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Sammanfattning 

Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Nordic Bioengineering med målet att 

effektivisera torksteget och kompressionssteget för deras hydrofobiskt modifierade 

pappersmassa. Länge har det funnits ett problem med rening av olja från oljespill och trots att 

mängden spill har minskat under de sista 30 åren, sker det än idag stora utsläpp som spillet 

från Deepwater Horizon och Sanchi. Genom denna produkt är det fullt möjligt att absorbera 

oljan i massan utan att den mättas med vatten. Med hjälp av ett torkskåp och en 

papperarksformare gick det att laborativt ta reda på hur absorptionsförmågan påverkas av olika 

torkningstemperaturer och av arkformning. Resultatet visar att det går att torka materialet till 

170°C utan några större materialförluster, och att den packade massan får både en högre 

oljeabsorption och en högre vattenabsorption jämfört med den obehandlade massan.  

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis has been performed in cooperation with Nordic BioEngineering and 

involved improving the drying step and packaging step for their hydrophobically modified 

pulp. Oilspill purification has been a problem for a long time and even though the quantity of 

oil spills has decreased during the last 30 years, are large oilspills still frequently occurring 

today with examples such as Deepwater Horizon and Sanchi. It is however fully possible, 

through this product, to absorb the oil in the pulp without saturating it with water. With help 

from a drying cabinet and a sheet former, it was made possible to find out by labwork if the 

absorbency was affected by different drying temperatures and by sheet forming. The results 

shows that the modified pulp can be dried at temperatures up to 170°C without greater 

material losses, and that the packed pulp has an increase in both oil absorption and water 

absorption compared to the regular pulp. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng skriven av en högskoleingenjörsstudent i 

kemiteknikprogrammets sista år. Arbetet har utförts för företaget Nordic BioEngineering där 

både laborationer och skrivande har skett på avdelningen för Träkemi och Massateknologi på 

KTH. 

Jag vill ge ett stort tack till Erik Josephsson, som har varit min handledare på företaget, och 

Monica Ek, som har varit både min handledare på KTH och examinator, då de alltid gjort sitt 

bästa för att svara på frågor och varit så hjälpsamma som möjligt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Detta examensarbete utfördes i uppdrag av miljöföretaget Nordic Bioengineering AB (NBE) 

och gick ut på att utveckla samt effektivisera det nuvarande torksteget och kompressionssteget 

för deras biobaserade absorbent. Nordic Bioengineering specialiserar sig med rening av 

oljespill genom deras modifierade pappersmassa som de producerar i massabruket Rottneros. 

Massan är modifierad till att vara hydrofobisk samtidigt som den är lipofilisk, vilket gör att 

den inte vill komma i kontakt med vatten men gärna med olja. Detta gör materialet till en 

oljeabsorbent vilket effektiviserar oljerening då materialet hålls mer eller mindre torrt tills det 

får kontakt med olja. 

Torksteget är för tillfället en flaskhals i Nordic Bioengineerings produktionskedja då 

kostnaden för den är stor. NBE vill kunna torka materialet snabbt utan att den förlorar sina 

egenskaper för absorption av olja. Genom att höja torkningstemperaturen går det att torka 

materialet under kort tid, men en för hög temperaturökning kan också försämra materialets 

absorptionsförmåga då de modifierande tillsatserna förstörs. 

Effektivisering av kompressionssteget skulle också vara till NBEs fördel då mer mycket 

absorbent skulle kunna transporteras per transportsträcka. Även här misstänks det att de 

modifierande ämnena påverkas vid en för kraftig kompression.  

Ett samarbete mellan KTH och NBE har funnits sedan december 2016 för att effektivisera 

rening av oljespill. Materialet som använts i detta examensarbete är däremot en väldigt ny 

produkt då en pilotproduktion utfördes så sent som i slutet av 2018. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att tillämpa studentens kunskaper som erhållits under utbildningen 

på ett verklighetsbaserat problem. I arbetet tas det även hänsyn till hur en hållbar utveckling 

samt etiska aspekter kan relateras till uppdraget. 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att utveckla materialproduktionens torksteg samt effektivisera dess 

kompressionssteg. 
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1.4 Lösningsmetoder 

Examensarbetet har utförts genom bland annat en litteraturstudie där information har samlats 

från olika källor om ämnet. Detta för att kunna dra lämpliga slutsatser under arbetets gång. 

Laborationer har både planerats och genomförts. Dessutom har kontakt med både 

uppdragsgivare och handledare skett genom mail och planerade möten. 

1.5 Avgränsningar och förutsättningar 

Arbetets avgränsningar och förutsättningar redovisas nedan: 

• Materialet modifieras inte under arbetet, utan erhålls redan modifierad. 

• Torkningen påbörjades när materialet nådde en fukthalt på minst 85% då fullständig 

mättning skulle ha tagit flera veckor. 

• Fukthalten skiljer något mellan proven innan torkningen då de inte kunde torkas 

samtidigt. 

• Det räknades med att torrhalten för den omodifierade massan var densamma som för 

den modifierade massan under standardtillstånd (25°C och 1 atm). 

• Materialets oljeabsorptionsförmåga begränsades till motorolja.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Oljerening 

Ett av den viktigare typen av händelser som har en allvarlig påverkan på miljön är oljespill. 

Spill kan ske från bland annat tankerfartyg som transporterar olja eller från en oljeplattform. 

Majoriteten av alla oljespill, inträffar tillräckligt långt från kusterna för att inte ha en hög 

påverkan på den kustnära marina ekosystemet och naturen nära kusterna. Det är när oljespillet 

når kusterna som den katastrofala inverkan på naturen sker. [1] Råolja består av en blandning 

av hundratals olika kolväten där flera av dessa är polycykliska aromatiska kolväten, eller PAH 

som det förkortas. PAH är en grupp kolväten som är både karcinogena och mutagena, och som 

därmed kan påverka havsliv under längre perioder. [2] Förutom PAH påverkar råoljan också 

djurliv genom att tränga sig in i fåglars fjädrar samt däggdjurs päls vilket kan leda till bland 

annat hypotermi, blindhet och ett försämrat luktsinne. [3] Även växter kan påverkas av 

oljespill då solljus blockeras och pH-värdet i vattnet där oljan befinner sig sänks. [4] 

Sedan 1969 har antalet oljespill i världen årligen minskat men trots detta har stora olyckor 

skett. [5] En av dessa olyckor skedde i den mexikanska golfen den 20 april 2010 då 

oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade i vad som blev historiens största oavsiktliga 

oljespill i marina vatten. Incidenten i den mexikanska golfen blev dessutom historiens näst 

största oljespill i marina vatten efter händelserna som inträffade under Kuwaitkriget [6]. 

Oljespillet i golfen orsakades av ett plötsligt gasutsläpp från borrhålet och resulterade i att över 

450 000 ton råolja släpptes ut i golfen. [1] 

De åtgärder som togs för att samla upp och förhindra ytterligare spridning av råolja i den 

mexikanska golfen var användningen av stora mängder dispergeringsmedel, vilket är en 

blandning av ett emulgeringsmedel och ett lösningsmedel. Med hjälp av dispergeringsmedlet 

kunde mikroorganismer lättare konsumera råoljan. [7] Dispergeringsmedel är däremot inte den 

perfekta lösningen mot oljespill då det även finns en del konsekvenser med dess användning. 

Medlet är ytaktivt vilket möjliggör en blandning av olja och vattnet då ytspänningen i 

fasgränsytas mellan dessa minskar. Det ytaktiva ämnet bildar miceller som är hydrofoba i ena 

änden och hydrofila i andra änden. Oljan i vattnet går ihop i mindre partiklar med en diameter 

lägre än 100µm och fördelas i hela vattenkolumnen under det oljekontaminerade området 

istället för att endast befinna sig över vattenytan. [8] 
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Figur 1. Micellernas påverkan på oljespillet. [9] 

Beroende på situation kan det vara lämpligare att använda dispergeringsmedel än att låta oljan 

flyta vid ytan. Oljeutsläppet var nära den amerikanska kusten som har ett rikt växt- och djurliv. 

Genom att fördela oljan i vattenkolumnen minskar dess inverkan på kusterna samtidigt som 

dess inverkan på koraller och djurliv i havsbotten stiger. Även medlet i sig har en viss 

toxicitet. Medlet vid namn Corexit, användes under oljespillet i mexikanska golfen som 

dispergeringsmedel och hade en LC50 (”lethal concentration 50%”) på mellan 100mg/L och 

1g/L när den testades på fem regnbågar, en fiskart som ingår i släktet stillahavslaxar och 

familjen laxfiskar. [8] 

Ett annat oljespill inträffade nyligen i det östkinesiska havet där tankerfartyget Sanchi 

kolliderade med lastfartyget CF Crystal där den fattade eld och sjönk en vecka därefter. 

Incidenten skedde den 6 januari 2018 och runt 136 000 ton olja från den persiska golfen 

släpptes ut i havet [8]. Denna mängd olja blev det största spillet från ett tankerfartyg sedan 

1991 då tankern ABT Summer spillde 260 000 ton olja utanför Angolas kust [1]. Spillet i det 

östkinesiska havet bestod däremot av en annan typ av olja jämfört med ABT Summer-spillet 

[10]. 

Råolja klassificeras utifrån dess svavelhalt och dess densitet och delas därmed in i fyra 

kategorier; lätt olja med låg densitet, tung olja med hög densitet, söt olja med låg svavelhalt 

och sur olja med hög svavelhalt [11, 12]. Densiteten av oljan räknas ut i API-grader, en 

dimensionslös storhet som endast används vid bestämning av petroleumdensitet. Ifall en oljas 

densitet ligger under 10 API-grader är den tillräckligt tung för att sjunka ner till botten istället 

för att hålla sig kvar på ytan [11]. Oljan från Sanchi var en extremt lätt olja, med densiteten på 

runt 61 API-grader, och samtidigt en söt olja med en svavelhalt på ungefär 0,25 vikts-% [13]. 

Oljor under dessa omständigheter kallas kondensat eller ultralätta råoljor och har en mycket 

högre toxicitet än tunga oljor samtidigt som de är nästan omöjliga att urskilja både visuellt och 

fysiskt från havsvattnet. Kondensat är dessutom mycket mer brännbara än vanligt petroleum.  

Sanchi-spillet är idag det största oljespillet av typen kondensat som skett. [8] ABT-Summer-

spillet fraktade istället Persisk tung olja med en densitet på 30 API-grader och en svavelhalt på 

runt 1,7 vikts-% [10, 14]. Deepwater Horizon spillet läckte istället ut ”Louisiana Light Sweet” 

olja med en densitet på 35,6 API-grader och en svavelhalt på runt 0.1 vikts-% [14]. 



     

     

 

 

 

11 

 

 
Figur 2. Svavelhalt och densitet för några kända petroleumkällor. [14] 

Åtgärderna för att samla upp oljan från Sanchi-spillet var mycket fördröjda på grund av 

territoriumkonflikter mellan Japan och Kina över vart spillet inträffade. Oljan från spillet rörde 

sig snabbt igenom östasiatiska havet och nådde både kinesisk samt japansk kust där kustnära 

ekosystem påverkades. Inga större åtgärder togs till slut för att samla ihop oljan. Mycket av 

oljan har idag avdunstat på grund av dess låga kokpunkt på mellan 30–70 grader beroende på 

kondensattyp, och Sanchi ligger för nuvarande i botten av havet. Försök har planerats för att 

lyfta upp Sanchi, men på grund av ytterligare explosionsrisker har dessa försök inte 

vidtagits.[8] 

Även raffinerade oljespill har skett under det senaste årtiondet. Ett exempel är spillet i 

Sewaren, New Jersey den 31 oktober 2012 där ungefär 1000 ton dieselolja läckte ut i Arthur 

Kill sundet. Detta var en konsevens av orkanen Sandy som två stationära lagringstankar att 

börja läcka ut dieselolja. En del av oljan kunde samlas upp genom placeradet av flytande 

bommar, men en stor del av oljan fortsatte vidare ut till havet. Raffinerade oljor är mer 

värdefulla än råoljor då de redan raffinerats och spill av dessa kan vara mycket kostsamma. 

[15] 
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På grund av oeffektiva lösningar på uppsamling av olja pågår det idag en hel del forskning om 

lösningar som kan samla upp eller eliminera stora mängder olja ifall liknande händelser 

inträffar igen [16]. En av dessa lösningar mot oljespill är framtaget av företaget Nordic 

Bioengineering. 

2.2 Absorbent 

Materialet som användes som absorbent under laborationerna är Nordic BioEngineerings eget 

modifierade pappersmassa som de framställer i Rottneros massabruk. Pappersmassan är av 

typen CTMP-massa vilket resulterade vara lämpligast som absorbent under en tidigare studie 

där den jämförts med kraft-massa. [17] 

Pappersmassa kan delas in i typerna mekanisk-, och kemisk massa varav den mekaniska 

massan sönderdelas mekaniskt genom så kallade raffinörer, eller med hjälp av en slipsten, och 

den kemiska massan sönderdelas genom kemiska tillsatser. Kraftmassa, som är den mest 

förekommande massatypen, är en typ av kemisk massa som baseras på den kända 

kraftprocessen. Under denna process bryts lignin, en av de tre huvudpolymererna tillsammans 

med cellulosa och hemicellulosa, ner under hög värme och tillsats av kemikalier. [18] 

Eftersom lignin är ett väldigt hydrofobiskt ämne försvagas vätebindningarna mellan cellulosan 

och hemicellulosan ifall mycket lignin förekommer i massan. Ifall ligninet istället bryts ner 

som sker under kraftprocessen, så stärks pappersmassan på grund av dessa starkare bindningar 

mellan polymererna. Styrkan på kraftmassa är just det som gör massatypen så framstående i 

bland annat förpackningsprodukter som kräver ett starkt material. [19] 

CTMP-massa, som står för kemitermomekanisk pappersmassa, är en typ av massa framtagen 

både på ett kemiskt och mekaniskt vis. Massan förbehandlas med bland annat 

natriumkarbonat, natriumhydroxid och natriumsulfat för att ”mjuka upp” ligninet innan 

massan sönderdelas på ett mekaniskt sätt. Denna hybridprocess möjliggör en massaproduktion 

med lägre temperatur, uppehållstid samt inte lika extrema pH-värden. Dessa faktorer gör 

produkten dessutom mer miljövänlig än kraftmassa och det erhålls även högre utbyte då 

ligninet är kvar i massan efter processen. Däremot finns en hel del lignin kvar i slutprodukten 

vilket gör den svagare, men ändå användbar i exempelvis framställning av kartong och 

hygienprodukter. [20]  

Ligninet i CTMP-massan har dessutom en negativ laddning vilket möjliggör absorptionen av 

de modifierande tillsatserna som har en motsatt laddning och har hydrofobiska egenskaper. 

Genom elektrostatisk attraktion mellan dessa, ökar CTMP-massans totala hydrofobicitet. [17] 

Absorbenten som produceras av Nordic BioEngineering är framför allt designerad att 

användas för oljerening där mycket vatten förekommer på grund av dess förstärkta 

hydrofobicitet, men kan även användas inom rening av oljeläckage i torrare områden. 

Möjligheten att använda absorbenten tillsammans med arkéer har också diskuterats. Arkéer är 
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den typ av mikroorganism som kan bryta ner olja och som klarar av extrema miljöer [21]. Ifall 

dessa mikroorganismer skulle kunna tillsättas till absorbenten på något sätt så skulle den 

kontinuerligt bryta ner oljan som absorberas av materialet, vilket skulle leda till en ännu mer 

effektiv rening.  

Idag utvinns enorma mängder olja årligen jämfört med hur mycket petroleum som formas 

naturligt. En årlig ökning under de senaste åren har därmed synts till i transporten av oljan då 

det idag transporteras över 800 miljoner ton mer råolja per år än mängden som transporterades 

för 30 år sedan (se fig. 3). Ökningen av transportmängderna innebär en större risk för oljespill 

och därmed stora mängder olja som inte kommer till någon nytta. [22] Ifall NBEs 

oljeabsorbent skulle användas i situationer som dessa, skulle sparandet av resurser gynnas 

samtidigt som ekosystemet skulle skyddas från kustnära oljespill. Materialet är även till viss 

del återanvändningsbart då dess hydrofobicitet inte försvinner helt efter användning. Detta 

gynnar en cirkulär ekonomi då materialet inte slängs efter dess första användning. 

 
Figur 3. Förändring i mängd sjöburen olja som transporteras årligen. [23] 

2.3 Rottneros anläggningsprocess 

CTMP-massan som används för att tillverka absorbenten förs in i en upplösare där den blandas 

med vatten. Massan fortsätter in i en blandningstank där den blandas med tillsatser som 

behövs för att framställa absorbenten. Den modifierade massan pressas så att större mängd 

vatten försvinner, och torkas i ett torkskåp med inbyggd fläkt. Produkten tas ut från torkens för 

att sedan paketeras, medan vattnet recirkuleras för att kunna återanvända dyra tillsatser. 
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Figur 4. Flödesschema över anläggningen i Rottneros. 

2.4 Olja som används 

I den tidigare studien som utfördes, testades materialets absorptionsförmåga med olika oljor. 

De oljor som testades var motorolja, dieselolja och hydraulisk olja. Det fastställdes att 

materialet var bättre på att absorbera oljor med hög viskositet då det absorberade både 

motoroljan och den hydrauliska oljan betydligt bättre än dieseloljan. Då det finns olika typer 

av oljor i olika delar av världen kan absorptionsförmågan påverkas beroende på vart 

absorbenten används. Det är däremot mest förekommande med utsläpp av råoljor vars 

viskositet liknar motoroljans viskositet, vilket är anledningen till att motorolja användes under 

laborationerna. [17] Motoroljan som användes under laborationerna hade en densitet på 0,853 

kg/L vid 15 grader celsius och atmosfäriskt tryck. 
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3. Utrustning 

3.1 Värmeskåp  

Två värmeskåp användes under torkexperimentet, den ena för torkning av referensprov och 

den andra för torkning av de behandlade proven. Referensprovet planerades att torkas i ett 

värmeskåp av typen Heraeus T5042, och de behandlade proven i ett värmeskåp av typen 

VENTI-line VL53. Heraeus T5042 arbetar med en konstant temperatur på 105 grader. Detta 

skåp arbetar genom naturlig konvektion där värmen inte erhålls utifrån en extern påverkan, 

utan endast ifrån värmeskåpets temperatur. [24] 

Torkskåpstypen Heraeus T5042 ansågs endast vara lämplig för prov utöver de behandlade 

proven då experimentet var beroende av en temperaturskillnad. Skåpet av typen VENTI-line 

fungerar till skillnad från Heraeus-skåpet genom forcerad konvektion med hjälp av en fläkt 

som ligger placerad i ugnen. [25] 

3.2 Papperarksformare 

Under kompressionsexperimentet planerades det att användas en papperarksformare av typen 

Rapid Köthen. Denna formare är designerad att både forma och torka pappersarken under två 

separata steg. För att kunna genomföra avtappningsprocessen i formaren måste den tillsatta 

massan vara disintegrerad i vatten [26]. För att disintegrera materialet används vanligtvis en 

mekanisk mixer, en massdisintegrator eller disintegrering för hand beroende på massans 

egenskaper [27, 28]. 
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4. Experimentella laborationer 

Två experiment utfördes för att ta reda på vilken temperatur som massan kunde torkas med 

och hur mycket absorptionsförmågan påverkas av att forma om den modifierade massan till 

pappersark. 

4.1 Torkning 

Detta experiment gick ut på att simulera torksteget som sker på Rottneros för att sedan kunna 

undersöka hur torkningstemperaturen påverkade absorptionsförmågan genom att torka 

materialet med 7 olika temperaturer. För att detta skulle efterlikna processen som sker i 

Rottneros behövde materialet först mättas med vatten. 

Mättningen av produkten inleddes genom att mätta ett referensprov av ungefär 2,21g material. 

Den vikt innan mättningen påbörjades hade däremot inte en fukthalt på 0%. För att ta reda på 

det givna materialets fukthalt användes ett fläktvärmeskåp av typen Heraeus T5042. Ett nytt 

prov vägdes till 1,57g och placerades i värmeskåpet för att torkas över natten. Dagen efter 

vägdes den till runt 1,40g och fukthalten beräknades till 10,9% enligt ekvation (1). Utifrån 

fukthalten på absorbenten innan mättningen, kunde vikten på 1,97g förutsägas för materialet 

när den har en minimal fukthalt. Se Bilaga A.1.1 för beräkningar. 

𝐹𝐻𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛. =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛−𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛
∙ 100%    (1) 

Det första referensprovet lades i en provkopp fylld med vatten för att sedan tas ut och vägas 

under olika tidpunkter i ett spann på en vecka. Detta utfördes för att veta när det var lämpligt 

att köra själva torkningen för de riktiga proven. Tabell (2) samt figur (5) konstruerades för hur 

vattenmättningen och fukthalten förändras över tiden.  

Tabell 1. Visar förändring av vikt och FH över tid. 

Tid [h] 0 1 30 54 75 96 172 

Vikt 

[gram] 

2,21 6,85 9,65 10,92 11,40 12,48 15,80 

Fukthalt 

[%] 

10,9 71,3 79,6 82,0 82,8 84,3 87,6 
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Figur 5. Visar hur referensprovet mättas över tiden och hur fukthalten förhåller sig till den ökande vikten. 

Viktkurvan visar inte hur lång tid det tar att helt mätta materialet då det skulle kräva omgående 

omrörning vilket endast kunde uppnås under arbetstider. Från viktkurvan gick det däremot att 

approximativt beräkna fukthalten på materialet vid maximal vattenmättning genom ekvation 

(2) vilket sedan kunde tillämpas för de riktiga körningarna. 

𝐹𝐻𝑣𝑖𝑑 𝑚ä𝑡𝑡𝑛. =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟−𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟
∙ 100%    (2) 

De sju proven bereddes genom att mätta ca 1 gram material med vatten i provkoppar. Exakta 

vikter för materialprov visas i tabell (2). Även vikten vid minimal fukthalt beräknades genom 

multiplikation med torrhalten som räknades fram i Bilaga A.1.1. Det bestämdes att materialet 

skulle uppnå en fukthalt på minst 85% innan den torkades då mättningen av vatten skulle ha 

tagit flera veckor för att nå upp till Rottneros fukthalt på 98%. En vikt vid 85% FH ställdes 

därför också upp som berättade hur mycket respektive prov minst skulle väga innan 

torkningen påbörjades. Beräkningar för vikterna vid 85% fukthalt redovisas i Bilaga A.1.2. 
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Tabell 2. Vattenmättning av respektive prov innan torkning. 

Prov 1 2 3 4 5 6 7 

Torkningstemp. 

[°C] 

120 130 140 150 160 170 180 

Vikt [g] 

 

1,02 1,01 1,00 1,02 1,07 1,02 1,06 

Vikt vid FH=0. 

[g] 

0,91 0,90 0,89 0,91 0,95 0,91 0,94 

Vikt vid 85% 

FH [g] 

6,03 6,01 5,94 6,08 6,36 6,05 6,30 

Vikt innan 

torkning [g] 

9,93 9,15 7,01 7,30 7,88 8,97 9,02 

FH innan 

torkning [%] 

90.9 90,2 87,3 87,5 87,9 89,9 89,5 

 

Respektive prov torkades över natten under dess bestämda temperatur och vägdes dagen 

därpå. Varje prov delades in i två bitar där den ena biten skulle oljemättas i en minut och den 

andra vattenmättas i en timme. Vikterna som erhölls vid delningen redovisas i tabell (3). 

Tabell 3. Fördelningen av proven som hade torkats. 

Prov 1 2 3 4 5 6 7 

Vikt efter torkning 

[g] 

0,88 0,90 0,89 0,92 0,95 0,92 0,90 

Mängd som 

oljemättas [g] 

0,56 0,70 0,48 0,61 0,51 0,52 0,51 

Mängd som 

vattenmättas [g] 

0,31 0,20 0,41 0,32 0,44 0,40 0,38 

 

Både olje- och vattenabsorptionen beräknades genom ekvation (3). 

𝑔 (𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
=

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚ä𝑡𝑡𝑛.−𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑡𝑛.

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑡𝑛.
   (3) 
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4.2 Kompression 

Det andra experimentet gick ut på att packa produkten så effektivt som möjligt. Detta 

möjliggjordes genom att forma tre pappersark av den modifierade massan och sedan jämföra 

pappersarkens absorptionsförmåga med det vanligt modifierade materialets 

absorptionsförmåga. Genom att göra pappersark av massan skulle det kunna paketeras 

kompakt i slutet av produktionskedjan. 

Mängden massa som skulle användas var beroende av papperarksformaren och massans 

torrhalt. Den beräknade vikten för massan blev 3.50g per pappersark. Beräkningarna för detta 

redovisas i Bilaga A.2. För att göra pappersark behövde massan vara disintegrerad vilket först 

testade göras för hand. 3,38 gram modifierat massa vägdes i en kanna och fylldes sedan med 

en liter vatten. Då massan är väldigt hydrofobisk gick det inte att lösa upp det i vattnet för 

hand. Samma prov disintegrerades i en mekanisk mixer i ungefär 20 minuter med ett varvtal 

på runt 850 rpm. Detta gav även här en ganska dålig blandning då det fortfarande fanns mindre 

klumpar av materialet, men det ansågs vara tillräckligt bra för att göra papper av det. 

Blandningen torkades därefter i papperarksformaren. Det papper som framtogs var väldigt 

svagt och gick sönder när den togs upp. På grund av detta användes en så kallad 

massdisintegrator för resterande två pappersark. 3,38 gram massa blandades med en liter 

vatten likt det första testet. Massdisintegratorn arbetade på ett högre varvtal jämfört med den 

mekaniska mixern. Massan disintegrerades under ungefär 10 minuter och blandningen såg 

bättre ut efteråt. 

De torkade arken klumpades ihop och delades i mitten där en del mättades med olja under en 

minut och den andra delen med vatten under en timme likt torkningsexperimentet. Vikterna 

innan olje- och vattenmättningen redovisas i tabell (4). 

Tabell 4. Mängd av de arkformade proven som vattenmättas och oljemättas. 

Prov 1 

(mekanisk mixer) 

2 

(massdisintegrator) 

3 

(massdisintegrator) 

Mängd som oljemättas [g] 1,24 1,82 1,54 

Mängd som vattenmättas 

[g] 

1,67 1,78 1,62 
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4.3 Jämförelse med omodifierad och modifierad CTMP-massa. 

För att veta hur mycket absorptionsförmågan minskar efter kompressionsexperimentet, om så 

är fallet, testades absorptionsförmågan för både omodifierad och modifierad CTMP-massa. 

Genom att testa dessa kunde sedan en skala konstrueras med absorptionsförmågan för dessa, 

och sedan procentuellt beräkna absorptionsförmågan för de packade massorna jämfört med 

den tidigare modifierade CTMP-massan. 

Fyra massabitar av både omodifierad och modifierad CTMP-massa vägdes upp. Två av dessa 

bitar användes för vattenmättning och resterande för oljemättning. Likt torkningsexperimentet 

och kompressionsexperimentet vägdes dessa både innan och efter mättning. Resultatet 

redovisas i tabell (9). 
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5. Resultat 

5.1 Torkning  

Torkningen av materialet visade tydliga synliga skillnader beroende på temperatur. De prov 

som torkades med högre temperatur hade en mörkare brunaktig färg efter torkning. Delarna av 

den torkade massan som mättades med olja vägdes både innan och efter mättningen för att 

erhålla ett resultat på mängden olja per gram torkad absorbent. De delar som vattenmättes 

vägdes också både innan och efter mättningen för att kunna erhålla ett resultat på mängden 

vatten per gram torkad absorbent. Mättningstiden i vattnet förlängdes till 1h då absorbenten 

fortfarande var starkt hydrofobiskt och en mättning på 1 minut inte skulle ge bra resultat. 

En hög oljeabsorption efter torkning säger oss inte så mycket ifall mängden vatten som 

absorberas ökar. Därför skapades en kvot mellan oljeabsorptionen och vattenabsorptionen 

genom att dividera oljeabsorptionen per gram massa med vattenabsorptionen per gram massa. 

Tabell 5. Beräkning av torkningprovens absorptionsförmåga. 

Prov 1 2 3 4 5 6 7 

Vikt innan 

oljemättn. [g] 

0,56 0,70 0,48 0,61 0,51 0,52 0,51 

Vikt efter 1 

min oljemättn. 

[g] 

5,74 6,96 4,50 6,19 4,75 5,67 4,95 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

9,18 8,94 8,38 9,20 8,31 9,90 8,67 

Vikt innan 

vattenmättn. 

[g] 

0,31 0,20 0,41 0,32 0,44 0,40 0,38 

Vikt efter 1 h 

vattenmättn. 

[g] 

1,23 0,85 1,60 1,18 1,48 1,46 1,66 

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

2,94 3,25 2,90 2,71 2,36 2,65 3,34 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 

3,13 2,75 2,89 3,40 3,52 3,74 2,60 
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Från de kvoten som framtogs för samtliga prov skapades en kurva som visade hur 

absorptionsförmågan betedde sig beroende på vilken temperatur den modifierade CTMP-

massan torkades med.  

 
Figur 6. Diagram som visar förhållandet mellan massans absorption och torkningstemperatur. 

Fukthalten på de vattenmättade proven beräknades också för att ta reda på hur mättad 

materialet blev efter 1h jämfört med referensprovet vars fukthalt låg på 71,3 vikts-% efter en 

timme. 

Tabell 6. Skillnad mellan torkningprovens fukthalt och referensprovets fukthalt. 

Prov 1 2 3 4 5 6 7 

FH efter 

torkning [%] 

74,8 76,5 74,4 72,9 70,3 72,6 76,9 

Ref. provets FH 

[%] 

71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 

Procentuell 

skillnad [%] 

3,5 5,2 3,1 1,6 -1,0 1,3 5,6 

  

5.2 Kompression 

Arket som erhölls från papperarksformningen var väldigt svagt när massan blandades med en 

mekanisk mixer. Detta märktes av då arket gick sönder när den skulle dras ur pappret som den 

befann sig på. Efter att massan istället blandats i en disintegrator var arken som framtogs 

starkare och mer likt hushållspapper. På samma sätt som för torkningsexperimentet togs en 

kvot fram mellan oljeabsorptionen och vattenabsorptionen för respektive körning. 
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Tabell 7. Beräkning av paketeringprovens absorptionsförmåga. 

Prov 1 

(mekanisk mixer) 

2 

(massdisintegrator) 

3 

(massdisintegrator) 

Vikt innan oljemättn. [g] 1,24 1,82 1,54 

Vikt efter 1 min oljemättn. 

[g] 

14,3 22,6 22,9 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

10,56 11,43 13,88 

Vikt innan vattenmättn. [g] 1,67 1,78 1,62 

Vikt efter 1 h vattenmättn. 

[g] 
9,54 8,84 5,12 

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

4,71 3,97 2,16 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 

2,24 2,88 6,43 

 

Även här beräknades fukthalten efter vattenmättningen för att kunna jämföra skillnaden i 

fukthalt med referensprovet. 

Tabell 8. Skillnad mellan de packade provens fukthalt och referensprovets fukthalt. 

Prov 1 

(mekanisk mixer) 

2 

(massdisintegrator) 

3 

(massdisintegrator) 

FH efter torkning [%] 82,5 79,9 68,4 

Ref. provets FH [%] 71,3 71,3 71,3 

Procentuell skillnad [%] 11,2 8,6 -2,9 

 

5.2.4 Jämförelse med omodifierat och modifierat CTMP-massa 

Både absorbenten och den omodifierade massan vägdes innan och efter mättningarna. 

Resultatet erhölls som medelvärdet av de två omodifierade massornas absorptionsförmåga och 

medelvärdet av de två modifierade massornas absorptionsförmåga. 
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Tabell 9. Absorptionsförmåga för omodifierad massa och modifierad massa. 

Prov Omodifierad 

CTMP-massa 

(1) 

Omodifierad 

CTMP-massa 

(2) 

Modifierad 

CTMP-massa 

(1) 

Modifierad 

CTMP-massa 

(2) 

Vikt innan 

oljemättning [g] 

0,62 0,77 0,44 0,20 

Vikt efter 1 min 

oljemättn. [g] 

4,40 4,21 4,00 2,06 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

6,10 4,47 8,09 9,30 

∆
𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

5,29 8,70 

Vikt innan 

vattenmättning [g] 

0,49 0,41 0,16 0,41 

Vikt efter 1h 

vattenmättn. [g] 

4,39 4,82 0,48 1,00 

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

7,96 10,8 2,00 1,44 

∆
𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

9,36 1,72 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 

0,57 

 

5,06 

  

En skala konstruerades med den omodifierade massan som minimal absorptionsförmåga och 

den modifierade massan som maximal absorptionsförmåga och de packade proven lades in i 

skalan. Totalt bereddes tre packade prov varav det sista packade provet fick ett värde utanför 

skalan och valdes därför att bortses från. 
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Figur 7. Skala över de packade provens absorptionsförmåga. 

Den första packade massan beräknades ha en absorptionsförmåga som var runt 44% lägre än 

den modifierade massans absorptionsförmåga. Den andra packade fick en högre 

absorptionsförmåga på runt 57% av den maximala absorptionsförmågan. 
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6. Diskussion  

Då endast en pilotproduktion av materialet finns kunde endast en begränsad mängd modifierad 

massa laboreras med vilket gav mindre utrymme för att minimera effekten från möjliga 

outsiders. Även torkskåpet var problematisk i det här fallet då det endast fanns ett skåp där 

temperaturen kunde regleras och denna var ofta bokad. För att få mer exakta och pålitliga 

värden kunde standardavvikelser ha framtagits efter flera körningar per torkningstemperatur. 

Skalan med absorptionsförmågan för det modifierade och omodifierade CTMP-massan som 

konstruerades för kompressionsresultatet, konstruerades inte för torkningproven eftersom 

materialet som mättas och torkas redan är modifierat från början. Materialets 

absorptionsförmåga är känt att sänkas ju mer absorbenten återanvänds. Detta skulle lägga till 

en okänd faktor till skalan och de torkade proven skulle därmed inte vara proportionella till 

skalan. Det material som paketeras kommer däremot vara modifierat innan det disintegreras 

vilket ger materialet en maximal absorptionsförmåga (den modifierade CTMP-massan) och en 

minimal absorptionsförmåga (den omodifierade CTMP-massan) i skalan. 

Inga tester har utförts under olika mättningstider, utan proven torkades ungefär efter att de nått 

en fukthalt mellan 85–90% vilket tog mellan 3–5 dagar. Till vilken grad mättningstiden 

påverkar absorbentens hydrofobicitet är okänt men eftersom alla prover mättades ungefär lika 

långt tid borde detta ändå inte påverka resultatet nämnvärt.  

Massan absorberar raffinerade oljor med högre viskositet bättre än vad den absorberar andra 

raffinerade oljor. När det gäller råoljor är viskositeten oftast låg i lätta oljor likt den oljan som 

släpptes ut i den mexikanska golfen. Vid en för låg viskositet, som exempelvis kondensaten 

har, kan absorptionsförmågan återigen avta. Det är därför oklart ifall absorbenten skulle ha 

kunnat absorbera oljan i Sanchi-spillet effektivt. Det finns hundratals olika typer av oljor i 

världen som utvinns. Dessa har en förändring i svavelhalt och viskositet beroende på vart i 

världen oljan extraheras. Absorbentens effektivitet kommer vara beroende av den del från 

jorden som oljan extraheras ifrån, och värdena som framtas i detta examensarbete kan därför 

inte anses konstanta för varje utsläpp. 

Efter kompressionsexperimentet skulle pappersarken mättas med olja. Massan placerades då i 

provkoppar fyllda med ungefär 30 ml olja. Då massan satt väldigt löst efter packningen, 

fastnade en del absorbent i boxen när den skulle tas ut från oljan. Detta kan ha påverkat 

mängden som vägdes i vågen. 

Efter torkning med höga temperaturer fick absorbenten en brunare färg. Det är okänt ifall detta 

tillsammans med en förhöjd temperatur kan ha påverkat återanvändningen av materialet eller 

ifall den kan återanvändas i samma grad som material som torkats med lägre 

torkningstemperatur.   
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7. Förslag på fortsatt arbete 

Provmängden av den modifierade massan var begränsad. Vid fler experiment skulle mer 

exakta värden kunna fås fram ur dessa två experiment. Det skulle även gå att testa olika 

parametrar för att se deras inverkan på absorptionsförmågan. Dessa parametrar skulle 

exempelvis kunna vara mättningstiden, torkning under olika tryck eller absorption av oljor 

med olika densitet och svavelhalt. 

Ifall oljeutsläpp sker med kondensat eller oljor med låg densitet, är det möjligt att 

absorptionsförmågan av den modifierade massan inte är lika hög. Ifall det möjligtvis gick att 

modifiera absorbenten till att kunna absorbera oljor med lägre densitet skulle fler oljespill 

kunna motarbetas.  
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8. Slutsats 

Bortsett från första provet, sker en svag ökning av absorptionen vid en ökad torktemperatur 

tills absorptionen kraftigt minskar efter 170 grader. Detta kan vara den punkt då de 

modifierande ämnenas egenskaper avtar. 

De packade materialen fick en betydligt högre oljeabsorptionsförmåga, men dess 

hydrofobicitet minskade också då de tog upp mer vatten än de torkade proven. Detta material 

skulle därför kunna vara lämpligt att använda i uppsamling av olja där mindre mängd vatten 

förekommer, som exempelvis oljeutsläpp i fastlandet.   
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A. Beräkningar 

A.1 Torkningsexperimentet 

A.1.1 Framtagning av massans torrhalt samt beräkning av ref. provets FH vid olika tidpunkter 

Genom att väga materialet innan och efter den placerades i ett värmeskåp över natten gick det 

att beräkna fukthalten på materialet som erhölls från Nordic BioEngineering enligt ekvation 

(1): 

𝐹𝐻 =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 − 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛
∙ 100% 

Följande data var känt: 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 = 1,57𝑔 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 1,40𝑔 

 

𝐹𝐻 =
1,57 − 1,40

1,57
∙ 100% = 10,9% 

Torrhalten i procent beräknades genom att substrahera 100% med fukthalten. 

𝑇𝐻 + 𝐹𝐻 = 100% 

100 − 10,9 = 89,1% 

Torrhalten multiplicerades med vikten av det första referensprovet innan mättningen för att få 

fram dess torra vikt. 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 = 𝑇𝐻 ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑡=0 = 0,89 ∙ 2,21 = 1,97𝑔 

Fukthalten vid olika tidpunkter i referensprovet beräknades genom ekvation (2) där 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 

sattes som vikten för massan vid FH=0   

 

𝐹𝐻 =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 − 1,97

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟
∙ 100% 
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A.1.2 Beräkning av provernas minsta önskade vikt 

När den minsta önskade vikten vid 85% fukthalt skulle beräknas för samtliga prov, löstes 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 ut ur ekvation (2). I beräkningarna representerade 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛, vikten av provet då 

FH=0. Detta redovisas i tabell (2). 

 

𝐹𝐻 =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟
∙ 100% 

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 =
100 ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛

100 − 𝐹𝐻
 = {𝐹𝐻 = 85%} =

100 ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛

15
⇒ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 =

20 ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛

3
 

A.2 Kompressionsexperiment 

När pappersmassan skulle formas var mängden massa beroende av en konstant och fukthalten. 

Beräkningarna var följande: 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 =
3,14

𝑇𝐻/100
=

3,14

89,102/100
= 3,52 ≈ 3,50 𝑔𝑟𝑎𝑚 

A.3 Absorptionsberäkningar 

För att få ett resultat i skillnaden mellan olje- och vattenabsorptionen var dessa två tvungna att 

beräknas först. Absorptionsförmågan i dessa två medier beräknades genom ekvation (3): 

𝑔 (𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
=

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚ä𝑡𝑡𝑛. − 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑡𝑛.

𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑡𝑛.
 

Både absorptionsförmågan i oljan och i vattnet mättes, oljan i en minut och vattnet i en timme, 

och en absolut absorptionsförmåga beräknades genom att dividera absorptionsförmågan för 

oljan med den för vatten. 

𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎
𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

=
𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
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B. Bilder från experimenten 

A.1 Torkningsexperimentet 

 
Figur 8. Vattenmättning av prov innan torkning. 

 
Figur 9. Torkning av mättade prov. 
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Figur 10. Vägning av prov 4 efter oljemättning. 

 
Figur 11. Vägning av prov 7 efter oljemättning. 
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A.2 Kompressionsexperimentet 

 
Figur 12. Uppskrapning av packade prov. 

 
Figur 13. Packade prov efter vattenmättning. 

 


