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Abstract 
The basic ingredient of paper is the individual wood fibers. The property of the fibers depends 
on a variety of factors e.g., method of pulp production and processing. The final sheet quality 
depends in part on how the fibers interface between each other and therefore factors that 
affect the fiber size are of interest. 
The flexibility of the fibers depends in part on the pore water i.e., the fiber swelling. The sheet 
becomes less flexible at low water content which gives a loss in strength. Thus it becomes 
desirable to increase the water uptake. 
 
The experimental investigation described in this report consists of exposing the wood fibers to 
different ions and ionic strength and then measure the pore size by thermoporosimetry where a 
DSC (Differential Scanning Calorimeter) is used. DSC measures the freezing point of water in the 
pores of the wood fibers. As the freezing point varies with the pore size the size distribution can 
be determined. 
 
The results show that there are complications with thermoporosimetry measurements at 
different ion concentrations. The strength of the ionic solutions will contribute to a fictitious 
pore volume, which makes analysis difficult to interpret. 
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Sammanfattning 
Den grundläggande beståndsdelen av papper är de enskilda träfibrerna. Egenskapen hos 
fibrerna beror på en rad olika faktorer som trädsorten, massa framställningsprocessen och olika 
efterbehandlingar. Det slutgiltiga pappersarkets kvalité beror till viss del på fibrernas kontaktyta 
mellan varandra och därför är faktorer som påverkar fibrernas svällning av intresse. 
Flexibiliteten hos fibrerna beror till en del på porernas vattenupptag det vill säga fibrernas 
svällningsegenskaper. Vid låg vattenabsorption blir pappersarket mindre flexibelt vilket ger en 
förlust i styrka varför det då är önskvärt att öka vattenupptaget. 
 
Den experimentella undersökningen i denna rapport består av att utsätta träfibrer för olika 
joner och jonstyrkor och därefter mäta porstorleken genom termoporosimetri där en DSC 
(Differential scanning calorimeter) används. DSC mäter fryspunkten för vatten i porerna hos 
träfibrerna, fryspunkten varierar med porstorleken och därmed kan storleksfördelningen 
bestämmas. 
 
Resultatet visar att det uppstår komplikationer med termoporosimetrimätningar vid olika 
jonkoncentrationer. Jonlösningarna kommer att bidra till en fiktiv porvolym vilket gör analysen 
svår att tolka. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Pappers‐ och massaindustrin har genom åren varit en viktig del av Sveriges industriella 
framgång. På senare tid har tekniken gjort industrierna färre medan produktionen har ökat. 
Med hjälp av dagens teknik har pappersarkens kvalitet ökat i takt med att samhället ständigt 
ställer högre krav på kvaliteten för papper, som hållbarhet och styrka. En högre kvalitet hos 
pappersarket minskar påfrestningarna på miljön då mindre material behövs för tillverkningen. 
Kvaliteten hos det slutgiltiga arket börjar redan i råvaran hos trädet och därmed i dess fibrer. En 
del av arkets styrka beror av träfibrernas förmåga att ta upp vatten. Det betyder att fibrer med 
högst vattenupptag kan öka pappersarkets kvalitet. Det är känt att joner påverkar svällningen 
hos träfibrerna vilket innebär att porerna i fiberväggen då innehåller mer vatten vilket gör 
fibrerna mer flexibla. 

1.2 Syfte 
Examensarbetes syfte var att undersöka om olika salthalter i vätskan i en fibersuspension har 
någon inverkan på fibersvällningen och porstorleksfördelningen i trämassor. Projektets 
målsättning var att: 
 

• Undersöka hur porstorleksfördelningen i träfibrer påverkas av olika salthalter. 

• Utreda om termoporosimetri är en lämplig analysmetod för studera inverkan av 
jontillsatser på porstorleksfördelning. 
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2. Teori 
För att underlätta förståelsen för rapporten behövs grundläggande kunskaper om 
framställningen av massa, fibrernas uppbyggnad och analysinstrumentets funktion. I kommande 
kapitel beskrivs dessa ämnen kortfattat. 

2.1 Massaframställning 
Pappersmassan indelas efter framställningsmetod i mekanisk eller kemisk massa. Det finns även 
en grupp halvkemiska massor som framställs genom en kombination av den kemiska och 
mekaniska metoden. 
 
Mekanisk massa framställs genom att vedfibrerna friläggs genom slipning eller malning och är 
därmed elenergikrävande[1]. Massan innehåller nästan samtliga beståndsdelar från den 
ursprungliga veden. Exempel på mekaniska massor är termomekaniskmassa (TMP), 
kemitermomekanisk massa (CTMP) och slipmassa. Kemitermomekanisk massa framställs genom 
att flis kemiskt behandlats och på så sätt mjukats upp innan de sönderdelas mekaniskt till 
fibrer[2]. 
 
Kemisk massa framställs då vedfibrerna löses ur veden med olika kemikalier. Massans 
egenskaper kan styras genom valet av kemikalier och kokningstid. Möjligheten att styra 
processen ger ett nästan obegränsat antal massakvaliteter och kan användas till olika sorters 
papper. Kemisk massa kännetecknas av högre styrka än den mekaniska eftersom fibrerna 
friläggs hela vilket resulterar i större och bättre kontaktyta emellan dem. Exempel på kemiska 
massor är sulfitmassa och sulfatmassa där den senare är dominerande. 
 
Innan kokningen ångbehandlas flisen för att trycka ut luft och för att kokvätskan lättare ska 
impregneras. Kokningen är den kemiska fiberfriläggningen och här ska det lignin som omger 
fibrerna utlösas och i industrin utnyttjas oftast kontinuerliga kokare. Efter kokningen separeras 
massan ifrån kokvätskan och tvättas först under sura och sedan alkaliska betingelser. 
Kokvätskan, tunnlut återvinns genom indunstning till tjocklut som förbränns i en sodapanna. 
Smältan erhålls som natriumkarbonat och natriumsulfid och rökgaserna avskiljs med ett 
elektrofilter och återförs till pannan eller passerar ånggenereringsturbiner för värmeåtervinning. 
Natriumkarbonatet kausticeras med kalk till natriumhydroxid varigenom den önskade primära 
kokvätska (vitlut) erhålls[1]. Blekning av massa medför ytterligare ligninbortagning och delvis 
eliminering av kromofora grupper som finns i massan. 

2.2 Växtcellen 
Cellväggen hos en växtcell består mestadels av cellulosa, hemicellulosa och lignin. En enkel 
beskrivning av sammansättningen är att cellulosan utgör skelettet, ligninet är som matrisen runt 
skelettet och hemicellulosan håller ihop alla komponenter. Cellulosan bildar långa kedjor vilka 
är sammanlänkade till mikrofibriller som utgör grunden till fibrillerna.  
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Figur 1. Schematisk bild över hur cellulosakedjor bildar fibrillerna1.  

Cellväggen är uppbyggd av fler olika lager som primär väggen(P), den sekundära väggen som 
består av tre lager (S1, S2, S3) och lumen (v). Dessa lager skiljer sig från varandra både på 
strukturen och på deras kemiska uppbyggnad. Mittlamellen som ligger mellan cellerna håller 
ihop cellnätverket och har till början en låg ligninhalt som ökar då cellen färdigbildas. 
Mittlamellen har en tjocklek på 0,2‐1µm förutom vid hörnen där den är något tjockare. Primär 
väggen består av cellulosa, hemicellulosa, pektin och lignin 
med en tjocklek på omkring 0,1‐0,2µm[3]. Den sekundära 
väggen består av tre lager, ett tunt yttre (S1) och inre lager 
(S3) med ett tjockare lager emellan (S2). Det yttre lagret är 
0,2‐0,3µm tjockt medan det mellanliggande lagret utgör den 
största delen av cellväggen och har en tjocklek på 1‐5µm 
beroende på årstiden då fibern bildats. Eftersom mittlagret 
S2 är så tjockt så har det en betydande roll för fiberns 
styvhet och papprets egenskaper. Lumen som är lokaliserat i 
mitten av cellen består av ett membran med håligheter vars 
sammansättning är okänd [3]. Varje lager består av 40 till 
160 fibrillager beroende på årstiden och mellan fibrillerna 
lagras hemicellulosa och lignin i cellväggen. 

2.2.1 Cellulosa 
Cellulosa är den vanligaste biopolymeren i världen. Den 

syntetiseras i växter, alger och även i bakterier som 
exempelvis Acetobacter xylinum. Omkring 40 % av den 
torra vikten hos trä utgörs av cellulosa. Cellulosa är en polymer uppbyggd av D‐glukosenheter 
sammanlänkade med en β‐(1‐4) glukosidbindning och en normal polymerisationsgrad ligger på 
omkring 9000–10000 glukosenheter. Cellulosa är en linjär polymer och har lätt att bilda både 
starka intra‐ och intermolekylära vätebindningar. Vätebindningarna buntar ihop cellulosan till 
mikrofibriller som bygger upp fibern.[4] 

2.2.2 Hemicellulosa 
Hemicellulosa är till skillnad från vanlig cellulosa heterogent uppbyggd vars funktion ger ett 
ytterligare stöd till växternas cellvägg. 20‐30 % av den torra vikten hos trä utgörs av denna 
polymer. Hemicellulosan kan vara uppbyggd av flera olika monomerenheter exempelvis 
mannos, arabinos, xylose, galactos och glukos även vissa sura sockerarter, därmed finns det 
många olika sorters hemicellulosor. Ofta är polymeren uppbyggd av en eller två enheter men 
med korta förgreningar av andra monomerer. Polymerisationsgraden är lägre än hos cellulosan 
med omkring 100‐200 enheter[4]. 

2.2.3 Lignin 
Lignin är en heterogen polymer som approximativt utgör 30 % av den torra vikten hos trä. 
Ligninet är uppbyggt av amorfa fenolpropanenheter som fungerar som lim i matrisen i 
cellväggarna mellan fibrillerna. Ligninet får även cellerna att hålla ihop vilket gör veden väldigt 
kompakt. Lignin är en komplex polymer baserad på tre alkoholer, p‐coumaryl, coniferyl och 
sinapyl. Dessa alkoholer i olika proportioner bygger upp ligninet. Eftersom lignin har en så 
komplex och oregelbunden struktur är den svår att isolera vilket har lett till svårigheter att 
strukturbestämma polymeren[4]. 

                                                           
1 Illustrationen är hämtad från www.träguiden.se 

Figur 2. Schematisk bild över en växtcells uppbyggnad1.
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2.3 Fibrer 
Träfibrerna även kallade trakeider är uppbyggda som tunna ihåliga 
kapillärer med en längd på 0,5 till 6 mm[3]. Längden beror på 
trädsorten, åldern och på vilken årstid fibrerna bildats. Generellt så 
ökar fiberlängden med höjden och ut från mitten av trädet. 
Fibrerna som växer på våren kallas för vårved vars största funktion 
är att transportera vatten är kortare och har ett större tvärsnitt än 
fibrerna i sommarveden. Sommarvedens fibrer som oftast är 
längre med tjockare väggar har en stödjande funktion i stammen. 
Träfibrer har naturligt porer i fiberväggen som förbinder lumen 
mellan olika fibrer. Vid massaframställningen då lignin och en del 
hemicellulosa extraheras ut från cellväggen så bildas det även en 
del porer som hålrum i fiberväggen. Fibrerna är negativt laddade, 
laddningarna beror på de joniserade karboxylsyragrupper som 

finns hos cellulosan och hemicellulosan i fibrerna[13]. 

2.3.1 Vatten i fibrer 
Det totala vattnet som finns i fibrerna är definierat som fiberns mättnadspunkt för vatten (FSP, 
fiber saturation point). FSP kan delas upp i tre olika fraktioner som icke frysbart vatten, frysbart 
bundet vatten och bulkvatten[4]. Det icke frysbara vattnet (NFW, nonfreezing water) finns 
huvudsakligen i de amorfa delarna av vedpolymeren där hemicellulosan finns. Att vattnet inte 
fryser beror på att molekylerna är bundna till polymeren och därmed kan de inte kristallisera då 
avståndet är för långt mellan dem. NFW utgör ca 0,2‐0,35 ml H2O/g, massa av torrt trä[4]. Det 
frysbara bundna vattnet (FBW, freezing bound water) finns i porer med en diameter större än 
1nm men mindre än 1000nm, de så kallade mikroporerna. Detta vatten har en 
fryspunktnedsättning pga. tryckökningen som kapillärkrafterna utgör. Bulkvattnet (BW), även 
beskrivet som ”fritt vatten” uppvisar vanliga termodynamiska egenskaper och finns i porer med 
en diameter över 1000nm, de så kallade makroporerna[4]. Bulkvattnet utgör även omgivningen 
av vatten runt och i lumen av fibern. Träfibrerna innehåller då två olika fraktioner av bundet 
vatten: icke frysbart vatten och frysbart bundet vatten i mikroporerna medan makroporerna 
innehåller mestadels bulkvatten. Vattnet i mikroporerna brukar refereras som det totala 
bundna vattnet (TBW, total bound water) och relationerna mellan vattenfraktionerna kan 
beskrivas genom ekvationerna nedan[5]. 
 

 
 

2.3.2 Svällning 
Svällningsegenskaperna hos träfibrer beror på porernas förmåga att absorbera vatten. Då 
porerna tar upp mer vatten ger det upphov till en svällning vilket gör hela fibern mer flexibel. 
Svällningen är med andra ord associerad med fiberns vattenupptag. Vätskeupptaget ger därför 
generellt förändringar i massas specifika volym och en korrekt bestämning av svällningen bör 
vara att mäta densiteten på fibern men svällningen definieras som viktökningen av massan[6]. 
Svällningsegenskaperna kan bero på en rad olika faktorer exempelvis den så kallade Donnan 
jämvikten[7]. Det går att tänka sig att ett skikt uppstår mellan det bundna och det fria vattnet 
vilket resulterar i en koncentrationsskillnad. Skillnaden kan då ge upphov till en effekt liknade 
osmos som kan ge en tryckökning över poren vilket har en inverkan på svällningsegenskaperna. 
Med det resonemang så borde svällningen påverkas av jontillsatser och vilket pH lösningen har 

Figur 3. Fibrer i vår‐ och sommarved1.
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som massan förvaras i då dissociationen av de funktionella grupperna påverka koncentrationen 
i porerna. 
 

2.3.3 Torkning av fibrer 
När fibrer torkar uppstår ett fenomen kallat hornifiering. Det innebär att porerna kollapsar och 
fibrerna får en förlust av svällning vid återfuktning. Kollapsen av porerna beror på vätska som 
avdunstar och då kan trycket överskrida porernas styrkeegenskaper vilket får dem att sluta sig. 
Det är ytterst viktigt att massan inte torkar vilket i och med kollapserna leder till en minskning 
av fibersvällning och en förlust i flexibiliteten. Det vatten som påverkas mest av fenomenet är 
det som finns bundet i porerna medans det ickefrysbara troligtvis inte påverkas. Det bildade 

kompressionstrycket beror på ytspänningen hos vätskan ( ls) och porens radie som beskrivs 

med Laplaceekvationen[8]. 
 

 

Att vissa porer inte öppnar sig igen vid återfuktning beror troligtvis på nya bildade 
vätebindningar som håller poren stängd men dessa kan troligen brytas med någon form av 
energi som exempelvis malning[8]. 

2.3.4 Joners inverkan på porer 
Fibrernas motjoner har en inverkan på porer genom att få dem att absorbera mer vatten, 
porerna tenderar då att svälla vilket resulterar i att fibrerna blir mer flexibla. Vid ett jonbyte 
binds joner till de funktionella karboxylsyragrupperna hos fibern. Olika joner har olika stor 
betydelse för svällningen, exempelvis så ökar vattenupptaget när natrium är motjon då den kan 
bilda ett större kluster med vattenmolekyler än vad exempelvis väte gör. Flervärda joner 
påverkar svällningen genom att de binder till fler grupper hos fibern och antingen öppnar upp 
eller drar ihop strukturen i fibern. Nackdelen med flervärda joner är att den hydronamiska 
volymen hos jonen är mindre. Vid karboxylsyror har den jon som dissocierar mest störst 
påverkan, natrium ger därför en högre vattenabsorption än väte då den har större affinitet till 
den svaga syran. Vattenmolekyler absorberas troligen mest runt motjonen men exempelvis när 
jonparet består av en karboxylsyra och natrium så binder båda lika många vattenmolekyler. 
Karboxylsyran binder två vattenmolekyler till varje syre om den anses vara en zwitterjon, medan 
natriumjonen binder fyra. Hela paret kommer då att tillsammans binda åtta vattenmolekyler. 
NFW är de vattenmolekylerna som troligen binds hårdast mellan jonparet vilka båda har en 
inverkan på vattnet. Ju mer vattenmolekyler som absorberas desto mer kommer jonparet att 
dissociera och vattenmolekylerna bildar ett kluster runt jonen. Vid ytterligare absorption börjar 
vattnet ändra form och volymen av det icke frysbara vattnet kan minska[9]. Vid höga 
koncentrationer av joner kan det bli en skärmning runt de laddade grupperna vilket förhindrar 
vattenabsorptionen[7]. Flervärda joner kan bidra till en minskning av porvatten då jonen drar 
ihop polymeren vilket får klustren att packas tätare och vattenmolekylerna kan 
kristalliseras[10]. 
Vid ökande jonstyrka har vätskans joner inverkan på porvolymen, rätt styrka ger ett optimalt 
förhållande för porsvällning och ökar porens förmåga absorbera vatten. Höga jonstyrkor har en 
negativ inverkan på porernas storlek då osmosen troligen får vattnet att diffundera ut. 
Resultatet medför att porerna kan sluta sig, porvolymen minskar och det blir en förlust i 
flexibiliteten hos fibern. En lågkoncentration behöver inte ha någon inverkan alls på porerna 
eller en väldigt liten inverkan. 
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3. Metod 
Kalorimetri är en analysmetod som mäter värme från kemiska reaktioner eller fysikaliska 
förändringar, detta mäts med DSC av modell Q1000 modulerande från TA instruments. 
Apparaten användes i denna studie för att undersöka porstorleksfördelningen i träfibrer, genom 
att mäta fryspunktsnedsättningen som påverkas av porstorleken. 

3.1 DSC, (Differentiell scanning calorimetry)  
Analysinstrumentet funktion bygger på att två aluminiumkoppar värms där den ena innehåller 
provet och den andra lämnas tom som referens. Kopparna värms med två olika värmare så att 
differensen i värmeabsorption kan bestämmas mellan kopparna. Koppen med provet kommer 
att absorbera mer värme än referensen vid samma temperaturökning. Differensen plottas 
vanligen med värme flödet som en funktion av tiden och värmekapaciteten kan beräknas 
genom följande ekvationer. 
 

 

 

Ekvation 4 och 5 bildar ekvationen för värmekapaciteten ekvation 6 
(tillfördvärme/tempökningen). 
 

 

I en konventionell DSC‐ramp ökas temperaturen 
linjärt med en start under fryspunkten och en 
sluttemperatur efter smältpunkten, metoden 
lämpar sig endast för ämnen som smälter relativt 
snabbt vid en specifik temperatur. Problemet 
med ett sådant temperaturprogram vid 
mätningar av porer i fibrer är att de olika 
smältpunkterna överlappar varandra, 
porstorleksfördelningen blir då omöjlig att 
bestämma. Problemet löses genom att värma 
provet stegvis och hålla provet isotermt mellan 
varje steg[4]. Med det stegvisa programmet så 
kan även den sensibla värmen bestämmas som är 
den värme som krävs för att öka temperaturen hos 
provet. Latentvärme är den värme som krävs för själva smältningen, det vill säga vid den 
stegvisa uppvärmningen måsta värmeflödet korrigeras för den värme som åtgår. 

3.1.1 Utvärdering/ Termoposimetri 
Porerna i träfibern kan ses som små kapillärer och kommer uppvisa en smältpunktsänkning. 
Kapillärtrycket kommer att minska med ökande porstorlek och därmed kan 
porstorleksfördelning bestämmas. Relationen mellan porstorleken och smältpunktssänkningen 
kan beskrivas med Gibbs‐Thomson ekvationen (ekvation 7)[5]. 
 

Figur 4. En schematisk bild över ett konventionellt 
temperaturprogram mot en stegvis. 
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Där Vm = molarvolymen av is, T0 =smälttemperaturen för vatten vid normaltryck, 

T=smälttemperaturen, ls=ytenergin vid is‐vatten interaktionen och ∆Hm=latentvärme för 

smälting[8]. 
 
I ekvationen är det antaget att porerna är sfäriska eftersom det är svårt att bestämma 
träfiberporernas verkliga geometri, speciellt vid frysning då strukturen förmodligen ändras[8]. 
Ekvationen tar heller inte hänsyn till Donnan effekten då det osmotiska trycket vid närvaro av 
joner eller av en partiell upplösning av polymeren ökar, vilket också påverkar fryspunkt 
nedsättningen.  
 

 

Figur 5. Exempel på ett isotermt stegvist temperaturprogram. Varje temperatur relaterar till respektive 
porstorlek i nanometer. 

Temperaturprogrammet i figur 5 värmer stegvis upp fibersuspensionen till strax under 
smältpunkten för vätskan (se nollpunktsbestämning, kap 4.3). 
I figur 5 integreras det över varje topp och areorna innefattar både den sensibla och latenta 
värmen i millijoule. Det är dock endast den latenta värmen som krävs för att beräkna mängden 
smält vatten. Den sensibla värmen bestäms av den första toppen som har värmts vid en så låg 
temperatur att ingen smältning ska ske utan det är endast uppvärmningen av provet som sker. 
Den sensibla värmen subtraheras sedan för respektive steg i den fortsatta beräkningen. Den 
latenta värmen beräknas då med ekvation 8. 
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Där HLn är den latenta värmen för steg n, HTn är totala värmen i steg n, HT1 är den totala värmen i 
steg 1, ∆T1 är temperaturdifferensen mellan föregående steg och steg 1 och ∆Tn är 
temperaturdifferensen mellan föregående steg och steg n[4]. 
Med den beräknade latenta värmen så kan porvolymen beräknas genom ekvation 9. 
 

 

Där Vn är porvolymen i steg n, Hm är smältvärmet för lösningen och W är den torra vikten av 
provet[4]. 
 
För att åskådliggöra sambanden så plottas pordiameter mot den kumulativa porvolymen för att 
jämföra olika prover. Den kumulativa porvolymen innebär att vid en viss diameter mäts inte 
endast de specifika porerna utan alla porer fram till den diametern, enligt definitionen av 
porvolym som står för det totala vattnet i porerna[5]. Den kumulativa pordiametern vid den 
största pordiametern blir därför den totala porvolymen i provet.  
 
Nackdelar med termoporosimetri är att frysningen av fibern troligtvis ger en förändring i 
porernas geometri, vilket det inte tas hänsyn till i ekvation 7[5]. Förändringen beror på att 
vattnet ökar i volym då det fryser vilket resulterar i att poren ändrar struktur.  
Ett annat problem kan vara att det är svårt att bedöma porernas verkliga storlek då små 
temperaturdifferenser kan skilja olika storlekar åt, vilket torde lösas med väldigt små steg i 
temperaturprogrammet. Ytterligare en nackdel är att det endast är de minsta mikroporerna 
som mäts då vattnet i de större makroporerna inte har en lika betydande 
smältpunktsnedsättning och uppvisar en smältpunkt mer liknande det fria vattnet[7]. 
 
Fördelen med metoden är att porstorleksfördelningen för mikroporerna kan relativt lätt 
bestämmas då trycket och smältpunktsnedsättningen ökar med minskande porstorlek. Med 
detta samband blir det enkelt att studera kollapserna av mikroporer vid hornifiering. 

4. Experiment 
Den experimentella undersökningen bestod av att studera skillnader i porstorleksfördelning i 
närvaro av olika motjoner till massans laddade grupper och jonkoncentrationer i vätskan i 
massasuspensionen genom termoporosimetri. För att undersöka olika joners betydelse så 
jonbyttes massan till väte, natrium och kalcium som motjon till karboxylsyra grupperna hos 
cellulosan. Beroende på vilken motjon massan har kommer de ha grad av svällning. Vanligtvis så 
ökar svällningen med joner enligt följande ordning[7]. 
 

Al3+<H+<Mg2+<Ca2+<Li+<Na+ 

I valet av joner i experimentet låg som grund att väte, natrium och kalciumjoner skulle ge en 
tillräckligt stor differens i svällningen och därmed underlätta analyseringen. Jonerna har olika 
storlek, laddning och kan därmed uppvisa olika inverkan på porstorleksfördelningen.  
Natriumklorid valdes som jontillsats för respektive jonbytt massa för undersöka om den fria 
lösningen runt fibrerna har en ytterligare inverkan på svällningen. 

4.1 Preparering av massor 
Eftersom fibrerna är negativt laddade av de joniserade karboxylsyragrupper kan fibrerna relativt 
enkelt fungera som en katjonbytare. Vid prepareringen av massan jonbyttes motjonerna hos de 
laddade grupperna till önskade joner. Massan som jonbytet utfördes på var en ECF‐light blekt 
barrmassa från Mörum, med en torrhalt på 29,68%. Först omvandlas massan till protonform 
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med omblandning i två timmar i 0,01M HCl. Protonformen tvättades med avjoniserat vatten tills 
konduktiviteten på tvättvattnet var densamma som för rent avjoniserat vatten, ca 5 µS/cm[11]. 
Med tvättningen filtreras de fria jonerna bort men tvättas massan för mycket finns det risk att 
även skölja bort de bundna motjonerna. Protoniseringsproceduren upprepades för att ge ett 
högre grad av jonbyte. Protonformen jonbyttes till natrium‐ och kalciumform på liknande sätt 
men med ett överskott av joner för att förskjuta jämvikten av reaktionen med 2M NaCl 
respektive 1.5M CaCl2. Reaktionerna för jonbytet är illustrerade nedan. 
 

 
 

 
 
Alla de preparerade massorna delades upp i mindre enheter och förvarades i plastförpackningar 
i kylskåp för att förhindra torkning. 

4.2 Preparering av jonstyrkor 
Jonstyrkan i fibersuspensionen har en inverkan på porvolymen, rätt styrka ger ett optimalt 
förhållande för porsvällning. Höga jonstyrkor har en negativ inverkan på porernas storlek då 
osmosen troligen får vattnet att diffundera ut, vilket medför att en del av porerna kan sluta sig 
och porvolymen minskar hos fibern. Hög jonstyrka kan också skärma de laddade grupperna 
vilket förhindrar vattenabsorptionen[7]. En låg koncentration behöver inte ha någon inverkan 
alls på porerna eller väldigt liten inverkan. För att undersöka om det finns något samband 
mellan porstorleksfördelningen och olika jonstyrkor tillsattes i experimentet 0,1M och 0,01M 
natriumklorid till de preparerade massorna. Vid den högre koncentrationen på 0,1M NaCl 
förväntas svällningen minska enligt resonemanget ovan. Korrigering av jonstyrkan med tanke på 
att det redan finns vattnen i massorna är nödvändig, därför bestämdes fukthalten för varje 
massa genom vägning av massan innan och efter ugnstorkning. Den korrigerade 
jonkoncentrationen blandades sedan med respektive preparerad massa i 30min[11]. 
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4.3 Nollpunktsbestämning 
Kunskap om eller rättare sagt när smältningen börjar 
för vatten respektive natriumkloridlösningarna är 
viktigt för mätningar på massorna. 
Termoporosimetri bygger på att provet ska värmas 
upp till precis under smältningen för det fria 
bulkvattnet och eftersom en jonlösning har en 
smältpunktsnedsättning i sig måste hänsyn tas till 
det. Mätningarna utfördes mellan ett intervall på ‐
1,5 ̊C till 1 ̊C med 0,1 ̊C i temperaturökning för varje 
steg. De små temperaturökningarna påvisar en 
eventuell ökning i värmeabsorptionen. Diagrammen 
visar hur mycket värme provet har absorberat vid 
varje temperatur vilket inte sker förrän när provet 
börjar smälta. Olika jonkoncentrationer har olika 
inverkan på smältpunktnedsättningen, vid ökande 

koncentration ökar även nedsättningen. Diagrammen 

visar sambandet tydligt. Figur 6 visar att milliq 
vatten har en relativt skarp topp vid 0  ̊C vilket tyder 
på att det mesta vattnet smälter vid denna 
temperatur. Figur 7 visar nollpunkbestämningen för 
0,01M NaCl lösning vilken har den högsta punkten 
vid ‐0,1  ̊C. Det visar på en smältpunktsnedsättning 
jämfört mot rent vatten. Toppen är inte lika skarp 
som i fallet innan utan smältningen sker under ett 
större temperaturintervall. Det kan bero på att 
jonlösningen inte var tillräckligt homogeniserad vid 
frysningen eller att det vid frysningen bildas 
iskristaller av vatten vilket får jonerna att lägga sig 
som ett hölje utanpå. Likt en isbit som smälter 
utifrån och in så kommer det uppstå 
koncentrationsskillnader i lösningen vilka smälter vid 

olika temperaturer. Figur 8 visar den starkaste av de 
valda jonlösningar, 0,1M NaCl. Toppen har ett ännu 
större intervall än 0,01M NaCl lösningen vilket gör 
det betydligt svårare att bestämma den exakta 
smältpunkten. Kurvan har maximun vid ‐0,47 ̊C och 
uppvisar smältning redan vid första mätpunkten 
vilket troligen beror på resonemanget ovan. Det kan 
tänkas att en liten del av lösningen är mättad 
(yttersta lagret av iskristallen) och därmed har en 
högre smältpunktsnedsättning än ‐1,5 ̊C. 
Litteraturvärde på smältpunkten för mättad 
natriumkloridlösning ligger på ‐21 ̊C[12]. 
 
Smältvärmet för de olika tre lösningarna bestämdes 
till 282,7 mJ/mg (milliq vatten), 268,3 mJ/mg (0,01M 
NaCl) och 238,5 mJ/mg (0,1M NaCl). Smältvärmet 

Figur 6. Smältpunktsbestämning av Milliq‐vatten.

Figur 7. . Smältpunktsbestämning av 0,01M NaCl

Figur 8. Smältpunktsbestämning av 0,1M NaCl
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blir ett medelvärde för hela lösningen med tanke på att smält värmet varierar med 
koncentrationen. 

4.4 Konduktiv titrering 
För att kontrollera massans totala laddning utfördes en konduktometrisk titrering. Massans 
laddningar beror på dissociationen av syragrupperna hos cellulosan. I de flesta massorna är 
svaga karboxylsyror dominerande men det finns även vissa massor med sulfonsyra‐grupper. 
Skillnaden mellan massorna beror på tillverkningen, exempelvis så har CTMP‐massor betydligt 
mer sulfonsyra än vanliga kemiska massor. De komponenter som återfinns i massan som 
cellulosa, hemicellulosa och lignin har alla laddade funktionella grupper. Grupperna är väldigt 
viktiga för olika metallbindningar och därmed svällningen av fibrerna. Det går att bestämma den 
totala laddningen hos en massa genom en rad olika metoder, i detta fall titrering med avseende 
på konduktiviteten. Då bestäms det totala antalet laddningarna i massan och inte en endast för 
karboxyl‐ respektive sulfongrupperna separat. 
 
De starkaste syragrupperna i en massa är sulfonsyragrupperna vilka joniseras under väldigt sura 
betingelser med ett pKa värde omkring 1. De svagare karboxylsyragrupperna dissocierar vid ett 
betydligt högra pH och har ett pKa värde omkring 3‐5[13]. 
 
För att utföra en titrering på en trämassa måste den konverteras till protonform och sedan 
titreras med 0,1M natriumhydroxid enligt följande reaktioner. 
 

 
 

 
Den erhållna titreringskurvan med konduktiviteten plottad mot tillförd natriumhydroxid 
kännetecknas av tre tydliga faser, vid fas ett så minskar konduktiviteten då de starka 
sulfonsyragrupperna neutraliseras av natriumhydroxiden. Fas två med en liten förändring i 
konduktiviteten då neutraliseringen av karboxylsyragrupperna sker, då absorberas de tillförda 
natriumjonerna som motjoner till karboxylsyran och dissocierade vätejoner neutraliseras av 
hydroxidjonerna. När alla karboxylgrupper har bundit upp natriumjoner så ackumuleras 
natriumhydroxiden och vilket får konduktiviteten att öka igen resulterar i den tredje fasen. 
I början av den tredje fasen dras en tangent mot en linje som tangerar där derivatan är noll, 
skärningspunkten visar tillförd mängd natriumhydroxid då alla laddade grupper är 
neutraliserade. Den tillförda natriumhydroxiden divideras med den torra vikten av provet vilket 
ger antalet μekvladdningar/grammassa. 
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5. Resultat & Diskussion 
Jonbyte av massorna 
Efter jonbytet av massan till natrium‐ och protonform uppvisade de en liknande 
porstorleksfördelning (figur 9), vilket kan tyda på ett ineffektivt jonbyte. För att verifiera 
resultatet upprepades jonbytet, dock till ett liknade resultat. De upprepade formerna visar på 
en något högre svällning vilket tyder på att den ursprungliga massan inte är homogen, det kan 
även bero på att ett mer fullständigt jonbyte. Att protonformen uppvisar samma svällningsgrad 
som natriumformen beror antagligen på att koncentrationen av den tillförda saltsyran inte var 
tillräckligt för att ge ett fullständigt jonbyte. Den totala laddningen för den första protonformen 
bestämdes till 57,29 μekvladdningar/grammassa genom konduktometrisk titrering. Kalciumformen 
uppvisar en mindre porvolym jämfört med de andra jonbytta formerna, troligtvis beror det på 
att kalciumjonen är tvåvärd vilket drar ihop fibern och har en negativ inverkan på 
porsvällningen. Resultatet tyder på att laddningarna hos jonerna har en betydande roll för 
svällningen av porerna, däremot är porfördelningen det vill säga formen på kurvan densamma 
för alla de tre olika jonbytta massorna.  

 
Figur 9. Heldragna linjer visar porstorleksfördelning för massan i kalcium‐, natrium‐ och protonform, mätningarna 

är ett medelvärde ifrån fem replikat. Streckade linjer visar det upprepade jonbytet för proton‐ och natriumformen, 
dessa mätningar är ett medelvärde ifrån tre replikat. 

För att bestämma porvolymen när det inte 
finns något fritt vatten utfördes mätningar 
på massan vid olika fukthalter. Det visade sig 
att en ökning i fukthalten gav en ökning i 
porsvällning, lutningen på kurvan. I figur 10 
visas en 1:1 linje som beskriver den 
minimala fukthalten som krävs för att fylla 
porerna och linjen är korrigerad efter 
antagandet att massan innehåller 
0,35gNFW/gmassa. Linjen är en teoretisk 
anpassning då den totala porvolymen inte 
kan vara högre än fuktkvoten hos massan, 
längs linjen är det antaget att porerna är helt 
fyllda. Skärningen mellan linjerna kan då 
tolkas som porvolymen i fibrerna då det inte 
finns något fritt vatten och beskrivs med 
ekvationerna 10 och 11. 
 

Figur 10. Jonbytt natrium‐ (trianglar) och protonmassa 
(fyrkanter) vid olika fukthalter. 
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Natrium‐ och protonformen visar på olika minimala porvolymer vilket kan bero på spridningen 
mellan de uppmätta värdena. 
 
0,01M NaCl 
Försök med tillsats av 0,01M natriumkloridlösning utfördes endast på massorna i natrium och 
kalciumform. Figur 11 visar att den kumulativa porvolymen har ökat något jämfört med figur 9 
som var utan jontillsats‐ 
 

 
Figur 11. Natrium‐ och kalciumform med tillsats av 0,01M natriumkloridlösning 

Figur 12 visar mätningar vid olika fukthalter med 0,01M natriumkloridlösning. Att linjerna 
nästan sammanfaller beror troligtvis på fryspunktsnedsättningen från stora porer. 
 

 
Figur 12. Jonbytt natrium‐ (trianglar)och kalciumform (prickar) med 0,01M NaCl vid olika fukthalter 
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0,1M NaCl 
Vid den starkaste undersökta jonkoncentrationen, 0,1M natriumklorid utfördes mätningarna på 
alla de tre jonbytta massorna. Figur 13 visar att porvolymen ökar markant vid en ökande 
fukthalt med tillsats av 0,1M natriumkloridlösning, det beror på att en stor del av det fria 
vattnet tolkas som porvolym vilket diskuteras i kommande kapitel. Diagrammet visar att valet av 
de olika jonformerna på massan har en liten påverkan på svällningen. 
 

 
Figur 13 Massa jonbytt till natrium‐ (trianglar), kalcium‐ (cirklar) och protonform (fyrkanter) med 0,1M NaCl vid 

olika fukthalter 

Olika jonkoncentrationer i massasuspensionen 
Som exempel kommer massan som är jonbytt till natriumform att diskuteras för de faktorer 
som påverkar resultaten vid olika jonlösningstillsatser. Kalcium och protonformerna beter sig på 
ett liknande sätt. Figur 14 visar prover med tillsatser med olika koncentrationer av 
natriumkloridlösning. Massorna har en låg fuktkvot på omkring 1,6 glösning/gmassa vilket borde 
göra dem jämförbara. Att en tillsats med 0,1M NaCl ökar porvolymen mest är osannolikt då det 
borde inverka negativt på porsvällningen, enligt resonemanget i kap 4.2[7]. Problemet är att 
natriumkloridlösningen inte smälter vid en distinkt temperatur, vilket innebär att smältningen 
av den fria lösningen överlappar smältningen i porerna. Det blir därmed omöjligt att avgöra vad 
som är fritt vatten och vad som är porvatten. 
 

 
Figur 14. Jonbytt massa i natriumform vid olika koncentrationer av natriumkloridlösning samt utan tillsats, linjerna 

är ett medelvärde av tre replikat. 

Figur 15 visar natriumformen med tillsatser av olika natriumkloridlösnings koncentrationer. 
Proverna har en högre fuktkvot än fallet i figur 14 på omkring 4,7 glösning/gmassa. Proverna i figur 
15 uppvisar en betydligt högre porvolym vilket beror på den fiktiva volymen överlappningen 



22 
 

ifrån den fria jonlösningen ger. Att även provet utan tillsats uppvisar en högre porvolym 
indikerar på att upplösningen av joner ifrån fiber ökar med en ökande fuktkvot.  

 
Figur 15. Jonbytt massa i natriumform vid olika koncentrationer av natriumkloridlösning samt utan tillsats, linjerna 

är ett medelvärde av tre replikat. 

Figur 16 visar när 0,1M natriumkloridlösning börjar bidra med en fiktiv porvolym. Figuren tyder 
på att lösningen inte bidrar till porvolymen vid en pordiameter under 10nm. Därför är det 
relativt enkelt att undersöka inverkan av jonkoncentrationer på porstorleksfördelningen vid de 
allra minsta porerna då det inte sker någon överlappning ifrån frilösning. 
 

 
 
Figur 17 visar skillnaden i svällning i de minsta porerna då temperaturen är under ‐5 ̊C. Här finns 
det troligtvis inte någon överlappning ifrån smältningen av den fria lösningen. Figur 14 visar 
även att en jontillsats på 0,1M NaCl har en negativ inverkan på porsvällningen fram till en 
pordiameter på omkring 8nm vilket resulterat i att de allra minsta porerna har slutit sig. 
 

 
Figur 17. Jonbytt massa i natriumform vid olika koncentrationer av natriumkloridlösning samt utan tillsats, linjerna 

är ett medelvärde av tre replikat.  
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För att tydliggöra överlappningen av den fria lösningen som smälter innan 0 ̊C och inverkar på 
den uppmäta porvolymen utfördes mätningar på massan med olika fukthalter, figur 17. Om det 
antas att svällningen inte ökar med fukthalten bör linjerna bli horisontella då porerna inte kan 
absorbera mer vatten än vid den lägsta fuktkvoten på omkring 1,6 glösning/gmassa. Skillnaden i 
uppmätt porvolymen kan därför anses som fri lösning. Det framgår tydligt i figur 16 att en 
tillsats av 0,1M NaCl ger betydligt högre porvolym jämfört med övriga tillsatser vilket beror på 
att smältningen av den fria lösningen bidragit till en fiktiv porvolym. Det bekräftas av att 
lutningen på linjen ökar med ökande koncentration på natriumkloridlösningen. Resonemanget 
är trovärdigt då en ökning av det fria vattnet bör överlappen bli ännu större. 
 

 
Figur 17. Massa jonbytt till natriumform vid olika fukthalter och olika natriumlösningskoncentrationer, 0,1M (blå 

linje), 0,01M (röd linje) och utan (gul linje). 
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5 Slutsats 
Det har visat sig vara svårt att undersöka skillnader i porstorleksfördelning vid olika 
jonkoncentrationer genom termoporosimetri. Problemet består av att nollpunkten för 
jonlösningar är svår att bestämma då smältningen sker över ett brett intervall. Även om 
smältpunkten bestäms exakt med en annan metod så kommer DSC apparaten att frysa 
lösningen för långsamt vilket troligtvis resulterar i en inhomogen blandning hos lösningen. 
Eftersom jonlösningen kommer att uppvisa smältning vid olika temperaturer kommer det att 
överlappa porsmältningen och öka porvolymen markant. Det blir därmed svårt att avgöra hur 
mycket som är fri lösning och hur mycket som är bundet i porerna. 
Ett annat vanligt problem med termoporosimetri‐mätningar är en hög spridning mellan olika 
replikat, spridningen kan bero på en viss utlösning av joner från cellväggen vilket påverkar 
koncentrationen av joner i fibersuspensionen. Det kan även bero på att massan inte är 
tillräckligt tvättad vid framställningen och därmed inte tillräckligt fri från joner. Båda 
alternativen kommer att ha en inverkan på den uppmätta porvolymen. 

5.1 Rekommendationer 
Denna rapport visar på behovet av att utveckla metoden genom mer fördjupade 
undersökningar och analyser. Rekommendationer för kommande termoporosimetri mätningar 
med jontillsatser är: 
 

• Utveckla Gibbs‐Thomson ekvationen, hänsyn till Donnan effekten. 

• Utföra jonbytet till protonform men en starkare koncentration. 

• Bestämma smältpunkten för olika jonlösningar mer exakt. 

• Bestämma hur mycket fri jonlösning det finns i fibrerna. 

• Mäta på prover med en lägre fuktkvot än 1,6 glösning/gmassa. 

Mätningar utan jontillskott 
• Vid mätningar utan jontillsatser bör massan vara så tvättad som möjligt för att ge riktiga 

resultat av porstorleksfördelning. 
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7. Bilagor 

7.1 Diagram 
 

 

Figur 18. Proton preparerad massa, heldragna linjer är medelvärden och de streckade är de olika replikaten. De 
båda linjerna är uppmäta med prov som har två olika fukthalter.  Den övre linjen har ett medelvärde på 6,635 
gvatten/gmassa och den undre 1,581 gvatten/gmassa. 

Natrium jonbyte 

 

Figur 19. Natrium preparerad massa, heldragna linjer är medelvärden och de streckade är spridningen. De båda 
linjerna är uppmäta med prov som har två olika fukthalter. Den övre linjen har ett medelvärde på 4,848 
gvatten/gmassa och den undre 1,647 gvatten/gmassa. 
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8.  
Kalciumjonbyte 

 

Figur 20 Kalcium preparerad massa, heldragna linjer är medelvärden och de streckade är spridningen. De båda 
linjerna är uppmäta med prov som har två olika fukthalter. Den övre linjen har ett medelvärde på 3,442 
gvatten/gmassa och den undre 1,520 gvatten/gmassa. 

Natriumform med 0,01M NaCl 
 

 

Figur 21 Natrium preparerad massa med tillsats av 0,01M NaCl, heldragna linjer är medelvärden och de 
streckade är spridningen. De båda linjerna är uppmäta med prov som har två olika fukthalter. Den övre linjen 
med en högre fuktkvot har ett medelvärde på 7,190 gvatten/gmassa och den undre 1,181 gvatten/gmassa. 
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9.  
Kalciumform med 0,01M NaCl 

 

Figur 22. Kalcium preparerad massa med tillsats av 0,01M NaCl, heldragna linjer är medelvärden och de 
streckade är spridningen. De båda linjerna är uppmäta med prov som har två olika fukthalter. Den övre linjen 
med en högre fuktkvot har ett medelvärde på 7,821 gvatten/gmassa och den undre 1,441 gvatten/gmassa. 

Natriumform med 0,1M NaCl 

 

Figur 23. Natrium preparerad massa med tillsats av 0,1M NaCl, heldragna linjer är medelvärden och de 
streckade är spridningen. De tre linjerna är uppmäta med prov som har tre olika fukthalter. Den översta linjen 
med den högsta fuktkvoten har ett medelvärde på 5,806 gvatten/gmassa, mittenlinjen har 2,39 gvatten/gmassa och 
den undre 1,438 gvatten/gmassa. 
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10.  
Protonform med 0,1M NaCl 

 

Figur 24. Proton preparerad massa med tillsats av 0,1M NaCl, heldragna linjer är medelvärden och de 
streckade är spridningen. De tre linjerna är uppmäta med prov som har tre olika fukthalter. Den översta linjen 
med den högsta fuktkvoten har ett medelvärde på 4,121 gvatten/gmassa, mittenlinjen har 2,757 gvatten/gmassa och 
den undre 1,363 gvatten/gmassa. 

Kalciumform med 0,1M NaCl 
 

 

Figur 25. Proton preparerad massa med tillsats av 0,1M NaCl, heldragna linjer är medelvärden och de streckade 
är spridningen. De tre linjerna är uppmäta med prov som har tre olika fukthalter. Den översta linjen med den 
högsta fuktkvoten har ett medelvärde på 5,769 gvatten/gmassa, mittenlinjen har 2,8 gvatten/gmassa och den undre 
1,465 gvatten/gmassa. 
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11.  

7.2 Beräkningar 
Beräkningar av lösningskoncentrationer vid jonbyte 
 
Beräkning av 0,01M HCl (2011‐02‐07) 
Till preparationen av den protonerade massan erhölls 0,07l av 2,5M saltsyra. Spädningen ner till 
0,01M gjordes i två omgångar på följande sätt. Först späddes den ut med 1,75l avjoniserat 
vatten till en koncentration på 0,1M. Därefter späddes 0,2l av 0,1M HCl med 2l avjoniserat 
vatten till HCl 0,01M.  
 

 

 

 
 

Beräkning av 2M NaCl (2011-02-08) 
Till preparationen av massan i natriumform förbereddes 2l av 2M NaCl på följande sätt. 
Molekylvikten av natriumklorid är 58,44 g/mol. 
 

 

 
 

Beräkning av 1,5M CaCl2 

Till preparationen av massan i kalciumform förbereddes 1l av 1,5M CaCl2 på följande sätt. 
Molekylvikten av kalciumklorid är 110,99 g/mol. 
 

 

 
 
Beräkning av jonstyrkor 
Eftersom olika jonstyrkor kommer påverka fryspunkten måste nollpunktsbestämningen utföras 
för varje prövad jonstyrka. Den första jonstyrkan som prövas är 0,1M NaCl och den andra är 
0,01M NaCl beräknas på följande sätt. 
 
100ml 1M NaCl 

 

 
100ml 0,1M NaCl 
Genom att späda 1M NaCl tio gånger dvs. 10ml av 1M NaCl späddes upp till 100ml med 
avjoniserat vatten erhålls 100ml av 0,1M NaCl, enligt följande samband. 
 

 
 
10ml 0,01M NaCl 
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Genom att späda 0,1M NaCl tio gånger dvs. 10ml av 0,1M NaCl späddes upp till 100ml med 
avjoniserat vatten erhålls 100ml av 0,01M NaCl, enligt följande samband. 
 

 
 
För att kunna beräkna jonstyrkorna exakt måste hänsyn tas till den befintliga fukthalten i 
massorna. Vid bestämningen av fukthalten så torkades de preparerade massorna och skillnaden 
i vikt före och efter ger ett mått på hur mycket vatten massorna innehöll (se tabell nedan), det 
är antaget att ett gram är en ml vatten. 
 

 
 
0,1M NaCl 
Jonstyrkan som skall tillsättas är 0,1M NaCl som beräknades på följande sätt. Molekylvikten av 
natriumklorid är 58,44g/mol och beräkningarna gäller för 100ml jonlösning. 
 
Hform 
 

 
 

Ekvationen korrigerar för fukthalten (8,9ml i 10g massa) som H‐massan har. 10,89ml av 1M NaCl 
kommer att spädas upp till 100ml som sedan blandas med 10g H‐massa i 30min. 
 
Naform 

 
 

Ekvationen korrigerar för fukthalten (8,6ml i 10g massa) som H‐massan har. 10,86ml av 1M NaCl 
kommer att spädas upp till 100ml som sedan blandas med 10g H‐massa i 30min. 
 
Caform 

 
 

Ekvationen korrigerar för fukthalten (8,2ml i 10g massa) som H‐massan har. 10,82ml av 1M NaCl 
kommer att spädas upp till 100ml som sedan blandas med 10g H‐massa i 30min. 
 
Ursprung 
 

 
 

Ekvationen korrigerar för fukthalten (7ml i 10g massa) som H‐massan har. 10,70ml av 1M NaCl 
kommer att spädas upp till 100ml som sedan blandas med 10g H‐massa i 30min. 



32 
 

 
0,01M NaCl 
Den andra jonstyrkan som ska tillsättas är 0,01M NaCl och beräknas på följande sätt. Beräknas 
enligt samma samband som ovan men med 0,1M NaCl istället för 1M NaCl. 
 
Hform 
 

 
 

Naform 
 

 


