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1 

 

Sammanfattning 
Den här rapporten behandlar framställning av nanocellulosa, CNF, och hur det kemiska 
innehållet för barr- respektive lövmassa påverkar framställningen. De massor som använts i 
undersökningen var båda ursprungligen från oblekta sulfatmassor. De blev först 
kloritdelignifierde och genomgick sedan alkalisk extraktion för att ta bort hemicellulosan. 
Innan massorna homogeniserades enzymbehandlades de med endoglukanas. De erhållna 
nanofibrerna karakteriserades genom kolhydratsanalys, mätning av polymerisationsgraden, 
konduktometrisk titrering, mätning av transmittans, AFM, röntgendiffraktion, centrifugering 
och DLS.  

 
Utifrån resultaten kunde det ses att mellan barr- och lövmassorna var barrmassan det bästa 
alternativet vid framställning av nanocellulosa. Inom barrmassorna var den 
kloritdelignifierade barrmassan det bästa alternativet vid framställning av nanocellulosa.   
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Abstract 
The purpose of this report is to study the manufacturing of nanocellulosa, CNF, and how the 
differences between softwood and hardwood influence the production. The pulps that were 
used in this experiment were originally from both unbleached kraft pulps. They were firstly 
bleached using chlorite and then alkali extracted to remove hemicellulose. Prior to 
homogenization the different bleached pulps were treated with an endoglucanase enzyme. The 
various derived nanofiber qualities were characterized using carbohydrate analysis, DP 
measurement, conductiometric titration, transmittance, atomic force microscopy, x-ray 
diffraction, centrifugation and dynamic light scattering.  
 

From the results it could be seen that, between the softwood and hardwood, the softwood was 
the best alternative for the production of nanocellulose. Among the softwood pulps the 
chlorite-bleached softwood pulp was the best precursor for the production of nanocellulose.   
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Introduktion 

Ett problem i dagens samhälle är användningen av icke förnyelsebara råvaror. Detta medför 
en allt större efterfrågan på produkter från förnyelsebara råvaror, exempelvis träd. Cellulosa, 
som är en av tre huvudkomponenter i träd, ses som en potentiell kandidat för hållbara 
produkter (1). Cellulosa i form av fibrer används idag främst till olika typer av papper samt 
kartong. Efterfrågan av tidnings- och tryckpapper minskar i takt med den tekniska 
utvecklingen vilket medför att nya användningsområden för cellulosa bör utvecklas (2). Ett 
intressant forskningsområde för detta är framställning och användning av nanocellulosa. Den 
här rapporten behandlar framställningen av nanocellulosa, CNF, från barr- respektive 
lövmassa. Utifrån detta kommer den kemiska sammansättningen hos varje massa jämföras 
samt analyseras för att se hur den påverkar framställningen av nanocellulosa. 
 

Förutom cellulosa innehåller trädet lignin och hemicellulosa där de tillsammans fungerar som 
en matris runt cellulosafibrillerna (3). Sammansättningen av cellulosa, hemicellulosa och 
lignin varierar beroende på typ av träd. Generellt sägs det att veden består av en tredjedel av 
varje huvudkomponent (4). Cellulosan är uppbyggd av cellobiosrester, en disackarid, medan 
hemicellulosa är en grupp polysackarider som består av olika typer sockerrestgrupper, med 
kortare kedjor än cellulosan, och sidogrupper. Detta gör att hemicellulosan inte lika lätt kan 
kristallisera (5). Beroende på råmaterial skiljer sig mängden hemicellulosa, i lövved finns 
glukuronoxylan och glukomannan medan i barrved finns glakatoglukomannan och 
arabinoglukoronoxylan (3). Cellulosans struktur är lika i både löv- och barrträd. Lövvedens 
lignin har två metoxy-grupper medan barrvedens lignin har endast en (6) (7). Lövveden har 
kortare fibrer än vad barrveden har (4). 

Nanocellulosa 
Cellulosa består av cellobios som är sammanlänkade till långa kedjor med upp till 10 000 
repeterande enheter. Dessa kedjor kristalliserar och bildar fibriller med en diameter på ca 3,5 
nm vilket är de minsta strukturella elementen i ett träd (8) (9). Fibrillerna aggregerar vidare 
till fibrillaggregat vilka sedan bygger upp fibern (10) (11). Fibrillerna benämns olika beroende 
på deras tjocklek. En fibrill med en tjocklek mellan 20-60 nm benämns som fibrillaggregat 
medan en fibrill med en tjocklek på cirka 3,5 nm benämns som fibrill. 

 
Ett samlingsnamn för nanofibrer är nanocellulosa. Nanocellulosa har en längdskala i 
mikroskala och en bredd i nanoskala (12). Det finns olika typer av nanocellulosa; cellulosa 
nanofibrer (CNF), bakteriell nanocellulosa (BNC) och nanokristallin cellulosa (NCC). CNF är 
oftast material med stor inhomogenitet och framställs genom homogenisering (13) (14). BNC 
framställs från aerobiska bakterier genom fermentering. NCC erhålls genom behandling av 
naturliga fibrer med syrahydrolys (13).  

Kokningsmetoder  
För att kunna använda fibrerna ifrån träd behöver dessa friläggas med antingen kemiska eller 
mekaniska metoder. De dominerande kemiska metoderna är sulfatkokning och sulfitkokning. 
Till volym är den vanligaste kemiska massatillverkningsprocessen sulfatkokning där 
koksvätskan är vitlut som innehåller jonerna OH- och HS- vilket gör att det mesta av ligninet 
från massan elimineras (3). För att bli av med ligninet i massan bryts ligninet ned till fragment 
som hålls i lösning av hydroxidjoner. Därefter avlägsnas de från massan (3). Denna process 
sker under höga temperaturer som pendlar mellan 160-170̊ C (3). I sulfitkokning fås 
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koksvätskan genom absorption av SO2 (g) med en alkalibas i en lösning (3) (15). Med ett lågt 
pH kan ligninet elimineras från massa genom att det till exempel kondenseras (16).  
 

Blekning av pappersmassa görs traditionellt för att få bort lignin från massan som ger vitare 
papper. För att få bort ytterligare lignin efter koksteget används mer selektiva kemikalier. 
Detta görs för att inte få en massa med ett för lågt kolhydratinnehåll och för att undvika en 
försämring av masstyrkan på grund av en för kort kedjelängd (3). Kloritdelignifiering är ett 
blekningssteg som bleker massan utan att styrkan hos massan påverkas. Vid låga pH och 
temperaturer över 20˚C fungerar klorit som ett väldigt starkt oxidationsmedel (17). Själva 
blekningssteget går ut på att låta vedmassa blandas med kloritlösning för att sedan ställas i ett 
vattenbad på cirka 70˚C under 2 timmar. Kloriten tar selektivt bort lignin från barrved. Vid 
blekningssteget kommer Klason-lignin att försvinna från massan medan 
polymerisationsgraden hos massan inte påverkas (18) (19).   

 
Alkalisk extraktion är en metod som kan användas för att separera hemicellulosan från 
massan samt för att bli av med lignin (3) (20). Separationen av hemicellulosan sker genom att 
acetylgrupperna i hemicellulosan avspaltas i en hydrolysering. Därefter sker en peeling-
reaktion där sockergrupperna från hemicellulosan avspaltas vilket resulterar i att 
hemicellulosan blir kortare och kan lösas ut i vattenfasen (3).  Om en väldigt stark bas eller 
syra tillsätts till massan kan cellulosa I, som är den mest förekommande formen av cellulosa, 
omvandlas till cellulosa II som har en annan kristallin struktur än cellulosa I (3).  

Homogenisering av nanocellulosa 
CNF utvecklades först av Herrick et. al (21) och Turbak et. al (22) under 1970-talet genom att 
en pappersmassa utsattes för högtryckshomogenisering vilket resulterade till att fibrerna 
upplöstes till fibriller (23) (24) (25). Upplösningen av fibrerna till fibriller främjas av höga 
skjuvkrafter, höga tryckfall, turbulenta flöden och friktionskrafter mellan partiklarna (23). 
CNF framställs vanligtvis från kemisk vedmassa genom högtryckshomogenisation eller 
genom malning (13) (26). Sulfitmassa har visat sig vara enklare att delaminera än 
sulfatmassan (3) (13) och en högre laddningstäthet underlättar även delamineringen (27) (13). 
Framställning av CNF är en satsvisprocess då homogenisatorn måste stoppas och rengöras så 
fort fibrerna orsakar stopp i den. Detta gör det svårt att uppnå en eftersträvad kontinuerlig 
process. Ett annat problem med denna process är att den kräver en enorm energikonsumtion 
när fibrerna passerar igenom homogenisatorn flera gånger. Ett approximativt värde på 
energiförbrukningen för framställning av CNF från sulfitmassa, utan förbehandling, är 27 000 
kWh/ton (13) (28). Genom att förbehandla cellulosan innan homogenisationen kan 
energiförbrukningen minskas med så mycket som 91-98% (28) (13).  

Förbehandling av cellulosa 
För att minska energiförbrukningen samt öka körbarheten genom homogenisatorn används 
olika typer av förbehandlingar på massan. De tre vanligaste förbehandlingsprocesserna för att 
erhålla CNF är enzymer, kemisk modifiering eller mekaniska metoder (13) (26). Dessa 
processer fungerar genom att på olika sätt underlätta delamineringen (13). Förbehandlingen 
gör att fibrerna lättare separerar vilket resulterar i en mindre energiförbrukning samt ett högre 
utbyte av nanofibrer (13) (14).  
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TEMPO-oxiderad cellulosa nanofibrer (TOCN) är ytterligare en typ av förbehandling för 
nanocellulosa. Den framställs från cellulosa som förbehandlas genom att cellulosan oxideras 
med TEMPO(2,2,6,6- tetrametyl- piperidine-1-oxyl), NaBr och NaClO vid neutralt till högt 
pH. TEMPO-oxidationen skapar karboxylgrupper på cellulosafibrillernas yta vilket ger 
upphov till anjoner. De anjoniska karboxylgrupperna påverkar disintegreringsprocessen 
genom elektrostatisk repulsion mellan fibrillerna och att vätebindningarna blir svagare utan att 
påverka mikrofibrillernas natur av cellulosa (29) (30). 

 
Vid förbehandling med enzymer kan olika slags enzymer användas, en av dessa är 
endoglukanas. Den påverkar endast cellulosan och inte hemicellulosan (28). Den aktiverar 
cellulosan genom att klyva itu den amorfa delen av cellulosan, som ligger på ytan av fibern. 
Den kristallina regionen kan inte brytas ned av detta enzym. Endoglukanas aktiverar även 
cellulosan genom nedbrytning mellan mikrofibrillerna. Detta leder till en kortare kedja, ökad 
svällning samt ökad exponering av den kristallina ytan (31) (32) (28). Mängden enzym måste 
vara välanpassad, en låg enzymdosering önskas för att uppnå önskvärda materialegenskaper 
och en hög polymerisationsgrad. För mycket enzym minskar polymerisationsgraden (28). Den 
kemiska massan behöver inte gå igenom homogenisatorn lika många gånger vid en 
enzymatisk förbehandling vilket sänker processkostnaden (33). 

Påverkan av olika kemiskt innehåll  
Många olika faktorer inverkar på nanocellulosans egenskaper varav mängderna av lignin och 
hemicellulosa är de två viktigaste. De flesta studier som har utförts på nanofibriller har dock 
bara använt fiber som har förbehandlats för att avlägsna lignin och hemicellulosa för 
framställning av CNF (34). Det har visat sig att förbehandling av trämassan förenklar 
framställningen av nanocellulosa på så sätt att det bland annat minskar tilltäppning i 
produktionsapparaturen (35). Dock har det på senare år kommit rikligt med indikationer om 
att det finns goda skäl att behålla såväl ligninet som hemicellulosan i träet då nanocellulosa 
tillverkas. 

 
Det har bland annat visat sig att ligninhaltiga nanofibriller (LCNF) kan produceras med högt 
utbyte samtidigt som de har lägre produktionskostnader jämfört med deras blekta 
motsvarigheter då mindre kok- och blekningsmedel behöver användas (36). Vidare minskar 
lignin såväl polariteten som hydrofiliciteten för nanocellulosan och kan även påverka 

fibrilldiametern (37) (34). Enligt studier har det visats sig att lignin skulle kunna ha en positiv 
effekt på fibrilldiametern vid sönderdelning. Detta tros vara en effekt av ligninets förmåga att 
avlägsna radikaler, något som även påstås resultera i en bättre cellväggsnedbrytning (35) (34). 
Därutöver har det med hjälp av viskositetsstudier spekulerats huruvida förmågan för radikaler 
att avlägsnas även kan förhindra rekombinering mellan cellulosaradikaler, något som 
ytterligare underlättar fibrilleringen (37). 
 

Ligninets närvaro i träet förbättrar avsevärt vattenavlägsnande i filtreringsprocessen under 
framställning av papper baserade på nanocellulosa. Ligninet fungerar som ett fyllmaterial i 
CNF i ligninhaltiga nanopapper. Fibriller med högre ligninhalt bildar därför nanopapper med 
jämnare ytor och minskar mikroporerna i såväl antal som i storlek (34) (35). 
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Styrkan i ligninhaltiga nanopapper är helt jämförbart med de som har behandlats med 
blekningsmedel. Ligninet ger nanopappret en lägre ytenergi och en elektrondoneringsförmåga 
vilket resulterar i att det inte blöts ned lika lätt som ett nanopapper med låg ligninhalt. 
Dessutom gör ligninet också nanopapprena mer kompakta och detta bidrar ytterligare till 
hydrofobiciteten (34) (35). Ligninhalten har visat sig påverka viskositeten i nanocellulosa. En 
högre ligninhalt medför en högre viskositet (35). Det har även visat sig att nanocellulosa med 
hög lignin- och hemicellulosahalt är tunnare och har högre densitet än nanocellulosa som har 
behandlats för att avlägsna dessa ämnen (35).  
 

Utöver lignin påverkar även mängden hemicellulosa nanocellulosans egenskaper. Högre 
halter av hemicellulosa har visat sig förbättra effektiviteten i produktionen av nanocellulosa 
(38) (35). Experiment har visat på att mängden hemicellulosa och lignin är de faktorer som 
kraftigast påverkar laddningstätheten i nanofibrerna. Ju högre mängd hemicellulosa desto 
högre laddningstäthet. En hög laddningstäthet leder till att nanocellulosa kan framställas mer 
effektivt. Detta beror på att de laddade grupperna skapar repulsionskrafter mellan 
nanofibrillerna, något som i sin tur försvagar makrostrukturen (35). Som exempel har xylos i 
lövved större potential än annan hemicellulosa till att bli laddad vilket skulle kunna underlätta 
separering av fibrillerna (27). 

Karakterisering 

Genom att mäta viskositeten ([η]) kan en uppfattning om polymerisationsgraden 𝑃! fås genom 
att använda Mark-Houwink-Sakuradas ekvation, ekvation 1. 

 

𝜂 = 𝐾′𝑃!! [1] 

Där K’= 1.26 ml/g och a=0.806. Massan behöver blekas innan viskositetsmätningen eftersom 
ligninhalten i massan som ska analyseras inte får vara för hög.  För att mäta viskositeten 
används en lösning som innehåller cuprietylendiamin (CED) och en viskositetskapillär (39). 

 
Kolhydrater i pappersmassa kan analyseras med jonkromatografi. Innan analysen måste den 
torra pappersmassan förbehandlas genom hydrolys. Vid hydrolys i stark mineralsyra bryts 
kolhydratspolymererna ned till en mix av deras monomerer huvudsakligen arabinos, galaktos, 
glukos, xylos och mannos (40) som sedan analyseras (41).  

	

En metod för att bestämma lignininnehållet i massan är genom syrahydrolys, där svavelsyra 
används för att främja hydrolys av kolhydrater. Det finns två olika typer av lignin, ett som är 
syralösligt och ett som är syra-olösligt, så kallat Klason-lignin. I det andra hydrolyssteget 
kommer det syra-lösliga ligninet att brytas ned. Behandlingen isolerar syra-olösligt lignin som 
kan filtreras av och mängden kan bestämmas. Om mängden syralösligt lignin är för högt 
behöver den bestämmas för att sedan kunna adderas till Klason-ligninet som en 
korrektionsfaktor av det totala lingininnehållet (42). 

 
Centrifugering är en metod som mäter det gravimetriska utbytet av de mest finfördelade 
nanofibrerna som stannar i en supernatant fas. Detta sker genom att de stora partiklarna med 
liknande densitet sedimenterar snabbare än småpartiklar vilket gör att de hamnar på botten i 
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en så kallad pellet, istället för i en supernatant fas. Nanofibrerna i det gravimetriska fältet blir 
direkt beroende av laddningstätheten av provet där en högre laddning leder till en mindre 
utfällning på grund av ökad kollodial stabilitet. Ett annat sätt att följa disintegreringen av 
fibrer till de mest finfördelade nanofibrerna är genom att mäta transmittansen och 
ljusspridningen, där en högre transmittans och lägre ljusspridning motsvarar högre andel 
finfördelade nanomaterial. Detta eftersom de mest finfördelade nanofibrerna är för små för att 
sprida ljus (43).  Ett exempel på denna metod är UV-VIS spektroskopi. 

 
Dynamic Light Scattering (DLS) är en spektroskopisk metod. DLS tar reda på den 
hydrodynamiska radien hos nanofibrerna. Den hydrodynamiska radien är beroende av andelen 
fibrillaggregat som finns i varje massa och den påverkas av laddningsdensiteten samt längden 
och styvheten hos fibrerna (14).  
 

En mikroskopisk metod som kan användas för att karakterisera massorna är Atomic Force 
Microscopy (AFM). Vid AFM plockas fibrerna från den supernatanta fasen upp på en 
kiselplatta som har plasmabehandlats för att sedan analyseras i mikroskop (43).  
 

Röntgendiffraktion är en metod för att karakterisera proven. Med röntgendiffraktion kan 
kristallstrukturen i proven bestämmas. Proven bestrålas med röntgenstrålar och ett 
diffraktionsmönster bildas. Kristallstrukturen kan bestämmas ur diffraktionsmönstret (44). 
 

Konduktometrisk titrering är en metod för att mäta total mängd av laddade grupper. Massan 
tvättas i syra för att karbonylgrupperna ska bli protonerade. Konduktansen mäts allt eftersom 
att natriumhydroxid adderas till lösningen. En titrerkurva fås och med hjälp av ekvation 2, se 
nedan, kan laddningen på massan bestämmas (6). 

 

𝑛 =
𝐵 − 𝐴 ∗ 𝐶

𝑚 ∗ 10! [𝜇𝑚𝑜𝑙] 
[2] 

Där 𝐵 är volymen 𝑚𝑙  där högra linjen korsar den horisontella linjen och 𝐴 är volymen [ml] 
där den vänstra linjen korsar den horisontella linjen (se bilaga 1). 𝐶 är den exakta 
koncentrationen av NaOH-lösningen [𝑚𝑜𝑙/𝐿]. 𝑚 är den torra massan av provet (6).   
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Laborationsutförande 

Kloritblekning 
Sextio gram torr sulfatmassa av både löv och barrved blektes. Till vardera massa tillsattes 0.6 
g klorit/g torr massa, 0.6 ml ättiksyra/g torr massa samt avjoniserat vatten så att vätskan 
uppgick till 32 gånger mer än massan. Blandningarna blandades väl och lades i ett vattenbad 
på 70°C i två timmar. Massorna tvättades sedan 5 gånger med vardera 3 liter avjoniserat 
vatten och lades i en kyl för förvaring.  

Alkalisk extraktion 
NaOH-lösning med en koncentration på 9 mass% tillsattes till respektive massa och stod i 1 
timme. Efteråt tvättades massorna så att massorna blev neutrala, 4 gånger om cirka 3 liter.  

Kolhydratsanalys 
200 mg av vardera massa vägdes upp och blandades med 3 ml 72 conc% H2SO4 i en 100 ml 
glasburk. Glasburkarna ställdes i en desikator med vakuum i 1 timme. Efter 1 timme togs de 
ut och blandades om ytterligare för att sedan ställas tillbaka i 20 minuter i desikatorn. Efter 
detta tillsattes 84 ml mili Q vatten till varje prov och blandades. Proven ställdes in i en 
autoklav i 120 minuter i 125°C. Samtidigt i autoklaven placerades en sockerreferens. 
Referensen bestod av en blandning av 20 mg arabinos, 20 mg galaktos, 150 g glukos, 30 mg 
mannos och 30 mg xylos samt 3 ml 72 conc% H2SO4 och 84 ml mili Q vatten. 

 
Efter autoklaven filtrerades varje prov genom glasfiber filterpapper och tvättades med 5 ml 
varmt mili Q vatten två gånger. Den filtrerade lösningen överfördes till en 100 ml kolv för att 
sedan spädas vidare. På glasfiber filtren stannade Klason-ligninet som tvättades med 100 ml 
varmt mili Q vatten följt av 100 ml kallt mili Q vatten. Filterpapprena lades i aluminiumfolie 
och torkades sedan i 105°C över natten.  

 
De filtrerade lösningarna från ovan samt sockerreferensen späddes ut till en total volym på 
100 ml. 5 ml togs från varje utspädd provlösning och lades i sex nya kolvar för att sedan 
spädas med avjoniserat vatten till 50 ml. Ur den utspädda sockerreferensen pipeterades 0.5, 1, 
2, 4, 8, 12 och 16 ml och späddes till 100 ml med avjoniserat vatten. Sedan överfördes alla 
lösningar till IC-vialer. Alla referenser kunde överföras direkt i IC-vialerna medan alla 
provlösningar behövdes filtreras genom ett 45µm sprutfilter. Därefter sattes IC-vialerna in i 
en IC-maskin (ICS-300, DIONEX, USA) för analys. 

Viskositetsmätning 
150 mg torr massa och 25 ml avjoniserat vatten blandades. Därefter tillsattes 25 ml CED-
lösning och blandades ytterligare 30 minuter. Proven fick sedan stå i ett vattenbad, 24.8˚C, i 
30 minuter. När proven hade stått i ett vattenbad mättes tiden för proven att passera en viss 
volym.  Med hjälp av ekvation 1 kan polymerisationsgraden,  𝑃!, beräknas från den uppmätta 
viskositeten, η. Noggrannheten på de uppmätta tiderna på massorna innan 
enzymbehandlingen var inom några tiondelssekunder medan noggrannheten på de uppmätta 
tiderna på massorna som genomgått enzymbehandlingen var inom endast några få 
hundradelar. 
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Malning 
Innan malning blötlades fibrerna till en koncentration på 1-2 % i minst ett dygn. Efter att 
massorna hade löst upp sig filtrerades de och justerades till en koncentration på ca 10 %. 
Malningen av massorna skedde med en PFI-malningsmaskin som kördes i 10 000 varv. 
Energiförbrukningen för malningen var ungefär 230 kWh/ton. 

Enzymbehandling 
Vattnet i massorna byttes ut mot en fosfatbuffert, innehållande 0.044 mmol NaH2PO4 och 
0.068 mmol Na2HPO4 med pH 6.88 till en masskoncentration av 10 %. Dosen enzymer var 25 
ECUg torr massa. Lösningen med endoglukanas enzym (FIBERCARE®, NOVOZYME, 
DANMARK) innehöll 4500 ECU/g lösning. Enzymerna tillsattes till massorna som lades i ett 
vattenbad på 55˚C. Efter 50 minuter blandades de om för att sedan ligga i 30 minuter till i 
vattenbadet. Enzymerna avaktiverades genom att påsarna lades i ett vattenbad på 95˚C i 15 
minuter. Massorna späddes sedan ut till en koncentration av 2 % med avjoniserat vatten och 
natriumazid på en koncentration på 0.05 %. 

Homogenisering 
De enzymbehandlade massorna homogeniserades (MICROFLUIDIZER M-110EH, 
MICROFLUIDICS CROP, USA) vid en koncentration på ca 2 %. Vid första passagen 
användes kamrar med storleken 400 respektive 200 µm och ett tryck på 750-900 bar. För 
andra till femte passagen användes kamrar med mått på 200 respektive 100 µm och ett tryck 
på 1600-1650 bar. Energiförbrukningen för respektive massa var 14 000 kWh/ton. 

Konduktometrisk titrering 
1 gram fluffad massa vägdes upp och tvättades två gånger med 300 ml 0.01 M HCl under 45 
minuter. Massan tvättades sedan med 450 ml avjonat vatten under 20 minuter. Därefter 
filtrerades massan av för att blandas med 10 ml 0.01 M NaCl-lösning, 0.5 ml 0.1 M HCl samt 
500 ml vatten. Lösningen titrerades med 0.1 M NaOH-lösning som tillsattes i omgångar på 
0.1-1 ml. Under tillsatts av NaOH-lösningen bubblades även N2 i lösningen för att förhindra 
bildandet av kolsyra från jämviktsreaktionen mellan vatten och koldioxid. Laddningstätheten 
kunde sedan fås från ett titreringsdiagram med hjälp av ekvation 2. 

Transmittans 
Transmittansen hos de homogeniserade massorna analyserades i en UV-VIS spektrofotometer 
(UV-255O[PC], SHIMADZU, JAPAN) vid en koncentration på 0.1 %. Ett spektrum från 300-
800 nm mättes med avjonat vatten som referens. 

Röntgendiffraktion 
Pappren gjorda av de homogeniserade massorna, med en diameter på 4 cm, mättes med en 
röntgenmaskin (X’Pert PRO XRD, PANanalytica, The Netherlands) för att studera 
molekylärstrukturen. Diffraktionsmönstret gavs genom att använda en steglängd på 0.020 
grader mellan 5 till 50° (2θ) med en CuKα-strålning (1.5418 Å). Kristallinitetindexet mättes 
från förhållandet mellan intensiteten av det kristallina området (002) då 2𝜃 = 22°− 24° och 
det amorfa området (101) vid 2𝜃 = 18°− 20° (45) och bredden på kristalliniteten 
uppskattades med Scherrer ekvationen (46).  
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Centrifugering 
Massorna, med en mass-koncentration på 0.1 %, centrifugerades. För att undvika felkällor 
användes två olika maskiner, (MINI SPIN PLUS, EPPENDORF AG, GERMANY) eller 
(AVANTI® J-E CENTRIFUGE, BECKMAN COULTER, USA). Proverna centrifugerades 
under 45 minuter med en hastighet av 9800 rcf.  

AFM 
Den supernatanta fasen som erhölls vid centrifugeringen lades på kiselplattor. Kiselplattorna 
hade först tvättats och sedan plasmabehandlats i 5 minuter. De aktiverades sedan genom att 
doppa dem i en lösning av 0.1 M NaOH och sedan 10 sekunder i en 0.1 g/l lösning av PEI. 
Plattorna doppades sedan i 30 sekunder i en 0.3 g/l lösning av CNF. Analysen utfördes sedan i 
en AFM-maskin (OPTIZOOM, NICON INC, USA) med hjälp av programvaran ScanAsyst.  

DLS 
En kyvett fylldes med den supernatanta fasen som erhölls vid centrifugering. Kyvetten 
placerades i en maskin (NANO-ZS, MALVERN INSTRUMENTS, UK) och resultat erhölls. 
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Resultat och diskussion 

De massorna som experimenten har utförts på förklaras i tabell 1.  

Tabell 1 Beteckningarna för respektive massa från utförandet 

Massa Beteckning 

Obehandlad barmassa B0 

Kloritblekt barmassa B1 

Alkaliskextraktion + kloritblekt barmassa B2 

Obehandlad lövmassa L0 

Kloritblekt lövmassa L1 

Alkaliskextraktion + kloritblekt lövmassa L2 

 

 
Figur 1 Papper gjorda på barrmassor från vänster: B0, B1 och B2     

 

Figur 2 Papper gjorda på lövmassor från vänster: L0, L1 och L2 
 

Figur 1 & 2 visar hur massorna såg ut beroende på vilken behandling de hade genomgått.



 

 

Kolhydratsanalys efter alkaliskextraktion 
Tabell 2 Resultat från kolhydratsanalysen innan enzymbehandlingen 

Prov Xylos 
[%] 

Mannos 
[%] 

Galaktos 
[%] 

Arabinos 
[%] 

Totalt 
[%] 

Klason-lignin 
[%] 

B0 7,40 6,12 0,59 0,87 14,98 7,00 

B1 8,02 6,65 0,33 0,86 15,86 0,24 

B2 1,71 4,75 0,12 0,16 6,73 0,90 

L0 15,96 0,26 0,10 0,00 16,33 1,60 

L1 14,82 0,26 0,06 0,00 15,14 1,50 

L2 7,42 0,24 0,03 0,00 7,70 1,14 

 

Från tabell 2 kan ses att mängden hemicellulosa är relativt konstant mellan de obehandlade 
massorna och de massorna som enbart är blekta. Detta stämmer överens med teorin att 
kloritdelignifiering inte tar bort hemicellulosan. Vid alkalisk extraktion minskar halten 
hemicellulosa vilket kan ses i tabell 2. Detta är rimligt då alkaliska extraktionen ska separera 
hemicellulosan från respektive massa.  

Mängden Klason-lignin, som även det kan studeras i tabell 2, minskar markant efter massorna 
har genomgått kloritdelignifiering. Blekningen avlägsnar de färgade komplexen genom att 
reagera bort de ljusabsorberande dubbelbindningarna. Ligninet som är kvar i de blekta 
massorna är ofärgat lignin vilket gör att massorna uppfattas som vita. Från tabell 2 kan ses att 
mängden lignin är högre i B2 än i B1. Detta är ett oväntat resultat eftersom halten lignin inte 
ökar vid alkalisk extraktion utan tvärtom, förväntas minska. Denna skillnad är dock ytterst 
liten, i storleksordning bara några milligram. I och med att felkällorna i experimentet är större 
än några milligram kan det ses som att mängden lignin är densamma i B2 som i B1. Mängden 
lignin i L0, L1 och L2 kan även det ses som konstant. Att det finns mer Klason-lignin i B0 än 
L0 beror på att barrved innehåller mer lignin än lövved efter massakokning. 
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Kolhydratsanalys efter enzymbehandling 
I tabell 3 kan mängderna av de olika monomerer av hemicellulosa samt Klason-lignin efter 
enzymbehandling studeras.   

Tabell 3 Resultat från kolhydratsanalysen efter enzymbehandlingen 

Prov Xylos 
[%] 

Mannos 
[%] 

Galaktos 
[%] 

Arabinos 
[%] 

Totalt 
[%] 

Klason-lignin 
[%] 

B0 7,73 6,30 0,65 0,96 15,65 9,37 

B1 7,41 6,00 0,31 0,84 14,56 2,31 
B2 1,57 4,26 0,12 0,17 6,12 2,01 

L0 14,38 0,00 0,12 0,00 14,50 2,88 
L1 14,42 0,23 0,00 0,00 14,66 2,89 

L2 6,85 0,46 0,07 0,04 7,42 2,69 
 

Vid jämförelse av tabell 2 och tabell 3 kan det ses att mängderna av respektive hemicellulosa 
är konstant. Detta betyder att enzymbehandlingen inte har påverkat hemicellulosan. Däremot 
kan det ses att halten Klason-lignin ökat under enzymbehandlingen vilket inte bör ske. 

En teori till att halten Klason-lignin ökar efter enzymbehandlingen är att enzymbehandlingen 
plockade bort en del av kolhydraterna vilket då skulle resultera i en ökad halt Klason-lignin. 
Dock är hemicellulosahalterna i tabell 2 & 3 liknande före och efter enzymbehandlingen 
vilket inte stödjer denna teori.  

Liknande skulle det kunna vara en effekt av att den totala glukoshalten har minskat vid 
enzymbehandlingen. Vid enzymbehandlingen kan cellulosan ha brutits ned till mindre 
beståndsdelar som tvättats bort. Detta skulle kunna förklara de förhöjda siffrorna för Klason-
ligninet. Dock skulle detta även innebära att en ökad halt hemicellulosa vilket inte stämmer 
enligt tabell 3. En orsak till det här kan vara att lika mycket cellulosa som hemicellulosa har 
försvunnit. 

En annan teori kan vara att värdena för Klason-lignin från tabell 3 inte bara innehåller 
Klason-lignin utan även protein. När proteinet som finns i massan bryts ned till mindre 
peptider kan det kondenseras in till Klason-ligninet, varav det resulterar i att Klason-ligninet 
ökar i tabell 3.  
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Viskositetsmätning 
Tabell 4 Polymerisationsgraden för respektive massa innan samt efter enzymbehandlingen 

Prov Innan enzymbehandling Efter enzymbehandling 

B0 6756 2873 

B1 5271 1928 

B2 4912 680 

L0 4277 1718 

L1 3760 1334 

L2 3901 619 

I tabell 4 framgår det att polymerisationsgraden minskar desto mer behandlade massorna är 
samt även efter enzymbehandlingen. Detta var förväntat ty behandlingen av massorna sliter 
dem samt att enzymerna klipper i cellulosan. De erhållna värdena kan jämföras med 
polymerisationsgraden för obehandlad cellulosa som är cirka 10 000 (3). 
Polymerisationsgraden för de massorna som har genomgått den alkaliska extraktionen, L2 
respektive B2, minskar mest under enzymbehandlingen. Detta kan bero på att den alkaliska 
extraktionen, som var relativt stark, har gjort så att den kristallina cellulosan sitter glesare och 
det i sin tur leder till att enzymet kommer in och kan klippa cellulosan mer. Ytterligare ett 
resultat som stödjer denna teori är resultaten från röntgendiffraktionen, se bilaga 2. Där visas 
att en annan kristallin struktur finns i de proverna som har genomgått den alkaliska 
extraktionen.  
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Konduktometrisk Titrering 
Laddningstätheten beräknades med hjälp av ekvation 2 och titreringskurvorna som erhölls kan 
ses i bilaga 1. De erhållna värdena kan ses i tabell 5. 

Tabell 5 Laddningen från titreringen för respektive massa efter enzymbehandlingen 

Prov Laddning [µmol] 

B0 125 

B1 99 

B2 68 

L0 117 

L1 76 

L2 63 

 

Från tabell 5 kan det ses att laddningen är som störst för de obehandlade massorna och lägst 
för de massorna som har genomgått kloritdelignifiering samt alkalisk extraktion, vilket var 
förväntat. Detta eftersom de grupper som har störst potential att bära på laddning tas bort 
under behandling. Hög laddning bör medföra att nanocellulosa framställs mer effektivt vid 
homogeniseringen ty hög laddningsdensitet underlättar delamineringen.  
Laddningen på lövmassor brukar vara högre än laddningen på barrmassorna eftersom 
lövmassorna innehåller mer xylos, se tabell 3. Xylos är den monomer som har störst potential 
att bära laddning då den fungerar som en indirekt indikator eftersom metylglukoronsyra och 
hexenuronsyra, som är sidogrupper till denna polysackarid, bär på laddningarna. Resultaten 
från den konduktometriska titreringen, tabell 5, visar dock att barrmassorna har högre 
laddning.  
En teori kring varför barrmassorna har högre laddning än lövmassorna kan vara att vid 
kraftkokning av lövmassan kan hexeronsyragrupper ha bundit sig på xylanet. Eftersom xylos 
finns mest i lövmassorna kommer flest hexenuronsyra- och metylglukuronsyragrupper att 
erhållas i lövmassan än barrmassan. Hexenuronsyra är en syra som bildas vid massakokning 
från metylglukuronsyrarester och är det som gör att papper blir gult efter ett tag. Den har lätt 
för att bära laddningar och elimineras ofta vid blekning. Detta skulle resultera i att de grupper 
som förmodligen bär mest laddning försvinner vilket gör att massorna sjunker kraftigt i 
laddning.  
Den konduktometriska titreringen utfördes endast en gång per massa vilket medför en relativt 
stor osäkerhet i de uppmätta värdena. Fler mätningar behövs göras för att dra några säkra 
slutsatser. Dock följer alla värden samma trend, att lövmassorna har lägre laddningstäthet än 
barrmassorna. 
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Transmittans 
Transmittansen på massorna som genomgått 5 passager genom homogenisator kan ses i figur 
3 & 4. 

  
Figur 3 Resultaten från transmittansen för barrmassorna                 Figur 4 Resultaten från transmittansen för lövmassorna 

Transmittansen på massorna som genomgått 2 passager genom homogenisatorn kan ses i figur 
5 & 6. 

  
Figur 5 Transmittansen för barmassorna efter 2 passager               Figur 6 Transmittansen för lövmassorna efter 2 passager 

Resultaten från transmittansen tyder på att massorna som har genomgått blekning samt 
alkalisk extraktion, L2 & B2, har erhållit minst finfördelade nanofibrer. Detta då en låg 
transmittans tyder på en dålig sönderfördelning. Efter 5 passager, figur 5 & 6, har 
transmittansen fördubblats jämförelsevis med vid 2 passager. Detta beror på att massorna har 
blivit mer sönderdelade vilket har gett mer finfördelade nanofibrer.  

Från figur 3 & 4 kan det ses att B1 har högst transmittans. Detta ger, vid jämförelse av 
erhållna nanofibrer per använd energi, att B1 är mest energieffektiv.  Utav lövmassorna har 
L0 högst transmittans vilket resulterar i att den oblekta lövmassan har högst utbyte av 
nanofibrer. Det är alltså mest fördelaktigt att använda oblekt lövmassa, L0, och blekt 
barrmassa, B1, för att få största utbytet av de mest finfördelade nanofibrerna per 
energianvändning. Dock finns det många olika typer av nanofibrer vilket medför olika 
egenskaper. Vid val av massa att homogenisera bör det tas hänsyn till. 
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AFM  

 
Figur 7 AFM bilder på nanocellulosa från lövmassa, L0 tillvänster, L1 mitten samt L2 till höger 

 

 
Figur 8 AFM bilder på nanocellulosa från barrmassa, B0 till vänster, B1 mitten samt B2 till höger 

I figur 7 & 8 ses de mest finfördelade nanofibrerna från AFM. De ses dels i form av tunna 
ljusa strängar, men också sammanslagna i tjockare ansamlingar. Fibrerna i figur 7 är väldigt 
raka och styva medan i figur 8 är de mer böjda. Utifrån detta kan det spekuleras i att 
lövnanofibrerna är styvare än barrnanofibrerna. Lövnanofibrerna ser även ut att vara kortare 
än barrnanofibrerna vid jämförelse mellan figur 7 och figur 8. En teori om varför 
lövnanofibrerna ser ut att vara kortare än barrnanofibrerna kan vara att barrfibrer är längre än 
lövfibrer från början. Viskositetsmätningarna visar även på högre polymerisationsgrad för 
barrfibrerna. Det kan även ses att figur 7 innehåller småfragment medan figur 8 inte gör det.  

Vid jämförelse inom trämassorna, till exempel B0 och B2, kan det ses att de massorna som 
har genomgått alkalisk extraktion, B2 har kortare, rakare samt styvare nanofibrer än de 
obehandlade massorna, B0. 

De nanofibrer som visas i figur 7 och figur 8 är endast några få av alla de som finns i proverna 
vilket gör att bilderna inte är representativa för hela provet. 



 
 

20 

 
Figur 9 Diametrar uppmätta från AFM-bilder för nanofibrerna med konfidensintervall. De erhållna värdena från figur 9 
är inte representativa för hela provet då enbart 100-180 fibrer har mätts.  

Figur 9 visar att diametrarna för nanofibrerna är ungefär detsamma mellan B0 och B1 samt 
L0 och L1. Däremot ökar de markant i B2 och L2.  Anledningen till den stora 
diameterökningen i B2 och L2 kan förklaras av att de har kluvits på längden istället för på 
bredden. Från viskositetsmätningar, tabell 4, ses det att både L2 och B2 har korta kedjor. Det 
är ytterligare ett tecken på att fibrerna kan ha klyfts på längden istället för på bredden när de 
accelereras genom homogenisatorn. De övriga nanofibrerna är längre och har förmodligen 
kluvits på bredden eftersom de är som svagast där. Detta medför kortare diameter vilket ses i 
resultaten i figur 9.  
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DLS 
Den hydrodynamiska radien för proverna mättes och visas i figur 10. 

 
Figur 10 Den hydrodynamiska radien för nanofibrerna som erhölls från den supernantanta fasen med konfidensintervall 

Från figur 10 ses det att den hydrodynamiska radien minskar beroende på hur behandlad 
massan är. Från figur 7 & 8 ses det att B2 samt L2 har de kortaste fiberlängderna och, från 
tabell 5, har lägst laddningstäthet. Dessa två massor har de minsta hydrodynamiska radierna 
vilket kan ses i figur 10. B0 och L0 har de längsta fiberlängderna, högst laddningstäthet och 
även de största hydrodynamiska radierna. Utifrån detta kan en slutsats dras om att den 
hydrodynamiska radien är beroende av laddningstätheten och längden av fibrerna. Alltså ger 
en lägre laddningstäthet samt fiberlängd en lägre hydrodynamisk radie. Laddningar repellerar 
varandra vilket gör att kedjorna inte kommer packas lika tätt vilket resulterar till en större 
hydrodynamisk radie. 
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Röntgendiffraktion 
Resultaten från röntgendiffraktionen kan ses i bilaga 2. Resultaten visar att två kristallina 
strukturer finns i de massor som har genomgått alkalisk extraktion medan resterande massor 
enbart har en kristallin struktur. Den stora toppen i varje diagram representerar cellulosa I. I 
de massor som har genomgått alkalisk extraktion finns det en ytterligare topp runt 10.25°, 
denna topp kan eventuellt representera cellulosa II. Cellulosa II kan ha bildats då massorna 
har kommit i kontakt med en stark bas under den alkaliska extraktionen. Detta förklarar även 
varför L2 samt B2 har en lägre intensitet än vad de andra massorna har. Toppen runt 8° i 
respektive diagram visar de amorfa regionerna i varje massa. Det är flera toppar vilket 
symboliserar att vi har olika amorfa strukturer. Dessa kan vara lignin, hemicellulosa samt 
lågmolekylära ämnen. De nya topparna som har uppkommit för B2 respektive L2 ligger 
längre till vänster i diagrammen, se bilaga 2, vilket innebär att de har ett större avstånd mellan 
kedjorna. Det här gör att enzymerna kommer åt kedjorna vilket viskositetsmätningarna visade. 
Vid jämförelse mellan före och efter enzymbehandling fanns det ej någon nämnbar skillnad.  
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Centrifugering 
Efter centrifugeringen av de homogeniserade massorna bestämdes andelen nanofibrer som är 
tillräckligt små för att stanna i vattenfasen vid det specifika varvtalet.  De små nanofibrer kan 
ses som de finaste nanofibrerna som erhållits. Resultaten kan ses i figur 11.  

 
Figur 21 Andelen nanofibrer i respektive massa samt konfidensintervallet 

Det optimala resultatet vore att få all massa till nanofibrer, alltså 100 % nanofibrer i massorna. 
Resultaten som har erhållits ses ändå som att relativ hög andel nanofibrer har blivit tillräckligt 
finfördelade för att stanna i vattenfasen.  

Resultaten från centrifugeringen samt konduktometriska titreringen brukar vara direkt 
relaterade till varandra. Detta eftersom en högre laddning gör att partiklarna blir mer stabila i 
lösningen. Från de resultaten som har erhållits kan det ses att det stämmer överens för de 
obehandlade samt enbart blekta massorna men inte för de massorna som genomgått alkalisk 
extraktion. Konfidensintervallet är dock för stort för att kunna dra några säkra slutsatser vilket 
kan ses i figur 11.  

Resultaten från centrifugeringen, figur 11, bör även överens stämma med resultaten från 
transmittansen, figur 3 & 4, ty båda mäter andelen/mängden erhållna nanopartiklar som är 
finfördelade. Dock överens stämmer de ej. Konfidensintervallet är som sagt för stort för att 
kunna dra några säkra slutsatser från centrifugeringen. Massorna som vägdes vid 
centrifugeringen var väldigt små vilket medför stor osäkerhet. Resultaten från transmittansen 
anses därför vara mer tillförlitliga.  
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Slutsats 

Vid val av massa för framställning av nanocellulosa bör användningsområde samt önskade 
egenskaper has i åtanke.  
En allt för låg polymerisationsgrad samt laddning verkar leda till låg transmittans, som är 
fallet med framförallt B2 och L2. Polymerisationsgraden samt laddningen är relativ hög för 
B1 vilket medför en hög transmittans som tyder på kraftig delaminering.  

Om enbart hög andel finfördelade nanopartiklar önskas är B1 den bästa massan att använda. 
B1 är den massa som har högst transmittans och eftersom alla massor krävde lika mycket 
energi att framställa erhålls mest finfördelade nanopartiklar per energi vid användning av B1.   
Vid jämförelse mellan löv- och barrmassorna som behandlats på liknande sätt syns en tendens 
att barrmassorna verkar generellt vara bättre att använda vid framställningen av nanocellulosa. 
Detta kan bero på att barmassorna har en högre laddning, högre polymerisationsgrad samt 
längre fibrer. Det syns även vid jämförelse mellan figur 3 & 4 att barrmassorna har en högre 
transmittans, med undantag mellan B0 och L0.  

Om stark och tålig nanocellulosa önskas tyder AFM bilderna, figur 7 & 8, på att barrmassa är 
bättra att använda. I figur 7 & 8 kan det ses att nanocellulosa som är framställd från lövmassa 
innehåller kortare nanofibrer än vad barrved gör vilket medför svagare material.  
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Bilaga 1 

Konduktometrisk titrering 

 
Figur 12 visar titreringskurva för B0 
 
 

 
Figur 13 visar titreringskurva för B1 
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Figur 34 visar titreringskurva för B2 

 
Figur 45 visar titreringskurva för L0 

 



 
 

30 

Figur 56 visar titreringskurva för L1  

 
Figur 67 visar titreringskurva för L2 
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Bilaga 2 

Röntgendiffraktion 

 
     Figur 78 visar resultat för B0 innan enzym                          Figur 19 visar resultat för B0 efter enzym  

 
 
Figur 20 visar resultat för B1 innan enzym                 Figur 81 visar resultat för B1 efter enzym 
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Figur 92 visar resultat för B2 innan enzym                    Figur 103 visar resultat för B2 efter enzym
            

 
Figur 114 visar resultat för L0 innan enzym                   Figur 125 visar resultat för L0 efter enzym 

 
Figur 136 visar resultat för L1 innan enzym                   Figur 27 visar resultat för L1 efter enzym 
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Figur 148 visar resultat för L2 innan enzym                      Figur 29 visar resultat för L2 efter enzym 


