimala temperaturen och pH för enzymet är 30°C respektive 4,5 [Sigma-Aldrich 2014]. 

 
För nedbrytning av cellulosa: Novozymes Cellic CTec2, Cellulas (VCNI0018). Den optimala temperaturen 

och pH för Cellic Ctec2 är 45-50°C och pH 5,0–5,5 [Novozymes 2010]. 

 

Enzymaktivitet: Xylanas ≥ 1,0 ”units”/mg fast form. Cellulas – okänd. 

LKPVS = (VP * CP * LP) / (VKPVS * CKPVS) 
 
LKPVS = laddningstäthet KPVS (mmol/g) 
VKPVS = volymåtgång KPVS vid titrering (ml) 
CKPVS = koncentration KPVS (mg/l) 
VP  = uttagen volym polybrene för titrering (ml) 
CP = koncentration polybren (mg/l) 
LP = laddningstäthet polybren (mmol/g) 

 

LpD = (VKPVS * CKPVS * LKPVS) / (VpD * CpD) 
 
LpD = laddningstäthet p-DADMAC (mmol/g) 
VpD = uttagen volym p-DADMAC för titrering (ml) 
CpD = koncentration p-DADMAC (mg/l) 
VKPVS  = volymåtgång KPVS vid titrering (ml) 
CKPVS = koncentration KPVS (mg/l) 
LKPVS = laddningstäthet KPBS (mmol/g) 
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4.3.2 Enzym-mix 
1 g xylanas löstes i 10 ml MilliQ-vatten. De två enzymlösningarna blandades sedan i ett volymförhållande av 

1:2; 8 ml xylanas och 16 ml cellulas. Blandningen renades genom nio avsaltningskolonner (PD-10 Desalting 
Columns, 17-0851-01, GE Healthcare) där varje kolonns kapacitet motsvarade ca 2,5 ml. Denna 

gelfiltreringsprocedur genererade en spädningsfaktor på ca 1,4 gånger med en avsaltning om 98 % [Ge 

Healthcare 2007]. En avsockring erhölls likaså och detta är något som ses i tidigare studier [Sjöberg et al. 
2005]. Med hjälp av gravitationskraft utfördes reningen enligt tillverkares instruktioner. Den provlösning 

som runnit igenom fördes över till en 50 ml mätkolv och späddes med MilliQ-vatten upp till märket. 

 

4.3.3 Enzymatisk avskalning 
Hydrolysen utfördes på blekt sulfatmassa, SW. 10 g massa togs ut (med en torrhalt runt 30 %) och spreds ut 
för att torka över natt i ett konditionerat rum (50 % fukthalt). Ett torrhalts-test (IR-våg; Precisa, XM) gjordes 

på ca 2 g av den torkade massan och resterande sparades till provförberedelser. Massa (100 / 0,92 = 109 mg, 

beroende av torrhalt) vägdes upp i två omgångar för att skapa dubbelprov. Massa och 13 ml NaAc-buffert 

(50 mM) blandades i ett falkonrör som sedan fick stå i 45°C under omrörning i 60 min. 1 ml fukos (20 
mg/ml) och 6 ml enzym-mix tillsattes, tidtagning startades vid tillsats av enzym-mix. Vid 1 min, 3 min, 10 

min samt 60 min togs 1 ml prov ut och fördes över till ett 1,5 ml mikrorör. Dessa mikrorör inkuberades i 24 

timmar i 45°C vattenbad. Vid upptagning av prov användes en 1000 μl pipett och en nylonduk (12x12 cm, 80 
μ) som fördes ned mot vattenytan så att vätska kunde sugas upp utan att massa följde med. När de fyra första 

proverna tagits ut täcktes vattenbadet med de två falkonrören med plastfolie för att undvika att vattnet 

avdunstade. Nylonduken hölls ren och samma duk användes vid nästa provupptagning. Duken tvättades ren 
med MilliQ-vatten. Efter 48 timmars reaktion med enzym-mix togs ytterligare 1 ml prov ut. Var och ett av de 

uttagna proven fördes över till en 50 ml mätkolv och späddes med MilliQ-vatten. Tillsats av 300 mM NaOH 

för att neutralisera till pH 7 var ej nödvändigt här då lösningen redan låg i närheten av detta värde. 5 ml togs 

ut från 50 ml kolven och fördes över till en 25 ml kolv som späddes upp till märke med MilliQ-vatten. 
Vätskan i var och en av 25 ml kolvarna hälldes över i medicinbägare (plastbägare) och spruta och sprutfilter 

användes för att överföra några milliliter till provkoppar för IC-körning. Blankprov bestående av 6 ml 

enzym-mix, 13 ml NaAc-buffert (50 mM) och 1 ml fukos (20 mg/ml) gjordes iordning. Härifrån togs 1 ml 
prov och späddes i samma ordning som övriga prov (1:50, 5:25). IC-körning över natt med enzymprover, 

blankprov samt kalibreringslösningar. Den exakta massamängden skrevs in i dataprogrammet (hänsyn till sur 

hydrolys och dess spädningsförhållanden har gjorts i denna metod och någon justering i programmets 
beräkningssystem var ej nödvändigt). Till IC-körning användes lösningarna A (MilliQ), B (NaOH 200mM), 

C (NaOH 200mM och NaAc 170mM) och D (NaOH 300mM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Utrustning vid enzymatisk avskalning; värmeplatta med temperatur- och 
magnetomrörar-funktion, glasskål, temperatur-kontrollerare, två stativ, tre 
klämmor, två magneter och två falkonrör. 
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Resultat & diskussion 
5.1 Förarbete & fyra analysmetoder 
 

5.1.1 Blekning, kappatal, gränsviskositet & ISO-ljushet 
Under blekningsarbetet tillsattes acetatbuffert i och med klordioxidsteget D1 och effekten av detta är tydlig 
då ett pH kring 4,5 erhölls, se tabell 1. Värt att nämna är att pH-värdet efter D0-steget för alla de fyra 

massaproverna är något lågt, där vi enligt standard önskar ett pH mellan 2,5-3,0. Vid kappatal har liknande 

värden erhållits mellan E1-E4 och referenser, se tabell 2. Här ses en viss ökning mellan proverna från 

omgång 1 och omgång 4, medan skillnaden är något större mellan massa E3 och referensprov 3. När det 
gäller viskositetstalet är resultatet efter steg D2 mer väsentligt och här ser vi att skillnaden mellan massorna 

och referenserna inte är särskilt stor. En skillnad på ± 20 enheter är acceptabelt. Att viskositeten sjunker från 

steg E1 till D2 är även helt normalt. Viskositeten beror av hur mycket cellulosa som finns samt längden på 
kedjorna; klordioxiden i senare steg genererar en tuff miljö för massan och därmed sänks värdet ytterligare 

[SS-ISO 5351:2010].  
 
 
Tabell 1: pH test av massavätskan i och med blekningen DEDED. Här syftar Ref_x till samma massa men blekt och analyserad i 
samband med förstudien. Värdena grundar sig på ett försök. 
 

 
 

 
Tabell 2: Kappatal och viskositet efter steg E1 och D2 för provmassor och referensmassor. Värdena kommer från ett analysförsök. 
 

 
 
 

Massa Slut pH (D0) Slut pH (E1) Slut pH (D1) Slut pH (E2) Slut pH (D2)

E1 (lab) 1,7 11,2 4,4 11,9 4,6

Ref_1 2,1 11,2 4,6 11,2 4,6

E2 (fabrik) 1,7 11,0 4,3 11,7 4,6

Ref_2 2,1 11,3 4,6 11,1 4,6

E3 (lab) 1,7 11,0 4,4 11,7 4,6

Ref_3 2,5 11,2 4,6 11,0 4,7

E4 (fabrik) 1,8 10,7 4,3 11,7 4,6

Ref_4 2,5 11,2 4,6 11,0 4,7

Kappatal (efter E1) Viskositet (efter E1) Viskositet (efter D2)

Massa (vit massa) dm3/kg dm3/kg

E1 (lab) 5,0 1093 1063

Ref_1 5,2 1108 1049

E2 (fabrik) 5,1 1078 1079

Ref_2 5,5 1137 1062

E3 (lab) 5,5 1060 1045

Ref_3 4,7 1131 1059

E4 (fabrik) 5,6 1109 1077

Ref_4 5,8 1147 1051
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ISO-ljushet är inom industrin ett sätt att mäta blekningsgrad och ett mått för att nå en jämn blekning. I tabell 

3 ses en jämförelse mellan prov- och referensmassor och konstateras kan att snarlika värden erhållits; runt 90 

i ISO-ljushet för alla prover. Detta tyder på en jämn blekning och är det resultat som önskas här. Den större 
skillnad som ses mellan E4 och Ref_4 skulle kunna grunda sig i mätfel då värdet varierade något beroende 

på mätpunkten på massa-arket. 
 
 
Tabell 3: ISO-ljushet för provmassor och referensmassor. ISO-ljushet = diffus blå reflektansfaktor. Värdena grundar sig i mätning av 
ett massa-ark. 
 

 
 

 

 

5.1.2 FiberLab 
Av de fem olika FiberLab-resultaten, fiberlängd, finmaterial, fiberbredd, ‘curl index’ samt ‘coarseness’, kan 

vi konstatera att ungefär samma världen erhållits för de fyra massaproven, se tabell 4. Fiberlängden ligger 

runt 2,16 mm, procenten finmaterialet runt 22,1 och fiberbredden  ligger mellan 28,7 och 29,1 μm. ‘Curl 

index’ visar ett procentvärde runt 14,0 och ‘coarseness’ ligger mellan 0,16 och 0,18 mg/m. Att värdena 
mellan proverna är snarlika är ett önskvärt resultat, speciellt när det gäller fiberbredd, fiberlängd och 

finmaterial efterom dessa tre områden inte i sig påverkas väsentligt av typen av kokningsprocess och bör då 

heller inte skilja avsevärt mycket. Överlag kan inga samband från FiberLab utläsas som pekar på att en 
fabrikskokad massa genererar olikheter gentemot en laborativt kokad massa gällande dessa fem 

fiberegenskaper. I samband med analysen kördes dubbelprov och av detta har variationskoefficienter räknats 

ut. Dessa procentvärden är generellt låga, men här varierar fibergrovheten i dubbelprovet av massa E4 mest 
med ett värde på 3,6 %. 

 
Tabell 4: Resultat från FiberLab-analyser av de fyra massaproverna E1, E2, E3 och E4, med variationskoefficienter över de fyra 
massornas dubbelprov. Ett analysförsök med dubbelprov där värdena motsvarar ett medel. 

 

 
 
 

 

  

Massa  ISO-ljushet

E1 (lab) 89,2

Ref_1 89,6

E2 (fabrik) 89,9

Ref_2 90,2

E3 (lab) 90,1

Ref_3 90,1

E4 (fabrik) 88,8

Ref_4 90,2

E1 CV (%) E2 CV (%) E3 CV (%) E4 CV (%)

Fiberlängd (mm) 2,15 0,3 2,19 0,3 2,11 0,7 2,17 1,0

Finmaterial (%) 23,29 1,4 22,33 0,9 21,75 2,1 21,04 1,0

Fiberbredd (µm) 28,9 0,7 28,7 0,2 28,7 0,2 29,1 0,5

Curl Index (%) 14,0 1,5 13,9 0,5 14,4 0,5 14,2 0,5

Coarseness (mg/m) 0,179 0,4 0,161 0,4 0,164 0,9 0,177 3,6
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5.1.3 Totalkolhydratanalys 
Resultaten från sur hydrolys och totalkolhydratanalys finns sammanställda i tabell 5. Den totala 

kolhydratsammansättningen mellan de fyra massaproverna är generellt snarlik. Den enda monosackarid som 
egentligen avviker är xylos, där xylosvärdet är något större för en fabrikskokad massa jämfört med en 

laborativt kokad massa. Sinsemellan uttagen, dvs omgång 1 och 4, skiljer sig massorna heller inte avsevärt. 

Vi ser även att jämfört med referenserna, dvs tester av samma massor där blekning och analys gjorts av 
Valmets anställda, har liknande resultat erhållits. Gällande totalkolhydratanalys verkar det inte göra någon 

större skillnad om massan kokas i fabrik eller på laboratorium. Detta är även ett resultat som konstaterats vid 

tidigare studier [Brännvall & Lindström 2006]. Variationskoefficienten för relativa mängden i procent för 
varje massa och monosackarid är i flesta fall mycket låg, se tabell 6, där värden så låga som 0,0 erhållits och 

där högsta värdet ligger kring 2,3 och 2,4 %. Galaktos är den monosackarid som generat det högsta 

varationsvärdet.  

 
Tabell 5: Resultatsammansättning av relativ mängd % för totalkolhydratanalys, sur hydrolys, av de fyra massorna E1, E2, E3 och E4. 
Referensproverna (Ref) motsvarar tester av samma massor, men blekta och analyserade i samarbete med Valmets interna projekt. 
Värdena visar medel av dubbelprov av varje massa. 

 

 
 
 
 
Tabell 6: Variationskoefficienten för relativa mängden i % för var och en av de fyra massaproverna. 
 

 

 
  

Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel.

mängd % mängd % mängd % mängd % mängd % mängd %

Prov Arabinos Galaktos Glukos Xylos Mannos Cellulosa

E1 0,6 0,3 83,9 7,7 7,5 81,8

Ref_1 0,6 0,4 83,8 7,7 7,5 81,6

E2 0,7 0,3 83,6 8,3 7,2 81,5

Ref_2 0,7 0,4 83,1 8,2 7,5 81,0

E3 0,6 0,3 83,8 7,9 7,4 81,7

Ref_3 0,6 0,4 83,5 8,0 7,5 81,4

E4 0,7 0,3 83,4 8,1 7,5 81,3

Ref_4 0,6 0,4 83,5 8,2 7,2 81,5

Prov Arabinos Galaktos Glukos Xylos Mannos Cellulosa Glucomannan Xylan

E1 0,0 0,0 0,03 0,1 0,3 0,04 0,3 0,1

E2 1,0 2,4 0,02 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0

E3 0,0 2,3 < 0,01 0,2 0,2 0,01 0,2 0,2

E4 2,0 2,3 0,03 0,5 0,0 0,03 0,0 0,5
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Massa Totalhalt av CV,

svaga sura grupper, %

µekv/g

E1 (lab) 19,0 0,7

E2 (fabrik) 20,2 3,7

E3 (lab) 18,9 3,5

E4 (fabrik) 19,0 1,6

5.1.4 Totalladdning 
Totalhalten av sura grupper för en massa kokad på laboratorium är lite lägre än massan som är kokad i fabrik, 

35,6 och 35,0 respektive 37,3 och 35,8 μekv/g. Mellan de två uttagstillfällena, 1 och 4, ses ingen större 
skillnad gällande totalhalten av sura grupper, se tabell 7. Detta gäller även totalhalten av svaga sura grupper 

där snarlika resultat mellan de olika proverna erhållits. Laddningsvärdet för svaga sura grupper är ungefär 

hälften av totalhalten av sura grupper. Eventuellt har fabriksmassan ett lite högre innehåll av svaga sura 
grupper jämfört med den massa som kokats på laboratorium. Tidigare studier har påvisat att en blekt massa 

har en lägre totalladdning jämfört med en oblekt massa [Horvath 2006]. Detta grundar sig i att klodioxiden i 

samband med blekning (D-steg) bryter ned hexenuronsyror [Buchert et al 1995 refererade i Horvath 2006]. 
Även vid denna analys har en variationskoefficient beräknats för de olika massaproverna. För totalhalten av 

sura grupper är variationskoefficienten inte högre än 1,4 %, medan vi får en variationskoefficient för de två 

E2-proven av 3,7 %. I samband med uträkningen av halten svaga sura grupper kunde inte exakt värde på 

volymen för natriumhydroxid vid första skärningspunkten tas ut med programvaran (totalmängd sura 
grupper minus mängden starka sura grupper, se figur 2), utan en linjal och graf utskriven på papper användes 

för att uppskatta ett värde. Detta kan vara orsaken till ett mer osäkert resultat och därmed större 

variationskoefficient för massa E2 och E3, 3,7 respektive 3,5 %. 
 
Tabell 7: Sammanställning av totalhalten av sura grupper respektive svaga sura grupper (karboxylsyragrupper, -COOH) samt 
variationskoefficienten för var och en av de fyra massaproverna. Varje massa testades en gång. 

 

 
 

 

5.1.5 Ytladdning 
Efter att laddningstätheten för KPVS hade bestämts genom titrering med polybren med känd laddningstäthet, 

kunde laddningstätheten för p-DADMAC bestämmas; ett värde på 5,59 mekv/g erhölls. Resultatet av 

karakteriseringen av p-DADMAC ses i figur 8 där x satt till 1 genererade ett faktor-värde om 0,0481. Detta i 
sin tur användes för att räkna ut mängden p-DADMAC i filtratet samt adsorberad p-DADMAC på massan.  

 

 
Figur 8: Karakterisering av p-DADMAC, ren p-DADMAC (mg polymer) vs KPVS (ml).  

 
 

 

Massa Totalhalt av CV,

sura grupper, %

µekv/g

E1 (lab) 35,6 1,0

E2 (fabrik) 37,3 1,0

E3 (lab) 35,0 1,3

E4 (fabrik) 35,8 1,4

y = 0,0535x - 0,0054
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Varje massasuspension titrerades mot KPVS och fortsatta beräkningar, se appendix III (ytladdning), 

genererade ett ytladdningsdiagram. Massaprov E1 kördes två gånger, dels för att kunna se hur stor 

variationen blev men också för att få ett mer säkert värde på första provomgången. I figur 9 ses fem 
ytladdningsdiagram. De röda punkterna anses vara avvikande punkter, eller att de hamnat i ett läge på eller 

efter platånivå så att värdet inte är aktuellt och därmed ej medräknade i trendlinjen. En nedåtgående kurva, 

dvs om en sänkning av mängden adsorberad p-DADMAC på massan fås efter att en platånivå uppnåtts, beror 
troligen av en ökad interaktion mellan polyelektroly-tkedjorna på fiberytan och ger här ett felaktigt värde för 

jämviktsadsorptions-värdet [Horvath 2006]. När laddningstätheten multipliceras med jämviktsadsorptions-

värdena erhålls ytladdnings-värden som i denna studie visat sig ligga mellan 5-7 µekv/g, se tabell 8. 
 

A          B       

 
 

C           D 

 
 

E 

 
 
Figur 9: Adsorptionsisotermer, A-E, för de fyra massaproverna där två försök gjorts på massa E1. Adsorberad p-DADMAC på 
filtratet (mg/g) har plottats mot p-DADMAC i filtratet (mg/l). De röda punkterna är avvikande värden; trendlinje skapad utefter de 
blåa punkterna. 
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Sett till graferna är E1 försök 1 mer osäkert då det var mitt allra första försök. Skillnaden i m-värde blev 

ändock inte särskilt stort och resulterade i ett konfidensintervall om ± 0,9 µekv/g (95 %). Det vi ser av tabell 

8 är att ytladdningen för en labmassa är högre jämfört med en fabriksmassa. Enligt Brännwall och Lindström 
(2006) är det möjligt att orsaken till ett högre dragindex (styrkan i ett material uttryckt som den största 

longitudinella påfrestning materialet kan stå emot utan att rivas sönder) vid ett givet rivindex (kraften som 

krävs för att riva ett pappersark under standardbetingelser) hos en laboratoriekokad massa grundar sig i en 
högre ytladdning. Enligt ovanstående resultat ser vi att just E1 och E3 har högre ytladdning än E2 och E4 

och med en titt på figur 1 kan vi också konstatera att labmassorna har ett högre dragindex, vid ett givet riv-

index, än fabriksmassorna.  

 
 
Tabell 8: Resultatsammanställning vid ytladdning. Standardavvikelse, variationskoefficient samt konfidensintervall (95 %) kan endast 
beräknas på massa E1 där två försök gjordes. Massa E2, E3 och E4 testades en gång. 
 

  
 
 

 

5.2 Ytkolhydratmetod 

 

5.2.1 Fukos som intern standard 
Fukos användes som intern standard under IC-körningen och resulterade i ett area RSD-värde (relativ 

standardavvikelse) om 3,12 %. RSD-värdet här utgår ifrån arean på fukostopparna från samtliga prov i 

körningen. Detta kan ses som ett något högt värde (högre än 2,4 % är ej önskvärt). I samband med sur 

hydrolys samt enzymatisk hydrolys tillsätts två olika lösningar och självklart kan detta ge upphov till en viss 
felmarginal. I och med denna körning har både prover med syra respektive enzym körts. Räknat på sura 

hydrolysprover och enzymatiska prover enskilt är den relativa standardavvikelsen högre för den sistnämnda 

gruppen, 1,37 respektive 3,57 %, se appendix IV. En möjlig orsak är att avvikelsen möjligen grundar sig i ett 
mätfel vid blandning av 0,200 g fukos respektive 10 ml MilliQ-vatten. En osäkerhet finns också i om 

fukoslösningen, som förvarats i kylskåp, varit för kall vid tillsats av fukos i proverna. Helt enkelt att 

lösningen inte togs ut i tid för att hinna uppnå rumstemperatur. Samtidigt ska vi komma ihåg att vid tillsats 
av fukos till de sura kalibreringslösningarna används en fukoslösning med en koncentration av 1 mg/ml, 

medan fukoslösningen vid arbete med enzymerna har en koncentration av 20 mg/ml. I och med detta kan ett 

större mätfel erhållas när 1 ml av lösningen med den högre koncentrationen pipetteras. 

 
 

5.2.2 Kalibreringsintervall och kalibreringslösningar 
När ett blankprov, innehållande enzym-mix, NaAc-buffert och fukos, ställs mot kalibreringslösningar 

innehållande syra erhålls en väldigt hög topp för arabinos och en låg topp för xylos, se figur 10. När 
punkterna avviker mer från kalibreringskurvan resulterar det i att programmet inte kan räkna ut ett 

arabinosvärde (Amount mg/L : n.a.) och genererar ett 0,00-värde över relativ mängd %. Det använda 

kalibreringsintervallet täcker inte detta. Förmodligen har vi en hög andel arabinos i enzym-mixen respektive 
låg andel xylos. Enzym-mixen är kontaminerad med kolhydrater.  Dock är det inte det exakta värdet i 

enzymlösningen vi främst är intresserade av, därmed är det ej av större betydelse att arabinos inte kan fås 

fram i blankprovet. Även känsligheten påverkas i och med att systemet har ytterligare något i bakgrunden att 

ta hänsyn till vid detektering, det vill säga mängden enzym. 
 

 

Massa Yladdning STDAV CV Konfidensintervall

µekv/g µekv/g % 95%

E1 6,7 0,10 1,6 ± 0,9

E2 5,8

E3 6,3

E4 5,6
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Figur 10: Figuren visar topparna vid körning av Blank3 a (1 ml prov taget för vidare spädning från en lösning bestående av 6 ml 
enzym-mix, 13 ml NaAc-buffert 50 mM och 1 ml fukos 20 mg/ml), anpassad efter kalibreringslösningar innehållande svavelsyra. En 
tabell, som hör ihop med topparna, finns även med där retentionstiden, arean, den relativa mängden % och mängd mg/L för 
monosackariderna är av intresse. Här ser vi att programmet ej kan räkna ut en relativ mängd för arabinos, trots att vi fått en respons, 
ett utslag i form av en topp.  
 

 

När programmet istället ställs om och anpassas efter kalibreringslösningar innehållande enzym kan vi innan 

rekalibrering notera att punkterna skiljer sig ganska mycket från kurvan (kurvan som är anpassad efter sur-

hydrolys-förhållanden). Detta gäller främst arabinos, glukos och mannos, se figur 11 och 12 som exempel på 
detta. Det blir alltså inte helt rätt att ställa enzymproverna mot kalibreringslösningar innehållande syra, utan 

för en fungerande metod måste kalibreringslösningarna innehålla enzym-mix. När en rekalibrering görs 

hamnar en ny linje högre upp. 
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Figur 11: Grafen för arabinos, enzym-kalibreringslösning, innan rekalibrering. Linjen i figuren är anpassad efter sura 
hydrolysförhållanden.  
 

 
Figur 12: Grafen för glukos, enzym-kalibreringslösning, innan rekalibrering. Linjen i figuren är anpassad efter sura 
hydrolysförhållanden. 
 
 

Efter IC-körning visade kalibreringslösningarna innehållande enzym på de koncentrationer som ses i tabell 

9a respektive 9b. Värdena grundar sig i mängden tillsatt monosackarid vid förberedelse av stamlösning och 

kalibreringslösning, se tabell 1 och 2 appendix I. Vi ser här att arabinoskoncentrationen inte blir helt optimal, 
se tabell 9a. Ett minusvärde av 0,054 har erhållits istället för ett plusvärde av 0,0625, se tabell 10. Tabell 10 

visar uträknade värden på vad vi skulle förvänta oss som resultat av datorprogrammet enligt mängden 

monosackarid som blandats i stamlösningen [Valmet Laboratory Standard 106E]. Troligen skulle ett bättre 

anpassat kalibreringsintervall göra att resultatet blir mer korrekt. En jämförelse med förväntade 
kalibreringskoncentrationer vid en sur hydrolys kan ändå göras för att påpeka att koncentrationsvärdena, 

trots viss avvikelse, generellt överenstämmer med värdena i tabell 10. Eftersom stamlösningsreceptet är 

samma vid sur hydrolys och enzymatisk hydrolys bör tabell 9a-b och 10 överenstämma och så är fallet för de 
flesta monomerer och kalibreringslösningar, men vissa avvikelser förekommer. 
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Tabell 9a: Koncentrationen av respektive monomer, kolhydrat,  i varje kalibreringslösning i början av körningen (mg/100ml). 
 

Monomer Kal 1 Kal 2 Kal 3 Kal 4 Kal 5 Kal 6 

Arabinos -0,054 0,141 0,383 0,366 1,286 3,142 

Galaktos 0,067 0,131 0,371 0,551 1,294 3,136 

Glukos 3,333 5,868 15,768 23,265 54,679 132,031 

Xylos 0,817 1,396 3,721 5,576 12,993 31,389 

Mannos 0,221 0,438 1,149 1,663 3,920 9,459 

 
 
Tabell 9b: Koncentrationen av respektive monomer, kolhydrat, i varje kalibreringslösning i slutet av körningen (mg/100ml). 
 

Monomer Kal 1 Kal 2 Kal 3 Kal 4 Kal 5 Kal 6 

Arabinos 0,079 0,253 0,521 0,464 1,345 3,097 

Galaktos 0,085 0,151 0,384 0,545 1,287 3,107 

Glukos 3,394 5,832 15,737 23,090 54,048 130,110 

Xylos 0,823 1,389 3,707 5,539 12,876 31,033 

Mannos 0,231 0,425 1,129 1,640 3,842 9,268 

 

 
Tabell 10: Förväntade koncentrationer av respektive kolhydrat i sura kalibreringslösningar (mg/100ml) enligt Valmet Laboratory 
Standard 106E. 
 

Monomer Kal 1 Kal 2 Kal 3 Kal 4 Kal 5 Kal 6 

Arabinos 0,0625 0,125 0,375 0,625 1,250 3,125 

Galaktos 0,0625 0,125 0,375 0,625 1,250 3,125 

Glukos 2,625 5,250 15,75 26,25 52,5 131,25 

Xylos 0,625 1,250 3,75 6,25 12,5 31,25 

Mannos 0,1875 0,375 1,125 1,875 3,75 9,375 

 

 

5.2.3 Jämförelse av blankprov 
I och med IC-körningen gjordes en anpassning av provresultaten mot kalibreringslösningar innehållande syra 

respektive kalibreringslösningar innehållande enzym. Detta genererade två olika resultat-tabeller. Från detta 

har resultatet kring blankprovet tagits ut gällande relativ mängd %, omräknat till mg/g, samt responsarea. Vid 

förberedelse av de enzymatiska kalibreringslösningarna tillsätts enzymlösning och sockerhalten däri tas 
hänsyn till och blir en bakgrund som man korrigerar för. Om kalibreringarna innehållande enzym helt och 

hållet blivit rätt skulle mängden av de enskilda monosackariderna snarare ligga på 0 mg/g i bästa fall (se 

figur 13, Blankprov (enzym)). Intressant här är att det som ger störst utslag är arabinos, glukos samt mannos 
och från tidigare diskussion kring kalibreringsintervall minns vi att dessa sockerarter bidrog till diverse 

felaktiga resultat. Att vi får en viss totalmängd av anhydro monosackarider kan helt enkelt ha sin förklaring i 

det. Att det finns en mängdskillnad gentemot blankprovet som anpassats efter kalibreringslösningar 
innehållande syra är helt naturligt eftersom vi där inte uppnår denna bakgrundskorrigering av enzym-

sockerinnehållet. Notera att arabinosmängden för Blankprov (sur) inte är korrekt, se figur 10 där vi har ett 

n.a. resultat som inte är helt riktigt; en topp erhålls men programmet kan inte räkna ut detta värde på grund 

av att mängden överstiger kalibreringsintervallet.  
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Figur 13: Jämförelse av uträknad mängd för ett blankprov innehållande enzym-mix men anpassad efter kalibreringslösningar med 
syra respektiv enzym. Ara = arabinos, Gal = galaktos, Glu = glukos, Xyl = xylos, Man = mannos, Tot = totala mängden vattenfria 
monosackarider. I detta blankprov finns ingen massa, men den uträknade mängden (x mg/g) jämförs mot en tänkt massa som 
tillsätts till proverna i senare steg. Med andra ord, mg monosackarid/g tänkt massa. 

 

 

5.2.4 Fullständig hydrolys och relativa mängder 
Resultaten visar att massa kan brytas ned genom både sur hydrolys och med enzymer. Vid jämförelse av 

relativa mängder vid fullständig hydrolys av massa E1 (laboratoriekokad), dvs sur hydrolys, och enzymatiskt 
baserad nedbrytning där enzymerna fått jobba 48 timmar, erhölls följande resultat: 

 

 
Tabell 11: Jämförelse av relativ mängd % av de enskilda monosackariderna vid fullständig hydrolys. Värdet för varje monosackarid, 
enzym-metod, är ett medelvärde av fyra värden, samt sur hydrolys grundar sig i ett dubbelprov och medelvärdet av två värden. 
 

 
 
 

Överlag har snarlika resultat erhållits för var och en av de fem monosackariderna. Den största skillnaden 

finner vi gällande arabinos, mannos och glukos där den sura hydrolysen visar på lägre värden (omvandlat till 
mg monosackarid/100 mg massa). Sur hydrolys är betydligt tuffare för massan och pentoser och uronsyror 

riskerar att förstöras [Tenkanen et al 1995]. Både arabinos och xylos är monosackarider bestående av fem 

kolatomer och ingår därmed i gruppen pentoser. I tabell 11 ser vi att resultatet för arabinos är lägre i och med 

sur hydrolys och det kan mycket väl vara så att den tuffa nedbrytningsmetoden bidrar till ett lägre värde i 
detta fall. 

 

 

5.2.5 Standardavvikelse och konfidensintervall 
Beräknat på relativa mängden procentmässigt skiljer inte resultaten mycket mellan de två metoderna. Med 

14,0 mg/g har glukos i och med den enzymatiska metoden högst standaravvikelsen, men i övigt är 

standardavvikelsen låg, se tabell 12. Uträkningarna för enzym-metoden baseras på ett dubbelprov med 
dubbla mätningar, medan det endast är två prov vid den sura hydrolysen när det kommer till den massa som 

testats. Endast två prov för sur hydrolys bidrar till större konfidensintervall (95 %) av glukos, se tabell 13. 

Avvikelsen för enzym-metoden generellt är lite större, men ändå överkomligt för att vara en första 

utformning av denna metod. Något som bör noteras är att resultat över 1000 mg/g erhållits för en individuell 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

Ara

Gal

Glu

Xyl

Man

Tot

mg/g

Ara Gal Glu Xyl Man Tot

Blankprov (sur) 0,0 2,4 144,8 0,6 23,7 171,5

Blankprov (enz) 10,8 0,4 16,7 1,7 4,5 34,1

Blankprov - uträknad mängd

Metod Arabinos Galaktos Glukos Xylos Mannos

Enzym. 0,86 0,36 82,64 7,72 8,43

Sur hydr. 0,63 0,30 83,91 7,70 7,49
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monosackarid, se tabell 13 Glukos enzym-metod, tillika har en totalmängd av de vattenfria 

monosackariderna som överstiger 1000 mg/g uppstått efter en hydrolyseringstid av 60 minuter och 48 

timmar. När massamängden matas in i dataprogrammet tas hänsyn till torrhalten. En fundering finns om 
massan genomgående haft samma torrhalt eller om detta bidragit till ett felaktigt resultat. I samband med 

total-kolhydratanalyser mals massan följt av att ett torrhaltstest görs. Massan här är inte mald, utan torkad 

över natt i ett luftkonditionerat rum. De små massabitarna som sedan placerades i falkonröret var lite olika 
stora med skiftande form. Detta kan vara en förklaring till det höga resultatet. Att mala massan i samband 

med denna typ av metod är inte aktuellt då det är ytan av fibrerna vi är intresserade av och den vill vi vara 

försiktig med.  

 
Tabell 12: Standardavvikelse för de två olika metoderna. Värdena bakom enzym-metoden grundar sig ett ett dubbelprov med 
dubbla mätningar (fyra värden) medan två prov med två mätningar har gjorts vid sur hydrolys. 
 

 
 
 
Tabell 13: Jämförelse av 95 % konfidensintervall för de två olika metoderna. 
 

 
 

 

5.2.6 Enzymatisk fiberavskalning  
Figur 14 visar fiberns tvärsnittliga xylan- och glucomannanfördelningen där xylaninnehållet och 

glucomannaninnehållet i varje avskalningssteg (i procent) har plottats mot procenten hydrolyserat material. 
Ett försök att lägga in ’error bars’ i bilden, dvs felmarginals-markeringar, gjordes men i och med de låga 

värdena blev det för otydligt. För xylan-innehåll (enzymatisk metod) och xylan-innehåll (sur hydrolys) gäller 

ett procentuellt värde av ± 0,07 respektive ± 0,06. För glucomannan-innehåll (enzymatisk metod) och 
glucomannan-innehåll (sur hydrolys) gäller ± 0,02 % respektive ± 0,2 %. En skillnad i koncentration i de 

yttre lagen erhålls, där xylan- och glucomannaninnehållet är utökat, 12,5 respektive 15,0 %, jämfört med 

bulk-sammansättningen, 9,5 respektive 8,0 %. I och med detta kan en typ av ytkolhydrat-analys konstateras 
vara möjlig. Hur det ser ut på ytan, hur fibrerna binder till varandra har betydelse för papprets styrka och 

därmed blir denna metod väsentlig. Bulk-sammansättningen är i sin tur mer avgörande för papprets svällning.  

 

Redan när första provet togs ut, efter att enzymerna fått jobba i en minut, hade 20 % av materialet 
hydrolyserats. För att få en överblick av koncentrationen på en tidigare nivå skulle metoden kunna 

vidareutvecklas genom att temperaturen får vara lägre i början för att sedan successivt höjas. Exempelvis 

skulle enzymerna kunna låtas börja arbeta vid 30˚C, som dessutom är en mer optimal temperatur för xylanas 
[Novozymes 2010], eller till om med vid en kallare temperatur för en långsam hydrolysering. Ett annat 

alternativ skulle vara att mindre volym enzym-mix används i provröret för att minska 

nedbrytningshastigheten. 

Enzym-metod Sur hydrolys Enzym-metod Sur hydrolys

Monosackarid mg/g mg/g relativ mängd relativ mängd

% %

Arabinos 3,3 < 0,1 0,2 0,0

Galaktos 0,1 < 0,1 < 0,1 0,0

Glukos 14,0 5,3 0,2 0,0

Xylos 1,0 0,4 < 0,1 < 0,1

Mannos 1,9 0,3 < 0,1 < 0,1

Enzym-metod Sur hydrolys Enzym-metod Sur hydrolys

Monosackarid mg/g mg/g relativ mängd % relativ mängd %

Arabinos 11,2 ± 5,3 6,6 ± 0,4 0,86 ± 0,4 0,63 ± 0,0

Galaktos 4,6 ± 0,2 3,1 ± 0,2 0,36 ± 0,0 0,30 ± 0,0

Glukos 1082,2 ± 22,3 878,6 ± 48,0 82,64 ± 0,3 83,91 ± 0,0

Xylos 101,1 ± 1,5 80,6 ± 3,7 7,72 ± 0,07 7,70 ± 0,06

Mannos 110,4 ± 3,0 78,4 ± 2,3 8,43 ± 0,02 7,49 ± 0,2
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Figur 14: Tvärsnitts-resultat av xylan- och glucomannan-koncentrationer; enzymatisk avskalning av massa E1 samt jämförelse med 
resultat från sur hydrolys i och med total-kolhydratanalys. Siffrorna bakom denna figur grundar sig i ett beräknat medelvärde av fyra 
värden, två mätningar av varje prov, se appendix IV för en mer exakt tabell.  
 

 
5.2.7 Effekt av ”PD-10 Desalting columns” 

Med IC-körning av ett blankprov innehållande enzym-mix som varken är avsaltad eller avsockrad får vi en 

väsentlig skillnad gentemot blankprovs-resultatet för en enzymlösning där avsaltningskolonn använts. 

Arabinostoppen, figur 15a, blir klart bredare och högre och indikerar övermättnad. Jämför vi areavärdet för 
arabinostoppen i båda proven erhålls stor skillnad, 185,7 respektive 21,6. Detta gäller även glukostoppen och 

till viss del mannos. Fukostoppen visar däremot på en area om 22,3 i båda fallen. Överlag så ser vi tydligt att 

avsaltningskolonnen bidrar till att små oväsentliga toppar elimineras. Dessa toppar är förmodligen olika 

salter eller andra föroreningar som gett utslag. Figur 15b blir både betydligt renare och lättare att tolka tack 
vare reningen av enzym-mixen. Detta försteg ger således effekt och bör bibehållas vid användande av 

enzym-metoden. 

 

 

 
 
Figur 15a: Resultat av blankprovs-körning där enzym-mixen ej har avsaltats eller avsockrats med hjälp av avsaltningskolonn. Fukos 
har en area (nC*min) om 22,3182, arabinos 185,7076 och glukos 225,0570. 
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Figur 15b: Resultat av blankprovs-körning där enxym-mixen har avsaltats och avsockrats med hjälp av avsaltningskolonn. Fukos har 
en area (nC*min) om 22,3421, arabinos 21,6130 och glukos 32,2146. 
 
 

5.2.8 HexA- och uronsyratoppar 
Vid en jämförelse mellan kalibreringslösning 6 innehållande syra, figur 16a, samt kalibreringslösning 6 

innehållande enzym, figur 16b, kan ytterligare ett värde för en topp noteras kring 14 minuter (efter toppen för 
mannos) i den sistnämnda, se figur 16b. Denna topp kommer inte från de fem monosackariderna arabinos, 

galaktos, glukos, xylos och mannos. Vid körning av enzymprov A60, figur 16c, finns denna topp närvarande 

likaså och vi kan konstatera att det räcker med att enzym-mixen är inblandad för att denna topp ska erhållas; 

enzym-mixen är kontaminerad. I tidigare studie där relativa kolhydratsammansättningen för laborativt kokad 
massa och fabrikskokad massa jämfördes erhölls HexA –värden på 0,7 respektive 0,4  % [Brännvall & 

Lindström 2006].Trots att denna ytkolhydratmetod är mildare än sur hydrolys, har den inte genererat något 

resultat där HexA-toppar eller uronsyror kan avläsas. Samtidigt är detta heller inte särskilt förvånande. 
Massan som utnyttjats är en barr-massa och innehåller ursprungligen inte så mycket HexA, dessutom kan 

blekningssteget i förarbetet av massan bidra till att eventuella hexenuronsyror bryts ned. Finns uronsyror i 

massan så är de i för liten mängd för att kunna kvantifieras. Eventuellt kan det vara möjligt att med vidare 
hjälp av dataprogrammet kunna detektera och avläsa toppar av intresse vid x-värden uppemot 20 minuter, 

men detta har inte gjorts här. 

 

 

 
Figur 16a: Kalibreringslösning 6 innehållande syra. 
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Figur 16b: Kalibreringslösning 6 innehållande enzym. 
 

 
Figur 16c: Enzymprov A60a. 
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6 Slutsatser 
 
Med hjälp av de fyra olika analysmetoderna, FiberLab, totalkolhydratanalys, totalladdning och ytladdning 

har sådana resultat erhållits som tyder på att få skillnader finns mellan en laboratoriekokad massa och en 
massa som kokats i industrin på fabrik. Tack vare förarbetet med blekning så har samma grundförutsättningar 

uppnåtts gällande kappatal, gränsviskositet och ISO-ljushet i jämförelse med referensmassa som blekts och 

analyserats av Valmets personal. I samband med FiberLab och totalkolhydratanalys har snarlika värden för 
de fyra massaproverna erhållits. Bortsett från xylosvärdet fås ej någon större skillnad oavsett om massan 

kokas på fabrik eller laboratorium. Detta ser vi även tack vare låga varationskoefficienter. Totalladdningen är 

lite lägre för den laboratorivt kokade massan, men mellan de två omgångarna, 1 och 4, har ingen skillnad 

noterats. Därförutom har en fabrikskokad massa en lägre ytladdning än en massa som kokats på laboratorium. 

 
Vid utformande av ytkolhydratmetoden med enzym har några viktiga konstateranden kunnat göras. Att 
avsalta och avsockra enzym-mixen i samband med provförberedelserna gör väsentlig skillnad. Några HexA- 

och uronsyratoppar kan idag inte uläsas. Kalibreringsintervallet i sig fungerar bra så länge enzymproverna 

anpassas efter kalibreingslösningar innehållande enzym. Nedbrytning av massa med enzymer fungerar lika 

bra som med sur hydrolys där fördelen är att vi får en avskalning steg för steg och kan få reda på 
kolhydratsammansättningen på ytan.  

 

Rekommendationer 
Ytkolhydratmetoden är så här långt inte helt utvecklad och klar, utan diverse förändringar och tester 
rekommenderas göras. Det handlar främst om att pröva sig fram och anpassa temperatur och tiden som 

enzymerna får jobba. Genom att påbörja nedbrytningen vid en lägre temperatur och successivt öka värmen 

kan resultat på en tidigare avskalningsnivå uppnås. Ett annat alternativ är att jämföra och se hur det blir om 

en mindre volym enzym-mix tillsätts för en långsammare nedbrytning. Det skulle även vara intressant att se 
hur resultatet skulle bli om massamängden torkades ute på analyslab, följt av ett torrhaltstest med hjälp av 

värmeugn över natt istället för IR-våg. Kanske skulle vi då erhålla ett torrhaltsvärde som är mer 

genomgående och exakt. Dessutom kan ett dubbel-torrhaltstest göras vid användning av IR-våg och av det ta 
ut ett medelvärde. I övrigt är det svårt att göra några större förändringar vid torkning och förberedelse av 

massan eftersom vi behöver vara försiktiga med ytan. 
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Appendix I; Lösningsrecept & kemikalier 
 

Blekning 
 
Koll av ClO2: 

10 ml H2SO4 (2 M) 

10 ml KI 
5 ml ClO2 

Natriumtiosulfat (0,1 mol/L) 

Stärkelse 
 

NaOH-lösning (1 liter): 

Utgå från 99%-ig NaOH (40 g/L) 

 
40 / 0,99 = 40,4 g NaOH-stenar löses i varmt dest.vatten 

 

Totalkolhydratanalys med sur hydrolys 
 
Stamlösning (2 liter) 

0,25 g Arabinos 

0,25 g Galaktos 
10,5 g Glukos 

2,5 g Xylos 

0,75 g Mannos 

 
Fukos 

0,100 g (99%) - spädes till 100 ml med MilliQ-vatten (1 mg/ml) 

 
200mM NaOH  

32 g NaOH (50% lösning) späds med MilliQ-vatten* till 2000 ml i en plastflaska. Lösningen kan förvaras 

cirka en vecka under tryck av heliumgas. 

 
200mM NaOH + 170mM NaAc-lösning  

14 g NaAc spädes med MilliQ-vatten* till 984 ml i en plastflaska. Lösningen filtreras genom en speciell tratt 

för att få bort partiklar och gaser. 16 g NaOH (50% lösning) adderas till en total volym av 1000 ml. 
Lösningen bubblas sedan i 10 minuter med He(g) vartefter lösningen hålls under tryck med He(g) för att 

bibehålla en stabil karbonatfri lösning. 

 
300mM NaOH (2 liter)  

48 g NaOH (50% lösning) späds med MilliQ-vatten* till 2000 ml i en plastflaska. Lösningen hålls stabil i en 

vecka om den får vara under heliumgas-tryck. 

 
* 5 l MilliQ-vatten bubblas med heliumgas i 10 minuter för att skapa en karbonatfri lösning. 

 

 
Kalibreringslösningar 

 
(ml)  Cal 1  Cal 2  Cal 3  Cal 4  Cal 5  Cal 6 

Stam.lösn. 0,5  1,0  3,0  5,0  10,0  25,0 

 
MilliQ  83,5  83,0  81,0  79,0  74,0  59,0  

 

Svavelsyra 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

(72%) 



 

 

 

Totalladdning 

 
Natriumklorid, NaCl 0,05 mol/l (2 liter) 

Spädes från ampull 

 
Saltsyra, HCl 0,1 mol/l (1 liter) 

Spädes från ampull 

 
Saltsyra, HCl 0,010 mol/l (100 ml) 

Späd stamlösningen på 0,1 mol/l 10 gånger (10 ml stamlösning och späd till 100 ml med MilliQ-vatten). 

  

Natriumhydroxid, NaOH 0,05 mol/l (2 liter) 
Spädes från ampull 

 

 

Ytladdning 
 

poly-DADMAC, 500 mg/l in 0,001 mol/dm3 NaHCO3 (1 liter) 
Torka en mängd motsvarande 500 mg torrtänkt prov av p-DADMAC i värmeskåp, 70°C över natt. 

(Aluminiumformar kan missfärga polymeren; en glasbägare som fylles upp till knappt 20 ml med vätska 

rekommenderas). Väg in 50 mg och överför till en 1 liters mätkolv. Tillstätt 10 ml 0,1 M NaHCO3 och späd 
upp till märket med Milli-Q vatten. 

 

p-DADMAC, 50 mg/l i 0,001 M NaHCO3 (1 liter) 
Späd lösningen 500 mg/l 10 gånger och späd med 0,001 M NaHCO3. 

 

KPVS 500 mg/l i 0,001 mol/dm3 NaHCO3 (1 liter) 

Torka KPVS i torkskåp (ca 0,7 g), 50˚C över natt. Väg in 500 mg torkad KPVS och överför till en 1 liters 
mätkolv. Tillsätt 10 ml 0,1 M NaHCO3 och späd upp till märket med MilliQ-vatten. 

 

KPVS 50 mg/l i 0,001 M NaHCO3 (1 liter) 
Späd lösningen 500 mg/l 10 gånger med 0,001 M NaHCO3. 

 

Ortotoluidin-blå, OTB 0,23 g/l (100ml) 

Lös 23 mg ortotoluidin-blå i MilliQ-vatten och späd upp till 100 ml. 
 

Saltsyra, HCl 0,01 M (1 liter) 

Spädes från ampull 
 

Natriumhydroxid, NaOH 

Koncentrationen är inte så noggrann, dock ej för svag för att undvika för mycket spädning. Används för att 
justera pH. 

 

Natriumvätekarbonat, NaHCO3 0,1 M (1 liter) 

Väg in 8,400 g NaHCO3 och späd upp till kolvens märke med MilliQ-vatten. 
 

Natriumvätekarbonat, NaHCO3 0,001 M (1 liter) 

Späd stamlösningen på 0,1 M NaHCO3 100 gånger (10 ml stamlösning och späd till 1000 ml med MilliQ-
vatten). 

 

Polybren 500 mg/l i 0,001 M NaHCO3 (1 liter) 
Torka polybrene i torkskåp, ca 0,7 g, 50°C över natt. Väg in 500 mg av torkad polymer och överför till en 1 

liters mätkolv. Tillsätt 10 ml 0,1 M NaHCO3 och späd upp till märket med MilliQ-vatten. 

 

Polybren 50 mg/l i 0,001 M NaHCO3 (100 ml) 
Späd lösningen 500 mg/l 10 gånger och späd med 0,001 M NaHCO3. 



 

 

 

Ytkolhydratmetod 
 
MilliQ-vatten*; 5 l bubblas med heliumgas, He(g), i 10 minuter före fortsätta lösningsförberedelser (A, B, C, 

D). 

 
Ättiksyra (100% CH3COOH, 60,05 g/mol); glacial, vattenfri för analysis, Merck 

 

Natriumacetat (CH3COONa, 82,03 g/mol); för analys, Merck 
 

Natriumhydroxid-pellets (99% NaOH, 40,00 g/mol); för analys, Merck 

 

Natriumhydroxid-lösning (50%); för analys, Merck 
 

Kolhydrater; 

Marabinos = 150,13 (C5H10O5, L(+)), Sigma-Aldrich 
Mgalaktos = 180,20 (C6H12O6, D(+)) för biokemi, Merck 

Mglucos = 180,16 (C6H12O6, D(+)) ACS reagent, Sigma-Aldrich 

Mmannos = 180,16 (C6H12O6, D(+)) för biokemi, Merck 

Mxylos = 150,13 (C5H10O5, D(+)) för biokemi, Merck 
 

A: MilliQ-vatten 

 
B: Natriumhydroxid-lösning 200mM; 32 g NaOH (50% lösning) späds med MilliQ-vatten* till 2000 ml i en 

plastflaska. Lösningen kan förvaras cirka en vecka under tryck av heliumgas. 

 
C: Natriumhydroxid 200mM + natrium acetat-lösning 170mM; 14 g NaAc spädes med MilliQ-vatten* till 

984 ml i en plast-flaska. Lösningen filtreras genom en speciell tratt för att få bort partiklar och gaser. 16 g 

NaOH (50% lösning) adderas till en total volym av 1000 ml. Lösningen bubblas sedan i 10 min. med He(g) 

vartefter lösningen hålls under tryck med He(g) för att bibehålla en stabil karbonatfri lösning. 
 

D: Natriumhydroxid-lösning 300mM; 48 g NaOH (50% lösning) späds med MilliQ-vatten* till 2000 ml i en 

plastflaska. Lösningen hålls fräsch i en vecka om den får vara under heliumgas-tryck. 
 

Fukos intern standard-lösning 1 mg/ml; 0,100 g fukos (D(+)-Fukos, 99% C6H12O5, Mfukos=164,16, 

AppliChem GmbH) vägs in och späds med MilliQ-vatten i en 100 ml mätkolv. Lösningen kan förvaras i 
kylskåp i en månads tid. 

 

Fukos intern standard-lösning 20 mg/ml; 0,200 g fukos (D(+)-Fukos, 99% C6H12O5, Mfukos=164,16, 

AppliChem GmbH) vägs in och späds med MilliQ-vatten i en 10 ml mätkolv. Lösningen kan förvaras i 
kylskåp i en månads tid. 

 

NaOH-lösning 2 M; 40,4 g natriumhydroxid-pellets löses i varmt destillerat vatten och spädes sedan upp till 
märket på en 500 ml mätkolv. 

 

NaAc-buffert 1 M; 15,01 g ättiksyra, CH3COOH väges upp och spädes till ca 150 ml med MilliQ-vatten. Till 

bägaren placeras en pH-mätare och NaOH-lösning av hög koncentration (2 M) tillsättes för att uppnå önskat 
pH (4.5). Lösningen hälles över till en 250 ml mätkolv och spädes upp till märke med MilliQ-vatten. 

 

NaAc-buffert 50mM; 50 ml NaAc-buffert 1 M mätes upp och föres över med hjälp av automatpipett till en 
1000 ml mätkolv. Spädning upp till märket med MilliQ-vatten. 

  

Blankprov; 6 ml enzym-mix, 13 ml NaAc-buffert 50 mM och 1 ml fukos 20 mg/ml. 
 

 

 

 



 

 

 

Stamlösning; Kolhydraterna vägs in enligt nedanstående tabell och späds med MilliQ-vatten till en 1000 ml 

mätkolv. Lösningen förvaras i en mörk flaska i kylskåp och hålls stabil i en månad. 

 
Tabell 1: Stamlösnings-recept. 

Monomer Mängd (g) 

Arabinos 0,125 

Galaktos 0,125 

Glukos 5,250 

Xylos 1,250 

Mannos 0,375 

 

Enzym/buffert-blandning; 6 ml enzym-mix blandas med 14 ml NaAc-buffert 50 mM. 

 

Kalibreringslösning;  
 
Tabell 2: Kalibreringslösningar; blandningsförhållande. 

Nummer Volym stamlösning (ml) Volym MilliQ-vatten (ml) 

1 0,5 83,5 

2 1,0 83,0 

3 3,0 81,0 

4 5,0 79,0 

5 10,0 74,0 

6 25,0 59,0 

 

Varje kalibreringslösning görs iordning, mätes upp och blandas i en 100 ml Duran burk. Filtrering över en 

liten sugflaska med plasttratt och ett 'glass microfiber filter', GF/A (5,5 cm, Ge Healthcare), varefter burken 

sköljes med 10 ml MilliQ-vatten så att allt kommer med. Filtratet hälles över i en 100 ml kolv och spädes 
upp till märke med MilliQ-vatten. Härifrån tas 5 ml och överförs till en 50 ml kolv. 1 ml fukos (1 mg/ml) och 

1 ml enzym/buffert-blandning tillsättes. Spädning upp till märke med MilliQ-vatten. Fortsättningsvis tas 5 ml 

och överförs till en 25 ml kolv och spädning upp till märke med MilliQ-vatten. Kalibreringsproven förbereds 
genom att lösningen hälles över i en medicinbägare (plastbägare) och ett prov tas ut med spruta och 

sprutfilter. En provkopp för IC-körning fylles sedan upp. 

  



 

 

 

Appendix II; beräkningar och protokoll i och med blekning (DEDED) 
 

Beräkningar 
 
Mult.a Cl = 0,24 

% a.Cl på atm = mult.a Cl * kappatal 

Massavåtvikt (utgångsvärde, D0) = 100 g / torrhalt 
Massavåtvikt (E1, E2, D2): vägning 

Massavåtvikt (D1): beräkning; går vidare med 95% 

Lab_1 (E1): (570 g /100)*95 = 541 g 
Fabrik_1 (E2): (469 g/100)*95= 446 g 

Lab_4 (E3): (675 g/100)*95 = 641 g 

Fabrik_4 (E4): (655 g/100)*95 = 622 g 

 
Vattentillsats (D0 ) = totalvikt – massavåtvikt – blekvätska 

Vattentillsats (D1, D2) = totalvikt – massavåtvikt – blekvätska - buffert 

Vattentillsats (E1, E2) = totalvikt – massavåtvikt – NaOH 
 

Koll av ClO2 för beräkning av blekvätska 

Natriumtiosulfat (0,1 mol/L) 
Volym ClO2 = 5 ml 

Molvikt Cl = 35,5 g/mol 

 

(x ml * 0,1 mol L-1 * 35,5 gmol-1) / 5 ml = y 
x = volym natriumtiosulfat vid titrering 

(0,1 * 35,5) / 5 = 0,71 (en användbar faktor vid förenklad och snabb räkning) 

 
x vid D0 = 24,6 ml 

24,6 *0,71 = y0 =17,5 

Blekvätska = ((% a.Cl på atm.)*1000) / y 

 
Blekvätska (D0_lab_1) = (7,10 *1000) / 17,5 ml = 406 ml 

Blekvätska (D0_fabrik_1) = (7,08 *1000) / 17,5 ml = 405 ml 

Blekvätska (D0_lab_4) = (7,18 *1000) / 17,5 ml = 410 ml 
Blekvätska (D0_fabrik_4) = (7,20 *1000) / 17,5 ml = 411 ml 

 

x vid D1 = 28,3 ml 
28,3 *0,71 = y1 = 20,1 ml 

Vid D1 måste vi ta hänsyn till att det är 95 % massa vi går vidare med. 

(2*0,95*1000) / 20,1 ml = 95 ml blekvätska 

 
x vid D2 = 29,4 ml 

29,4 *0,71 = y2 = 20,9 ml 

(1,5*0,95*1000) / 20,9 ml = 68 ml blekvätska 

 
Tillsats av lut, NaOH 

E1 = (((1,2/100)*100g)*1000 ml/L) / 40 g/L = 30 ml NaOH 

E2 = (((1,0/100)*95g)*1000 ml/L) / 40 g/L = 24 ml NaOH 

 
 

 

 

 



 

 

 

Protokoll 
 

Lab_1 (E1)           

Kappatal 29,6         

Torrhalt 28,94 %         

At. massa, g 100 100 95 95 95 

Behandling D0 E1 D1 E2 D2 

Mult.a.Cl 0,24         

% a.Cl på atm. 7,10   2,0   1,5 

% NaOH på atm   1,2   1,0   

Massakonc. % 10 10 10 10 10 

Temp. °C 60 60 70 60 70 

Tid, min. 45 60 180 60 180 

Massavåtvikt, g 346 571 541 579 571 

Blekvätska, ml 406   95   68 

NaOH, ml   30   24   

Buffert, ml     20   20 

Vattentillsats, ml 248 399 294 347 291 

Totalvikt, g 1000 1000 950 950 950 

pH i slutet 1,7 11,2 4,4 11,9 4,6 

 

 
 

Fabrik_1 (E2)           

Kappatal 29,5         

Torrhalt 30,11 %         

At. massa, g 100 100 95 95 95 

Behandling D0 E1 D1 E2 D2 

Mult.a.Cl 0,24         

% a.Cl på atm. 7,08   2,0   1,5 

% NaOH på atm   1,2   1,0   

Massakonc. % 10 10 10 10 10 

Temp. °C 60 60 70 60 70 

Tid, min. 45 60 180 60 180 

Massavåtvikt, g 332 505 446 662 568 

Blekvätska, ml 405   95   68 

NaOH, ml   30   24   

Buffert, ml     20   20 

Vattentillsats, ml 263 465 389 264 294 

Totalvikt, g 1000 1000 950 950 950 

pH i slutet 1,7 11,0 4,3 11,7 4,6 

 
  



 

 

 

Lab_4 (E3)           

Kappatal 29,9         

Torrhalt 28,84 %         

At. massa, g 100 100 95 95 95 

Behandling D0 E1 D1 E2 D2 

Mult.a.Cl 0,24         

% a.Cl på atm. 7,18   2,0   1,5 

% NaOH på atm   1,2   1,0   

Massakonc. % 10 10 10 10 10 

Temp. °C 60 60 70 60 70 

Tid, min. 45 60 180 60 180 

Massavåtvikt, g 347 686 641 634 620 

Blekvätska, ml 410   95   68 

NaOH, ml   30   24   

Buffert, ml     20   20 

Vattentillsats, ml 243 284 194 292 242 

Totalvikt, g 1000 g 1000 g 950 g 950 g 950 g 

pH i slutet 1,7 11,0 4,4 11,7 4,6 

 

 

 

Fabrik_4 (E4)           

Kappatal 30,0         

Torrhalt 29,18 %         

At. massa, g 100 100 95 95 95 

Behandling D0 E1 D1 E2 D2 

Mult.a.Cl 0,24         

% a.Cl på atm. 7,20   2,0   1,5 

% NaOH på atm   1,2   1,0   

Massakonc. % 10 10 10 10 10 

Temp. °C 60 60 70 60 70 

Tid, min. 45 60 180 60 180 

Massavåtvikt, g 343 607 622 693 645 

Blekvätska, ml 411   95   68 

NaOH, ml   30   24   

Buffert, ml     20   20 

Vattentillsats, ml 246 363 213 233 217 

Totalvikt, g 1000 1000 950 950 950 

pH i slutet 1,8 10,7 4,3 11,7 4,6 

  



 

 

 

Appendix III; beräkningar i och med de fyra analysmetoderna 
 

Fiberlab 

 
Beräkning av massornas torrhalt 
 

E1 a)  Vikt bägare = 27,1193 g  Vikt bägare med massa = 34,7528 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 29,3868 g 
 

  29,3868 g - 27,1193 g = 2,2645 g 

  34,7528 g – 27,1193 g = 7,6335 g 

  2,2645 g / 7,6335 g = 0,2967 
 

 b)  Vikt bägare = 27,1276 g Vikt bägare med massa = 36,8456 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 29,9968 g 
 

  29,9968 g - 27,1276 g = 2,8692 g 

  36,8456 g - 27,1276 g = 9,7180 g 
  2,8692 g / 9,7180 g = 0,2952 

 
Medelvärde torrhalt E1 = 29,60 % 

 
E2 a) Vikt bägare = 27,1230 g Vikt bägare med massa = 40,4446 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 31,2358 g 
 

  31,2358 g - 27,1230 g = 4,1128 g 

  40,4446 g - 27,1230 g = 13,3216 g 
  4,1128 g / 13,3216 g = 0,3087 

 

 b)  Vikt bägare = 27,1274 g Vikt bägare med massa = 37,1243 g 
  Vikt bägare med massa efter torkning = 30,1717 g 

 

  30,1717 g - 27,1274 g = 3,0443 g 

  37,1243 g - 27,1274 g = 9,9969 g 
  3,0443 g / 9,9969 g = 0,3045 

 

Medelvärde torrhalt E2 = 30,66 % 

 
E3 a)  Vikt bägare = 27,1115  g Vikt bägare med massa = 35,4142 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 29,6206 g 
 

  29,6206  g - 27,1115 g = 2,5091 g 

  35,4142 g -  27,1115 g = 8,3027 g 
  2,5091 g / 8,3027 g = 0,3022 

 

 b)  Vikt bägare = 27,1323 g Vikt bägare med massa = 36,8064 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 29,9953 g 
 

  29,9953 g - 27,1323 g = 2,8630 g 

  36,8064 g - 27,1323 g = 9,6741 g 
  2,8630 g / 9,6741 g = 0,2959 

 

Medelvärde torrhalt E3 = 29,91 % 



 

 

 

E4 a)  Vikt bägare = 27,1318 g Vikt bägare med massa = 35,2707 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 29,6151 g 

 
  29,6151 g - 27,1318 g = 2,4833 g 

  35,2707 g - 27,1318 g = 8,1389 g 

  2,4833 g / 8,1389 g = 0,3051 
 

 b)  Vikt bägare = 27,1360 g Vikt bägare med massa = 36,8680 g 

  Vikt bägare med massa efter torkning = 30,1845 g 

 
  30,1845 g - 27,1360 g = 3,0485 g 

  36,8680 g - 27,1360 g = 9,7320 g 

  3,0485 g / 9,7320 g = 0,3132 g 
 

Medelvärde torrhalt E4 = 30,92 % 

 

 
Nedanstående värden motsvarar invägd mängd (A) till den matematiska formeln som används för uträkning. 

 
E1  a) 1,7128 g 

 b) 1,7165 g 

 
E2 a) 1,7069 g 

 b) 1,7111 g 

 
E3 a) 1,6879 g 

 b) 1,6912 g  

 

E4  a) 1,6477 g 
 b) 1,6611 g 

 

 
E1 a) (B) = 5024,5 g  (C) = 27,3 g 

 b)  (B) = 5000,2 g  (C) = 49,8 g 

 
((1,7128*0,2960)/5024,5)*27,3*1000 = 2,755 mg 

((1,7165*0,2960)/5000,2)*49,8*1000 = 5,060 mg 

 

E2 a)  (B) = 5009,6 g  (C) = 25,8 g 
 b) (B) = 5003,3 g  (C) = 51,6 g 

 

((1,7069*0,3066)/5009,6)*25,8*1000 = 2,695 mg 
((1,7111*0,3066)/5003,3)*51,6*1000 = 5,411 mg 

 

E3 a) (B) = 5003,5 g  (C) = 27,1 g 

 b)  (B) = 5001,3 g  (C) = 52,2 g 
 

((1,6879*0,2991)/5003,5)*27,1*1000 = 2,734 mg 

((1,6912*0,2991)/5001,3)*52,2*1000 = 5,280 mg 
 

E4 a)  (B) = 5017,4 g  (C) = 23,1 g 

 b)  (B) = 5004,2  (C) = 50,2 g 
 

((1,6477*0,3092)/5017,4)*23,1*1000 = 2,346 mg 

((1,6611*0,3092)/5004,2)*50,2*1000 = 5,152 mg 

 



 

 

 

 

Totalkolhydratanalys 

 
Invägning av mald massa & beräkning av torrhalt 

 

E1  a) 113,0 mg  96,03 %  108,5 mg 

 b) 117,5 mg     112,8 mg 
 

E2 a) 108,9 mg  96,17 %  104,7 mg 

 b) 116,4 mg     111,9 mg 
 

E3  a) 114,5 mg  96,33 %  110,3 mg 

 b) 115,2 mg     111,0 mg 
 

E4 a) 106,6 mg  96,26 %  102,6 mg 

 b) 110,7 mg     106,6 mg 

 
  

E1  Vikt bägare = 64,9712 g Vikt bägare med massa = 66,1185 g 

 Vikt bägare med massa efter torkning = 66,0733 g 
 

 66,0733 g - 64,9712 g = 1,1018 g 

 66,1185 g - 64,9712 g = 1,1473 g 
 1,1018 g / 1,1473 g = 0,9603 

Torrhalt = 96,03 % 

 

E2 Vikt bägare = 96,4082 g Vikt bägare med massa = 97,4998 g 
 Vikt bägare med massa efter torkning = 97,4580 g  

 

 97,4580 g -  96,4082 g = 1,0498 g 
 97,4998 g -  96,4082 g = 1,0916 g 

 1,0498 g / 1,0916 g = 0,9617 

Torrhalt = 96,17 % 

 
E3  Vikt bägare = 66,5025 g Vikt bägare med massa = 67,5669 g 

 Vikt bägare med massa efter torkning = 67,5278 g  

 
 67,5278 g -  66,5025 g = 1,0253 g 

 67,5669 g -  66,5025 g = 1,0644 g 

 1,0253 g / 1,0644 g = 0,9633 
Torrhalt = 96,33 % 

 

E4 Vikt bägare = 64,0546 g Vikt bägare med massa = 65,0755 g 

 Vikt bägare med massa efter torkning = 65,0373 g 
 

 65,0373 g - 64,0546 g = 0,9827 g 

 65,0755 g - 64,0546 g = 1,0209 g 
 0,9827 g / 1,0209 g = 0,9626 g 

Torrhalt = 96,26 % 

 
 

 

  

Skrives in i 

programvaran  



 

 

 

Totalladdning 
 

 
 

 

 

Protokoll

Prov ID Vikt filter (g) Vikt filter + Vikt massa (g) Volym (ml) Volym (l) Volym (ml) Volym (l)

massa (g) Skärn.p.2 Skärn.p.1

E1_a 0,3217 1,2418 0,9201 0,66 0,00066 0,308 0,000308

E1_b 0,3229 1,3443 1,0214 0,722 0,000722 0,335 0,000335

E2_a 0,293 1,3387 1,0457 0,774 0,000774 0,341 0,000341

E2_b 0,3034 1,225 0,9216 0,692 0,000692 0,33 0,00033

E3_a 0,307 1,2903 0,9833 0,695 0,000695 0,332 0,000332

E3_b 0,3202 1,3107 0,9905 0,687 0,000687 0,303 0,000303

E4_a 0,3008 1,3213 1,0205 0,723 0,000723 0,33 0,00033

E4_b 0,3209 1,2582 0,9373 0,677 0,000677 0,324 0,000324

Beräkning av totalhalt av sura grupper

X = (C * V2) / m

X totala halten av sura grupper (µmol/g)

C koncentrationen för NaOH (µmol/l) 50000

V2 volymen förbrukad NaOH vid andra skärningspunkten (l)

m provets torrtänkta vikt (g)

X (E1_a) 35,86567 Medelvärde --> (E1) 35,6 µmol/g

X (E1_b) 35,34365

X (E2_a) 37,00870 (E2) 37,3 µmol/g

X (E2_b) 37,54340

X (E3_a) 35,34018 (E3) 35,0 µmol/g

X (E3_b) 34,67945

X (E4_a) 35,42381 (E4) 35,8 µmol/g

X (E4_b) 36,11437

Beräkning av halten sura syregrupper

X (E1_a) 19,12836 Medelvärde --> (E1) 19,0 µmol/g

X (E1_b) 18,94459

X (E2_a) 20,70383 (E2) 20,2 µmol/g

X (E2_b) 19,63976

X (E3_a) 18,45825 (E3) 18,9 µmol/g

X (E3_b) 19,38415

X (E4_a) 19,25527 (E4) 19,0 µmol/g

X (E4_b) 18,83068

X = (C * (V2-V1)) / m

V1 volymen förbrukad NaOH vid första skärningspunkten (l)



 

 

 

Ytladdning 
 
Beräkning av laddningstäthet 

 
Volymåtgång KPVS vid titrering = 4,254 ml 

 

LKPVS = (VP * CP * LP) / (VKPVS * CKPVS) = (5 ml * 50 mgl-1 * 5,50 mmolg-1) / (4,254 ml * 50 mgl-1) 

= 6,4645 mmol/g 
 

Volymåtgång KPVS vid titrering (två värden togs ut) = 4,250 ml och 4,391 ml 

medelvärde = 4,3205 ml 
 

LpD = (VKPVS * CKPVS * LKPVS) / (VpD * CpD) = (4,3205 ml * 50 mgl-1 * 6,4645 mmolg-1) / (0,5 ml * 500 mgl-1) 

= 5,5860 mmol/g 
 

Laddningstätheten för p-DADMAC användes sedan för vidare beräkningar av massornas ytladdning, se 

excel-fil! 

 
Kalibrering av polymererna & bestämning av faktorvärde 

 

Ren p-DADMAC beräknas genom att ta: (invägd p-DADMAC / 1000 * 500 / 1000) 
 

 

 
 
 

KPVS vs. ren p-DADMAC ger:   y = 0,0535x – 0,0054 

 

0,0535*1 – 0,0054 = 0,0481 (faktorvärde) 
 

Provförberedning 

 
E1 (försök 1) 

5 g / torrhalt = 5 g / 0,2960 = 16,8919 g 

Invägt (a1) = 17,1327 g 

(b1) = 38,3956 g 
(c1) = (100*b1) / (2*a1*th) = (100*38,3956 g) / (2*17,1327 g*29,60) = 3,7856 g 

 

E1 (försök 2) 
5 g / torrhalt = 5 g / 0,2960 = 16,8919 g 

Invägt (a1) = 16,9444 g 

(b1) = 37,6329 g 
(c1) = (100*b1) / (2*a1*th) = (100*37,6329 g) / (2*16,8919 g*29,60) = 3,7516 g 

 

E2 

5 g / torrhalt = 5 g / 0,3066 = 16,308 g 
Invägt (a2) = 16,3422 g 

(b2) = 34,4523 g 

c2 = (100*b2) / (2*a2*th) = (100*34,4523 g) / (2*16,3422 g*30,66) = 3,4380 g 



 

 

 

 

E3 

5 g / torrhalt = 5 g / 0,2991 = 16,7168 g 
Invägt (a3) = 17,0144 g 

(b3) = 33,2063 

(c3) = (100*b3) / (2*a3*th) = (100*33,2063) / (2*17,0144*29,91) = 3,2626 g 
 

E4 

5 g / torrhalt = 5 g / 0,3092 = 16,1708 g 

Invägt (a4) = 16,2066 g 
(b4) = 35,4325 

(c4) = (100*b4) / (2*a4*th) = (100*35,4325) / (2*16,2066*30,92) = 3,5354 g 

 
 

Beräkningsprotokoll & förklaringar 

 

Från en excel-fil: 

 
  

A Invägd pDADMAC.

B pDADMAC omräknat till mg/100ml. [Invägd pDADMAC(g)* 0,5(g/l) / densitet(g/l)] 

Densiteten = 1000 g/l. Volymen på provlösningen är ju 100 ml, därför fås enheten mg/100ml 

C B omräknat till mg/l.

D Invägd massa.

E Den mängd NaHCO3 som ska tillsättas för att få en totalvolym på 100 ml. 

(utgå ifrån beräknat värde, men skriv ned den volym som togs)

F Hur mycket filtrat som används till titreringen.

G Total volym som används vid titreringen efter tillsatts av NaHCO3.

H Filtervikt.

I Filtret och massans vikt.

J Massans vikt.

K Titreringens slutpunkt.

L Hur mycket pDADMAC som finns i filtratet. [slutpunkt * faktor * total  

titreringsvolym / volymen filtrat] [ml*(mg pDADMAC/ml KPVS)*ml/ml]. 

Provvolymen 100 ml därför blir enheten per 100 ml. Faktor mg pDADMAC/ml KPVS = 0,0481

M L omräknat till mg/l.

N Hur mycket pDADMAC som adsorberats på massan. 

[(Mängd tillsatt pDADMAC - mängd pDADMAC kvar i filtratet) / mängd massa]

Enhet (mg - mg) / g.



 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

Beräkningsexempel ytladdning

Provnummer "E1" - lab (försök 1)

pDADMAC pDADMAC pDADMAC Massa NaHCO3 Filtrat Total volym Vikt filter

500mg/l 0,001 M till titr. titr.

(g) (mg/100ml) (mg/l) (g) (ml) (ml) (ml) (g)

Försök 1 1,0530 0,527 5,265 3,873 95,578 92,968 92,968 0,302

Försök 2 2,5179 1,259 12,590 3,826 94,250 53,758 79,364 0,293

Försök 3 4,0432 2,022 20,216 3,875 93,621 49,061 90,697 0,326

Försök 4 7,5232 3,762 37,616 3,833 89,322 22,117 85,969 0,291

Försök 5 10,0085 5,004 50,043 3,803 86,721 5,179 81,680 0,293

Försök 6 11,9907 5,995 59,954 3,853 84,784 2,227 83,994 0,331

A B C D E F G H

Vikt filter+ Vikt massa Slutpunkt pDADMAC i pDADMAC i Ads. pDADMAC

massa KPVS filtratet filtratet på massa

(g) (g) (ml) (mg/100ml) (mg/l) (mg/g)

0,815 0,514 2,011 0,0967 0,9673 0,8369

0,808 0,516 5,286 0,3754 3,7537 1,7137

0,859 0,533 11,325 1,0070 10,0703 1,9035

0,808 0,517 10,869 2,0321 20,3212 3,3439

0,793 0,500 3,931 2,9821 29,8209 4,0443

0,861 0,530 2,221 4,0290 40,2903 3,7121

I J K L M N

Beräkningsexempel ytladdning

Provnummer "E1" - lab (försök 2)

pDADMAC pDADMAC pDADMAC Massa NaHCO3 Filtrat Total volym Vikt filter

500mg/l 0,001 M till titr. titr.

(g) (mg/100ml) (mg/l) (g) (ml) (ml) (ml) (g)

Försök 1 2,5112 1,256 12,556 3,765 94,286 50,764 91,464 0,321

Försök 2 4,0011 2,001 20,006 3,799 92,739 33,305 92,817 0,302

Försök 3 5,2468 2,623 26,234 3,769 91,488 21,238 92,634 0,301

Försök 4 7,5198 3,760 37,599 3,764 89,297 15,059 92,985 0,300

Försök 5 8,7603 4,380 43,802 3,753 88,021 9,967 93,168 0,298

Försök 6 10,1850 5,093 50,925 3,770 86,558 4,884 92,196 0,297

A B C D E F G H

Vikt filter+ Vikt massa Slutpunkt pDADMAC i pDADMAC i Ads. pDADMAC

massa KPVS filtratet filtratet på massa

(g) (g) (ml) (mg/100ml) (mg/l) (mg/g)

0,823 0,503 5,581 0,4837 4,8367 1,5362

0,808 0,507 8,018 1,0748 10,7482 1,8270

0,805 0,504 7,532 1,5802 15,8018 2,0699

0,819 0,519 7,965 2,3657 23,6566 2,6848

0,790 0,491 6,463 2,9058 29,0581 3,0021

0,803 0,507 3,835 3,4821 34,8206 3,1795

I J K L M N



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beräkningsexempel ytladdning

Provnummer "E2" - fabrik

pDADMAC pDADMAC pDADMAC Massa NaHCO3 Filtrat Total volym Vikt filter

500mg/l 0,001 M till titr. titr.

(g) (mg/100ml) (mg/l) (g) (ml) (ml) (ml) (g)

Försök 1 1,0818 0,541 5,409 3,497 95,931 93,617 93,617 0,298

Försök 2 2,5795 1,290 12,898 3,446 94,524 44,476 91,698 0,304

Försök 3 4,0302 2,015 20,151 3,509 93,118 21,560 92,977 0,289

Försök 4 7,7290 3,865 38,645 3,474 89,356 11,750 92,960 0,303

Försök 5 10,0222 5,011 50,111 3,468 87,193 5,086 93,474 0,289

Försök 6 12,0320 6,016 60,160 3,465 85,016 1,004 94,561 0,281

A B C D E F G H

Vikt filter+ Vikt massa Slutpunkt pDADMAC i pDADMAC i Ads. pDADMAC

massa KPVS filtratet filtratet på massa

(g) (g) (ml) (mg/100ml) (mg/l) (mg/g)

0,811 0,513 1,859 0,0894 0,8942 0,8797

0,823 0,519 5,765 0,5717 5,7171 1,3843

0,817 0,529 5,467 1,1340 11,3404 1,6662

0,817 0,514 6,727 2,5599 25,5986 2,5372

0,787 0,498 4,095 3,6203 36,2031 2,7939

0,774 0,494 1,179 5,3433 53,4332 1,3623

I J K L M N

Beräkningsexempel ytladdning

Provnummer "E3" - lab

pDADMAC pDADMAC pDADMAC Massa NaHCO3 Filtrat Total volym Vikt filter

500mg/l 0,001 M till titr. titr.

(g) (mg/100ml) (mg/l) (g) (ml) (ml) (ml) (g)

Försök 1 2,5180 1,259 12,590 3,297 94,698 52,184 96,894 0,315

Försök 2 4,0145 2,007 20,073 3,272 93,357 35,412 96,752 0,298

Försök 3 5,3729 2,686 26,865 3,287 91,855 25,968 98,331 0,295

Försök 4 7,5018 3,751 37,509 3,291 89,803 14,646 99,460 0,312

Försök 5 8,7397 4,370 43,699 3,301 88,694 9,977 97,972 0,294

Försök 6 10,0545 5,027 50,273 3,280 87,174 5,006 97,585 0,318

A B C D E F G H

Vikt filter+ Vikt massa Slutpunkt pDADMAC i pDADMAC i Ads. pDADMAC

massa KPVS filtratet filtratet på massa

(g) (g) (ml) (mg/100ml) (mg/l) (mg/g)

0,842 0,527 6,113 0,5460 5,4596 1,3523

0,809 0,511 8,549 1,1235 11,2349 1,7295

0,775 0,480 9,367 1,7061 17,0607 2,0429

0,816 0,504 7,825 2,5559 25,5592 2,3696

0,817 0,524 6,513 3,0764 30,7641 2,4693

0,834 0,517 3,961 3,7140 37,1402 2,5421

I J K L M N



 

 

 

 
 

 

 
 

  

  

Beräkningsexempel ytladdning

Provnummer "E4" - fabrik

pDADMAC pDADMAC pDADMAC Massa NaHCO3 Filtrat Total volym Vikt filter

500mg/l 0,001 M till titr. titr.

(g) (mg/100ml) (mg/l) (g) (ml) (ml) (ml) (g)

Försök 1 2,6026 1,301 13,013 3,598 94,306 51,485 93,134 0,288

Försök 2 3,9924 1,996 19,962 3,632 92,877 31,844 93,030 0,296

Försök 3 5,2738 2,637 26,369 3,586 91,684 21,932 93,007 0,299

Försök 4 7,5188 3,759 37,594 3,540 89,491 15,080 93,024 0,284

Försök 5 8,7489 4,374 43,745 3,576 88,235 10,116 93,037 0,300

Försök 6 10,0325 5,016 50,163 3,638 86,877 5,046 93,004 0,301

A B C D E F G H

Vikt filter+ Vikt massa Slutpunkt pDADMAC i pDADMAC i Ads. pDADMAC

massa KPVS filtratet filtratet på massa

(g) (g) (ml) (mg/100ml) (mg/l) (mg/g)

0,816 0,528 7,229 0,6290 6,2900 1,2731

0,815 0,519 8,045 1,1305 11,3049 1,6674

0,822 0,523 7,499 1,5296 15,2960 2,1164

0,800 0,515 8,485 2,5177 25,1768 2,4092

0,803 0,503 6,849 3,0299 30,2994 2,6724

0,837 0,535 3,411 3,0242 30,2418 3,7207

I J K L M N



 

 

 

Appendix IV; resultat av IC körning vid ytkolhydratanalys 
 

Prover och fukostabell 
 

 
 

Kalibreringslösningar med enzymer 2014-05-07

Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Totalt  anhydro

Prov-namn Arabinos Galaktos Glukos Xylos Mannos monosackarider

mg/100mg

A1-a 3,51 0,95 71,10 12,44 12,00 26,47

A1-b 3,51 0,99 71,04 12,45 12,01 26,45

B1-a 1,62 0,85 73,35 12,75 11,42 27,18

B1-b 1,47 0,88 73,44 12,78 11,42 27,03

A3-a 2,02 0,59 78,22 10,01 9,17 54,96

A3-b 1,95 0,59 78,27 10,02 9,17 54,80

B3-a 1,05 0,58 78,77 10,44 9,16 50,68

B3-b 1,02 0,58 78,78 10,44 9,18 50,65

A10-a 1,37 0,45 81,22 8,64 8,33 89,44

A10-b 1,38 0,45 81,21 8,64 8,33 89,31

B10-a 0,90 0,43 81,67 8,73 8,27 87,99

B10-b 0,89 0,43 81,67 8,74 8,28 87,91

A60-a 1,14 0,38 82,68 7,76 8,04 127,12

A60-b 1,10 0,38 82,71 7,77 8,04 126,79

B60-a 0,65 0,36 83,11 7,85 8,03 123,92

B60-b 0,67 0,36 83,10 7,84 8,03 123,97

Atot-a 1,07 0,36 82,45 7,68 8,44 132,66

Atot-b 1,05 0,36 82,47 7,68 8,44 132,76

Btot-a 0,65 0,35 82,82 7,76 8,42 129,17

Btot-b 0,64 0,35 82,82 7,76 8,42 129,23

Blank3a 31,87 1,22 48,72 5,09 13,10 3,42

Blank3b 31,25 1,18 49,27 5,16 13,14 3,40



 

 

 

 
 

  

Kalibreringslösningar med syra 2014-05-07

Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Rel mängd % Totalt anhydro

Prov-namn Arabinos Galaktos Glukos Xylos Mannos monosackarider

mg/100mg

A1-a 0,00 1,12 78,10 8,12 12,65 36,54

A1-b 0,00 1,15 78,07 8,13 12,65 36,53

B1-a 0,00 1,05 78,58 8,24 12,13 37,93

B1-b 0,00 1,07 78,57 8,24 12,12 37,84

A3-a 0,00 0,77 80,79 8,20 10,24 61,51

A3-b 0,00 0,77 80,80 8,19 10,23 61,41

B3-a 0,00 0,77 80,75 8,27 10,21 58,56

B3-b 0,00 0,77 80,74 8,26 10,22 58,54

A10-a 0,00 0,59 82,40 7,76 9,25 92,18

A10-b 0,00 0,59 82,40 7,75 9,25 92,06

B10-a 0,00 0,58 82,49 7,76 9,17 91,57

B10-b 0,00 0,58 82,48 7,76 9,18 91,52

A60-a 0,00 0,49 83,37 7,29 8,85 126,13

A60-b 0,00 0,49 83,37 7,29 8,85 125,87

B60-a 0,00 0,48 83,41 7,30 8,82 124,05

B60-b 0,00 0,48 83,42 7,29 8,82 124,08

Atot-a 0,00 0,47 83,06 7,23 9,24 131,26

Atot-b 0,00 0,47 83,06 7,23 9,23 131,37

Btot-a 0,00 0,46 83,11 7,24 9,19 128,85

Btot-b 0,00 0,46 83,10 7,24 9,19 128,91

Blank3a 0,00 1,38 84,47 0,32 13,83 17,14

Blank3b 0,00 1,37 84,48 0,33 13,82 17,15



 

 

 

  

Alla prov Area (prov) (area) Enbart enzymprov. Enbart sura prover

Cal1 22,5516 Kal1 20,9197 (area) (area)

Cal2 22,0407 Kal2 21,4388 Kal1 20,8936 Cal1 22,5516

Cal3 21,8637 Kal3 21,7126 Kal2 21,3786 Cal2 22,0407

Cal4 21,9551 Kal4 21,1203 Kal3 21,6473 Cal3 21,8637

Cal5 21,5857 Kal5 21,8915 Kal4 21,0068 Cal4 21,9551

Cal6 21,5977 Kal6 22,3079 Kal5 21,7422 Cal5 21,5857

Kal1 20,8936 Kal6 22,0234 Cal6 21,5977

Kal2 21,3786 Medel 21,732 A1-a 21,2487 Ref A 21,4877

Kal3 21,6473 STDAV 0,678 A1-b 21,7459 Ref B 21,3846

Kal4 21,0068 RSD % 3,12 Kal4 20,8608 Cal1 21,9748

Kal5 21,7422 A3-a 21,1291 Cal2 21,6713

Kal6 22,0234 A3-b 21,194 Cal3 21,9413

A1-a 21,2487 A10-a 21,3374 Cal4 21,694

A1-b 21,7459 A10-b 21,2613 Cal5 21,5885

Kal4 20,8608 Kal4 20,9775 Cal6 21,6159

A3-a 21,1291 Blank 3a 22,3011

A3-b 21,194 Blank 3b 22,3421 Medel 21,78233

A10-a 21,3374 B1-a 21,7917 STDAV 0,298775

A10-b 21,2613 B1-b 21,8915 RSD % 1,37

Kal4 20,9775 B3-a 21,3007

Blank 3a 22,3011 B3-b 21,3054

Blank 3b 22,3421 Kal4 21,115

B1-a 21,7917 B10-a 22,0306

B1-b 21,8915 B10-b 22,0552

B3-a 21,3007 A60-a 21,3835

B3-b 21,3054 A60-b 21,4387

Ref A 21,4877 B60-a 21,3285

Ref B 21,3846 B60-b 21,3532

Kal4 21,115 Kal4 21,1674

B10-a 22,0306 Atot-a 23,7052

B10-b 22,0552 Atot-b 23,6728

A60-a 21,3835 Btot-a 23,558

A60-b 21,4387 Btot-b 23,5239

B60-a 21,3285 Kal1 20,9197

B60-b 21,3532 Kal2 21,4388

Kal4 21,1674 Kal3 21,7126

Atot-a 23,7052 Kal4 21,1203

Atot-b 23,6728 Kal5 21,8915

Btot-a 23,558 Kal6 22,3079

Btot-b 23,5239

Cal1 21,9748 Medel 21,71321

Cal2 21,6713 STDAV 0,774728

Cal3 21,9413 RSD % 3,57

Cal4 21,694

Cal5 21,5885

Cal6 21,6159



 

 

 

Appendix V; koncentrationsförhållanden 
 

Sur hydrolys 

100 mg / 100 ml vätska. (1 mg/1ml) 

5 ml prov, spädning till 50 ml (5:50) (5/50 = 0.1; 0.1*1 = 0,1) 
--> 0.1 mg massa/ml vätska 

 

1 ml fukos till 50 ml kolv. 1 mg/50 ml --> 0,02 mg fukos /ml  
 

Spädning 5:25 

 
(5/25 = 0,2; 0,2*0,1 = 0,02)   0,02 mg massa/ml 

(5/25 = 0.2; 0.2*0.02 = 0,004)   0,004 mg fukos/ml 

 
Enzymatisk hydrolys 

100 mg massa 

1 ml fukos (20 mg/ml) 
13 ml buffert 

6 ml enzym-mix 

 

100 mg massa / 20 ml = 5 mg massa/ml 
20 mg fukos / 20 ml = 1 mg fukos/ml  

 

Spädning 1:250 (1 ml -> 50 ml; 5 ml -> 25ml) 
 

(1/250 = 0.004; 0.004*5 = 0,02)  0,02 mg massa/ml 

(1/250 = 0.004; 0.004*1 = 0,004)  0,004 mg fukos/ml 

 


