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Sammanfattning 

Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed 

energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade 

pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var 

Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats 

i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd material kan användas till ett 

material med liknande styrkeegenskaper. 

Vid Innventia används för närvarande en homogenisator för att delaminera (sönderdela) cellulosafibrer till 

fibriller och fibrillaggregat och därmed producera MFC. Homogenisatorn kan köras vid olika tryck, samt 

att cellulosafibrerna/MFC kan låtas passera genom homogenisatorn en eller flera gånger. Beroende på 

tillvägagångssättet varierar produktionsenergin mycket och egenskaperna på den producerade MFC 

varierar. För att få en så energieffektiv metod som möjligt är det av stor vikt att finna vilken metod som 

genererar en MFC lämpad för styrkegivning i pappersark. 

Beroende på hur mycket MFC som tillsätts till arket kan arkets egenskaper variera. Därför är även detta en 

mycket viktig aspekt att ta hänsyn till då dubbla mängden tillsatt MFC direkt motsvarar dubbla mängden 

tillförd energi. 

För att få en jämn dispergering av massafibrer och inbunden MFC utfördes retentionsförsök för att 

bestämma vilken koncentration C-PAM 1510 som ansågs lämplig att använda vid arkningen för samtliga 

MFC prover. C-PAM 1510 är en positiv laddad polymer som binder in MFC till massafibrerna [2]. 

Maskinen som användes för retentionsförsöken är BDDJ (Britt Dynamic Drainage Jar) och syftar till att se 

hur mycket MFC som retenderar med massafibrerna. 

Arkningen utfördes enligt ISO 5269-1 med riktvärde att producera ark om 80g/m
2
 för vidare fysikaliska 

tester, bland annat dragprovning, densitet och reell ytvikt. 

Halten C-PAM 1510 som användes under arkningsförsöken bestämdes till 0,15 %. Det fanns ingen 

säkerställd skillnad i arkstyrka för de olika MFC proverna som testades, förutom prov ett. Prov ett gav en 

betydande högre mätvärdesvariation vid dragprovningen (figur 8) jämfört med de övriga proverna och får 

ses extremt påverkad av något. Detta var inte heller ett prov som påverkade slutsatsen. Därav har prov ett 

utelämnats i diagram. Prov nummer 5 ansågs bäst lämpad som styrkeadditiv i papper. Resultaten kan dock 

ha påverkats av föroreningar i kranvattnet. Järnjoner och partiklar i varierande koncentrationer hade en 

påverkan av dispergeringen av fibrer i pappersark.  

 

  



 

 

Abstract 

The goal with the project was to investigate how homogenization conditions (pressure, number of passes 

and thereby energy consumption) at production of MFC (microfibrillated cellulose), from enzymatic 

pretreated paper mass fibers affects the strength of paper enhanced with MFC. The employer of the project 

is Innventia and the laboratory work was conducted in their facilities. The advantage of using MFC as an 

enhancer in paper is that the paper becomes stronger and more durable [1]. This leads to a decreasing use 

of material for a paper with similar strength properties as ordinary paper. 

At Innventia they presently use a homogenisator to delaminate (break apart) cellulose fibers to fibrils and 

fibril aggregates and thereby produce MFC. The homogenisator can be operated at different pressures and 

also the cellulose fibers/MFC can pass through one or several times. Depending on the method the energy 

consumption will greatly vary and so will also the properties of the produced MFC. To make the process 

as energy efficient as possible it is of most importance to find the best method of production for a MFC 

suitable as an enhancer in paper. 

Depending on how much MFC is added to the paper, the papers properties will vary. Therefore this aspect 

is also important to consider, because if the added MFC doubles, the energy does too. 

To make an even dispersion of the pulp fibers and adsorbed MFC, retention experiments were conducted 

to determine which concentration of C-PAM 1510 was most suitable to use during the sheet forming for 

every MFC sample. C-PAM 1510 is a positively charge polymer that can bind MFC to cellulose fibers [2]. 

The machine used for the retention experiments was BDDJ (Britt Dynamic Drainage Jar) aiming to 

determine how much MFC retain in the paper mass.  

The sheet forming was conducted accordingly to ISO 5269-1 and 80g/m
2
 sheets where produced for 

further physical testing, among other things, tensile test, density and basis weight.  

The C-PAM 1510 concentration used during the sheeting was determined to 0,15 %. There was no big 

difference for tensile strength compared to the different MFC samples, except sample one. Sample one 

had significant higher coefficient of variation compared to the other samples (figure 8) during tensile 

strength test, probably due to a high influence of some interference. The exclusion of sample one did not 

affect the overall result. Therefore sample one was excluded from diagrams. Sample number 5 was 

considered to be the best strength enhancing additive for paper. The results may have been influenced by 

impurities in the tap water and should be considered. Iron ions and particles in various concentrations did 

have an effect of the dispersion of fibers in paper. 

  



 

 

 

Förord 

När jag startade med detta examensarbete hade jag inte förväntat mig att papperskemi hade ett sådant stort 

omfång. Jag hade en enklare bild om att i stora drag trä mals, kokas, pressas och så finns allt papper man 

behöver. Självklart förstod även jag att en del kemi var inblandat. Men det som förvånade mest är just att 

det handlar mera om fysikalisk kemi om hur partiklar och joner interagerar med varandra. Nanocellulosa 

som är ett relativt nytt material har väldigt intressanta egenskaper, ur den aspekten att dess egenskaper 

tenderar att kunna variera. Anledningen till detta är att nanocellulosa inte är ett helt definierat begrepp 

utifrån fibrillers storlek och tjocklek. Det finns förmodligen mycket mer intressant att upptäcka inom detta 

område. 

Jag vill tacka min handledare Magnus Gimåker för att ha varit till stor hjälp från start, även när han har 

haft mycket att göra, har han lyckats hitta möjlighet att hjälpa mig om så krävts. Ett mycket stort tack till 

Åsa Blademo för exceptionellt handledande på labbet samt alla de övriga på laboratoriet. Hon har kunnat 

visa/demonstrera utföranden av försök på laboratoriet på ett mycket pedagogiskt sätt med ett konstant glatt 

humör. Även de övriga exjobbarna i arbetsrummet har bidragit med en mycket god stämning var dag 

under tiden på Innventia. Utöver projektet har även Ali Naderi på ett mycket bra sett kunnat förklara 

ingående hur de fysikaliska och kemiska egenskaperna för nanocellulosa kan ge sig i utryck vid olika 

applikationer, vilket har varit mycket givande för en djupare förståelse inom området. 

 

Johan Englöf 

2015-05-28 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

MFC (Mikrofibrillär cellulosa) är ett relativt sett nytt material. Under de senaste tiotals åren har mycket 

forskning skett kring detta material, då det har en hög potential att kunna ersätta flertalet andra 

oljebaserade material. De nackdelar som funnits hittills är hög produktionskostnad, svårt att forma, svårt 

att torka etc. Ett specifikt och intressant användningsområde för MFC är som styrkemedel i papper. 

Genom att tillsätta MFC i pappersmassan, kommer det tillverkade pappret ha en högre styrka i jämförelse 

med ett papper tillverkat av enbart massafibrer. Detta leder till att mindre mängd material kan användas 

för ett papper av samma kvalité som det enbart innehållandes fibrer. Detta är viktigt vid framställning av i 

princip alla olika papperskvaliteter, då papper är en väldigt mogen produkt, och det generellt eftersträvas 

att hålla vikten nere och minska råmaterial åtgången. Då MFC (cellulosafibrillerna och aggregaten) är 

väsentligt mycket mindre än cellulosafibrerna gör de att MFC inte automatiskt retenderar väl vid arkning 

utan riskerar att passera igenom formningsviran [2]. Genom tillsatts av en positivt laddad polymer kan 

dock MFC:n binda in till cellulosafibrerna. Dock är det viktigt att hitta optimal dos av retentionspolymer, 

då en för stor tillsats polymer gör arket flockigt samt att mälden (pappersmassa inkl. tillsattser) kan bli 

svår att avvattna. En för liten tillsatts å andra sidan leder till låg retention av MFC:n. Av denna anledning 

är det av stor vikt att bestämma vilken koncentration av den specifika polymeren som bör användas.  

 

1.2.  Syfte och mål 

Syftet med projektet är att se hur/om homogeniseringsparametrarna och energin vid framställning av MFC 

från enzymatiskt förbehandlade cellulosafibrer, samt tillsatt mängd MFC påverkar hållfastigheten av 

papper i relation till primärt produktionsenergi för MFC. Då alla de olika typerna av MFC tillverkats med 

olika homogenisering (tabell 1), varierar den mängd energi som krävts för produktionen. Detta skall då 

jämföras för att hitta vilken typ av MFC som anses bäst lämpad för tillsatts i papper ur energisynpunkt och 

hållfastighet. Målet med projektet är att studera vilken typ av MFC som blir mest ekonomiskt att använda 

som styrkegivare i pappersark. I studien används också olika koncentrationer MFC (tillsatt mängd) i 

pappersarken för att också belysa vilken mängd som behövs för att uppnå en viss styrka beroende av typ 

av MFC. För att optimera retentionen av MFC i pappersarket inleddes projektet med att finna den bäst 

lämpade halten retentionsmedel. Denna halt användes sedan under hela resterande studien. 

Tabell 1: Framställningsparametrar för de undersökta MFC proverna, med tillhörande energiåtgång.  

Prov Homogeniseringstryck [bar] Antal passager, homogenisator Tillförd energi [kWh/t] 

1 1200 1 1667 

2 1200 3 5000 

3 600 1 833 

4 600 5 4167 

5 300 1 417 

6 300 5 2083 
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1.2.1. Metod 

Teoretisk bakgrund inom ämnet samt tillvägagångsett har inhämtats ur rapporter från Innventia samt 

tillhandahållna böcker. Resterande information består av experimentellt framtagna värden och 

observationer vid det laborativa utförandet. Information har även tillkännagivits muntligt från övrig 

personal på Innventias papperskemiavdelning. 

 

1.2.2. Avgränsningar 

Projektet innefattar hur homogeniseringsförfarande och därmed produktionsenergin vid framställning av 

MFC från enzymatiskt förbehandlade fibrer påverkar pappersstyrkan när MFC:n används som 

styrkemedel. Tekniker och metoder som behandlas i rapporten är retentions försök för bestämmandet av 

C-PAM 1510, dispergering av MFC med propelleromrörning, gravimetrisk analys för 

koncentrationsbestämning av MFC och pappersmassa, arkning samt fysikaliska tester av pappersark. 

Enbart sex olika MFC typer med olika energitillsatts behandlas för undersökning av styrkegivning i ark. 

Projektet innefattar inte olika typer av förbehandlingsmetoder för MFC (utan enbart enzymatisk 

förbehandling) eller dispergeringsmetoder för spädning av MFC:n innan tillsats till pappersmassan. Inte 

heller olika tekniker för att förbättra avvattningen när MFC används som styrkemedel (så kallade 

avvattningsmedel) har beaktats Beredning av kemikalier och material. 
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2. Praktiska försök 

2.1.  Beredning av kemikalier och material 

 

2.1.1.  Massa 

För de aktuella försöken används en massablandning av 20 % blue Z (barrträd) och 80 % golden birch 

(björk). Golden birch från Mönsterås kvarn uppgraderade till 24,3ºSR (Schopper-Riegle), vilket är ett mått 

på hur mald massan är. Massan blandades till en slurry vid 20ºC, 40g/l och fick passera genom en ”twin 

flow refiner”. Blue Z bereddes enligt samma metod till 22,4ºSR [3] [4]. Massorna fanns förberedda och 

förvarades i kylrum. De korrekta mängderna av vardera massa (bilaga 1, tabell 3) vägdes in och blandades 

noga över en tid om flera minuter för att skapa en homogen blandning. Massablandningen filtrerades 

sedan för att öka torrhalten och minska volymen för enklare förvaring. Från den massa-kaka som återfanns 

efter filtreringen togs två dubbelprover ut för att bestämma torrhalten (bilaga 1, tabell 3). Proverna vägdes 

in och läts stå i torkrum över natten och vägdes sedan in på nytt. Utifrån detta kunde torrhalten beräknas. 

Då den ursprungliga mängden beredd massa inte var tillräcklig för samtliga försök genomfördes denna 

beredning två gånger vilket gav upphov till två olika torrhalter som bestämdes enligt samma metod. 

 

2.1.2.  MFC 

Under retentionsförsöken användes tre MFC prover, 1, 2 och 5 (tabell 1). Den eftersträvade 

koncentrationen var 0,1 % för samtliga prover. De tre proverna hade alla olika koncentrationer, därav 

beräknades tre olika mängder för mängd prov som behövdes för 5L lösning om 0,1 % MFC (bilaga 1, 

tabell 1). De beräknade mängderna vägdes in och späddes med vatten till 0,1 %. För att dispergera 

proverna likvärdigt omblandades de med propelleromrörare ställd på 1000rpm under 3 minut. För att 

säkerställa att proverna inte degraderades över tid tillsattes biocid (bakteriedödande medel) till samtliga 

lösningar. För att säkerställa den verkliga koncentrationen i MFC lösningarna vägdes bestämda mängder 

av lösningarna in och läts stå i värmeskåp under natten. Proverna vägdes sedan in och koncentrationen 

MFC beräknades. För att med större säkerhet fastställa koncentrationen genomfördes även här dubbelprov 

och medelvärdet användes som bestämd koncentration MFC (bilaga 1, tabell 2). 

Vid arkningen bereddes MFC proverna som tidigare. Vid arkningen så användes dock samtliga sex 

prover, och totalvolymen per prov sattes till 5000ml. Då varje pilot MFC hade en individuell 

koncentration och den eftersträvade koncentrationen var 0,1 % tog olika stora mängder ut och späddes till 

5L (bilaga 2, tabell 5). Dispergeringen av MFC:n vid spädningen skedde med hjälp av propelleromrörare 

under 3 minuter med en rotationshastighet om 1000rpm. 
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2.1.3.  C-PAM 1510 

C-PAM 1510 bereds enligt följande metod. Den eftersträvade koncentration C-PAM 1510 var 0,5g/L. Till 

en 250ml rundkolv vägdes 0,125g C-PAM 1510 in. Därefter tillsattes 2ml 96 % etanollösning för att låta 

polymeren förvälla för att underlätta upplösningen. Efter två minuter tillsattes 40ml milli-Q vatten och 

omskakades under två minuter. Därefter tillfördes en magnet till kolven och fylldes till halsen med milli-Q 

vatten för att ställas på en magnetomrörare under två timmar. När två timmar passerat avlägsnades magnet 

och lösningen späddes till strecket på mätkolven med milli-Q vatten.  

 

 

2.2.  Bestämning av retentions-koncentration för C-PAM 1510 

För retentionsförsöken ställdes en försöksmatris upp. De parametrarna som undersöktes var typ av MFC, 

MFC koncentration (tillsatt mängd) samt koncentrationen av C-PAM 1510. Detta gav 54st (3st MFC 

prover, 3 MFC koncentrationer och 6st C-PAM 1510 koncentrationer) försök. Dock genomfördes 

dubbelprov för de första försöken med prov nr:1. Detta gav 72st försök totalt. 

Av massablandningen med en torrhalt om 22,48% vägdes totalt 72st prover upp om 10,84g, 10,56g och 

10,01g (24st per vikt), detta för att få en total torrvikt om 2,5g (massa + MFC). För varje MFC prov 

testades 6st olika C-PAM koncentrationer mot 3st MFC koncentrationer. Koncentrationerna av C-PAM 

1510 var: 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35%, 0,45% samt 0,55% av den totala torrsubstansen (massafibrer + 

MFC). Först dispergerades massan i vatten under omrörning av en propelleromrörare som arbetade vid 

1000rpm. Därefter tillsattes den bestämda mängden MFC späddes till 500ml och lät omröras under 30 

sekunder. Därefter tillsattes C-PAM 1510 som även den fick omröras under 30 sekunder. När 30 sekunder 

passerat öppnades en ventil i botten av kärlet där mälden filtrerades genom en vira med ett meshtal om 

76µm och 100ml av eluatet samlades upp. Eluatet filtrerades sedan igenom ett uppvägt filterpapper som 

fick torka under natten i ett värmeskåp. Dagen efter vägdes filterpappret in och användes för beräkning av 

andelen material som inte retenderat.  

För att kunna beräkna retentionsgraden (bilaga 1, ekvation 1) måste fines-halten bestämmas. Fines är den 

del av massan som består av så pass korta fibrer att de kan passera viran och då uppfattas som MFC. Detta 

bestämdes genom att en okänd mängd massa dispergerades i en okänd mängd vatten under omrörning av 

en propelleromrörare som arbetade vid 750rpm. Massalösningen lakades sedan över tid med 10L vatten 

under omrörning. När 10L vatten lakat fibrerna antas att 100 % fines eluerat. De kvarvarande fibrerna i 

viran samlades in och torkades i värmeskåp under natten. Eluatet filtrerades i ett uppvägt filterpapper och 

fick även det torka i värmeskåp över natten. Då eluerat material och kvarvarande material är 100 % kunde 

fines-halten beräknas (bilaga 1, tabell 4). 
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2.2.1.  Faktormatris 

Uppställningen av faktormatrisen gjordes utifrån de valda parametrarna, prov typ, C-PAM 1510 

koncentrationer samt provkoncentrationer. I tabell 2 ses faktormatrisen där 1, 2 och 5 är de berörda 

proverna. Koncentrationer C-PAM 1510 representeras av a, b, c, d, e och f (0 %, 0,15 %, 0,25 %, 0,35 %, 

0,45 % och 0,55 %). X representerar 2,5 % MFC, 2x motsvarar 5 % MFC och 4x motsvara 10 % MFC av 

den totala torrhalten. Matrisen blir sålunda 9x6 och genererar 54st försök.  

Tabell 2: Matris för C-PAM 1510 bestämning 

  a b c d e f 

1x 1xa 1xb 1xc 1xd 1xe 1xf 

2x 2xa 2xb 2xc 2xd 2xe 2xf 

5x 5xa 5xb 5xc 5xd 5xe 5xf 

1x2 1x2a 1x2b 1x2c 1x2d 1x2e 1x2f 

2x2 2x2a 2x2b 2x2c 2x2d 2x2e 2x2f 

5x2 5x2a 5x2b 5x2c 5x2d 5x2e 5x2f 

1x4 1x4a 1x4b 1x4c 1x4d 1x4e 1x4f 

2x4 2x4a 2x4b 2x4c 2x4d 2x4e 2x4f 

5x4 5x4a 5x4b 5x4c 5x4d 5x4e 5x4f 

 

 

2.3. Arkning och analys av ark 

2.3.1. Teknisk Beskrivning av arkning 

Arkningen utfördes enligt ISO 5269-1. För arkningen användes samma typ av C-PAM 1510 lösning som i 

retentionsförsöken men tillsatt mängd för ark bestämdes till 6,6ml, vilket motsvarar en koncentration om 

0,15 % av totala torrmassan. Denna koncentration valdes utifrån retentionsförsöken där 0,15 % ger en 

lägsta retention om 80 % vilket ses i figur 3, där retentionen var som lägst. Tre olika massa-mängder 

vägdes in, 8,83g, 8,61g och 8,2g. Massorna bestämdes till detta för att ge en total torrvikt om 2,2g 

(massafibrer + MFC) vilket leder till en önskad arkvikt om 80g/m2.  

Vardera massa kombinerades med korresponderande mängd MFC med koncentrationerna, 2,5 %, 5 % 

samt 10 %. Under det laborativa arbetet skedde ett misstag där massavikterna 8,83g och 8,61g förväxlades 

vilket gav MFC koncentrationer i provet om 2,57 % (ark totalvikt 2,15g), 4,89 % (ark totalvikt 2,26g) och 

10 % (ark totalvikt 2,2g). Detta upptäcktes under slutet av arkningen och prov nr:6 kunde utföras enligt 

ursprunglig plan, samt prov nr:1 som var tvungna att nyproduceras i slutet. 
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Vid utförandet dispergerades den uppvägda massan med vatten under omrörning av propelleromrörare 

som arbetade vid 1000rpm. Därefter tillsattes den bestämda mängden MFC och späddes till 500ml under 

omrörning i 30sekunder. 6,6ml C-PAM tillsattes sedan kärlet för att uppnå den önskade koncentrationen 

om 0,15 % och fick verka i 30 sekunder ytterligare innan omrörningshastigheten ökades till 50rpm under 

30 sekunder.  

Kärlet tömdes sedan i akrformaren innehållande en större mängd kranvatten. En stavomrörare 

dispergerade sedan suspensionen till en jämn fördelning i vattnet. Därefter öppnades en ventil i botten. 

Viran i kärlets botten samlade upp den väl dispergerade pappersmassan. Massan pressades sedan under 20 

sekunder med 3 läskpapper för avvattning av pappersarket. Två läskpapper avlägsnades sedan och arket 

lades sedan åt sidan i väntan på kraftigare pressning och torkning. 

Arken fördes sedan till en pressmaskin. Både pressningarna utfördes med samma tryck, men olika länge. 

Först pressades arken under 5,5 minuter med ett tryck på 3,8bar. Därefter avlägsnades de två fuktiga 

läskpapprena mellan varje ark. Där de tidigare läskpapprena varit ersattes de med ett nytt tort och 

pressades under två minuter med 3,8bar. Arken togs sedan till ett torkrum där de försattes i formar och lät 

torka under natten. 

 

2.3.2. Faktormatris 

Faktormatrisen som ses i tabell 3 baserades på parametrarna MFC typ och MFC koncentration. Mängden 

C-PAM 1510 och massan har satts som konstanter och inkluderas därav inte. Koncentrationen MFC har 

sats som x, x2, x4 (2,5 %, 5 %, 10 %) och där 1- 6 är de olika MFC proverna (tabell 1). Matrisen blir 

därav 3x6, vilket morsvarar 18st olika ark. För att kunna genomföra flertalet tester producerades sju 

stycken identiska ark av vardera prov, vilket ger totalt 126st ark. 

Tabell 3: Experimentmatris för arkningsprover 

 prov x x2 x4 

1 1x 1x2 1x4 

2 2x 2x2 2x4 

3 3x 3x2 3x4 

4 4x 4x2 4x4 

5 5x 5x2 5x4 

6 6x 6x2 6x4 
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3. Resultat 

3.1. Retention 

Efter invägning kunde retentionen bestämmas (bilaga 1, ekvation 1) och plottades upp mot tillsatsen C-

PAM 1510 individuellt för vardera prov. För prov nr: 1 genomfördes dubbelprover (figur 1 & 2) för att 

säkerställa att metoden var repeterbar. (OBS: startvärde i diagram 40 %). 

 

 
Figur 1: Retentionskurva för tillsatts av C-PAM 1510 

 

 
Figur 2: Retentionskurva för tillsatts av C-PAM 1510 
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För de övriga retentionskurvorna utfördes endast enkelprover då likheten i tidigare dubbelprov ansågs 

acceptabel. I figur 3 ses retentionen för prov nr: 2. (OBS: startvärde i diagram 40 %). 

 
Figur 3: Retentionskurva för tillsatts av C-PAM 1510 

 

I figur 4 ses retentionen för prov nr: 5 där retentionen snabbt ökar till 100 %.  

(OBS: startvärde i diagram 40 %). 

 
Figur 4: Retentionskurva för tillsatts av C-PAM 1510 

 

Halten C-PAM 1510 för arkningen sattes till 0,15 % då ingen retention låg under 80 % vid denna halt. 
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3.2. Arkning prover 

I figur 5 ses samtliga prover (prov ett exkluderat, se diskussion, slutsats och felkällor) med gemensam 

nollpunkt uppsatta mot arkstyrka och MFC koncentration. Felstaplar finns insatta för varje individuell 

punkt, om än dock svåra att se. 

 
Figur 5: Dragstyrkeindex mot koncentrationen MFC inkluderat felstaplar. 

 

I figur 6 ses styrkeförhållandets påverkan av den ökade densiteten vid högre MFC koncentrationer. Varje 

linje består av tre punkter där MFC koncentrationen ökar mot höger för varje punkt (2,5 %, 5 %, 10 %) 

 
Figur 6: Densiteten för ark (kg/m3) mot dragstyrkeindex (kNm/kg) utan nollpunkt 
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I figur 7 ses dragstyrkeindex uppsatt mot den energimängd som använts för produktionen av den specifika 

MFC typen. 

 

Figur 7: Dragindex uppsatt mot energiåtgången för de olika MFC proverna 

4. Diskussion 
Det är svårt att se några stora skillnader mellan de olika MFC typerna. De MFC prover som genomgått en 

mer intensiv och energikrävande delaminering tenderar att ge pappersarket något bättre styrka. Däremot så 

syns det tydligt att förhållandet mellan retention och tillsatt C-PAM följer en logaritmisk linje (figur 1-4). 

Vid de fysikaliska testen av arkstyrka så tenderar det berörda området 2,5 % - 10 % MFC att uppvisa 

linjära samband för de flesta proverna. Avvikelser från detta kan ha med föroreningar i vattnet att göra, då 

det enbart är vissa ark för vissa prover som avviker. Beroende på vad avsättningen för de MFC förstärkta 

arken är kan det ses som ett tämligen stort slöseri av både tid och energi att delaminera cellulosafibrerna 

mer än vad som skett för prov nr:5. Enligt figur 6 ses det att skillnaderna mellan de olika proverna är 

mycket små. Om prov nr:2 och nr:5 jämförs så har prov nr:2 en energitillsatts 18 gånger högre än prov 

nr:5 men ger bara en styrkeökning av arket om 5-7 %. Om detta sätts i relation till att styrkan i arket höjs 

som minst med 30 % vid en 10 % MFC tillsatts utav samtliga prover utom prov 1 i jämförelse med 

nollprovet. I de diagram som visas har prov nr:1 uteslutits, denna uteslutning gjordes i samråd med 

handledaren på företaget. Anledningen till detta är att värdena för prov nr:1 avvek otroligt mycket, 

sannolikt på grund av föroreningar, samt att det inte påverkar slutresultatet oavsett. 
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5. Felkällor och förbättringar 
Under projektets gång har ett antal felkällor dykt upp. Då flertalet av metoderna som använts 

experimentellt varit nya, har rutin uppkommit efter hand med det laborativa arbetet. Detta leder till att 

likheten mellan proverna är större i mitten och slutet än under de inledande försöken (retentions försök, 

arkning, dragtester m.m.). Då proverna behandlats i stigande ordning ger det med stor sannolikhet ett 

större fel för prov nr:1 än för prov nr:5. Hur stort fel som kan ha uppstått på grund av detta är okänt och 

kan alltså vara både stort och litet. 

En annan möjlig faktor som skulle kunnat påverka MFC proverna som har använts är lagringstiden. Inget 

exakt datum när dessa prover producerades har angetts. De ska ha förvarats kylt, men har även flyttats 

mellan kylrum. Och kombinationen skulle kunna ha haft en påverkan även om det kan anses osannolikt. 

Som tidigare nämnt skedde en förväxling av massafibrerna som gav upphov till en viss skillnad i MFC 

koncentrationen i arken för prov nr: 2, 3, 4 och5. Detta kan tänkas ha en viss påverkan av resultatet trots 

att felet är litet jämfört med koresponderande mätpunkter och stegringen i koncentration MFC. 

Ett fel av betydande grad får däremot föroreningar i kranvattnet anses som. Som tidigare nämnt utfördes 

arkningen med kranvatten i mälden. Då Innventias vattennät även har en större pappersmaskin inkopplad 

som sporadiskt använder mycket vatten skapar det ett både ojämnt tryck och vattenflöde i systemet. Detta 

har lett till att järnjoner och möjligen partiklar släppt från ledningar och kommit med vattnet till mälden. 

Hur järnjonerna och möjliga partiklar interagerar med cellulosafibrerna och MFC:n är osäkert, men att de 

interagerar är klart. I vissa fall kunde vattnet direkt kasseras då det var visuellt missfärgat. Efter flera 

minuters spolning var vattnet återigen ”bra”. Enligt bild 1 kan två ark ses vilket speglar prov 1 

innehållande 2,5 % MFC. Arken ska vara identiska, men det vänstra arket har fått förorenat vatten i 

mälden. 
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Bild 1: Två ark av samma typ. Vänstra arket innehållande föroreningar från kranvatten. Högra vanligt kranvatten. 

 

Det som kunnat tydas från de grovt missfärgade arken är att yttjockleken har en betydligt större 

standardavvikelse (upp mot 4 gånger större) än de vanliga arken. Detta är en indikation på att fibrerna 

flockats, vilket i sin tur lett till svagare ark. I bild 1 visas ett extremfall på ett av de värsta arken (vänstra 

arket bild 1). Men det fanns flertalet ark som var mitt i mellan dessa. Då det inte funnits något sett att mäta 

föroreningar har det varit en subjektiv bedömning vilka ark som kasseras och vilka som anses bra. 

Mätserie 1 (bild 1) var den mest drabbade serien vilket syntes både på utseende samt mätvärden som ses i 

figur 8 nedan. 



 

13 

 

 
Figur 8: Variationskofficient i procent mot tillsatsen MFC 

 

Av denna anledning kasserades samtliga dessa ark för prov ett, och nya ark fick producerades. Att utföra 

en subjektiv bedömning för om ett ark är godkänt eller inte får ses som tämligen bristfälligt. Och då det 

tydligt uppvisat att föroreningar i kranvattnet har en åverkan i arkens hållfastighet får det ses som en viktig 

faktor att åtgärda. En sådan är att installera ett filter som avlägsnar både partiklar och järnjoner, vilket kan 

te sig som den bäst lämpade. Ett alternativ som kan införas relativt snabbt är att utföra en 

konduktivitetsmätning på kranvattnet som skall användas. Där ett godkänt intervall för vanligt kranvatten 

används som referens. Dock finns det risk att partiklarna som kan tänkas finnas i kranvattnet inte 

detekteras, då dessa inte kan antagas vara laddade. 
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6. Slutsats 
Utifrån arkrstyrkorna som uppmätts kan generellt ingen större skillnader ses mellan de olika MFC typerna. 

Med hänsyn till dragindex och den energi som använts vid MFC produktionen är det inte försvarbart att 

använda någon annan beredningsmetod än den som använts för prov än nr:5 (tabell 1) som styrkegivande 

tillsatts i pappersmassa. Detta ses väldigt tydligt i figur 7 där produktionsenergin i förhållande till styrkan 

dragindex framgår. Lämplig koncentration av retentionsmedlet C-PAM bestämdes till 0,15 %, vilket 

motsvarar 6,6ml vid arkningen enligt ISO 5269-1. 

Detta får ses som ett mycket positivt resultat att en den lägre energikrävande MFC:n kan uppnå näst intill 

liknande fiberstyrkeegenskaper såsom de mycket mer energikrävande. Styrkan må kunna höjas ytterligare 

om retentionsförsök för den specifika MFC typen med en viss koncentration utförs. Detta för att kunna 

hitta optimala koncentrationen C-PAM 1510 för berörd MFC typ, då dessa skiljer sig något för vardera 

prov. 

Då föroreningar i kranvattnet kan ha tänkas spelat en viktig roll i de färdiga arken får det ses som att 

närliggande prover i figur 5 mycket väl kan vara i stort sett identiska. 
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Bilaga 1 

Retention 

 

Tabell 1: Volym prov som späds till riktvärdet 0,1% 

 
MFC 1 MFC 2 MFC 5 

Volym prov [ml] 237,0917 258,4721 216,8675 

Späd vol [ml] [0,1%] 4500 4500 4500 
 

Tabell 2: Mängd prov som tagits ut för beräkning av reell koncentration 

MFC typ Form [g] Prov [g] MFC [g] MFC [g/l] Medel [g/l] 

1 2,1516 44,8109 2,2116 0,0013 0,0013 

1 2,1554 52,8082 2,2269 0,0014 
 2 2,1578 50,899 2,2288 0,0014 0,0014 

2 2,1522 48,3204 2,2194 0,0014 
 5 2,1474 52,3481 2,2132 0,0013 0,0013 

5 2,1409 53,3386 2,2087 0,0013 
  

Tabell 3: Bestämning av torrhalten av avvattnad fibermassa 

Massa typ  Konc [g/l] Massa Torr [g]  volym [l] Form [g] Vikt [g] Massa [%] Torrvikt [g] Medel [%] 

A: Björk 36,1 216 5,98 2,1546 9,096 0,23 4,2213 0,22 

B: Barr 38,8 54 1,39 2,1507 7,567 0,22 3,8337 
  

Tabell 4: Två dubbelprover för bestämning av fineshalt 

Delprov Filterpapper [g] fiber & fines [g] Fines halt [%] Medel fines [%] 

1 0,338 2,0016 7,95 8,13 

2 0,3332 0,4655 
  3 0,3361 1,7472 8,30 

 4 0,3303 0,4474 
   

Ekv 1:  

Retention =  
𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑡𝑜𝑟𝑟)[𝑔]∗𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡 [%]+𝑀𝐹𝐶 (𝑡𝑜𝑟𝑟)[𝑔]−𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑔]

𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑡𝑜𝑟𝑟)[𝑔]∗𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡 [%]+𝑀𝐹𝐶 (𝑡𝑜𝑟𝑟)[𝑔]
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Bilaga 2 

Arkning 

 

Tabell 5: Spädning av MFC prov, med 0,1% som riktvärde 

MFC typ Konc MFC pilot Uttagen Pilot MFC för 5L 0,1% [ml] Reell konc efter spädning 

Prov 1 0,01898 263,44 0,0013 

Prov 2 0,01741 287,19 0,0014 

Prov 3 0,02075 240,96 0,0012 

Prov 4 0,01867 267,81 0,0013 

Prov 5 0,022 227,27 0,0012 

Prov 6 0,01922 260,15 0,0013 
 


