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Sammanfattning 

Restprodukter är i fokus för vidareförädling. Restprodukter från jordbruk och skogsindustri 
innehåller en stor mängd fibrer och detta arbete undersöker restprodukternas kvalitativa 
egenskaper samt om det finns potential för att använda dem i cellulosaindustrin.  

Restprodukter som samlades in var vetehalm, rapshalm, vetekli, betfor, ensilage, grot, 
primärslam, sågspån samt fiberrejekt. En litteraturstudie utfördes om varje restprodukt för att 
få en bättre förståelse av vad de består av och hur de uppstår. 

Genom att extrahera holocellulosa från restprodukterna analyserades de kvalitativa 
egenskaperna som fibrerna har. För minsta möjliga förändring av fibrernas form och 
dimensioner användes en macereringsmetod för att extrahera holocellulosa från 
restmaterialen. 

Metoder som användes för att analysera de kvalitativa egenskaperna hos restprodukterna var 
viskositets bestämning, titreringar och gravimetriska analyser. Med dessa metoder kunde 
massutbyten, askhalter, massviskositeter, perättiksyra- och väteperoxidhalter avgöras för de 
extraherade holocellulosamassorna.  

För att undersöka om de extraherade holocellulosamassorna kan användas i cellulosaindustrin 
testades två typer av processer. Den ena var aerogelproduktionen och den andra en 
kompressionsgjutning för produktionen av biokompositer med hög styrka. 

Det visade sig att fiberrejekt gav störst holocellulosautbyte jämfört med de andra 
restprodukterna. Analyserna gav resultatet att sågspån hade de fibrer med högst 
polymerisationsgrad medan vetekli och betfor hade de fibrer med lägst polymersiationsgrad. 
Upplösningen av holocellulosamassans fibrer gick inte att utföra då testprovet hade antingen 
för hög massviskositet eller för hög andel hemicellulosa som förhindrar att lösningsmedlet 
löser upp fibrerna. Kompressionsgjutning av holocellulosamassan från vetehalm var lyckat då 
det gick att förädla den mjuka massan till en massa med mer styvhet. Kompressionsgjutning 
av holocellulosamassorna kan vara ett alternativ för att producera material för additiv 
tillverkning (3D-printing).  
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Abstract 

By-products are in focus for further processing. Residues from agriculture and forest industry 
contain a large amount of fiber, and this work investigates the qualitative properties of 
residues and whether there is potential for using them in the cellulose industry. 

By-products collected were wheat straw, rapeseed straw, wheat bran, betfor, silage, branches, 
primary sludge, sawdust and fiber rejects. A literature study was conducted around each by-
product to get a better understanding of what they consist of and how they occur. 

By extracting holocellulose from the by-products, the qualitative properties of the fibers were 
analyzed. For the slightest change in the shape and dimensions of fibers, a maceration method 
was used to extract holocellulose from the by-products. 

Methods used to analyze the qualitative properties of the by-products were viscosity, titrations 
and gravimetric analyzes. With these methods, mass exchanges, ash levels, mass viscosities, 
peracetic acid and hydrogen peroxide levels could be determined for the extracted 
holocellulose masses. 

To investigate whether the extracted holocellulose masses can be used in the cellulosic 
industry, two types of processes were tested. One was aerogel production and the other a 
compression mold to produce high strength biocomposites. 

It was found that the fiber rejects yielded the greatest holocellulose exchange compared to 
the other residues. The analyzes gave the result that sawdust had the fibers with the highest 
degree of polymerization while wheat bran and betfor had the fibers with the lowest degree 
of polymerization. The dissociation of the holocellulose mass could not be performed because 
the test sample had either a too high mass viscosity or a too high a proportion of hemicellulose 
which prevents the solvent from dissolving the fibers. Compression molding of the 
holocellulose mass from wheat straw was successful as it was possible to make the soft pulp a 
lot more rigid. Compression molding of the holocellulose masses may be an alternative for 
producing additive manufacturing materials (3D printing). 
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Ordförteckning och förkortningar 

Akronymer 

FH Fukthalt 

TH Torrhalt 

PAA Perättiksyra 

D.P. Polymerisationsgrad 

 
Definitioner 

Holocellulosa Sammansättningen av alla polysackarider som består av 
cellulosa och hemicellulosa som har erhållits genom separation 
av lignin 

Monomer Utgångsmolekyl som sammanfogas till en längre molekylkedja 

Polymer Långkedjemolekyl som består av monomerer 

Fibriller Elektronmikroskopiskt små trådliknande fibrer som 
förekommer i och runt cellen 

 
Nomenklatur 

CH3COOH Ättiksyra 
H2O2 Väteperoxid 
CH3COOOH Perättiksyra 
MnO4

- Permanganatjon 
S2O3

2- Tiosulfat 
S4O6

2- Tetrationatjon 
NaOH Natriumhydroxid 
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1 Inledning 

Dagens samhälle går mot en ökad recirkulation och det som tidigare ansågs vara en 
restprodukt är nu i fokus för vidareförädling till nya produkter. Restprodukter från 
skogsindustri och jordbruk används antingen till förbränning för fjärrvärme eller som foder, 
när det egentligen kan ha en potential som en riklig holocellulosakälla. Insamlade 
restprodukter var vetehalm, rapshalm, vetekli, betfor, ensilage, primärslam, fiberrejekt, 
sågspån samt grot. 

Syftet med arbetet är att avgöra om olika restmaterial från jordbruk och skogsindustri kan 
vidareförädlas för användning inom cellulosaindustrin.  

Målet med arbetet är att välja ut ett par restprodukter för att undersöka de kvalitativa 
egenskaperna hos holocellulosamassorna som extraherats genom macerering. De kvalitativa 
egenskaperna som ska undersökas är massaviskositet, polymerisationsgrad, askinnehåll, 
massautbyte samt hur restprodukterna förbrukar kemikaliesatsen under macereringen. 
Projektet har även som mål att påvisa två användningsområden i cellulosaindustrin för de 
extraherade holocellulosamassorna. 

För att uppfylla projektets mål ska titreringar, bestämning av viskositet, upplösningar av 
holocellulosa samt gravimetriska analyser utföras. 

Det finns ett par avgränsningar för arbetet. Det samlade restmaterialet kommer från jordbruk 
och skogsindustri. Endast hemicellulosa och cellulosa undersöks i arbetet vilket innebär att 
lignin avlägsnas genom macerering innan tester utförs.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Växtarter kan variera när det gäller innehållet av cellulosa och hemicellulosa vilket har en stor 
betydelse vid extraheringen av holocellulosa från de olika restprodukterna. Detta kapitel 
förklarar översiktligt vad cellulosa och hemicellulosa består av. 

Restprodukter förklaras även i detta kapitel för att få en helhet om hur de förekommer i 
skogsindustrin och i jordbruk samt vad man har för nytta av de i nuläget. 

2.1 Cellulosa 

Cellulosa är en av de mest förekommande substanserna i växtriket och utgör cirka en tredjedel 
av cellväggarna i växter. Cellulosamolekylen är en polysackarid vilken är uppbyggd av 
sexledade sackaridringar bestående av anhydroglukosenheter (AGU), se figur 1 för bild på 
cellulosamolekylen. Då cellulosa är en naturlig polymer och har en hög tillväxthastighet, är det 
praktiskt taget ett utmärkt alternativ som råmaterial för konstruktionen av produkter som är 
miljövänliga och biokompatibla.  

Cellulosa består av väl definierade kemiska konfigurationer som är kapabla till att forma ett 
utvidgat och stabilt system av vätebindningar. Cellulosa kan bearbetas genom t.ex. direkta eller 
derivatbaserade metoder för att forma biofilm, fibrer eller non-woven [1]. 

 

2.2 Hemicellulosa 

Hemicellulosa, som cellulosa, är även en av de mest förekommande substanserna i växtriket 
tillsammans med lignin. Största skillnaden mellan cellulosa och hemicellulosa är att cellulosa 
består av endast glukos polymerer medan hemicellulosa består av mixade polymerer, se figur 
2. 

Figur 1: Cellulosamolekylen med atomnumrering [1]. 
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Hemicellulosa delas in i fyra huvudkategorier; xylaner, mannaner, β-glukaner samt 
xyloglukaner. Det som skiljer dessa huvudkategorier åt är kolhydratkompositionen, 
sidokedjorna de har och hur ofta de förekommer. De mest förekommande 
kolhydratmonomerenheterna i hemicellulosa är hexoser och består av D-glukos, D-
glukuronsyra, D-mannos, D-galaktos, D-galakturonsyra och 4-O-metyl-D-glukuronsyra. 
Arabinos och xylos är pentoser som även förekommer i hemicellulosa. Se figur 3 för en 
övergripande bild av de mest förekommande kolhydratmonomerenheterna i hemicellulosa 
[2]. 

 

Figur 3: Mest förekommande kolhydratmonomerenheterna i hemicellulosa [3]. 

 

Figur 2: Hemicellulosans struktur [3]. 
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2.3 Restprodukter 

Dagens restprodukter har för tillfället hamnat i användningsområden där det antingen eldas 
upp eller används som djurfoder. Innehållet i restprodukter från skogsindustrin och jordbruk 
undersöks ständigt för att avgöra om det finns potential för processer att omvandla materialen 
till en användbar produkt. 

Restprodukter från skogsindustrin förekommer framförallt vid sågning, uppsamling och 
bortforsling av träden, t.ex. grot och sågspån, se figur 4. Restprodukter förekommer även vid 
bearbetning av träden där fibrer som fastnat i maskiner blir en restprodukt och slam från 
externa reningar av t.ex. kartong- och massafabriker.  

 

Figur 4: Grot från uppsamling av träd [4]. 

Jordbruk får sina restströmmar från delar av växtodlingen som ej utnyttjas till foder eller 
livsmedel, t.ex. halm vilket är strå och blad från spannmål och oljeväxter, se figur 5, eller 
vallgräs. Restprodukter från jordbruk kan även uppkomma senare i kedjan under förädling tex 
skal från kärnor från t.ex. malning av vete. 

 

Figur 5: Havrehalm från jordbruk [5]. 
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3 Restprodukter som valdes för framställning av holocellulosa 

För att få en mer övergripande förståelse av vad olika restprodukter består av, förekommer 
och används till, utfördes en litteraturstudie kring varje restprodukt som samlades in till 
projektet. Målet med litteraturstudien var att hitta information om kemiska 
sammansättningen eller kolhydratsammansättningen för varje restprodukt vilket kan jämföras 
med de utbytesnivåer som erhölls vid macereringen (se kap. 7.1). 

3.1 Halm 

Halm är en biprodukt från jordbruket vilket består av det torkade strået och bladen från 
spannmål och oljeväxter. 

3.1.1 Vetehalm 

Vetehalm är en riklig biprodukt från jordbruket. Tillgången till vetehalm varierar beroende på 
säsong och antas motsvara ungefär 0,6 gånger kärnskörden [6].  

Vetehalmen består mestadels av cellulosa, lignin och hemicellulosa, men kan variera beroende 
på arter, klimatförhållanden och jord. Vetehalmen förekommer med en del lösliga substrat 
som sätter sig på stråna vid uppbearbetningen av halmen. Torrhalten för vetehalmen ligger i 
intervallet 79,6-91,3% och har en hög C/N kvot [7]. Den kemiska sammansättningen för 
vetehalmen redovisas i figur 6. 

 

Figur 6: Kemisk sammansättning för vetehalm [8]. 
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3.1.2 Rapshalm 

Rapshalm är rik på biopolymerer som cellulosa, hemicellulosa och lignin, där dessa 
komponenter utgör en stor del av växtcellernas cellväggar. Figur 7, vänstra sidan visar insidan 
av ett rapshalmstrå och högra sidan är en bild tagen på rapshalmen med ett 
svepelektronmikroskop, även kallad för SEM. SEM-bilden visar hur rapshalmen omges av ett 
skal som ger en kompakt och robust struktur[9]. Från en studie utförd av Antonia Svärd, en 
doktorand från KTH, visade sig att kolhydratsammansättningen varierar mellan den inre delen 
och den yttre med den mellersta delen av rapshalm [10]. Ligninhalten är också betydligt högre 
i rapshalmen än för vetehalmen. Se figur 8 och 9 för kolhydratsammansättningen av 
rapshalmens olika delar. 

 

Figur 7: Åt vänster är en övergripande bild på ett rapshalmstrå. Åt höger är en SEM-bild på ett rapshalmstrå 
[10]. 
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3.2 Fiberrejekt 

Fiberrejekt från skogsindustrin är flis och andra fibrer som inte har bearbetats utförligt. Stora 
Enso Skoghalls bruk har fiberrejekt vilket tas ut från deras masskokning, dvs. okokt flis. Man 
använder fiberrejekt antingen genom uppeldning eller återinför det till massakokningen. Vid 
vissa processer kan fiberrejekt innehålla oönskade ämnen som t.ex. sand eller metaller, vilket 
inte är användbart förrän man har avskilt partiklarna. Fiberrejekt kan variera i komposition 
beroende vad för trädsort fibrerna härstammar från samt vilka processer som det har 
genomgått. Fiberrejekt från Skoghalls bruk består bland annat av gran och tall från den kemiska 
massalinjen. Det kan därför ha en kemisk sammansättning som är en kombination av värdena 
som redovisas i figur 10 och 11 [11]. 

 

3.3 Grot 

Grot är ett samlingsord för grenar och toppar och syftar till de delar av träden som inte används 
i sågtimmer eller massaved vid slutavverkningen. Grot anses vara en restvara från 
slutavverkningen men har ändå en stor betydelse som biobränsle. Enligt statistik står grot för 
cirka 10 TWh som genereras från värmepannor, det har däremot en potential utifrån ett 
ekologiskt perspektiv att generera upp till 80 TWh genom att nyttja vedpolymererna i groten 
[12]. Den kemiska sammansättningen kan variera beroende vad för träslag groten härstammar 
från men det ska ha liknande sammansättningen gentemot vedstammen det tillhör. 
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Figur 11: Ungefärliga kemiska sammansättningen för 
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3.4 Vetekli 

Vetekli är kli som är en restprodukt vid malning av vetekorn. Kli är det tunna höljet som omger 
självaste vetet och kan betraktas som ett slags skal vilket är mer elastiskt och segt och som gör 
det svårare att mala. Vetekli avskiljs efter malningen genom en siktning. Studier med vetekli 
har upptäckt att det har en stor mängd polymerer, framförallt hemicellulosa, vilket kan komma 
till användning i framtiden [13]. En del vetekli används som livsmedel eftersom det har en 
betydlig stor fiberkälla men är ändå att betrakta som en restprodukt då endast en del av 
veteklin säljs som livsmedel. En studie gjord med vetekli från Lantmännen utfördes där bland 
annat kolhydratsammansättningen redovisades, se figur 12 [13]. 

 

Figur 12: Kolhydratsammansättning för vetekli från Lantmännen [13]. 

3.5 Sågspån 

Sågspån är en restprodukt från sågverken och används bland annat åt att tillverka pellets för 
uppeldning. Sågspån har en kemisk sammansättning som är detsamma till stamveden det 
härstammar från.  

3.6 Primärslam från skogsindustri 

Primärslam från skogsindustri består för det mesta av fibrer och andra ämnen som har kunnat 
försedimenteras i den externa reningen av ett bruk eller fabrik. Denna typ av primärslam kallas 
även för fiberslam när det har genomgått en förtjockning. Fiberslam används i brukens egna 
värmepannor för att tillförse processerna med värmeenergi. En exakt sammansättning av 
fiberslam är svårt att fastställa då mängden fibrer och ämnen varierar mellan reningarna [14]. 
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3.7 Ensilage 

Ensilage består vanligtvis av gräs och baljväxter såsom klöver från fleråriga vallar. Ensilaget 
används som foder till idisslare såsom kor och får men ett överskott finns ofta som inte 
utnyttjas till foder. Syftet med ensilage är att det ska bevaras lufttätt för att bakterier ska kunna 
bilda mjölksyra vilket är en konserveringsmetod för att fodret inte ska bli dåligt. Då ensilage 
kan bestå av alla möjliga arter, valdes den kemiska sammansättningen för gräsensilage för att 
jämföra med projektets resultat, se figur 13. 

 

Figur 13: Kemiska sammansättningen för gräsensilage [15]. 

3.8 Betfor 

Betfor är en hästfoderblandning bestående av 80–90% betfiber och 10–20% melass, vilket gör 
att holocellulosainnehållet kan variera beroende på hur mycket betfiber man blandat in. 
Betfiber är en restprodukt från jordbruk vilket är de delar av sockerbetan som finns kvar när 
man har extraherat sockret. Jämfört med andra växtarter har betfiber en väldigt hög mängd 
pektin och mindre mängd lignin, se figur 14. Pektin är en kolhydrat som enklare spjälkas i 
hästens tarmar jämfört med cellulosafibrer varför det används mycket som en fodervara. 
Betfiber har en liten mängd sockerinnehåll och kompletteras därför med melass som kan ha 
en sockerhalt upp till 30%. Melass är också en restprodukt från betsockerframställningen vilket 
har en konsistens som liknar sirap, detta utvinns från saften som har extraherats [16]. 

 

Figur 14: Kemiska sammansättningen för betfiber [17]. 
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4 Metoder 

Följande metoder användes för att producera holocellulosamassor och analysera 
massutbyten, askhalter, perättiksyra(PAA)halter, väteperoxid halter, torrhalter samt 
massviskositetstal. 

4.1 Maceration med väteperoxid och ättiksyra 

För att extrahera fibermassor ur de olika råmaterialen med så liten påverkan som möjligt på 
fibrernas dimensioner och form utfördes macerering. Macerering innebär att man utsätter 
materialen för en blandning av väteperoxid och ättiksyra vilket i sin tur bildar perättiksyra i en 
reversibel reaktion enligt nedan: 

CH3COOH + H2O2 ←→ CH3COOOH + H2O [18] 

Macerationen utfördes i 2-liters plastburkar som fick ligga i ett vattenbad på 60–70 °C i högst 
20 timmar. Efteråt tömdes den erhållna massan ut från plastburkarna för att tvättas. 

4.2 Perättiksyra analys och Jodometrisk titrering 

Mängden perättiksyra och väteperoxid i macereringslösningen går att analyseras genom en 
titrering med kaliumpermanganat samt en jodometrisk titrering. Analysen påbörjas med att 
blanda ihop en lösning med 100 ml kall avjoniserat vatten, 5–6 droppar mättad 
mangansulfatlösning samt 40 ml svavelsyra 1:10. Denna lösning bevaras i en behållare i ett 
isbad. Man väger sedan upp ett prov från macereringslösningen på omkring 0,25 g. Detta 
tillsätts till lösningen som ligger i isbadet. Lösningen i isbadet titreras med 0,02 M 
kaliumpermanganat tills dess genomskinliga färg skiftar till en svagt rosa färg (se reaktion (1)). 
10 ml mättad KI-lösning tillsätts den svagt rosa lösningen som får stå mörkt i omkring 2–3 min 
(se reaktion (2)). Efter att lösningen fått stå i mörker titreras bildad jod med 0,1 M 
natriumtiosulfat tills lösningen blir avfärgad (se reaktion (3)). Tillsats av stärkelse i slutet av 
titreringen förenklar detektionen av färgskiften. 

(1) 26 H+ + 2 MnO4
- + 5 H2O2 → 2 Mn2+ + 18 H2O 

(2) 2 H+ CH3CO3H + 2 I- → I2 + CH3COOH + H2O 

(3) 2 S2O3
2- + I2 → S4O6

2- + 2 I- 

4.3 Gravimetriska analysmetoder 

Gravimetriska analysmetoder användes för att beräkna massutbyte, askhalt, fukt- och torrhalt. 
Se antal bestämningar på torrhalten i tabell 2 och tabell 3.  
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4.3.1 Holocellulosa utbyte 

Massutbytet för holocellulosamassorna från macereringen gick att beräknas genom att väga 
den mängd torrmaterial som satsades och mängden holocellulosamassa som extraherades (se 
formel i avsnitt 6.1.2). Med massutbytet går det att avgöra hur mycket holocellulosamassa som 
det går att producera från restprodukterna. 

4.3.2 Fukt- och torrhalt 

Fukt- och torrhalter bestämdes genom att väga upp ett par prover från övrigt material och 
proverna sattes in i en varmluftsugn som har en konstant värme på 105 °C. Efter ett par timmar 
i ugnen har allt vatten avdunstat och det gör det möjligt att väga materialets torra massa. 
Torrhalten bestämdes genom att dividera materialets fuktiga massa med materialets torra 
massa (se formel i avsnitt 6.1.1). Torrhalten är avgörande vid massutbytes beräkningar, 
viskositetanalyser, askhaltanalyser och vid satsningen av material för macerationen.  

4.3.3 Askhalt 

Askhalten för övrigt material analyserades genom att väga upp små prover av extraherad 
holocellulosamassa från macereringen. Därefter bestämdes torrhalten för proverna och lades 
i en ugn ställd på 400 °C. Samtliga prover placerades i deglar som hanterar ugnens höga 
temperaturer, deglarnas vikt antecknades även för askhaltberäkningarna. Proverna bevarades 
i ugnen ett par timmar tills endast en vit aska fanns kvar. Vid uppvägning subtraherades 
degelns vikt och askans vikt dividerades med det invägda provets torra massa (se formel i 
avsnitt 6.1.3). Askhalten för holocellulosamassan från ett material är användbart för att veta 
mängden oorganiskt substrat som finns i massan, dvs. det som inte består av holocellulosa.  

4.4 Viskositet 

Bestämning av massviskositetstal  ISO 5351:2010 

Med massviskositetstal för holocellulosamassorna från respektive restprodukt, går det att 
avgöra Degree of polymerization (D.P.), polymerisationsgrad på svenska, med antingen 
ekvation 1 eller 2. D.P. är medelantalet monomerenheter som åtgått att bygga upp en polymer. 
Med D.P går det att avgöra holocellulosamassornas styrka vilket har en stor betydelse för 
användningsområden för massorna [19]. 

𝜂 = 2,28 ∗ 𝐷. 𝑃.0,78      𝑂𝑚 𝐷. 𝑃. > 950     (1) 

𝜂 = 0,48 ∗ 𝐷. 𝑃.            𝑂𝑚 𝐷. 𝑃. < 950     (2) 

η = viskositeten i ml/g. 
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5 Genomförande och material 

Framställningen av holocellulosamassorna kunde variera i utförandet beroende på vilket typ 
av råmaterial som användes. Detta kapitel går igenom var råmaterialen är tagna ifrån, hur de 
olika materialen förbereddes inför macerationen, tvättningen av holocellulosamassorna samt 
övriga analyser utförda med massorna. 

5.1 Förbehandling av råmaterialen 

För att macerationen skulle vara utförd likadant för samtliga 
råmaterial krävdes det att vissa fick genomgå en 
förbehandling för att de enkelt skulle kunna sättas in i 
burkarna samt ligga under kemikalieytan. För att få en 
bättre förståelse av råmaterialen som användes kommer 
information av samtliga material redovisas. Torrhalter för 
insamlat material redovisas i tabell 2 i Bilaga 2. 

5.1.1 Vetehalm 

Vetehalmen som användes hade levererats för ett tidigare 
projekt gjorts på RISE Innventia år 2016. Vetehalmen 
skickades från Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) eget 
jordbruk i Götala. 

För att vetehalmen enkelt skulle kunna lägga sig ner under 
kemikalieytan förberedes det genom att klippa och bryta 
stråna till mindre delar. Stråna kunde variera i längd och 
form, se bild 1 för tre olika formar av strån som majoriteten 
av vetehalmen bestod av. 

5.1.2 Rapshalm 

Rapshalmen hade tidigare använts för ett projekt utfört av 
Antonia Svärd från KTH och samlades från olika gårdar i 
Grillby år 2014, enligt en vetenskaplig artikel hon har skrivit 
[10]. 

Rapshalmen levererades redan klippta i medellånga strån 
men trots det klipptes rapshalmen ytterligare för att få 
stråna till en längd vilket var tillräckligt för att hamna under 
kemikalieytan i macereringsburkarna. Som vetehalmen 
bestod även rapshalmen av tre olika strån som hade olika 
form, se bild 2. 

  

Bild 1: Tre olika former av vetehalmstrån. 

Bild 2: Tre olika former av 
rapshalmstrån. 
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5.1.3 Fiberrejekt 

Fiberrejekten är upptagna från massakokaren på 
Skoghalls bruk och består av okokt flis. Då Skoghalls bruk 
använder sig av gran- och tallflis i sina massakokare bör 
det levererade fiberrejekten bestå av de trädslagen. 

Fiberrejekt bestod av små mörkbruna flis och var relativt 
fuktigt. Ingen förbehandling utfördes vid beredning av 
prover. Se bild 3.  

5.1.4 Grot 

Groten är uppsamlad från en slutavverkning utförd av 
Stora Enso. Groten ska vara en blandning av gran och tall, 
enligt Maria Björk från Stora Enso. 

Förbehandlingen för groten utfördes genom att sönderdela det till lämpliga bitar som gick att 
macerera. Den sönderdelade groten tvättades med vatten för att avskilja smuts som fanns 
med. Se bild 4 för hur groten såg ut vid leverans och bild 5 efter att det hade sönderdelats   

Bild 3: Sågspån från Skoghalls Bruk 

Bild 4: Grot innan sönderdelning. Bild 5: Grot efter sönderdelning. 
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5.1.5 Vetekli 

Två påsar vetekli från Lantmännen köptes in och 
blandades ihop för att minska risken av variation i 
innehållet mellan påsarna. Vetekli förekommer 
redan som små korn och kunde därför få plats i 
burkarna utan någon förbehandling, se bild 6. 

5.1.6 Sågspån 

Sågspånen är tagna från Skoghalls bruk sågverk och 
består av spån från gran och tall, enligt Maria Björk från 
Stora Enso. 

Sågspånet var redan i lämpliga storlekar för att 
macerera och behövde därför ingen förbehandling. Det 
kunde förekomma lite större bitar av spån men det 
tillförde inga problem för macereringen, se bild 7. 

5.1.7 Primärslam 

Det använda primärslammet är uppsamlat från 
Skoghalls Bruk externa rening. Primärslammet är 
slammet som uppstår från den primära reningen vilket 
är en försedimentering av den fiberförande 
avloppsvattnet från kartongbruken och sulfatfabrikens 
fiberlinje. Kartongbruken och sulfatfabriken använder 
massor som CTMP (kemitermomekaniskmassa), 
sulfatmassa och inköpt kortfibermassa vilket innebär 
att primärslammet kan bestå av fibrer från gran, asp, 
tall och eukalyptus [14]. 

Primärslammet var väldigt enkelt att riva i mindre bitar, 
vilket gjordes för att täcka hela bottenytan av burken. 
Det primära slammet var grått, fuktigt och kunde ha 
små partiklar, möjligtvis fibrer, vid vissa delar. Se bild 8. 

 

 
  

Bild 6: Vetekli 

Bild 8: Primärslam från Skoghalls Bruk 
externa rening. 

Bild 7: Sågspån från Skoghalls Bruk 
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5.1.8 Ensilage 

 Ensilaget bestod av en blandning av 
gräs, baljväxter och örter. Ensilaget 
levererades av RISE Jordbruk och 
livsmedel till RISE Innventia. Det var 
svårt att fastställa vilka olika typer av 
växtsorter som ingick i det levererade 
ensilaget då artsammansättningen 
förändras när vallen ligger flera år. Se 
bild 9 för dem olika växtsorterna som 
ingick i ensilaget.  

Ensilaget förbehandlades genom att de 
längre stråna klipptes till mindre delar. 

5.1.9 Betfor 

Betforn levererades i en 15 kg säck med 
märket Nordic Sugar. Enligt 
produktinformationen består Betfor av 
90% betfiber och 10% melass. Se 3.8 
Betfor för mer information kring 
betfiber och melass. Betfor från Nordic 
Sugar tillverkas under september-
januari och sker vid Örtofta 
sockerbruk[20]. 

Ingen förbehandling krävdes för Betfor 
då det var i en bra storlek för att hamna 
under kemikalieytan i 
macereringsburkarna (se bild 10). 

5.2 Maceration 

Förförsök: 
Macerationen testades med dubbelprover där det satsades 5 g vetehalm i varje 
macereringsburk. För ena provet (H1) satsades 100 ml väteperoxid och 100 ml ättiksyra som 
blandades innan det tillsattes i macereringsburken. För provet H2 satsades 100 ml avjoniserat 
vatten, 50 ml väteperoxid och 50 ml ättiksyra. Holocellulosamassan som utvanns från H2 hade 
en mer gulgrönaktig färg jämfört med H1, se bild 17 i Bilaga 1 Holocellulosamassor, vilket kan 
tyda på att det finns lignin kvar i massan.  

  

Bild 9: Olika typer av växtsorter som ingick i ensilaget. 

Bild 10: Betfor från Nordic Sugar 
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Huvudförsök: 
Macereringen för resten av proverna utfördes med kemikaliesatsningen som utfördes med 
prov H1. Macereringsburkarna markerades med provbeteckning och sattes ner i en plastpåse 
med vikter. Plastpåsarna svetsades för att vikterna inte skulle falla ur påsen och för att inga 
farliga gaser skulle komma ut. Plastpåsarna med macereringsburkarna fick ligga i ett vattenbad 
på 70 °C i högst 20 timmar. 

5.3 Tvättning 

Efter macereringen tvättaddes massorna. Tvättningen påbörjades med att klippa 
macereringspåsarna för att ta ut burkarna med holocellulosamassorna. En siltratt kopplad till 
en stor sugflaska, se bild 11, utsattes för vakuumsug för att skölja holocellulosamassan 
extraherad från macereringsburkarna. Macereringslösningen som avskildes från 
holocellulosamassan sparades för väteperoxid- och perättiksyraanalyserna, se bild 12. 
Holocellulosamassan som sköljdes med vatten fick sedan genomgå omrörning med vatten i en 
defibrator för att enklare kunna bilda en holocellulosakaka. Vissa gånger kunde omrörning med 
defibratorn uteslutas då holocellulosamassan var redo för kakbildning efter första filtreringen. 
Holocellulosamassan sköljdes ytterligare en gång med vatten för att få bort all 
macerationslösning. Kakbildningen på filtrertratten gick enkelt att avlägsna för att sedan vägas 
upp och förvaras i kylrum. Vid vissa tillfällen kunde ingen holocellulosakaka bildas eftersom 
massan var alldeles för fuktig. Dessa gånger skrapades massan ihop för att kunna bilda en kaka 
som behövdes hanteras försiktig då det enkelt smulades ner.  

Bild 12: Macereringslösningar. Bild 11: Uppställning av tvätt utrustning. 
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5.4 Holocellulosaupplösning 

För att undersöka om de extraherade holocellulosamassorna har potential att användas för 
aerogelproduktionen genomfördes ett försök att lösa upp fibrerna. Till detta försök användes 
holocellulosamassan extraherad från grot. Upplösningen utfördes genom att först tillsätta en 
mängd 5% NaOH-lösning i holocellulosamassan som fick kylas under natten. En lösning 
bestående av NaOH och zink förbereddes även inför upplösningen. Dagen därpå tillsatte man 
holocellulosamassan med NaOH-lösningen i en kyld bägare omgiven av is som håller det kyld. 
Till denna massa tillsatte man NaOH- och zinklösningen samt påbörjade omrörningen. Ett 
stickprov togs från starten av upplösningen och undersöktes under mikroskop. Efter en 
halvtimme togs ännu ett stickprov för undersökning. 

5.5 Kompressionsgjutning av holocellulosamassa 

För kompressionsgjutning valdes holocellulosamassan från vetehalmen. Holocellulosamassan 
behövde bestå av en torrmassa på omkring 50% och därför sprayades massan med en liten 
mängd vatten. Vikten torrsubstans holocellulosamassa var 1,3 g och vatten tillsattes 
jämnfördelat på massan tills hela massan vägde 2,6 g. Holocellulosamassan sattes mellan två 
läskpapper och två metallplattor. De två metallplattorna med holocellulosamassan sattes i 
kompressionsgjutningsmaskinen som var förvärmd till 170 °C, där fick det ligga ungefär 5 
minuter med pressplattorna stängda utan tryck, se bild 13. Efter de 5 minuterna höjdes trycket 
drastiskt upp till 380 bar och fick pressa under 20 minuter. Efter de 20 minuterna togs 
metallplattorna med holocellulosamassan ut ur kompressionsgjutningsmaskinen för att kyla i 
rumstemperatur under en vikt på 15 kg, för att förhindra skevning av materialet under kylning. 

 
Bild 13: Kompressionsgjutningsmaskin av modellen Servitec polystat 200 T 
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6 Beräkningar 

All data från försöken, analyserna och beräkningarna redovisas i Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 
4. 

6.1 Formler  

Nedanstående formler användes vid beräkningar av fukt- och torrhalter, massutbyte, 
askhalter, perättiksyra- och väteperoxidhalter med värden från laborationerna.  

6.1.1 Fukt- och torrhalt 

𝑇𝐻 =
𝑇𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝐹𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

1 = 𝐹𝐻 + 𝑇𝐻 

6.1.2 Utbyte av holocellulosamassa 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 (%) =
𝐸𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

6.1.3 Askhalt 

𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) =
𝐴𝑠𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑘𝑡
∗ 100 

6.1.4 Perättiksyra- och väteperoxidhalt 

% 𝐻2𝑂2 =
𝑎 ∗ 𝐶1 ∗ 34,01 ∗ 5 ∗ 100

2 ∗ 𝑊 ∗ 1000
 

a = åtgång av KMnO4, ml 
C1 = KMnO4-koncentration, M 

W = invägd provmängd, g 
34,01 = molvikt för H2O2, g/mol 

 

% 𝐶𝐻3𝐶𝑂3𝐻 =
𝑏 ∗ 𝐶2 ∗ 76,05 ∗ 100

2 ∗ 𝑊 ∗ 1000
 

b = åtgång av Na2S2O3, ml 
C2 = Na2S2O3,-koncentration, M 

W = invägd provmängd, g 
76,05 = molvikt för CH3CO3H, g/mol 
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7 Resultat och diskussion 

Utförda analyser på material från restströmmar gav data på massutbyte, askhalt, 
massviskositet, perättiksyra- och väteperoxidhalter samt kolhydratsammansättning för grot 
och primärslam. I detta kapitel redovisas resultatet och diskussion kring analyserna med olika 
restmaterialen från jordbruks- och skogsindustrin. Resultatet från holocellulosaupplösningen 
och kompressionsgjutning med holocellulosamassan redovisas även i detta kapitel. 

7.1 Massutbyte 

Macerationen utfördes med två dubbelprover från de nio olika restprodukterna. 
Holocellulosamassorna som utvanns från macerationen vägdes och massutbytet räknades ut, 
se tabell 4 i Bilaga 3. Det genomsnittliga värdet för massutbyte av dubbelproverna för 
respektive restprodukt redovisas i figur 15. Högst holocellulosautbyte erhölls för fiberrejekt 
medan lägsta holocellulosautbytet erhölls för vetekli.  

Det fanns en koppling mellan holocellulosamassornas torrhalt efter macerering, se tabell 3 i 
Bilaga 2 för torrhalter, och hur smidigt det var att tvätta massorna. Massorna med en torrhalt 
under 20% var svåra att skölja och var svåra att avskilja från filtertratten då en stabil kaka inte 
hade bildats vilket innebär att materialförluster kan ske vid det experimentella utförandet. 
Restprodukterna betfor, vetekli och ensilage kommer från jordbruket och har genomgått något 
slags av torkningsprocess eller rötningsprocess. Detta kan även ha varit en anledning till varför 
massutbytet var låga för dessa, se figur 15. 

Holocellulosamassorna olika utseenden redovisas i Bilaga 1. Massorna kan variera i färg, 
konsistens samt hållfasthet (om massan var stabil eller smulades ner enkelt). 
Holocellulosamassorna med en mer gulgrönaktig färg kan innehålla en viss mängd lignin vilket 
tyder på att dessa restprodukter inte helt delignifierades under macereringen. Konsistens samt 
hållfasthet kan ha ett direkt samband med massornas torrhalt. Massutbytet anses vara en 
parameter till den kvalitativa förmågan hos holocellulosamassorna. 

 

Figur 15: Massutbyte från macerering för respektive restprodukt. 
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7.2 Perättiksyra- och väteperoxidhalt 

I samband med macereringen samlades macereringslösningar från varje prov, se 5.3 Tvättning. 
Två typer av titreringar utfördes med dessa macereringslösningarna, genomförande redovisas 
i 4.2 Perättiksyra analys och jodometrisk titrering.  

PAA- och väteperoxidhalten i 
macereringslösningarna är intressant att veta 
då man kan analysera hur mycket av 
kemikalierna som har förbrukats för 
macerationen med varje restprodukt. PAA- och 
väteperoxidhalten analyserades i ett blankt prov 
där endast kemikalierna hade satsats och inget 
material som förbrukar kemikalierna. I tabell 1 
redovisas halterna som mättes under analysen, 
vilket visar att väteperoxid och ättiksyra bildar perättiksyra och att andelen ökar efter 1-2 
timmar i vattenbad då jämvikten ställer in sig (se jämviktsreaktion i kap. 4.1). 

Figur 16 redovisar det genomsnittliga värdet av fyra macereringslösningar som samlades upp 
från macerationen med respektive restprodukt. Tyvärr kunde inte macereringslösningar för 
vetehalm och vetekli analyseras eftersom det inte hade samlats ihop då denna analys blev av 
intresse. Man skulle kunna dra en samband mellan restprodukterna med låg massutbyte och 
de restprodukter med låg PAA- och väteperoxidhalt. En anledning till det låga massutbyte, kan 
vara att andra ämnen i restmaterialen har reagerat med de satsade kemikalierna vilket medfört 
en större utlösning av substanser och därmed ett lägre utbyte. Holocellulosamassorna från 
macereringen med primärslammet var de enda som gav ett högt massutbyte men låga PAA- 
och väteperoxidhalter i macereringslösningarna. Anledningen till de låga halterna i 
macereringslösningarna från primärslammet kan vara att kemikalieinsatsen inte var tillräckligt, 
därför har holocellulosamassorna en mer gulgrönaktig färg jämfört med resten av massorna. 
PAA- och väteperoxidhalterna är ett direkt samband till andelen perättiksyra och väteperoxid 
som behöver satsas till macereringen och är därför en parameter till den kvantitativa förmågan 
hos holocellulosamassorna. 

 Innan vattenbad 1–2 timmar i vattenbad 

% H2O2 

12,95 (A) 11,54 (A) 

15,11 (B) 10,62 (B) 

% CH3CO3H 

1,04 (A) 2,00 (A) 

0,34 (B) 1,89 (B) 
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Figur 16: PAA- och väteperoxidhalt i macereringslösningarna som samlades efter varje macerering. 

Tabell 1: PAA- och väteperoxidhalt från två macereringslösningar 
utan tillsats av något material. 
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7.3 Viskositet 

Massviskositeten mättes med metoden ISO 5351:2010 och undersöktes för respektive 
holocellulosamassa. Bestämning av massviskositeten görs genom att blanda massorna med en 
CED-lösning och sedan låta det rinna igenom en kapillär vilket detekterar tiden det tar för 
lösningen att rinna igenom. Metoden fungerade nästan för alla holocellulosamassorna, 
förutom de som extraherades från vetekli, betfor och primärslammet. För att analysmetoden 
ska fungera så måste det relativa viskositetsvärdet vara i en viss intervall, vilket 
holocellulosamassorna för de nämnda restmaterialen inte uppfyllde. 

Med massviskositeten som erhölls utifrån analysen gick det att även avgöra 
polymerisationsgraden för samtliga holocellulosamassor. Massviskositeten som erhölls 
redovisas i figur 17. 

 

Figur 17: Massviskositet för samtliga material. Redovisade värden är det genomsnittliga värdet av analyserade 
prover från respektive material. Viskositetsvärdet för material markerat med ”*” innebär att det inte gick få ett 
fullständigt trovärdigt resultat med utförd metod. 
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Polymerisationsgraden för holocellulosamassorna från respektive restprodukt redovisas i figur 
18 (beräkna enligt formlerna som redovisas i kap.4.4). Utifrån de samlade restprodukterna har 
holocellulosamassan från sågspånet den högsta polymerisationsgraden, vilket innebär att 
polymerkedjorna är längst för sågspån holocellulosamassan. D.P. kan anses vara en parameter 
på den kvalitativa förmågan hos holocellulosamassorna då det har ett direkt samband till 
styrkan massorna har. 

 

Figur 18: Polymerisationsgraden uppdelat utifrån storleksordning. Polymerisationsgraden redovisade är för 
holocellulosamassorna från respektive restmaterial. 

7.4 Askhalt 

Askhalten för holocellulosamassorna analyserades utifrån metoden som beskrivs i avsnitt 4.3.3 
Askhalt. Askhalten är intressant att känna till då man kan se mängden oorganisk substans som 
holocellulosamassorna består av, vilket är en del av massan som inte anses vara användbart. 
Askhalten är störst hos holocellulosamassorna från vetehalm, vilket kunde även förutspås 
utifrån värdena som redovisas i figur 19. Askhalten kan anses vara parameter till kvalitativa 
förmågan hos holocellulosamassorna då det har en samband till mängden av massorna som är 
oanvändbart och har en koppling till andelen holocellulosamassa man erhåller efter varje 
maceration. Något förvånande var även att askhalten för rapshalmen var väldigt lågt jämfört 
med askhalten för vetehalmen. Askhalten för rapshalmen analyserades en extra gång för att 
säkerhetsställa resultatet. Resultatet från askhaltanalyserna jämfört med asknivåerna som 
redovisas i kapitel 3 visar att asknivåerna har sänkts med macereringen. Det är svårt att avgöra 
med hur mycket det har sänkts då råmaterialet kan vara olika med de analyserade värden som 
redovisas i kapitel 3. Möjligen har de oorganiska ämnena löst upp sig i macereringsvätskan och 
avskilts under tvättningen. För att analysera vilken påverkan macereringen har på asknivåerna 
så kan man undersöka askhalten på råmaterialet och sedan på det extraherade 
holocellulosamassan.  
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7.5 Kolhydratsammansättning 

En analys för kolhydratsammanställningen av grot och primärslam utfördes av Per Törngren, 
analytisk kemist på RISE Innventia, för att undersöka hur effektivt det var att avlägsna lignin 
från restprodukterna genom att macerera. Utifrån analyserna kan man se att det fortfarande 
finns lignin kvar i de extraherade fibermassorna (se figur 20 och 21) vilket tyder på att 
macerationen inte var effektivt till att avlägsna 100% av allt lignin i restprodukterna. 

Ytterligare försök för att optimera processbetingelserna vid macereringen behöver 

således göras för grot och primärslam. 
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Figur 19: Askhalt för holocellulosamassorna från respektive restmaterial. Redovisade värden är det 
genomsnittliga värdet från två dubbelprover av holocellulosamassa från restmaterialen. 
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Figur 20: Kolhydratsammansättning för macererad grot. Figur 21: Kolhydratsammansättning för macererad primärslam. 
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7.6 Holocellulosaupplösning 

För att undersöka om holocellulosamassorna har någon användning inom 
aerogelproduktionen utfördes upplösning av holocellulosamassan från grot. Genomförandet 
för försöket att lösa upp holocellulosan redovisas i avsnitt 5.5 Holocellulosaupplösning.  

Stickproverna tagna under genomförandet undersöktes under mikroskop och visade att 
fibrerna inte hade löst upp sig med lösningsmedlet, se bild 14 och 15. Anledningen till att 
fibrerna inte lyckades lösa upp sig kan vara för att massaviskositeten var för högt. Vanligtvis 
används cellulosamassor med massviskositeten runt 200 ml/g, vilket ingen av 
holocellulosamassorna från restmaterialen uppfyllde. En annan möjlig anledning till att 
upplösningen inte fungerade var att både lignin och hemicellulosa fanns närvarande i 
materialet. Upplösningsmetoden har hittills endast fungerat med cellulosamassor som inte har 
en lika komplex struktur som hemicellulosa. Till fortsättningen måste hemicellulosa avskiljas 
eller använda en massa med lägre massviskositet för att upplösningen ska fungera. 

7.7 Holocellulosamassa från kompressionsgjutning 

Kompressionsgjutning utfördes på holocellulosamassan då det har bevisats från tidigare 
studier (se [21] och [22]) att kombinationen av tryck och höga temperaturer ökar fibrillernas 
aggregation (se kap. 5.5). Genom att öka fibrillernas aggregation ökar man även styvheten hos 
holocellulosamassan. Fibermassor med hög styvhet är intressanta då det kan användas i 
framtiden som material åt 3D-formningar. Det kan även vara möjligt att kontrollera vatten 
känsligheten hos fibermassorna genom att kontrollera mängden hemicellulosa, då det har 
visats att hemicellulosan har en påverkan på fibrillernas aggregation [21]. 

Holocellulosamassan som genomgick kompressionsgjutning hade en lite ojämn fördelning av 
material, varvid tryckfördelningen över provet blev ojämn vilket resulterade i en provbit med 
varierande styvhet (röd markerad i bild 16). Resultatet av kompressionsgjutningen visade att 
holocellulosamassan från restprodukterna har potential att användas i framtiden som material 
för 3D-formningar. 

Bild 14: Fibrerna i holocellulosamassan från grot under 
mikroskop, start prov. 

Bild 15: Fibrerna i holocellulosamassan från grot under 
mikroskop, prov efter halvtimmes upplösning. 
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Bild 16: Holocellulosamassa efter kompressionsgjutning, röd markerat är delen av massan som är hårdast. 
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8 Slutsats 

Målet med detta arbete var att undersöka de kvalitativa förmågorna hos 
holocellulosamassorna från olika restmaterial från jordbruket och skogsindustri. Syftet är att 
avgöra om valda restmaterial har en potential att användas som råmaterial inom 
cellulosaindustrin. Fem restprodukter från jordbruket och fyra restprodukter från 
skogsindustri macererades för att på ett skonsamt sätt extrahera holocellulosa. 
Holocellulosamassorna fick genomgå olika analysmetoder där dess kvalitativa förmågor 
undersöktes. Upplösningsförsök och kompressionsgjutning av holocellulosamassorna utfördes 
även för att prova holocellulosamassorna i två av cellulosaindustrins produktionsprocesser.  

Det gick att producera en vit och stabil fibermassa från restprodukterna grot, fiberrejekt, 
vetehalm, rapshalm, sågspån och ensilage. Ensilage, vetekli och betfor var svåra att tvätta och 
svårt att bilda en stabil fibermassa men gav trots det en vit fibermassa efter macerering. 
Primärslam gav en stabil massa men hade en gulgrönaktig färg, vilken möjligen kan blekas 
genom att ha en högre kemikalieinsats vid macereringen.  

Macerering med fiberrejekt, en av restprodukterna, gav högst utbyte av fibermassa med en 
låg askhalt, jämfört med resten av restprodukterna. Sågspån har högsta massviskositeten och 
har därmed största polymerisationsgraden bland restprodukterna. Hög polymerisationsgrad 
innebär att polymerkedjorna är långa som ger fibrerna en högre styrka. Primärslam och vetekli 
är restprodukterna med lägst polymerisationsgrad och har därför en större potential för 
upplösningar av fibrerna. Med fibrer som är enkla att lösa upp finns det potential att använda 
den upplösta cellulosan för aerogelproduktionen. 

För upplösning av holocellulosa användes fibermassan från groten eftersom det fanns mest 
provmängd tillgängligt av den restprodukten. Upplösningen kunde inte utföras och faktorer 
som massviskositet, hemicellulosainehåll samt lignininnehåll i fibermassan kan vara 
anledningen till att upplösningen inte fungerade. Vidare bearbetning som separation av 
hemicellulosa och oorganiska ämnen behövs beroende på vad man vill använda fibermassorna 
till. Innan man kan göra en upplösning av fibrerna i massan behöver hemicellulosa avskiljas. 
Ett annat alternativ är att använda en fibermassa med en massviskositet runt 200 ml/g, vilket 
är en typisk massaviskositet hos fibermassor som upplöses. 

För kompressionsgjutning användes fibermassan från vetehalm då massan var tillräckligt 
lufttorkad och hade en mer stabil yta jämfört med resten av massorna. Kompressionsgjutning 
förädlar fibermassans egenskaper, men i vilken grad är okänt då inga analyser hann utföras 
under projektets gång. Resultatet av kompressionsgjutningen var en styvare massa vilken har 
potential att användas som biokomposit ute på marknaden. 

Restprodukter som redan har genomgått processer som torkning, t.ex. betfor och vetekli, är 
inte lämpliga för macerering. Restprodukter vilka klassas som slam kan även vara 
problematiska för extrahering av holocellulosamassa då innehållet kan variera eller vara okänt. 
Fiberrejekt, sågspån, vetehalm, rapshalm, grot och ensilage har alla potential att kunna 
förädlas. 
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8.1 Fortsatt arbete 

Som en fortsättning av projektet vore det intressant att: 

• Optimera processbetingelserna i macereringarna för varje restmaterial med avseende 
på utbyte, massaviskositet och kemisk renhet, dvs att endast cellulosa och 
hemicellulosa blir kvar efter macereringen. 

• Undersöka om det finns en potential att separera hemicellulosa och cellulosa från 
varandra. Genom att separera hemicellulosan finns det potential att använda cellulosa 
till aerogelproduktionen eller till textilproduktion.  

• Undersöka om holocellulosamassorna har potential att användas som biokompositer, 
antingen direkt genom kompressionsgjutningen eller tillsammans med ett annat 
biomaterial, tex polylaktid som är en nedbrytbar termoplast. 
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Bilaga 1 Holocellulosamassor 

 

Bild 17: Holocellulosamassa från vetehalm. 

 

Bild 18: Holocellulosamassa från vetekli. 
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Bild 19: Holocellulosamassa från rapshalm. 

 

Bild 20: Holocellulosamassa från primärslam. 
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Bild 21: Holocellulosamassa från fiberrejekt. 

 

Bild 22: Holocellulosamassa från sågspån. 
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Bild 23: Holocellulosamassa från grot. 

 

Bild 24: Holocellulosamassa från ensilage. 
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Bild 25: Holocellulosamassa från betfor.  
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Bilaga 2 Torrhaltdata 

Tabell 2: invägt material samt dess fukt- och torrhalt 

Vikt material innan 
torkning (g) 

Vikt material efter 
torkning (g) 

Fukthalt 
(%) 

Torrhalt 
(%) 

Mv 
torrhalt 
(%) Kommentar 

2,40 (vetehalm) 2,23 7,08 92,92  Användes för H1-H2 

2,00 (vetehalm) 1,85 7,50 92,50   

2,00 (vetehalm) 1,88 6,00 94,00 92,50 Användes för H3-H6 

1,44 (vetehalm) 1,31 9,00 91,00   

2,00 (vetekli) 1,82 9,00 91,00   

2,00 (vetekli) 1,85 7,50 92,50 91,83 Användes för VK1-VK4 

2,00 (vetekli) 1,84 8,00 92,00   

5,90 (primärslam) 1,82 69,15 30,85   

8,86 (primärslam) 2,78 68,62 31,38 31,31 Användes för S1-S4 

12,30 (primärslam) 3,91 68,30 31,70   

8,48 (sågspån) 4,02 52,59 47,41   

10,17 (sågspån) 4,89 51,92 48,08 48,13 Användes för SP1-SP4 

7,54 (sågspån) 3,43 51,11 48,89   

14,81 (fiberrejekt) 3,80 74,34 25,66   

11,64 (fiberrejekt) 2,89 75,17 24,83 25,22 Användes för F1-F4 

10,92 (fiberrejekt) 2,75 74,82 25,18   

3,38 (rapshalm) 3,13 7,39 92,61   

1,27 (rapshalm) 1,18 7,09 92,91 92,78 Användes för RH1-RH4 

2,78 (rapshalm) 2,58 7,19 92,81   

1,00 (grot) 0,58 42,00 58,00   

1,04 (grot)  0,68 35,00 65,00   

0,94 (grot) 0,51 46,00 54,00 57,75 Användes för G1-G4 

2,73 (grot) 1,51 44,69 55,31   

1,63 (grot) 0,92 43,56 56,44   

2,30 (ensilage) 1,32 42,61 57,39   

1,89 (ensilage) 1,06 43,92 56,08  Användes för E1-E4 

 1,41 (ensilage) 0,81 7,08 57,45 55,98  

1,34 (ensilage) 0,71 7,50 52,99   

1,19 (betfor) 1,10 7,64 92,36   

2,97 (betfor) 2,73 8,14 91,86 92,14 Användes för B1-B4 

1,67 (betfor) 1,54 7,67 92,33   

1,16 betfor) 1,06 7,99 92,01   
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Tabell 3: Invägd cellulosamassa samt dess fukt- och torrhalt 

Vikt holocellulosamassa 
innan torkning (g) 

Vikt holocellulosamassa efter 
torkning (g) Fukthalt (%) Torrhalt (%) 

1,470 (H1) 0,273 81,43 18,57 

0,664 (H2) 0,090 86,45 13,55 

0,530 (H3) 0,124 76,70 23,30 

0,555 (H4) 0,115 79,37 20,63 

0,585 (H5) 0,146 74,98 25,02 

1,442 (H6) 0,380 73,64 26,36 

0,799 (VK1) 0,119 85,12 14,88 

0,531 (VK2) 0,057 89,24 10,76 

0,521 (VK3) 0,089 82,73 17,27 

0,554 (VK4) 0,102 81,65 18,35 

1,041 (S1) 0,256 75,38 24,62 

1,061 (S2) 0,261 75,44 24,56 

0,917 (S3) 0,253 72,43 27,57 

1,068 (S4) 0,290 72,84 27,16 

0,813 (RH1) 0,126 84,56 15,44 

0,865 (RH2) 0,133 84,65 15,35 

0,874 (RH3) 0,179 79,49 20,51 

1,133 (RH4) 0,208 81,66 18,34 

1,001 (F1) 0,158 84,34 15,66 

0,968 (F2) 0,154 83,73 16,27 

1,466 (F3) 0,226 84,58 15,42 

1,109 (F4) 0,179 83,81 16,19 

1,027 (SP1) 0,209 79,60 20,40 

1,116 (SP2) 0,203 81,85 18,15 

1,066 (SP3) 0,186 82,57 17,43 

1,086 (SP4) 0,178 83,65 16,35 

1,204 (G1) 0,258 78,59 21,41 

1,240 (G2) 0,216 82,61 17,39 

1,184 (G3) 0,198 83,27 16,73 

1,340 (G4) 0,235 82,44 17,56 

1,036 (E1) 0,153 85,24 14,76 

0,984 (E2) 0,176 82,14 17,86 

1,118 (E3) 0,159 85,82 14,18 

1,092 (E4) 0,153 86,03 13,97 

0,525 (B1) 0,073 86,17 13,83 

0,550 (B2) 0,065 88,23 11,78 

0,518 (B3) 0,053 89,87 10,13 

0,621 (B4) 0,059 90,58 9,42 
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Bilaga 3 Invägningar för massutbyte, askhalt och viskositet 

Tabell 4: Invägningar och massutbyte från macerering med de samlade materialen. 

Prov 
Erhållen mängd 
holocellulosamassa (torrvikt) (g) 

Ingående mängd torrt 
material (torrvikt) (g) Relativt massutbyte (%) 

H1 2,709 4,729 (vetehalm) 57,28 

H2 3,081 4,757 (vetehalm) 64,77 

H3 4,138 6,937 (vetehalm) 59,65 

H4 3,839 6,937 (vetehalm) 55,34 

H5 2,667 4,625 (vetehalm) 57,67 

H6 2,691 4,625 (vetehalm) 58,19 

VK1 0,535 4,590 (vetekli) 11,67 

VK2 0,484 4,590 (vetekli) 10,55 

VK3 0,794 6,885 (vetekli) 11,54 

VK4 0,807 6,885 (vetekli) 11,73 

RH1 1,992 4,64 (rapshalm) 42,94 

RH2 2,659  4,92 (rapshalm) 54,07 

RH3 3,593  6,96 (rapshalm) 51,63 

RH4 3,145  6,96 (rapshalm) 45,20 

S1 3,036 5,32 (primärslam) 57,04 

S2 3,203 5,32 (primärslam) 60,18 

S3 4,899 7,83 (primärslam) 62,59 

S4 4,905 7,83 (primärslam) 62,66 

F1 3,693 5,04 (fiberrejekt) 73,22 

F2 3,721 5,04 (fiberrejekt) 73,77 

F3 5,490 7,57 (fiberrejekt) 72,56 

F4 5,594 7,57 (fiberrejekt) 73,94 

SP1 2,687 5,01 (sågspån) 53,68 

SP2 2,385 5,01 (sågspån) 47,65 

SP3 4,265 6,14 (sågspån) 69,50 

SP4 4,042 6,12 (sågspån) 66,07 

G1 2,22 4,90 (grot) 45,29 

G2 2,47 4,89 (grot) 50,51 

G3 3,59 7,36 (grot) 48,74 

G4 3,37 7,34 (grot) 45,95 

E1 1,34 5,04 (ensilage) 26,65 

E2 1,40 4,98 (ensilage) 28,12 

E3 2,30 7,50 (ensilage) 30,66 

E4 2,39 7,50 (ensilage) 31,89 

B1 0,73 4,61 (betfor) 15,85 



  

ix 

 

B2 0,54 4,61 (betfor 11,79 

B3 1,05 7,00 (betfor 15,02 

B4 0,94 6,91 (betfor 13,61 

 

Tabell 5: Invägningar för askhalt 

Prov 
Holocellulosamassan torra vikt 
innan ugn (g) 

vikt holocellulosamassa efter ugn 
(g) 

Askhalt (%) 

H1 0,2746 0,0210 7,65 

H2 0,0927 0,0058 6,25 

H3 1,0138 0,0998 9,84 

H4 0,1072 0,0101 9,42 

H5 0,0866 0,0088 10,16 

H6 0,9726 0,0886 9,11 

VK1 0,0176 0,0004 2,27 

VK2 0,0069 0,0002 2,90 

VK3 0,0129 0,0001 0,78 

VK4 0,0139 0,0004 2,88 

RH1 0,2144 0,0009 0,42 

RH2 0,1964 0,0004 0,20 

RH3 0,2560 0,0008 0,31 

RH4 0,2005 0,0002 0,10 

S1 0,2702 0,0180 6,66 

S2 0,2708 0,0182 6,72 

S3 0,2990 0,0215 7,19 

S4 0,2964 0,0200 6,75 

F1 0,4506 0,0002 0,04 

F2 0,4507 0,0003 0,07 

F3 0,4038 0,0001 0,02 

F4 0,3326 0,0001 0,03 

SP1 0,3116 0,0004 0,13 

SP2 0,2576 0,0004 0,16 

SP3 0,2287 0,0005 0,22 

SP4 0,2913 0,0003 0,10 

G1 0,2854 0,0038 1,33 

G2 0,1656 0,0018 1,09 



  

x 

 

G3 0,1663 0,0011 0,66 

G4 0,1494 0,0011 0,74 

E1 0,1375 0,0061 4,44 

E2 0,2070 0,0063 3,04 

E3 0,1506 0,0038 2,52 

E4 0,1287 0,0051 3,96 

B1 0,2118 0,0107 5,05 

B2 0,2621 0,0131 5,00 

B3 0,5327 0,0352 6,61 

B4 0,5420 0,0365 6,73 

 

Bilaga 4 Data för väteperoxid och perättiksyra analyser 

Tabell 6: Data från väteperoxidanalyserna och jodometriska titreringarna 

Prov, g 0,02 M KMnO4, ml 0,1 M Na2S2O2, ml % H2O2 % CH3CO3H 

RH1, 0,42 15,29 3,98 6,19 3,60 

RH2, 0,48 16,21 4,35 5,74 3,45 

RH3, 0,25 8,65 1,79 5,88 2,72 

RH4, 0,22 6,14 1,56 4,75 2,70 

S1, 0,26 0,23 0,10 0,15 0,15 

S2, 0,25 0,12 0,08 0,08 0,13 

S3, 0,26 0,20 0,14 0,13 0,20 

S4, 0,26 0,23 0,13 0,15 0,19 

F1, 0,25 9,63 2,31 6,55 3,52 

F2, 0,25 7,76 1,92 5,28 2,92 

F3, 0,28 11,34 2,31 6,89 3,13 

F4, 0,28 13,34 2,61 8,10 3,54 

SP1, 0,24 8,36 2,63 5,92 4,17 

SP2, 0,28 13,77 4,01 8,36 5,44 

SP3, 0,23 10,24 2,83 7,57 4,68 

SP4, 0,26 12,27 3,27 8,03 4,78 

G1, 0,25 9,33 2,05 6,35 3,12 

G2, 0,26 11,59 2,88 7,58 4,20 

G3, 0,25 7,75 1,43 5,27 2,18 

G4, 0,25 6,56 1,34 4,46 2,03 

E1, 0,25 5,40 0,65 3,67 0,99 

E2, 0,27 6,37 0,71 4,01 1,00 

E3, 0,25 6,35 0,64 4,32 0,97 



  

xi 

 

E4, 0,27 5,64 0,49 3,55 0,68 

B1, 0,28 2,13 0,24 1,29 0,32 

B2, 0,26 2,80 0,22 1,83 0,32 

B3, 0,27 1,78 0,17 1,12 0,24 

B4, 0,25 2,12 0,19 1,44 0,28 

 


