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Sammanfattning: 
 
Efterfrågan på förnyelsebara och miljövänliga produkter har ökat under de senaste åren. 
Biobaserade plaster anses vara en av de mest lovande innovationer.  
 
Det övergripande målet med examensarbetet var att undersöka möjligheterna att utvinna xylan 
och glukomannan ur rapshalm. Metoden som utnyttjades var en hydrotermisk extraktion. 
Inverkan av temperatur, pH och tid studerades genom att tillämpa ett faktorförsök på två nivåer. 
En askhalt- och torrhalt-analys utfördes på produkterna för att dels bestämma andelen 
oorganiskt material, dels beräkna det totala utbytet. Hemicellulosans molekylvikt bestämdes 
med hjälp av en SEC-analys. Kolhydratsammansättningen och andelen lignin i varje prov 
avslöjdes genom att utföra en kolhydratanalys. Två väletablerade tekniker (NMR (Nuclear 
magnetic resonance) och FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy)) användes i detta 
arbete för bestämning av strukturen. NMR utnyttjades för att studera förhållandet mellan sockret 
och sidogrupperna medan IR användes för identifiering av de funktionella grupperna som 
förekommer i varje prov. Hemicellulosan som togs fram i projektet användes till gjutning av 
plastfilmer vars mekaniska egenskaper studerades genom att utföra dragprovningar. 
 
Resultaten påvisade ett högt utbyte av produkt i samband med höga koncentrationer av NaOH. 
Andelen oorganiskt material var högre för de prover som behandlades med enbart vatten jämfört 
med de prover som behandlades med alkali. IC-analysen påvisade att glukomannan utsöndras 
med vatten medan utbytet av xylan blir högre vid behandling med alkali. IC-analysen visade 
även att den specifika typen av xylan i den undersökta rapshalmen utgörs av 
arabinoglukuronoxylan. SEC-analysen fastställde att vattenbehandlade prover har en högre 
molekylvikt. Ett oväntat resultat var att mängden lignin som erhölls i de vattenbehandlade 
proverna var högre än de som erhölls vid alkalibehandling. Resultaten från NMR- och IR-
analyserna påvisade förekomsten av polysackarider i de olika proven. Dragprovningen visade att 
jämnt fördelade andelar xylan och glukomannan tillsammans med en hög molekylvikt bidrog till 
en större förmåga hos materialet att kunna bemöta den ökade belastningen. 
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Summary: 
 
The demand for sustainable products has risen in recent years. Bio-based plastic is considered as 
one of the most promising innovations.  
 
The overall aim of the thesis work was to examine the possibility to extract xylan and 
glucomannan from rapeseed straw. The hemicellulose was extracted by hydrothermal 
pretreatment. The impact of temperature, pH and time was studied and observed by applying an 
experimental screening design containing two levels for each of the three factors. Ash and dry 
weight analyses were performed to determine the amount of the inorganic materials and to 
estimate the total yield obtained in the extraction. The molecular weight of hemicelluloses was 
determined by using size exclusion chromatography. Acid hydrolysis was applied to prepare the 
samples for carbohydrate composition analysis and the amount of lignin in each sample. NMR 
(Nuclear magnetic resonance) and FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) was utilized 
to study the polymer structure in each sample. The extracted hemicellulose was used in this 
project to prepare plastic films. The mechanical properties of the products were studied by 
tensile testing. 
 
The results showed a high yield of product extracted in high concentration of NaOH. In 
addition, the amount of inorganic materials was higher in the samples treated with water than in 
the samples treated with NaOH. The results from the IC- analysis showed that a high yield of 
glucomannan can be obtained by hot water extraction.  The IC-analysis also proved that xylan 
extraction is stimulated by alkali treatment. The IC-analysis also showed that the specific type of 
xylan found in the examined rapeseed straw consists of arabino-glucuronoxylan. Moreover the 
SEC-analysis confirmed that samples treated with water had a higher molecular weight but what 
was unexpected is that the amount of lignin obtained in these samples was higher than in those 
treated with alkali. NMR- and IR- results confirmed the presence of polysaccharides in the 
different samples. Finally the tensile test showed that even ratios of glucomannan and xylan 
combined with high molecular weight ameliorate the materials ability to respond the increasing 
strain. 
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Förkortningar: 
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NMR: Nuclear magnetic resonance 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har mycket forskning ägnats åt att undersöka möjligheterna att kunna 
utnyttja hemicellulosa som ett alternativ till den billiga råoljan som under lång tid varit 
huvudråvara vid plastproduktion. För att nya råvaror skall kunna uppfylla kraven som 
marknaden ställer är det önskvärt att undersöka dess egenskaper och konkurrenskraft i 
förhållande till pris och tillgänglighet. Det här projektet granskar rapshalmens möjligheter att 
uppfylla de olika uppställda kriterierna. Rapshalmen består till största del av 
makromolekylerna lignin och hemicellulosa och utgör en restprodukt från bland annat 
biodieseln RME. Dessa makromolekyler har en stor potential att utnyttjas som råvaror till 
framtidens gröna plastmaterial. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna att utvinna xylan och glukomannan ur 
rapshalm. Hemicellulosan som togs fram i projektet studerades och användes för gjutning av 
en plastfilm. 

1.3 Mål 
     Målen med detta arbete var att:        
         

 Undersöka metoder för extraktion av hemicellulosa från rapshalm 
 Bestämma molekylvikten (Size-exclusion chromatography (SEC)) på utlösta 

polysackarider. 
 Utföra en kolhydratanalys på utlösta polysackarider. 
 Bestämma strukturen hos polysackariderna (NMR och FTIR) 
 Gjuta en plastfilm 
 Utföra en dragprovning 

 

1.4 Avgränsningar 
Inom ramen för detta examensarbete har endast extraktion av hemicellulosorna, xylan och 
glukomannan undersökts. Arbetet innefattar inga kostnadsanalyser, livscykelanalys (LCA) 
eller kemiska synteser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Livscykelanalys
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Kolhydratkemi 
 
Begreppet kolhydrater beskriver flera hydrolyserade kolkedjor (eng. polyhydroxy aldehydes 
and ketones). Kolhydrater kategoriseras ofta utifrån den kemiska formeln Cn(H2O)n och 
utgör en primär energikälla för allt levande. Växterna omvandlar koldioxiden som återfinns i 
atmosfären till kolhydrater såsom stärkelse, pektin, cellulosa och hemicellulosa. Denna 
process kallas för fotosyntes och sker i närvaro av solljus. 

 
Kolhydrater är uppdelade i tre kategorier, monosackarider, oligosackarider och 
polysackarider. Begreppet sackarider kommer ursprungligen från latinets sacharrum och kan 
översättas till socker. Monosackarider innehar en god förmåga att kopplas till varandra via 
hydroxylgrupperna. En disackarid bildas när två monosackarider kovalent kopplas till 
varandra medan oligosackarider bildas när tre till tio monomerer kopplas samman.[2] 

 
Kolhydrater av samma typ, exempelvis glukos, kan ha små strukturskillnader men lika 
kemisk sammansättning. Dessa strukturskillnader kan utgöras av olika riktade 
hydroxylgrupper i sockermonomeren. Trots den identiska sammansättningen hos 
kolhydraterna kan de biologiska och mekaniska effekterna av de små strukturskillnaderna 
vara påtagliga. Det finns olika sätt att illustrera kolhydrater. En vanlig och återkommande 
metod är Fischer-projektion. Metoden används för att presentera stereoisomerer i två 
dimensioner. I Fischer-projektion ritas den längsta kolkedjan som ett enda rakt streck 
samtidigt som korsande streck ritas för att representera bindningar till kolkedjan. När 
bindningar ritas upp utnyttjas pilar som antingen är helt ifyllda eller streckade. De ifyllda- och 
streckade pilarna skall tolkas som utåtgående respektive inåtgående bindningar relativt 
papperet. Den huvudsakliga anledningen till denna metodik är att underlätta visualiseringen i 
tre dimensioner. Meningen med Fischer-projektion är inte att visa den mest gynnsamma 
konformationen utan endast bidra med en förenklad bild av hur grupperna sitter bundna i en 
kolhydratmolekyl.[3] 
 

2.1.1 Monosackarider 
 

Monosackarider är uppdelade i två stora kategorier, aldoser och ketoser. Aldoser (eng. 
polyhydroxyaldehyde H-[CHOH]n-CHO) är kolhydrater där karbonylgruppen befinner sig i 
änden av huvudkedjan. I ketoser (polyhydroxyketon H- [CHOH]n-CO-[CHOH]m-H) sitter 
däremot karbonylgruppen någonstans i kolkedjan. Aldoser och ketoser faller därmed in i 
kategorierna aldehyder respektive ketoner. Isomererna aldoser och ketoser namnges utifrån 
antalet kolatomer som bygger upp huvudkedjan. En aldos som är uppbyggd av tre kolatomer 
benämns aldotrios medan en innehållande fyra kolatomer kallas för aldotetros. I växternas 
cellväggar är hexoser (figur 2) och pentoser (figur 3) de mest förekommande 
monosackariderna. 
 

 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oligosackarider


3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stereokemin är en viktig aspekt som måste beaktas när kolhydrater analyseras. Två 
enantiomerer kan ha liknande kemiska och fysikaliska egenskaper, däremot kan de 
biologiska effekterna skilja sig markant. Glyceraldehyd är den enklaste kolhydraten med en 
kiral kolatom. Den förekommer i två former, D-glyceraldehyd (figur 4) och L-
glyceraldehyd (figur 5). De olika benämningarna avser enantiomerernas förmåga att vrida 
planpolariserat ljus. Därför är det vanligt med begreppen högervriden och vänstervriden 
molekyl. Bokstaven D representerar en högervriden molekyl medan L motsvarar en 
vänstervriden molekyl.[5] 
                     

 
 
 
 

 
 
För att skapa en D-aldopentos som D-arabinos och D-xylos krävs att det sitter två CH-OH-
grupper mellan kolatom 1- och 2 i glyceraldehyd-kedjan. Hydroxylgrupperna kan vara olika 
orienterade vilket innebär att det finns fyra D-aldopentoser.  D-glukos, D-mannos och D-
galaktos tillhör D-aldohexoser som skapas genom att en ytterligare CH-OH-grupp adderas till 
huvudkedjan på en D-aldopentos. Det medför att det skapas 2

3
enantiomerer.[5] Nedan visas 

några av de viktiga D-aldopentoser (figur 6) och D-aldohexoser (figur 7) som förekommer i 
rapshalmen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
     Figur 6. D-aldopentoser.[4]            Figur 7. D-aldohexoser.[4]  

Figur 2. D-glukos.[4] Figur 3. D-arabinos.[4] 

Figur 4. D-glyceraldehyd.[4] Figur 5. L-glyceraldehyd.[4] 

 D-xylose. D-arabinos. D-glukos. D-galaktos. D-mannos. 
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2.1.2 Cykliska monosackarider 
 
Monosackarider med fem eller fler kolatomer i huvudkedjan har en stark tendens att bilda 
cykliska strukturer. Strukturen skapas genom reaktion mellan en nukleofil hydroxylgrupp och 
en elektrofil karbonylgrupp. Bindningen som bildas mellan dessa två funktionella grupper 
kallas för hemiacetal bindning. Reaktionen leder till ett nytt stereocenter som kallas för det 
anomeriska kolet. Två monosackarider som har olika konfigurationer vid det anomeriska kolet 
kallas anomerer. Anomererna är uppdelade i α och β beroende på orienteringen på 
hydroxylgruppen. När hydroxylgruppen i en D-monosackarid pekar uppåt kallas det en α-
anomer (figur 8) medan en nedåtpekande monomer benämns β-anomer (figur 9).[6] 
 
 
 

 

 

 

 

                                    Figur 8. α-D-glukos.[7] 

 
α och β-glukos har samma konfiguration vid varje stereocenter förutom vid kolatom 1 (det 
anomeriska kolet). Dessa två diastereomerer har olika fysikaliska egenskaper, α-D glukos har 
exempelvis en lägre smältpunkt än β-D-glukos. 
 
Den mest gynnsamma strukturen bland monosackariderna är den cykliska strukturen 
innehållande sex atomer. Denna struktur kallas för pyranos (figur 10). Nedan visas hur α-D- 
glukopyranosen bildas genom reaktion mellan karbonylgruppen och hydroxylgruppen på det 
femte kolet. Det kan förekomma att hydroxylgruppen som sitter på kol nummer 4 reagerar 
istället för den som sitter på kol nummer 5. Strukturen som formas i ett sådant fall 
kallas för furanos (figur11).[8] 
 

 

Figur 9. β-D-glukos.[7] 

Figur 10. α-D-glukopyranos.[4] Figur 11. α -D-ribofuranos.[4] 
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2.1.3 Glukosidbindning 
 
Monosackariderna har flera interaktionspunkter som gör att de kan binda sig till andra 
molekyler och därmed bilda fosforylerade, acetylerade samt metylerade sockermolekyler. En 
intressant bindning är den som bildas mellan hydroxylgruppen, som sitter på det anomeriska 
kolet, och de andra monosackariderna. Bindningen som skapas kallas för en glukosidbindning. 
Denna reaktion sker genom kondensationen vilket resulterar i avspaltning av en 
vattenmolekyl.[9][10] 
 
2.1.4 Di-, oligo- och polysackarider  
 
Disackarider är två monosackarider 
sammankopplade via glukosidbindning. Maltos 
är ett exempel på en disackarid som består av två 
α- D-glukosmolekyler. Maltos (4-O-(α - D- 
glukopyranosyl)-D-glukopyranos) bildas vid 
hydrolys av stärkelse. Bindningen som uppstår 
mellan de två monosackariderna kallas för 1,4-α- 
glykosidbindning och bildas genom att 
hydroxylgruppen på det anomeriska kolet reagerar 
med hydroxylgruppen på kolatom fyra med 
avseende på den andra monomeren. 
 
Fler än två monosackarider kan bindas ihop, varvid resultatet blir en oligosackarid. Om ett 
åtskilligt antal monosackarider kopplas samman till en tillräckligt lång kedja, bildas en 
polymer sockermolekyl eller med andra ord, en polysackarid. Polysackariderna är i sin tur 
uppdelade i två kategorier, homopolysackarider och heteropolysackarider. En 
homopolysackarid är en polymer som endast består av en viss typ av monomerer. Till skillnad 
från homopolysackarider definieras heteropolysackarider som en kedja bestående av olika 
sorters monomerer. Ett typiskt exempel på en homopolysackarid är cellulosa, vilket utgör en 
viktig beståndsdel i växternas cellväggar. Cellulosa är en linjär polymer som består av 
glukosmonomerer sammankopplade med kovalenta glukosidbindningar (4-β- D-glucp-(14)-
β-D-glucp). 
 
Polysackariderna kan antingen vara linjära, grenade eller tvärbundna. Nomenklaturen för 
homopolysackarider fullbordas genom att addera suffixet”-an” till monosackariden som 
bygger upp kedjan. Arabinan är ett exempel på en polysackarid bestående av monomeren 
arabinos. Heteropolysackarider namnges däremot genom att kombinera namnet på den mest 
respektive minst förekommande monosackariden. Xyloglukan är exempelvis en 
heteropolysackarid som består mestadels av glukos och lite xylosrester.[11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12, Bindningen mellan glukosresterna i 
maltos (α-1,4-glykosidbindning).[7] 
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2.2   Hemicellulosa 
Hemicellulosa är ett samlingsnamn på oordnade polysackarider som förekommer i växternas 
cellväggar. Hemicellulosan är huvudsakligen uppbyggd av varierande monomerer, vanligen 
mannos, galaktos, xylos, arabinos och glukos. Hemicellulosans sammansättning varierar 
mellan olika växter. I barrved består exempelvis hemicellulosan av galaktoglukomannan och 
arabinoglukuronoxylan. I lövved förekommer istället glukuronoxylan och glukomannan. 
Tidigare studier utförda på vetehalm visade en hög förekomst av xylos och arabinos jämfört 
med glukos och galaktos.[12] Till skillnad från cellulosa är kedjorna i hemicellulosa korta, 
oregelbundna och ofta grenade vilket innebär en lägre molekylvikt. Hemicellulosan anses vara 
en bidragande faktor till vedens flexibilitet samtidigt som den fungerar som ett bindemedel 
mellan ligninet och cellulosan.[13]  

2.2.1   Xylan 
Xylan är huvudsakligen uppbyggd av β-(14)-D-xylopyranosyl-monomerer 
sammankopplade via glukosidbindningar. I trä kan rester från monomeren xylopyranosyl 
ha sidogrenar som är uppbyggda av α-(12)-4-O-metyl-D-glukuronsyra (MeGlcA). Ett 
högt innehåll av MeGlcA i xylan medför att barrvedens xylan blir surare jämfört med 
motsvarande xylan i lövved. 

 
Xylan i lövved har acetylgrupper som utgör en sidokedja i xylans huvudkedja. Dess 
motsvarighet i barrved innehåller däremot L-arabinosmolekyler. Generellt sett varierar 
strukturen hos xylan mellan växter, troligtvis på grund av evolutionära drivkrafter. Vissa 
växter uppvisar stora likheter med barrved med avseende på xylansammansättningen. 
Förutom arabinos kan även xylan bestå av sidokedjorna galaktos och p-kumarsyra.[14][15] 

a. Glukuronoxylan 
En glukuronoxylan, eller O-acetyl-4-O-metylglukurono-xylan, förkommer främst i lövved. 
Förhållandet mellan sidogruppen MeGlcA och xylopyranosyl-monomeren är 1:10.[15][16] 
Kedjan har en ungefärlig molvikt mellan 5 600- 40000 Da [17] medan dess 
polymerisationsgrad, DP, varierar mellan 100-200 [15] Viktigt att beakta är dock att 
polymerisationsgraden kan variera mellan olika träslag. Xylop-kedjan är delvis acetylerad, 
vilket i detta fall innebär att acetylgrupperna är kopplade till kolatom två och/eller kolatom 
tre. Acetylgruppen kan sedan ändra position i glukuronoxylanets huvudkedja 
genom att migrera mellan C2 och C3. Detta fenomen brukar uppstå under växternas 
utveckling. Förhållandet till xylopyranosyl i huvudkedjan är cirka 5:10.[15] 

   

 
                           Figur 12.  Glukuronoxylan där R betecknar en= acetylgrupp.[18] 
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b. Arabinoglukuronoxylan. 
Arabinoglukuronoxylan förekommer främst i barrved. Som namnet antyder är sidogrenarna 
uppbyggda av arabinos utöver MeGlcA. Förhållandet mellan MeGlcA och xylop är 1:5.[15] 
Denna typ av xylan innehåller dock inga acetylgrupper. Xylan-kedjan är substituerad med α-
L- arabinos vid kolatom tre i xylosp. Förhållandet mellan α-L-arabinos och xylop är 
1:10.[15]  

 
                                        Figur 13.  Arabinoglucuronoxylan.[19] 
 

2.2.2 Glukomannan 
Glukomannan är uppbyggd av linjära ((14)-β-D- mannopyranosyl och β-D-glukopyranosyl-
monomerer. Förhållandet mellan glukosyl och mannosyl varierar mellan 1:1 och 1:4.[20] 
Mängden galaktoglukomannan GGM skiljer sig mellan olika växter och träslag. Det har 
observerats att galaktoglukomannan har en DP mellan 100-150 [21] och en molvikt som är 
ungefär 16-24 kDa.[21] I barrved är mannosylmonomeren i huvudkedjan substituerad med 
(16)- α -D- galactopyranosyl-rester. Acetylgrupper kan förekomma som en sidogrupp, 
kopplade till mannosen vid C2 och C3. Acetyleringsgrad och mängden galaktos har en 
avgörande betydelse för galaktoglukomannans löslighet i vatten.[21] 

 
 

 
                                   Figur 15. Glukomannan.[19] 
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2.2.3 Lignin 
 
Lignin är den kemiska komponent som binder ihop fibrerna. Byggstenarna i ligninet utgörs av 
aromatiska kolväten som kopplats ihop till en komplex struktur. Ligninstrukturen skiljer sig 
något mellan olika träslag. Till skillnad från cellulosa har ligninet en amorf struktur och är 
kraftigt förgrenat. Ligninet tillsammans med cellulosan bidrar till materialets 
kompressionshållfasthet. Dessutom är lignin mindre hydrofilt jämfört med hemicellulosa. 
Molekylen är huvudsakligen uppbyggd av fenylpropanenheter som p-kumarylalkohol, 
koniferylalkohol och sinapylalkohol. Växterna producerar fenylpropaner i olika mängder. 
Lövved innehåller exempelvis mer sinapylalkohol än gräs som i sin tur innehar en högre halt p-
kumarylalkohol.[22] 
 
  

Figur 16. Ligninstruktur.[23] 
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temperatur. 

3.  Försöksupplägg 
  
Vid extraktion kan flera faktorer som tid, koncentration och temperatur samtidigt påverka 
utbytet, vilket får till följd att många försök måste genomföras. Därför användes en metod 
som möjliggör undersökningar utan att allt för många experiment behöver utföras och 
dessutom ger möjlighet att identifiera samspelseffekter. Denna metod är känd som statistisk 
försöksplanering. Faktorförsök ger tillförlitlig information om faktorernas samspels- och 
huvudeffekter. 
I detta projekt valdes faktorförsök på två nivåer och det innebär generellt att för att testa k 
antal faktorer måste sammanlagt 2k antal experiment utföras där varje faktor testas på en hög 
och en låg nivå. För att undersöka om det finns kvadratiska effekter upprepas vanligen tre 
ytterligare experiment vid en s.k. centerpunkt, i detta fall en punkt där tid, pH och temperatur 
hålls konstant i alla dessa tre experiment. Av tabell 1 framgår värdena för den experimentella 
domänen. 
 

Faktor/Variabel Låg nivå Nollpunkt Hög nivå 
Temperatur (ᵒC) 105 120 140 

Konc. NaOH 
(mol/l) 0 0,1 0,5 

Tid (min) 20 30 60 
Tabell 1. Den experimentella domänen för extraktionen. 

Experimenten undersöker hur de tre faktorerna, pH, temperaturen och tiden påverkar utbytet. 
Den statistiska försöksplaneringen resulterade i två försöksuppställningar med fyra försök i 
varje uppställning som framgår av tabell 2 och tabell 3. 
 
Försöks-  
beteckning  

A B C D 

Temperatur - - - - 
Konc. NaOH 

(mol/l) 
- - + + 

Tid (min) - + - + 
Tabell 2. Försöksuppställning för experimenten vid låg temperatur. Tabell 3. Försöksuppställning för experimenten vid hög  

4. Material 
 
Råvaran som användes vid experimenten var rapshalm av svensk härkomst. 

5. Metoder 
 
Extraktion: 
Torrhalten på raps bestämdes med hjälp av en IR våg 
(Mettler LP16). 50 g av materialet vägdes upp för varje prov, 
två lösningar av NaOH med koncentrationerna 0.1 M och 0.5 
M förbereddes. Extraktionen genomfördes i ett ånguppvärmt 
glycerolbad, där fyra autoklaver behandlades samtidigt. 
Varje autoklav motsvarar ett försök i tabellerna 2 och 3. 
Totalt genomfördes tre körningar. Körningen vid låg nivå för 
temperaturen utfördes vid 105 ᵒC medan den vid hög nivå 

Försöks-  
beteckning  

E F G H 

Temperatur + + + + 
Konc. NaOH 

(mol/l) 
- - + + 

Tid (min) - + - + 

Figur 17. Extraktionen i ett glycerolbad. 
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genomfördes vid 140 ᵒC. Körningen vid hög respektive låg nivå omfattade fyra prov vardera. 
Den tredje körningen representerar nollpunkterna varvid utförandet skedde med tre autoklaver 
innehållande tre prov vid likadana betingelser. Efter extraktionen sugfiltrerades samtliga 
lösningar varefter pH-värdet för varje lösning uppmättes med en pH-meter (WTW pH 7310p) 
vid rumstemperatur. Den erhållna vätskevolymen vid extraktionen var relativt stor vilket 
innebär att frystorkningssteget kommer att fordra mer tid. Därför fordrades ett 
avdunstningssteg för att reducera den stora volymen till cirka 100 ml. Detta utfördes genom 
att använda en rullindunstare och ett vattenbad (45 ᵒC). Innan frystorkningen snabbkyldes 
samtliga lösningar med flytande kväve och fick därefter frystorkas i fyra dygn. Efter 
torkningen erhölls sammanlagt tio prov i pulverform (figur 17) 
 

 
                                                                 Figur 18. Erhållna prov i pulverform. 

Gjutning  
Tre prov (A, C3 och H) valdes till gjutning av plastfilm. För prov C3 förbereddes två 
lösningar där det ena provet bestod av 0,6 g upplöst i 15 ml vatten medan det andra utgjordes 
av 0,4 g blandat med 0,2 g karboxymetylcellulosa(CMC). Samma process upprepades för 
prov H. Karboxymetylcellulosa, CMC, [24] upplöstes i vatten innan inblandningen av proven. 

 
 På grund av det låga utbytet kunde endast en film av prov A gjutas. Filmlösningen av prov A 
var en blandning av cirka 0,4 g prov och 0,2 g CMC upplöst i 15 ml vatten. Lösningarna 
placerades på ett skakbord under 3 h, för att underlätta en fullständig upplösning. Därefter 
hälldes samtliga lösningar i små petriskålar och tilläts torka under en vecka. 

 

CMC är ett cellulosaderivat där en karboxymetylgrupp är bunden till hydroxylgruppen i 
glukopyranosmonomeren. Den används bland annat för att modifiera viskositeten, tjockleken 
och för att stabilisera emulsionen i en produkt. Efter torkningen upptäcktes att de gjutna 
filmerna, som framställdes med enbart vatten, var svåra att lossa från skålen medan de som 
göts med CMC-lösning enkelt lossnade och uppvisade god flexibilitet.[25] 
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6. Analys 
Vid experimenten nyttjades olika metoder för att analysera innehållet i produkterna. Nedan 
följer de olika analysmetoder som brukades samt en kort beskrivning av dessa.  
 
Bestämning av torrhalt och ask halt 
Produkternas torrhalt bestämdes genom att placera proverna i en ugn vid 105 ᵒC under ett 
dygn. Därefter beräknades ett utbyte för varje prov. Eftersom produkterna innehöll oorganiska 
ämnen, utöver hemicellulosa och lignin, utfördes en analys av askhalten för att bestämma 
mängden av dessa oönskade produkter. Analysen innebar att proverna placerades i en ugn vid 
500ᵒC under ett dygn, varpå det kvarvarande materialet, d.v.s. det oorganiska materialet, 
vägdes.  
 
 
Kolhydratanalys och bestämning av halten lignin (analysen utfördes två gånger per 
försökspunkt) 
210 mg pulver vägdes upp för varje prov och hälldes sedan i en försluten glasburk. Därefter 
tillsattes 2,3 ml svavelsyra (H2SO4, 97 %). Burkarna placerades i en exsickator under 1h. 
Blandningen rördes om efter 15 min för att se om pulvret började lösas i syran. Under tiden 
förbereddes en referenslösning genom att blanda olika mängder monosackarider (tabell 4) i en 
liten glasburk. Samma mängd svavelsyra adderades till referensprovet. Efter torkningen togs 
burkarna ut ur exsickatorn varvid samtliga lösningar späddes ut med 84 ml destillerat vatten. 
Burkarna placerades sedan i en autoklav under 1 h vid 125 ᵒC. När temperaturen i autoklaven 
sjönk till 80 ᵒC togs burkarna ut och innehållet vakuumfiltrerades genom vägda filter. 
Burkarna sköljdes därefter ur med 10 ml varmt destillerat vatten. Filtratet överfördes till en 
mätkolv och späddes till 100 ml. Slutligen skedde ytterligare utspädningar (tio gånger) av 
proverna för att möjliggöra analys med IC (Ion Chromatography). 
 
Materialet som fastnade på filtret var lignin. Filtrerna torkades i en ugn vid 105 ᵒC under ett 
dygn och mängden lignin bestämdes genom att beräkna skillnaden i filtrens vikt före och efter  
filtreringen. 
 

Arabinos  Galaktos Glukos Xylos  Mannos  
30  50  100 31 35 

Tabell 4. Uppvägda mängder monosackarider för referensprov (i mg). 

 
IC-analys 
Inför analysen pipetterades 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 respektive 12 ml av referenslösningen till 
100 ml mätkolvar och späddes ut. Slutligen överfördes cirka 2 ml av varje prov till små vialer 
genom att använda ett Syringefilter. Filtret användes endast för att föra över proverna 
exklusive referenslösningarna. 
Instrumentet som utnyttjades för detta experiment var ICS-3000 Dionex. Programmet 
chromeleon 7 användes för dataanalys  

 
Bestämning av molekylvikten (Size-exclusion chromatography (SEC)) 
Inför SEC-analysen upplöstes 40 mg av varje prov i 10 ml, 10mM lösning av NaOH. Därefter 
överfördes 2 ml av varje prov till små vialer genom att använda ett Syringefilter. Proverna 
analyserades i en HPLC-3000 thermo scientific, vid 40ᵒC och data behandlades med hjälp av 
programmet chromeleon 7 
 



12 
 

Dragprovning 
Inför dragprovningen kapades varje film i fem små rektangulära provkroppar (40x5 mm) följt 
av en tjockleksmätning vid fem olika positioner. Därefter beräknades ett genomsnittsvärde. 
Vid analysen spändes provkroppen fast i bägge ändar i den mekaniska dragprovsapparaturen, 
varpå en långsam uttöjning med konstant hastighet ägde rum. Dragprovning är en vanlig 
metod för att studera materialets mekaniska egenskaper. Vid dragprovning observeras det 
mekaniska beteendet samtidigt som viktiga egenskaper beträffande styrka, styvhet och seghet 
kan uppmätas. Instrumentet som användes vid utförandet av detta experiment var Instron 
5944 dataanalysen behandlades med hjälp av programmet bluehill 2. Experimentet 
genomfördes i en miljö där temperaturen var 22.5 ᵒC och den relativa luftfuktigheten cirka 53  
 
 
Nuclear magnetic resonance 1H NMR  
NMR är den organiska kemins viktigaste strukturbestämningsmetod. Principen bakom NMR 
är att många atomkärnor innehar ett magnetiskt moment μ, som beror på att dessa atomkärnor 
har egenskapen spinn I, d.v.s. dessa kärnor uppträder som att de snurrar runt sin egen axel. 
För att NMR-instrumentet skall känna av atomkärnorna måste dessa kärnor ha ett spinntal I 
>0. Atomkärnor som har ett spinntal I=0 saknar ett magnetiskt moment och syns därför inte i 
ett NMR-spektrum. När atomerna omges av ett starkt magnetiskfält strävar dess kärnor att 
rikta in sig i magnetfältslinjerna. Magnetfältet som protonerna känner utifrån motverkas av en 
liten motriktat fält som alstras av elektronerna i molekylens bindningar. Det motsatta fältet 
varierar med protonens position i en molekyl. Ringströmmar är ett exempel på en effekt som 
påverkar absorptionsfrekvens (kemiska skiftet), detta fenomen förekommer i aromatiska 
ringar. I en molekyl som bensen binds kolatomerna dels av vanliga σ- bindningar och dels av 
π-bindningar.  π-elektronerna i en sådan molekyl bildar ett moln över och under ringen. 
Elektronerna påverkas av det yttre magnetfältet därför börjar de cirkulera i ringen vilket 
medför till bildning av ett nytt magnetfält, Bring.  Protonerna som sitter på en aromatisk ring 
känner därför ett förstärkt magnetfält som leder till ett ökat kemiskt skift.  
Singlett, dubblett, triplett och kvartett är viktiga begrepp vid tolkning av ett NMR-spektrum. 
En isolerad proton har två energinivåer i ett magnetfält. Detta beror på att den magnetiska 
energin för atomkärnor är kvantiserad. Det innebär att endast vissa energi nivåer är möjliga. 
För en isolerad proton svarar varje energi nivå mot antigen, spinn upp eller spinn ned, vilket 
medför till att det erhålls endast en enkel topp, singlett i NMR-spektrum. När en proton är 
omgiven med en grannproton erhålls en dubblett där toppen delas i två små toppar med 
samma intensitet.  En triplett erhålls däremot när två protoner sitter på det närliggande kolet. 
Intensiteten på topparna ges av Pascals triangel där varje rad visar fördelning av intensiteter i 
en multipelt(figur 19).[26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Intensitetsfördelning i en multipelt. 
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För att underlätta tolkningen av ett NMR-spektrum analyseras ofta integralerna. Arean under 
topparna ger viktig information om antalet protoner som bygger upp en signal. I detta arbete 
användes 1H NMR för att studera förhållandet mellan sockret och sidogrupperna.  
Inför NMR-analysen löstes 25 mg av varje prov i D2O. Proverna placerades på ett skakbord 
under 30 min. Därefter pipetterades cirka 2 ml av varje prov i långa smala tuber som sedan 
placerades i NMR-instrumentet (Bruker spectrospin 400MHz, Ultra shield TM, programvara: 
Icon nmr) för analys. 
 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)  
IR är en väletablerad metod som används för att identifiera funktionella grupper i en molekyl. 
Principen bygger på att materian som utsätts för IR-strålning värms upp. Detta medför till en 
ökad rörlighet hos molekylen, den kommer att rotera och vibrera fortare. Genom att 
undersöka vilka fotoner (frekvens/våglängd) som absorberas kan värdefullinformation om 
molekylens utseende och geometri erhållas. Vibrationernas frekvens är beroende av massan 
och bindningsstyrka. Atomerna som är bundna till ett väte har ofta en högre frekvens än de 
som har en bindning till en tyngre atom, (tabell 5). Atomer i starkare bindningar svänger med 
högre frekvens än atomer i svaga bindningar. För att höja till exempel vibrationen hos en 
karbonylgrupp med en stark dubbelbindning mellan kol och syre krävs det mer energi (1630-
1780cm-1) jämfört med en enkelbindning mellan kol och syre (1050-1260cm-1)[27]. IR anses 
som en kompletterande teknik till NMR. 
 

Grupp Bindning Vågtal/cm-1 
Alkyl C˗˗H 2853-2962 

Hydroxyl O–H 3590-3650 
Amin N–H 3300-3500 

Karbonyl  C=O 1630-1780 
Tabell 5. Absorptionsfrekvenser för olika funktionella grupper.[28] 

Inför analysen placerades cirka 40 mg prov i IR-instrumentet(Perkin Elmer ft-ir spectrometer 
spectrum 2000) försett med en Golden gate ATR system. Analysen utfördes vid 
rumstemperatur och tolkningen av data genomfördes med hjälp av programmet spectrum 
timebase. 
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7. Resultat och diskussion 
 
Materialets torrhalt: 91,87% 
 

 
Tabell 6. Massan på proverna efter frystorkningen samt dess torrvikt. 

Den statistiska försöksplaneringen påvisade ett högt utbyte av produkt i samband med höga 
koncentrationer av NaOH (tabell 7 och figur 20). Ett högt utbyte av material innebär inte att 
det endast erhålls hemicellulosa, då det extraherade materialet även innehöll oorganiska 
ämnen och lignin. Andel oorganiskt material var högre för de prover som behandlades med 
enbart vatten jämfört med de prover som behandlades med NaOH (tabell 8). Detta fenomen 
kan förstås härledas till de kemiska egenskaperna som de olika oorganiska ämnena som 
exempelvis kiseldioxid (SiO2) besitter. Identiteten hos de olika oorganiska ämnena har inte 
undersökts i detta arbete, vilket innebär att det ej går att fastställa beteendet för varje 
oorganiskt ämne vid olika pH. 
 

 
Tabell 7. Erhållna utbyten i procent. 

 
Tabell 8 Andel organiskt och oorganiskt material i extraktet. 

 
Figur 20. Erhållna resultat från faktorförsök. 

 
 
 
 

Prov A B C D E F G H C1 C3
Massa (g), efter frystorkning 1,81 2,28 13,21 11 3,48 3,39 15,47 14,55 3,96 4,3
Torr vikt (g) 1,66 2,09 12,14 10,11 3,2 3,11 14,21 13,37 3,64 3,95

Prov A B C D E F G H C1 C3
Utbyte (%) 3,6 4,67 25,08 21,04 7,2 6,99 32,2 28 8,4 8,8

Prov A B C D E F G H C1 C3
Andel oorganiskt material i extraktet, % 75 64 45 51 56 78 41 50 61 52
Andel organiskt material i extraktet, % 25 36 55 49 44 22 59 50 39 48
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Prov A B C D E F G H C1 C3
pH 7,3 6,8 12,6 12,5 6,4 5,2 12,6 12,5 7,9 8

Uppmätning av pH-värdet i de extraherade lösningarna, visade att behandling med endast 
vatten ger ett pH-värde som är lägre än sju och den minskningen tycks härstamma från 
acetylgruppen i glukomannans huvudkedja, som spjälkas av och det bildas ättiksyra (tabell 9). 
IC-analysen indikerar att det som löses ut vid behandling med endast vatten innehåller höga 
halter av galaktos, mannos och glukos samt låga halter av xylos. Behandling med hög 
koncentration av NaOH visade däremot en motsatt effekt där halten av xylos var mycket 
högre än de andra sockerarterna (tabell 10). Detta resultat visar att glukomannan utsöndras 
med vatten och att utbytet av xylan blir högre vid behandling med alkali. 
 
En intressant observation är att extraktionen genomförd vid nollpunkterna, med en låg 
koncentration av NaOH, visar att både xylan och glukomannan erhålls i höga, jämnt fördelade 
kvantiteter (tabell 10). 
 
Arabinos kan härstamma från två polymerer, pektin och xylan. För att arabinos skall kunna 
härröra från pektin bör extraktionen ske enbart med vatten eftersom pektinet tenderar att 
brytas ned vid högre pH. När pektinet brutits ned medför detta att en annan källa till arabinos 
måste närvara, nämligen xylan. Den specifika typen av xylan i den undersökta rapshalmen 
utgörs av arabinoglukuronoxylan (tabell 10). 
 
 

 Tabell 9. Uppmätta pH-värden vid rumstemperatur. 

 

Tabell 10. Erhållna resultat från kolhydratanalys. 

SEC-analysen fastställde att vattenbehandlade prover har en högre molekylvikt (tabell 11). 
Extraktionstemperaturen tillsammans med koncentrationen av NaOH utgör två viktiga 
parametrar som måste beaktas vid analys av molekylvikten. Ett exempel är jämförelsen 
mellan proverna C, D och G, H, där en hög temperatur kombinerat med en hög koncentration 
av NaOH medför en lägre molekylvikt. Orsaken till detta beror på nedbrytningen av 
materialet som stimuleras av dels av den höga koncentrationen av NaOH och dels av den 
ökade temperaturen. 
 
 

Prov Arabinos (mg/l) Galaktos(mg/l) Glukos(mg/l) Xylos (mg/l) Mannos (mg/l)
A 1,92 5,03 8,43 0,91 2,62
B 1,99 4,91 10,52 0,7 2,74
C 1,31 2,39 2,01 3,54 0,72
D 1,53 2,71 2,11 3,92 0,76
E 2,62 5,15 9,8 1,29 3,02
F 3,5 6,34 10,51 1,74 3,64
G 1,36 2,53 1,99 4 0,68
H 1,36 2,36 1,94 4,37 0,65
C1 1,7 3,62 5,57 1,88 1,63
C3 1,76 3,76 3,19 2,28 1,69
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Tabell 11. Erhållna resultat från SEC. 

Ett oväntat resultat var dock att andelen lignin i de vattenbehandlade proverna var högre än 
den som erhölls vid alkalibehandling (tabell 12). Det noterade resultatet kan bero på den låga 
temperaturen som användes vid experimentet då lignin vanligtvis extraheras vid höga 
temperaturer. Därmed torde det erhållna ligninet vid låg temperatur vara lågmolekylärt. 
 

 
Tabell 12. Resultaten från dubbelprov av Klason lignin. 

  IC-analysen avslöjade kolhydratsammansättningen hos varje prov. Det som NMR-analysen 
visade var förhållandet mellan sockret och sidogrupperna. Analysen visar tydligt hur 
materialet svarar på ändringen av olika parametrar. Prov A behandlades med enbart vatten, 
provet innehåller därför höga halter av glukomannan. I diagramet observeras starka signaler 
mellan 3,3 och 3,8 ppm (figur 21). Inom det intervallet är protonerna starkt påverkade av det 
magnetfältet som skapades av elektronerna i molekylernas bindningar. Den starka signalen 
vid 2 ppm kan härstämma från acetyl gruppen som sitter på glukomannans huvudkedja (figur 
21). I prov H observeras däremot fler toppar med lägre intensiteter. Detta kan bero på att 
materialet brutits ned och nya syror bildats (figur 22). Toppen vid 8,4 ppm kan härstamma 
från lågmolekylära ligninet där väte atomerna är starkt påverkade av molnet som π-
elektronerna har skapat. 
 
 

 
Figur 21. Ett NMR-spektrum för prov A. 

Prov A B C D E F G H C1 C3
Molekylvik (Da) 11 660 12 130 7 230 8 690 11 440 12 240 6 980 6 510 11 690 13 760

Prov A B C D E F G H C1 C3
Massa lignin(mg)/g extrakt 106 116 69 68 105 112 99 95 96 94
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Figur 22. Ett NMR-spektrum för prov H. 
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Resultatet från IR-analysen är typiskt för polysackarider. IR-analysen visar starka band i 
närheten av 1630 cm-1(figur 23), denna signal indikerar förekomsten av en karbonylgrupp. En 
ytterligare smal, topp observerades i närheten av 1050 cm-1 vilket innebär en förekomst av en 
C-O-grupp. De breda topparna mellan 3200-3500 cm-1 visar att det analyserade provet 
innehåller O-H-grupper medan topparna i området mellan 3000 cm-1 och 2800 cm-1 indikerar 
på förekomsten av C-H-bindningar (figur 23).  
 

 
Vid dragprovning hade prov A den högsta E-modulen, följt av C3 och H på ungefär samma 
nivå. Den höga E-modulen gör att materialet i prov A betraktas som styvt medan det i prov C3 
och H ses som mjukt (tabell13). Prov C3 och H hade till skillnad från prov A en stor förmåga 
till töjning efter flytgränsen vilket innebär att materialet klassificeras som segt. De bra 
egenskaperna som prov C3 och H visade kan bero på många faktorer. Prov C3 exempelvis 
innehöll höga, jämnt fördelade kvantiteter av xylan och glukomannan (tabell 10). Den 
blandningen tillsammans med en hög molekylvikt bidrog till en större förmåga hos materialet 
för att kunna bemöta den ökade belastningen. 
 

 
Tabell 13. Erhållna resultat från dragprovning. 

 

Sample Modulus Tensile strain at break % Tensile stress MPa
A 464,16± 240,97 9,11± 4,17 13,91± 4,59
C3 17,19± 2,92 69,6± 6,43 9,24± 2,08
H 17,03± 3,13 65,69± 6,90 11,52± 2,64

Figur 23. Diagrammet visar en IR-analys för prov D. 
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8. Slutsatser 
 
 Ett högt utbyte av produkten erhålls med en hög koncentration av NaOH. 
 Högre andel oorganiskt material i vattenbehandlade prover beror på lösligheten av 

vissa ämnen som kiseldioxid (SiO2). 
 Behandlingen med endast vatten ger ett pH-värde som är lägre än sju och den 

minskningen härstammar från acetylgruppen i glukomannans huvudkedja. 
 IC-analysen visar att glukomannan utsöndras med vatten och att utbytet av xylan blir 

högre vid behandling med alkali. 
 Extraktionen som genomfördes med en låg koncentration av NaOH, visar att både 

xylan och glukomannan erhålls i höga, jämnt fördelade kvantiteter. 
 Den specifika typen av xylan i den undersökta rapshalmen utgörs av 

arabinoglukuronoxylan. 
 SEC-analysen fastställde att vattenbehandlade prover har en högre molekylvikt. 
 Andelen lignin i vattenbehandlade proverna var högre än den som erhölls vid 

alkalibehandling. 
 IR och NMR bevisade förekomsten av polysackarider.  
 Hög molekylvikt tillsammans med en blandning av xylan och glukomannan leder till 

ett material med goda mekaniska egenskaper som kan bemöta en hög belastning. 
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