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Förord 
Innan jag kom till Innventia visste jag inte hur stort och invecklat papperskemiindustrin egentligen 

var och hade inte heller hört talas om nanocellulosa. Jag lärde mig mycket under min tid på Innventia 

vilket har varit kul även om jag bara snuddat lite på området. Varje gång jag kollar på ett papper 

kommer jag tänka på den kemin som ligger bakom och på min tid på Innventia. 

Jag skulle vilja tacka Annika Bjärestrand på Innventia för all den hjälp jag fått. Jag vill också tacka min 

handledare på KTH Elisabet Brännvall och Tom Lindström samt övriga exjobbare. Jag skulle även vilja 

tacka Gunborg och alla andra som jobbar på papperskemiavdelningens laboratorium för all kunskap 

och den tid de lagt ner för att instruera och hjälpa mig under min tid på Innventia. Jag vill också tacka 

SP för att de låtit mig använda deras utrustning för de laborativa försöken och den vänlighet jag 

mottagits.  

Anna Artman 

2015-06-04 

 

 

  



  
 
 

 
 

Sammanfattning 
Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic 

drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder 

för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna 

utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den 

maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna 

nanocellulosa på liknande instrument. 

Målet med examensarbetet var att få fram en nanocellulosafilm med goda barriärsegenskaper men 

också se hur tillsats av bärarfibrer påverkar filmens egenskaper. Målet var också att se om retention 

och avvattningstiden för nanocellulosa hänger ihop och om det går att få fram repeterbara resultat.  

Två olika viror undersöktes också i de laborativa experimenten i DDA, en som benämns som 

Albanyviran och en som benämns som Stratexviran. Albanyviran är tätare än Stratexviran och 

effekten av viratäthet på retention och avvattningstid undersöktes.  

Nanocellulosa eller Mikrofibrillär cellulosa (MFC) är ett nytt och förnybart material som utvinns ur 

träfibrer och karakteriseras av sitt geléaktiga utseende[4]. Nanocellulosan lämpar sig utmärkt för en 

mängd olika produkter t.ex. som barriär, enskilt i form av filmer eller i blandade produkter. Vid 

tillverkning av nanocellulosa används en homogenisator som sönderdelar cellulosafibrer till fibriller 

och fibrillaggregat. Detta var tidigare ett problem då fibrerna satte igen homogenisatorn och 

tillverkningen var mycket energikrävande[4]. När det gäller filmtillverkning av nanocellulosa kvarstår 

problemet när det kommer till avvattningen.  

Nanocellulosan späddes till önskad koncentration och innan de laborativa försöken kördes den 

genom en homogenisator för att dispergera fibrillerna i vätskan efter spädningen. Bärarfibrerna slogs 

upp i en uppslagare med två liter kranvatten för att sedan tillsättas till den homogeniserade 

nanocellulosan. 

Under försöket i DDA varierades mängden och andelen MFC (mikrofibrillär cellulosa) och bärarfibrer 

(Modorefmassa). Till MFC och bärarfibersuspensionen i DDA:n tillsattes sedan två 

retentionskemikalier vid varje försök, C-PAM PL-1520 och EKA NP-780 i varierande mängder. Efter 

avvattningen i DDA:n pressades filmen vid olika tryck och tider för att därefter mäta filmernas ytvikt 

och syrgasbarriär. 

Den film som ansågs mest lämplig gällande avvattning i DDA under försöken var vid 0,2 % med 90 % 

MFC och 10 % bärarfibrer. Filmen gav den högsta retentionen, en god syrgasbarriär och var lätt att 

hantera. Det som kan ses från resultaten av syrgasbarriären är att vid 0,2 % med 90 % MFC och 10 % 

bärarfibrer erhölls det lägsta OTR (oxygen transmission rate) -värdet på 0,53 vilket visar på en bra 

syrgasbarriär. Retentionen för det försöket var det högsta på 87,1 % medan avvattningstiden låg på 

närmare 250 sekunder. Avvattningstiderna var höga, dock så var det vid denna totalkoncentration 

ibland svårt att se när avvattningen avslutades då tiden klockades manuellt.  

Det som kan ses utifrån resultaten är att bärarfibrerna inte påverkar filmerna negativt utan kan 

gynna både så retentionen och syrgasbarriären blir bättre, dock fås en högre ytvikt och 

avvattningstiderna blir längre.  

 

  



  
 
 

 
 

Abstract 
Through laboratory experiments, dewatering and retention of nanocellulose in a DDA (Dynamic 
Drainage Analyzer) were analysed. By adding retention chemicals in varied amounts, the effects on 
the dewatering was shown. The Job initiator was Innventia and the laboratory work were made at 
SP's laboratory where the DDA instrument was available. The DDA instrument is similar to the 
machine that is used for paper manufacturing in a large scale and therefore, it could be possible to 
dewater nanocellulose on a similar instrument. 

The goal of the thesis was to develop a nanocellulose film with good barrier properties but also to 
see how adding carrier fibers effect the properties of the film. The goal was also to see if the 
retention and dewatering time of nanocellulose are connected and whether it is possible to obtain 
repeatable results.  

Two different wires were also examined in the laboratory experiments in a DDA, the Albanywire and 
the Stratexwire. The Albany wire was denser than the Stratex wire and the effect that the density 
caused on retention and dewatering time was examined.  
 
Nanocellulose or Microfibrillated cellulose (MFC) is a new and renewable material that is made from 
wood fibers and is characterized by its gelatinous appearance. [4] Nanocellulose is suited for a 
variety of products, such as barriers, alone in the form of films or mixed in products. In the 
manufacture of nanocellulose a homogenizer is used which decomposes cellulose fibers to fibrils 
fibril aggregate. This was previously a problem while the fibers clogged the homogenizer and the 
production had a high energy consumption. [4] When it comes to making a nanocellulose film the 
problems with dewatering remains. 

The nanocellulose was diluted to the desired concentration and before the laboratory experiments it 
was run through a homogenizer, to disperse the fibrils in the liquid after the dilution. The carrier 
fibers was prepared in a blender with two liters of tap water before it was added to the homogenized 
nanocellulose. 
 
During the experiment in the DDA the amount and proportion of the MFC (microfibrillar cellulose) 
and carrier fibers (Modorefmassa) was varied. To the MFC and carrier fiber suspension in the DDA 
two retention chemicals were added in each experiment, C- PAM PL -1520 and EKA NP- 780 in 
varying amounts. After the dewatering of nanocellulose in the DDA the films were pressed at 
different pressures and times, thereafter the oxygen permeability was analyzed. 
 
The film that was considered the most suitable referring to dewatering in the DDA during the 
attempts was at 0.2 % with 90 % MFC and 10 % carrier fibers. The film gave the highest retention, a 
good oxygen barrier and was easy to handle. What can be seen from the results of the oxygen barrier 
measurement is that at 0.2 % with 90 % MFC and 10% carrier fibers obtained the lowest value OTR 
(oxygen transmission rate), which indicates on a good oxygen barrier. Retention at this concentration 
was the highest at 87.1 %, while the drainage time was nearly 250 seconds. The dewatering time was 
high, however during this concentration it’s sometimes difficult to see when the dewatering ended 
while the time was clocked manually.  
 
Conclusions from the results are that the carrier fibers doesn’t have a negatively effect on the films, 
rather they can benefit both the retention and oxygen barrier, however a higher paper weight was 
obtained and the dewatering time became longer. 
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1. Inledning 
Innventia är ett forsknings- och utvecklingsföretag som arbetar med att ta fram nya 

komponenter från skogsindustrin. Det handlar både om att utveckla nya biomaterial men också 

att förbättra befintliga produkter från skogsindustrin. Produkter som utvecklas är kartong, 

papper, tryckning, förpackningar samt nya material såsom kompositmaterial, kolfiber från lignin 

och nanocellulosa. Innventia jobbar för att fossila material ska kunna bytas ut till produkter 

gjorda på förnyelsebara ämnen så att det i framtiden ska kunna finnas produkter som idag men 

som är bättre för miljön. [3] 

Cellulosa är en viktig naturlig polymer som finns på hela jorden och Innventia har sedan 1980-

talet utvecklat nanocellulosa som utvinns ur träfibrer. Nanocellulosa är ett förnybart och 

miljövänligt material som lämpar sig utmärkt för en mängd olika produkter t.ex. som barriär, 

enskilt i form av filmer eller i blandade produkter. Problemet med nanocellulosa är att de tidigare 

varit väldigt energikrävande att ta fram men på senare år har energiförbrukningen vid 

tillverkningen kunnat minskas.[3] 

Ett problem som kvarstår när det gäller filmtillverkning är avvattning av nanocellulosa för att det 

ska kunna bli möjligt att tillverka filmer med bra egenskaper. 

Det finns ungefär 10 olika generationer nanocellulosa för olika ändamål och med olika 

egenskaper. Studenten arbetade med pilottillverkad nanocellulosa generation 1 och på detta 

gjordes olika laborativa tester med hjälp utav en DDA (Dynamic drainage analyzer).  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet var att genom laborativa experiment i en DDA (Dynamic drainage 

analyzer) få fram en nanocellulosafilm med bra avvattning och retention som ger en god 

syrgasbarriär. Detta för att se hur olika mängder retentionskemikalier påverkar avvattningen av 

nanocellulosan. 

Målet med examensarbetet var att få fram en nanocellulosafilm med goda barriärsegenskaper 

för att se om det är möjligt att tillverka nanocellulosafilmen på liknande sätt som används vid 

vanlig papperstillverkning. Målet var också att se om retention och avvattningstiden för 

nanocellulosa hänger ihop och om det går att få fram repeterbara resultat. Utvärdering av hur 

bärarfibrerna påverkade filmernas egenskaper skulle också undersökas. 

1.2 Metod 
Genomförandet av examensarbetet gjordes genom laborativa experiment på pilottillverkad 

nanocellulosa generation 1, informationssökning via databaser på KTH och Innventias eget 

bibliotek, manualer samt muntlig kontakt med handledare och övrig personal på Innventia. 

Skrivandet av rapporten skedde fortlöpande och uträkningarna samt diagram togs fram i Excel.  
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1.3 Cellulosa industrin 
Växternas cellvägg består av cellulosa som ger väggen styrka och stabilitet. Cellulosa är också en av 

de polymerer som det finns mest utav i naturen och på vår jord. De starka vätebindningarna mellan 

cellulosamolekylerna gör att de blir linjära och långsträckta och kan därför packas tätt till varandra 

och bilda ett nätverk. Cellulosafibrerna binds till varandra i ett nätverk och kan på så sätt bilda 

pappersark. Olika papperstyper kan få olika egenskaper beroende på vilka råvaror och 

förbehandlingar som väljs och därför kan cellulosan få olika typer av användningsområden. 

Papper kartonger, byggmaterial och mycket av det material som dagligen används kommer ifrån 

cellulosan till och med textiler såsom viskos.  

Ur fibrer från växtriket framställs massa för att främst användas till papper men även en mängd 

andra produkter. Massan kan framställas genom kemisk eller mekanisk fiberfriläggning. I den 

kemiska processen friläggs fibrerna genom att man kokar ur ligninet som håller ihop fibrerna. 

Mekanisk friläggning kan ske genom att flisbitar sönderdelas i en raffinör eller genom att vedstockar 

pressas mot en vattengjuten slipsten så att fibrerna kan friläggas. [2] 

Mäldberedningen är starten vid papperstillverkningen där fibrerna blandas och förbehandlas så att 

den lämpliga pappersmassan fås. Kemikalierna tillsätts så att de ska kunna binda lättare till andra 

fibrer men också för att påverka pH-värdet. Fyllmedel kan också tillsättas för att påverka 

pappersutseendet och få den karaktär som söks för den produkt som önskas tas fram.  

Pappersmassan späds sedan och sprutas ut på en vira. Därefter avvattnas massan genom att vattnet 

sugs ut, pressas och torkas och ett pappersark bildas. [2]  

1.4 Nanocellulosa 
Nanocellulosa eller Microfibrillär cellulosa (MFC) är ett nytt material som utvinns ur träfibrer och 

karakteriseras av sitt geléaktiga utseende. Nanocellulosan består till skillnad från cellulosan av 

fibriller som frilagts från fiberväggen. Detta gör så att en del av materialet lättare kan passera viran 

om inte tillsats av retentionskemikalier sker. Polymererna som tillsätts gör så att cellulosafibrillerna 

kan binda till varandra vilket kan bidra till att avvattningstiden förkortas och retentionen ökar. 

Retentionen visar på förhållandet mellan den mängd material som stannar kvar på viran jämfört med 

vad som tillsattes. Vid låg retention hamnar mycket av materialet i filtratet. [4]  

Cellulosafibrernas mikrofibriller kan användas för att få materialet starkare och mer hållbart än vad 

det är idag. Mikrofibrillär cellulosa eller nanocellulosa är på väg att utvecklas så att den i framtiden 

kan få många bra användningsområden.  

Går det med ny teknik att tillverka ett material som fungerar som de oljebaserade material som finns 

idag men att de i stället är tillverkade ifrån trä kommer vi förhoppningsvis kunna uppnå ett mer 

hållbart samhälle i framtiden. [4] 

Det finns olika generationer av nanocellulosa som har behandlats på olika sätt och som därför får 

olika egenskaper. I nanocellulosan finns det fiberfragment då fibrillerna nystar ihop sig vilket gör att 

det är svårt att separera de olika komponenterna från varandra. Generation 1 innehåller mest 

fiberfragment medan andra generationer har mer fibriller. Det är svårt att veta hur mycket 

fiberfragment som finns kvar i nanocellulosan och hur mycket som är rena fibriller.  
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2. Praktiska försök 
Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (dynamic 

drainage analyzer) undersökas. Genom att använda sig av vakuumfiltrering vid avvattning av 

nanocellulosa med bärarfibrertillsatser kan en stark film tas fram. [4]  

Under försöket varierades mängden och andelen MFC (mikrofibrillär cellulosa) och bärarfibrer 

(Modorefmassa). MFC:n som användes var pilottillverkad MFC generation 1 med en ursprungsmassa 

av barrsulfit från stora Enso, Nymölla. Bärarfibrerna var av barrsulfat från Domsjö fabriker. Till MFC 

och bärarfibersuspensionen tillsattes två retentionskemikalier vid varje försök, C-PAM PL-1520 och 

EKA NP-780 i varierande mängder.  

Två olika viror undersöktes också i de laborativa experimenten i DDA en som benämns som 

Albanyviran och en som benämns som Stratexviran. Albanyviran är tätare än stratexviran och 

effekten av viratäthet på retention och avvattningstid kunde undersökas. Efter avvattningen i DDA:n 

pressades filmen vid olika tryck och tider och effekten på uppnådd torrhalt mättes för att därefter 

mäta filmernas syrgasbarriär.  

I detta kapitel kommer tillvägagångsättet och metoden för avvattning av nanocellulosa beskrivas 

men även det som sker under laborationens gång kommer att tas upp. 

2.1 Homogenisator 
Vid tillverkning av nanocellulosa används en homogenisator som sönderdelar cellulosafibrer till 

fibriller och fibrillaggregat. Detta var tidigare ett problem då fibrerna satte igen homogenisatorn och 

tillverkningen var mycket energikrävande. Detta gjorde också så att kostnaderna gick upp vilket är en 

viktig faktor för framtagandes av nytt material då priserna behöver ligga på en hållbar nivå. Genom 

att fibrerna senare kom att förbehandlas med processer som enzymbehandling och malning av 

nanocellulosan behöver nanocellulosan endast köras en gång genom homogenisatorn vilket har gjort 

så att energiförbrukningen vid tillverkningen minskat. [4]   

2.1.1 MFC 
Den pilottillverkade MFC:n generation 1 med en torrhalt på 2,55 % var tvungen att spädas till önskad 

koncentration med kranvatten. Innan de laborativa försöken kördes nanocellulosan genom en 

homogenisator för att dispergera fibrillerna i vätskan efter spädningen. Den MFC som användes vid 

de laborativa försöken kördes genom homogenisatorn efter anvisningar med ett tryck på 400 bar och 

med stora kammare på 400 respektive 200 µm. Homogenisatorn som användes för att förbereda 

provet innan de laborativa försöken ses i Figur 1.  

Efter spädning av MFC:n i homogenisatorn sattes provet i torkskåp för kontroll av torrhalten för att få 

fram exakt koncentration. 
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Figur 1. Homogenisatorn på Innventia där MFC:n kördes efter spädning och innan de laborativa försöken. 

2.2 Bärarfibrer 
Bärarfibrerna som skulle tillsättas till MFC:n fanns förberedd och förvarades i kylskåp med en torrhalt 

på 25,9 %. Bärarfibrerna vägdes upp till önskad mängd för att sedan slås upp i en uppslagare med 2 

liter kranvatten under 1200 sekunder. Därefter tillsattes bärarfibrerna till den homogeniserade 

nanocellulosan för att få önskad totalkoncentration på provet. Bärarfibrer användes som tillsats till 

nanocellulosan för att ge filmen mer stabilitet och i experimentet undersöktes hur bärarfibrerna 

påverkar filmens egenskaper och retentionen.  

2.3 Retentionskemikalier 
I försöken användes två olika retentionskemikalier för varje prov och nedan beskrivs beredning av 

dessa innan de laborativa försöken. Genom att tillsätta retentionskemikalier vid rätt tidpunkter vid 

försöken kan kvalitén och produktiviteten förbättras och detta undersöks genom laborativa tester på 

DDA. 

2.3.1 C-PAM PL-1520 
Polymeren C-PAM PL-1520 bereds till 0,5 g/l genom att tillsätta 0,125g C-PAM till en 250 ml mätkolv. 

2 ml 96 % etanol tillsattes för att underlätta upplösningen och efter två minuter tillsattes 40 ml milli-

Q vatten. Lösningen skakades därefter under två min innan milli-Q vatten fylldes till flaskans hals. 

Blandningen fick sedan stå under magnetomrörning i två timmar innan lösningen späddes till märket 

på kolven med milli-Q vatten. Hållbarheten på polymeren är ca 1 vecka.  

2.3.2 EKA NP- 780 
En EKA NP-780 lösning späds med milli-Q vatten till 1 g/l i en 250 ml mätkolv. Därefter skakas 

blandningen och placeras i kylskåp för förvaring. Lösningen har en lång hållbarhet.  
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2.4 DDA (Dynamic Drainage Analyzer) 
DDA (Dynamic drainage analyzer) är instrument på laboratorium som liknar den maskin som används 

vid papperstillverkning i stor skala på ett viraparti. I Figur 2 ses en bild på den DDA som användes vid 

försöken. De hydrodynamiska förhållandena som sker vid verkliga papperstillvekningsmaskiner 

används i DDA för att få liknande förhållanden på laboratoriet. Instrumentet är kopplat till en dator 

som kontrollerar instrumentet gällande bland annat vakuum och omrörningshastighet. Instrumentet 

mäter permeabilitet för att sedan få fram avvattningstid, retention och torrsubstanser genom 

tidtagning, filtrering och beräkningar. Instrumentet kan också användas för att analysera andra 

avvattningsprocesser och därför anses det också möjligt att kunna avvattna nanocellulosa med 

liknande instrument som används vid papperstillverkning.  [1]  

 
Figur 2. DDA (Dynamic drainage analyzer) för avvattning av nanocellulosa vid de laborativa försöken. 

  

2.4.1 Avvattning av nanocellulosa i DDA 
Innan instrumentet kördes skulle kalibrering och vakuum ställas in. Instrumentets vakuum kalibreras 

från 300 mbar då maskinen körs på 200 mbar. Mer information om DDA instrumentet finns i 

manualen till maskinen.  

500 ml utav MFC och bärarfiber blandningen vägdes upp och tillsattes till DDA maskinen. Maskinen 

ställdes in manuellt till en omrörningstid på cirka 60 sekunder, ett tryck på 200 mbar och till en 

omrörningshastighet på 500 rpm. Retentionskemikalie C-PAM PL-1520 tillsattes efter 15 sekunder för 

att sedan tillsätta EKA NP-780 efter 30 sekunder. Nedräkning från 60 sekunder görs vilket resulterar i 

att C-PAM PL- 1520 tillsattes vid -45 sekunder och EKA NP-780 vid -30 sekunder. På dataskärmen ses 

tiden för försöket där viss felmarginal sker då kemikalierna tillsattes manuellt vid förväntad tid.  

Efter 60 sekunder börjar avvattningen vilket klockas manuellt med tidtagarur till dess att filmen fått 

en ljusare rund ring runt sig eller till dess att filmen ser avvattnad ut. Detta sker med ögonmått vilket 

ska vara så nära som möjligt för de olika försöken. 

Viran och filmen tas därefter ut från maskinen för att filmen ska kunna avlägsnas från viran. För att 

avlägsna filmen från viran används en tunn nätviraduk och läskpapper. Nätviraduken används mellan 

nanocellulosafilmen och läskpappret då filmen annars fastnar på pappret och förstörs. Filmerna i 

nätviraduken och läskpappret förvarades sedan i en plastpåse under natten tills dess att filmerna 

pressades. 

Efter varje körning rengjordes maskinen. 
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2.4.2 Försök gällande avvattning av nanocellulosa 
De olika totalkoncentrationerna med varierande mängder bärarfibrer och MFC i DDA:n som skulle 

undersökas var 0,05 %, 0,1 % och 0,2 %. En sammanställning av förberedande data för laborationen 

ses i Tabell 6, Bilaga 1 och exempel på beräkningar för beredning av proverna i Bilaga 2.   

Adderad mängd av retentionskemikalie C-PAM PL-1520 varierades mellan 0,1-0,5 % och för EKA NP-

780 mellan 0,2-1 %. En sammanställning av förberedande data för retentionskemikalierna ses i Tabell 

7, Bilaga 1 och exempel för beräkning av retentionskemikalier i Bilaga 2.  

Försöken i DDA gällande avvattning och retention ses i Tabell 1. 0,05 % togs tidigt bort då filmen inte 

gick att hantera vilket resulterade i att denna inte är med bland försöken. Försöken som gjordes inför 

pressning av filmerna med 0,4 % och 0,2 % C-PAM PL- 1520/x 2 EKA NP-780 samt inga kemikalier ses i 

Tabell 2. Försöken som gjordes för att få fram filmer för analys av syrgasbarriären ses i Tabell 3. 

Tabell 1. Försök gällande avvattning och retention vid tillsats av olika mängder retentionskemikalier i DDA. 

Försök till serie 1. 2. 3. 4. 5. 
Totalkoncentration 
prov 

0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Mängd per prov 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 
MFC 90 % 90 % 95 % 100 % 90 % 
Bärarfibrer 10 % 10 % 5 % 0 % 10 % 
Typ av vira Albany Albany Albany Albany Stratex 
Mängd 
retentionskemikalier 

0,1-0,5 %  
C-PAM PL-
1520/x 2 EKA 
NP-780 

0,1-0,5 %  
C-PAM PL- 
1520/x 2 EKA 
NP-780 

0,1-0,5 %  
C-PAM PL- 
1520/x 2 EKA 
NP-780 

0,1-0,5 %  
C-PAM PL-
1520/x 2 EKA 
NP-780 

0,1-0,5 %  
C-PAM PL-
1520/x 2 EKA 
NP-780 

 

 

Tabell 2. Försök i DDA inför pressning av MFC-film men också för att se repeterbarheten på försöken. 

Försök till pressning 1. 2. 3. 4. 5. 

Totalkoncentration 
prov 

0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Mängd per prov 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 

MFC 90 % 90 % 100 % 90 % 90 % 

Bärarfibrer 10 % 10 % 0 % 10 % 10 % 
Typ av vira Albany Albany Albany Albany Albany 
Mängd 
retentionskemikalier 

0,4 % C-PAM 
PL- 1520/x 2 
EKA NP- 780 

0,4 % C-PAM 
PL- 1520/x 2 
EKA NP-780 

0,4 % C-PAM 
PL- 1520/x 2 
EKA NP- 780 

0,2 % C-PAM 
PL- 1520/x 2 
EKA NP- 780 

inga 

Antal 14 stycken 14 stycken 14 stycken 10 stycken 10 stycken 
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Tabell 3. Försök i DDA inför analys av syrgasbarriären. 

Försök till analys av 
syrgasbarriär 

1. 2. 3. 

totalkoncentration 0,1 0,2 0,2 
Mängd per prov 500 ml 500 ml 500 ml 
MFC 90 % 90 % 100 % 
Bärarfibrer 10 % 10 % 0 % 
Typ av vira Albany Albany Albany 
Mängd 
retentionskemikalier 

0,4 % C-PAM 1520/x 2 
EKA NP- 780 

0,4 % C-PAM 1520/x 2 
EKA NP- 780 

0,4 % C-PAM 1520/x 2 
EKA NP- 780 

Antal 6 stycken 6 stycken 6 stycken 
 

2.4.3 Retention 
Retentionen visar på den mängd material som stannar kvar i filmen jämfört med den mängd som 

provet innehöll från start. Vid dålig retention hamnar mycket av materialet i filtratet. För att få fram 

retentionen på försöken togs 200 ml av filtratet efter att avvattningen i DDA slutförts och filtrerades 

genom sugfiltrering med büchnertratt. Därefter lades filterpappret i ett 100 °C torkskåp under natten 

för att sedan vägas innan retentionen kunde beräknas i Excel. För beräkning av retentionen se 

Ekvation 1, Bilaga 2. 

2.4.4 Pressning 
De filmer som togs fram för pressningsförsök enligt Tabell 2 pressades under olika tryck och tider för 

att se presstrycket i relation till tiden och torrsubstansen för filmen. De olika presstrycken som 

testades var 2, 4 och 6 kg/cm2 under 4 minuter. Sedan pressades ytterligare filmer vid 4 kg/cm2 under 

2 och 8 minuter. Efter pressningen vägdes filmerna för att sedan torkas i torkskåp under natten så att 

torrhalten kunde vägas fram vilket ses i Ekvation 2, Bilaga 2. 

 Några filmer från försöken vägdes också in utan att pressas för att få fram torrhalten före pressning. 

2.4.5 Analys syrgasbarriären 
Ett par filmer från försöken enligt Tabell 3 stansades ut efter pressningen och spänndes in i en form 

för att ligga i ett 50 °C torkskåp under natten. Detta gjordes för att analys av syrgasbarriären i OX-

TRAN modell 2/ 21 från Mocon kunde utföras enligt ASTM F1927-07 standard. En bild på 

instrumentet ses i Figur 3.  

Detta är en testmetod för att avgöra syrgaspermeabilitet, hastigheten på syrgastransmissionen och 

genomsyrning vid en kontrollerad relativ fuktighet för barriärmaterialet. 

Filmen klipptes ut till lämplig storlek för att sättas runt den runda ringen som har en area på 5 cm2 i 

den dubbelhäftande aluminiumfolien se Figur 4. Aluminiumfolien skyddar filmen mot läckage av syre. 

Det är också viktigt att filmen inte är veckad eller knölig för då kan syre läcka ut ur vecken. På motsatt 

kant av det fyrkantiga aluminiumarket där filmen finns gjordes var sitt hål så att filmen kan monteras 

in cellen på instrumentet. Fett används där filmen ska sitta för att undvika läckage av syre och två 

prover körs samtidigt. 

Provet körs i konstanta klimatförhållanden vid 23°C och med 50 % RH. Noggrannheten i RH är ±3 % 

och temperaturen har en noggrannhet på ±0,5°C. Maskinen körs med en noggrannhet på 0,005 

cc/m2 d och hastigheten på flödet i instrumentet är 10 ml/min. Ett konditionssteg varar under 15 

timmar och hela mätningen tar cirka en vecka. Tjockleken på filmerna togs också fram genom att 
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mäta 5 punkter i filmen och ta fram ett medeltal för att sedan få ut permeabiliteten. Se Ekvation 3, 

Bilaga 2. 

 

Figur 3. OX-TRAN 2/21 från Mocon för analys av syrgasbarriären. 

 

 

Figur 4. Aliminiumfolie för inramning av nanocellulosafilmen. 

2.4.6 Ytvikt 
Ett par filmer från försöken stansades ut efter pressning och spändes in i en form där de fick torka i 

ett 50°C torkskåp över natten. Därefter stansades filmerna ut till 10 cm2 för att sedan torkas och 

vägas så att ytvikten på de olika filmerna kunde fås fram.  Beräkningar för torrsubstansen ses i 

Ekvation 2, Bilaga 2. 

3. Resultat 

3.1 Avvattningstider 
Resultatet gällande avvattningstiderna mot mängd retentionskemikalie i DDA enligt försök i Tabell 1 

för de olika serierna kan ses i Diagram 1. Här ses också skillnader i avvattningstid mellan de olika 

totalkoncentrationerna med varierande mängd MFC och bärarfibrer. I Diagram 2 ses försöken för 
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pressning gällande avvattningstiderna av filmerna när samma mängd retentionskemikalier tillsätts för 

varje testserie efter försök enligt Tabell 2.   

Som kan ses i Diagram 1 är avvattningstiderna kortast för den med lägst totalkoncentration och lägre 

andel bärarfibrer samt en lägre variation fås för de olika retentionskemikalietillsatserna. Även för 

Stratexviran som inte är lika tät som Albanyviran är tiderna kortare. Detta beror på att mer material 

släpps igenom vilket kan ses i Diagram 3 då retentionen är sämre. För högre totalkoncentration är 

tiderna längre och får en mer varians beroende på tillsats av retentionskemikalierna. 

Som kan ses i Diagram 2 fås liknande tider för tillsats av 0,4 % C-PAM/x 2 EKA NP-780 som i Diagram 

1. Här fås också en relativt rät linje vilket visar på repeterbarhet. Avvattningstiderna skiljer sig mer 

vid högre koncentration samt med lägre eller ingen tillsats av retentionskemikalier. Detta kan bero på 

att det är svårare att se när filmen avvattnats och därför fås en större skillnad. En slutsats som kan 

dras utifrån testerna som gjorts är att vid 0,1-0,2 % och utan kemikalier blir det ingen större skillnad 

gällande avvattningstiden. 

 

Diagram 1. Avvattningstider mot tillsatt mängd retentionskemikalier för olika totalkoncentrationer i DDA efter Tabell 1. 
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Diagram 2. Försök inför pressning av filmer samt kontroll av repeterbarhet för tillsats av samma mängd 
retentionskemikalier vid de olika totalkoncentrationerna efter tabell 2. 

3.2 Retention 
Resultatet gällande retention mot mängd retentionskemikalie i DDA enligt försök i Tabell 1 för de 

olika serierna kan ses i Diagram 3. Här ses också skillnader i retention mellan de olika 

totalkoncentrationerna med varierande mängd MFC och bärarfibrer. I Diagram 4 ses försöken för 

pressning gällande retentionen av filmerna när samma mängd retentionskemikalier tillsätts för varje 

testserie efter försök enligt Tabell 2.   

Retentionen ökar jämt med tillsats av retentionskemikalier för försöken vilket kan ses i Diagram 3. 

Retentionen är som högst vid högre totalkoncentration och med bärarfibrer och sämre vid lägre 

koncentrationer och för Stratexviran. I de försök där avvattningstiderna är längre sker också en 

bättre retention om de olika totalkoncentrationerna jämförs med varandra. Retentionen är jämn för 

de olika försöken vilket tyder på att försöket går att repetera vilket kan ses i Diagram 4. Bäst 

retention fås vid 0,2 % med 90 % MFC och sämst retention fås vid 0,2 % med 100 % MFC, båda med 

en tillsats på 0,4 % C-PAM 1520/ x 2 EKA NP-780. Utan retentionskemikalier ligger retentionen 

mellan det högsta och lägsta värdet vilket kan visa på att bärarfibrerna har en betydelse gällande 

retention.  
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Diagram 3. Retentionen mot tillsatt mängd retentionskemikalier för de olika totalkoncentrationerna för försök enligt Tabell 
1. 

 

Diagram 4. Retention gällande försök inför pressning av filmerna samt kontroll av repeterbarhet för försök enligt tabell 2. 
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3.3 Pressningsförsök 
Torrsubstansen mot presstrycket för de olika filmerna enligt försök i Tabell 2 ses i Diagram 5-9. Vid 

en lägre koncentration och utan bärarfibrer fås en högre torrsubstans även om variationerna mellan 

de olika försöken är mycket små. Varken presstrycket eller koncentrationerna har någon större 

inverkan på Torrsubstansen även om en viss variation fås. Vid en totalkoncentration på 0,1 % MFC 

och bärarfibrer fås en större variation än för de övriga pressningsförsöken speciellt gällande 

presstiderna.  

 

Diagram 5. Presstryck mot Torrsubstans för 0,2 % MFC+ bärarfibrer med 90 % MFC och 10 % bärarfibrer. 
Retentionskemikalie 0,4 % C-PAM 1520/x 2 EKA NP-780 för samtliga värden. 

 

Diagram 6. Presstryck mot torrsubstans för 0,2 % med 100 % MFC. Retentionskemikalie 0,4 % C-PAM 1520/x 2 EKA NP-780 
för samtliga värden. 
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Diagram 7. Presstryck mot torrsubstans för 0,1 % MFC+ bärarfibrer med 90 % MFC och 10 % bärarfibrer. 
Retentionskemikalie 0,4 % C-PAM 1520/x 2 EKA NP-780 för samtliga försök. 

 

Diagram 8. Presstryck mot torrsubstans för 0,2 % MFC+ bärarfibrer med 90 % MFC och 10 % bärarfibrer. 
Retentionskemikalie 0,2 % C-PAM 1520/x 2 EKA NP-780 för samtliga försök. 
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Diagram 9. Presstryck mot torrsubstans för 0,2 % MFC+ bärarfibrer med 90 % MFC och 10 % bärarfibrer. Inga 
retentionskemikalier. 

3.4 Syrgasbarriären 
I Tabell 5 ses resultaten för analys av syrgasbarriären för de olika filmerna enligt försök i Tabell 3. För 

varje försök kördes dubbelprover vilket visar på att en viss variation fås för samma film vilken kan ses 

i Tabell 8, bilaga 4.  

Tjockleken på filmen, OTR (oxygen transmission rate) och OP (syrgaspermeabilitet) har tagits fram 

och atm har korrigerats i instrumentet. Tjockleken togs fram utifrån medelvärdet från fem olika 

punkter i filmen. I Ekvation 3, Bilaga 2 ses beräkning för att få fram OP-värdet från OTR värdet och i 

Figur 5, Bilaga 3 finns ett barriärdiagram där värdena kan jämföras med punkten för CNF (cellulose 

nanofibers).  

Ett lågt OTR ger det bästa resultatet men generellt så visar ett OTR värde under två på en bra 

syrgasbarriär. Alla mätningar ligger under två i OTR där 0,2 % MFC+ bärarfibrer har det lägsta värdet 

på 0,53 cc/ m2 dag atm och 0,1 % MFC+ bärarfibrer har det högsta värdet på 1,23 cc/m2 dag atm.  

För att kunna jämföra resultaten i barriärdiagrammet för OP Figur 5, bilaga 3 togs det lägsta värdet 

fram till 0,45 µm/m2 d kPa och det högsta värdet till 0,76 µm/m2 d kPa. Variationerna är dock mycket 

små och en slutsats kan dras att samtliga värden ligger runt punkten för CNF.  

Tabell 4. Resultat gällande syrgasbarriären. Tjockleken på filmen samt transmission rate (OTR) togs fram och 
syrgaspermeabiliteten (OP) för filmen beräknades för att kunna jämföras med värdet för CNF. Värdena i tabellen är 
medelvärdet för de två dubbelprover som kördes för varje film.  

Prov 0,1 % (90 % MFC +10% 
massa, 0,4 % 1520/*2 
EKA NP-780) 

0,2 % (100 %, 0,4 % 
1520/*2 EKA NP-780) 

0,2 % (90 % MFC +10% 
massa, 0,4 % 1520/*2 
EKA NP-780) 

OTR 1,2343 cc/ [m2- dag] 0,78 cc/ [m2- dag] 0,5311 cc/ [m2- dag] 
tjocklek 0,0625 mm 0,07395 mm 0,086 mm 
OP 0,07714 cc mm/m2 d 

atm 
0,057681 cc mm/m2 d 
atm 

0,04567 cc mm/m2 d 
atm 

OP (diagram) 0,7616 cc µm/m2 d kPa 0,5692 cc µm/m2 d kPa 0,4507 cc µm/m2 d kPa 
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3.5 Ytvikt 
Ytvikten för några av filmerna ses i Tabell 4. Som kan ses är det dubbelt så hög ytvikt för 0,2 % än för 

0,1 % vilket stämmer bra med förhållandena mellan satsad mängd och retention.  

Tabell 5. Ytvikt för de olika filmerna som togs fram. 

10 cm2  

4 kg/cm2 i 4 min  

Prov 0,1 % (90 % MFC +10% 
massa, 0,4 % 1520/*2 
EKA NP-780) 

0,2 % (100 %, 0,4 % 
1520/*2 EKA NP-780) 

0,2 % (90 % MFC +10% 
massa, 0,4 % 1520/*2 
EKA NP-780) 

1 0,0451 g 0,0624 g 0,0955 g 
2 0,0444 g 0,0616 g 0,0925 g 
Medel 0,045 0,062 0,094 
Ytvikt 45 g/m2 62 g/m2 94 g/m2 
 

4. Diskussion 
I början av laborationen visade det sig att viran var igensatt vilket medförde att avvattningstiderna 

förändrades beroende på antal gånger viran körts och försöken fick förkastas. För att undvika 

igensättning lades virorna i ultraljudsbad för att sedan blåsas med högt tryck. Viran sätter dock igen 

även om rengöring i ultraljudsbad och blåsning av filmen görs vilket gjorde så att varje vira endast 

används till dess att den inte satts igen. 

I början av testerna fanns klumpar från bärarfibrerna i filmerna. Detta motverkades genom att slå 

upp bärarfibrerna för att tillsätta den direkt till MFC i stället för att tillsätta bärarfibrerna till varje 

prov. Omrörningshastigheten sänktes också från 1000 rpm till 500 rpm då mycket luftbubblor 

bildades under omrörningshastigheten på 1000 rpm i den DDA som användes. Totalkoncentrationen 

på 0,05 % förkastades tidigt då filmen inte kunde avlägsnas från viran. Även försöken med 0,1 % när 

Stratexviran användes förkastades då filmen inte kunde avlägsnas. Albany och Stratexviran skiljer sig 

gällande retention dock ökar retentionen för Stratexviran om försöken körs på 100 mbar i stället för 

200 mbar vilket kan undersökas ytterligare.  

4.1 Felkällor 
Då retentionskemikalierna tillsattes vid 15 respektive 30 sekunder finns det en viss felkälla exakt när 

kemikalierna tillsattes då detta gjordes manuellt efter nedräkningen från datorn i instrumentet. 

Beredning av lösningar och spädning av MFC kan ha en viss mänsklig variation. Avvattningstiden kan 

skilja sig beroende på när ögat tycker att filmen är avvattnad då det ibland inte syns exakt när filmen 

är avvattnad. Detta kan uppfattas olika för olika personer och vid olika koncentrationer. Det kan 

också vara svårt att se från prov till prov när exakt avvattningen sker.  

Vid inställning manuellt av vakuum så är det bra att vänta så att vakuumet kan stabilisera sig. Dock 

sker maskinella variationer då vakuumet kan ändras under körningen vilket kan skapa en variation 

mellan 199-203 mbar. Detta påverkar dock inte retentionen så inverkan är mycket liten. 

Att avvattningstiderna ibland varierar för samma försök kan bero på manuell inställning av 

vakuumet, tid för tillsats av retentionskemikalier eller variation i viran. 

Vid körningen kan ”pistonup” automatiskt vara inställt på maskinen som aktiveras när avvattningen 

är klar. Ibland är det bra då tryckluften som bildas gör att filmen lättare kan avlägsnas från viran men 

detta kan också göra så att filmen går sönder speciellt vid lägre totalkoncentrationer på provet. Då 
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provet ibland fastnar mellan stödviran och avvattningsviran ska ”pistonup” inte ske automatiskt. Om 

”pistonup” ska ske automatiskt är en individuell bedömning som gjordes utifrån varje försök.   

5. Slutsats och förslag till fortsatt arbete 
Den film som ansågs mest lämplig gällande avvattning i DDA under försöken var vid 0,2 % med 90 % 

MFC och 10 % bärarfibrer. Filmen gav den högsta retentionen, en god syrgasbarriär och var lätt att 

avlägsna från viran. Retentionen för det försöket var det högsta på 87,1 % medan avvattningstiden 

låg på närmare 250 sekunder. Det som kan ses från resultaten av syrgasbarriären är att vid 0,2 % med 

90 % MFC och 10 % bärarfibrer erhölls det lägsta OTR-värdet vilket visar på en bra syrgasbarriär. 

Även 0,2 % i totalkoncentration med 95 % MFC var lätt att hantera och bra retention erhölls. Då inte 

syrgasbarriären eller presstrycket undersöktes vid 95 % MFC kan detta göras för att se skillnaderna 

mot 90 % MFC.  

Avvattningstiderna för försöken med lägre totalkoncentrationer är däremot kortare vilket kan vägas 

in i bedömningen. Avvattningstiderna borde ligga på några sekunder och inte minuter för att kunna 

få fram filmer i stor skala vilket behöver undersökas ytterligare.  

För samtliga försök låg retentionen mellan 57-87 % och avvattningstiderna mellan 89-410 sekunder. 

Ett lågt OTR värde ger det bästa resultaten men alla värden under två visar på en bra syrgasbarriär 

vilket samtliga filmer låg under. Värdena för de två dubbelproven som kördes vid varje 

totalkoncentration vid mätning av syrgasbarriären var dock olika. Detta gör att resultaten kan variera 

för olika filmer från samma prov och detta kan behöva undersökas även om variationerna är väldigt 

små. 

Retentionen hänger bra ihop med andel kemikalier som tillsattes. Avvattningstiderna varierade mer 

men generellt visar det på att vid högre avvattningstider erhölls en bättre retention och vid kortare 

avvattningstider erhölls en lägre retention.  

Torrsubstansen låg relativt jämt mellan de olika presstrycken och tiderna för de filmer som testades. 

Då endast några försök gjorde så kan detta undersökas ytterligare.  

Det som kan ses utifrån resultaten är att bärarfibrerna inte påverkar filmerna negativt utan kan 

gynna både så retentionen och syrgasbarriären blir bättre, dock fås en högre ytvikt och 

avvattningstiderna blir längre.  

Vid tillsatts av 0,1-0,2 % C-PAM 1520/x 2 EKA NP-780 sker ytterst liten skillnad i både retention och 

avvattningstid jämfört med de försöken utan retentionskemikalier. Då syrgasbarriären för filmer utan 

kemikalier inte har utförts kan detta vara intressant att utföra försök på.  

Förutom vid 0,2 % med 5-10% bärarfibrer var det svårare att hantera filmen vilket gör så att filmen 

lätt kan gå sönder. En lätt blåsning bak på viran kunde hjälpa till att få loss filmen från viran. 

Undersöks det ytterligare hur filmen lättare kan avlägsnas från viran kan filmer på lägre 

koncentrationer hanteras. 
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Bilaga 1.  
Tabell 6. Förberedande data för de olika totalkoncentrationer med varierande mängder MFC och bärarfibrer i 10 liter 
kranvatten. Notis! Variationer efter kontroll av nanocellulosan kan förekomma och då blandas korrekt koncentration. 

 

 

Tabell 7. Förberedande data för adderad mängd C-PAM PL-1520 (0,5g/l) med dubbel mängd EKA NP-780 (1g/l) i DDA vid en 
totalkoncentration på 0,05 %, 0,1 % och 0,2 %. 

Mängd C-
PAM PL-
1520/ EKA 
NP-780 

0,05 % tot 
konc för 
tillsats C-
PAM PL-
1520 (0,5 

g/l) 

0,05 % tot 
konc för 
tillsats C-
PAM PL-
1520 (1 
g/l) 

0,1 % tot 
konc för 
tillsats C-
PAM PL-
1520 (0,5 
g/l) 

0,1 tot konc 
för tillsats 
EKA NP-780 
(1 g/l) 

0,2 tot konc 
för tillsats 
C-PAM PL-
1520 (0,5 
g/l) 

0,2 tot konc 
för tillsats 
EKA NP-780 
(1g/l) 

0,1 % / 0,2 
% 

0,5 ml 0,5 ml 1 ml 1 ml 2 ml 2 ml 

0,2 % / 0,4 
% 

1 ml 1 ml 2 ml 2 ml 4 ml 4 ml 

0,3 % / 0,6 
% 

1,5 ml 1,5 ml 3 ml 3 ml 6 ml 6 ml 

0,4 % / 0,8 
% 

2 ml 2 ml 4 ml 4 ml 8 ml 8 ml 

0,5 % / 1 % 2,5 ml 2,5 ml 5 ml 5 ml 10 ml 10 ml 
 

 

 

 

 

 

 

TH MFC = 

2,55 % 

TH massa = 

25,9 % 

 0,05 % total 
koncentration 

0,1 % total 
koncentration 

0,2 % total 
koncentration 

0,2 % total 
koncentration 

0,2 % total 
koncentration 

Bärarfibrer 10 % 10 % 10 % 5 % 0 % 

MFC 90 % 90 % 90 % 95 % 100 % 

Massa 
(torrvikt) 

0,5 g 1 g 2 g 1 g 0 g 

MFC 
(torrvikt) 

4,5 g 9 g 18 g 19 g 20 g 
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Bilaga 2.  
 

Förberedande data, exempel på beredning av proverna med varierande mängder MFC och massa: 

0,05 % 𝑖 10 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 90 % 𝑀𝐹𝐶 𝑜𝑐ℎ 10 % 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 → 5 𝑔 𝑇𝐻

→   𝑔𝑒𝑟 0,5 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 4,5 𝑔 𝑀𝐹𝐶 →
0,5

0,259

= 1,93 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 
4,5

0,0255
= 176,47 𝑔 𝑀𝐹𝐶 (1) 

0,1 % 𝑖 10 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 90 % 𝑀𝐹𝐶 𝑜𝑐ℎ 10 % 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 → 10 𝑔 𝑇𝐻

→ 1 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 9 𝑔 𝑀𝐹𝐶 →  
1

0,259
= 3,861 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 

9

0,0255
= 352,94 𝑔 𝑀𝐹𝐶 (2)  

0,2 % 𝑖 10 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 90 % 𝑀𝐹𝐶 𝑜𝑐ℎ 10 % 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 → 20 𝑔 𝑇𝐻

→ 2 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 18 𝑔 𝑀𝐹𝐶 →       
2

0,259

= 7,722 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 
18

0,0255
= 705,88 𝑔 𝑀𝐹𝐶 (3)  

0,2 % 𝑀𝐹𝐶 𝑖 10 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 95 % 𝑀𝐹𝐶 𝑜𝑐ℎ 5 % 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 → 20 𝑔 𝑇𝐻

→ 1 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 19 𝑔 𝑀𝐹𝐶 →  
1

0,259
= 3,861 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 

19

0,0255
= 745,1 𝑔 𝑀𝐹𝐶 (4)  

0,2 % 𝑖 10 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 100 % 𝑀𝐹𝐶 → 20 𝑔 → 20 𝑔 𝑀𝐹𝐶 → 0 𝑔 𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑟 20 𝑔 𝑀𝐹𝐶 →  
20

0,0255
= 784,31 𝑔 (5)  

 

Exempel på beräkning av retentionskemikalie C-PAM PL-1520: 

0,1 % 𝑝å 500 𝑚𝑙 → 0,5 𝑔 𝑇𝑆 

CPAM=0,5 g/l    0,001 ∗ 0,5 = 0,005 𝑔 →   
0,0005

0,5
= 1 𝑚𝑙 

 

Ekvation 1 för beräkning av retention: 

(
𝑔

𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
− (𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 2,5))/

𝑔

𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
(1) 

 

Ekvation 2 för beräkningar för Torrsubstans: 

 

𝑇𝑆 =
𝑡𝑜𝑟𝑟𝑣𝑖𝑘𝑡

𝑣å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡
 (2) 
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Ekvation 3 för beräkning av syrgaspermeabiliteten: 

Tjocklek [mm] * OTR (oxygen transmission rate) [cc /m2 d]= OP (oxygen permeability) [cc mm/m2 d 

atm] (3) 
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Bilaga 3. 
 

 

Figur 5. Barriärdiagram [5] 
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Bilaga 4. 
 

Tabell 8. Resultat gällande syrgasbarriären. Tjockleken på filmen samt transmissions rate(OTR) togs fram och 
syrgaspermeabiliteten (OP) för filmen beräknades för att kunna jämföras med värdet för CNF. Här ses samtliga resultat för 
varje dubbelprov som kördes i instrumentet. 

4 kg/cm2 i 4 min 

Prov 0,1 % (90 % MFC 
+10% massa, 0,4 % 
1520/*2 EKA NP-780) 

0,2 % (100 %, 0,4 % 
1520/*2 EKA NP-780) 

0,2 % (90 % MFC +10% 
massa, 0,4 % 1520/*2 EKA 
NP-780) 

OTR (prov 1) 1,5467 cc/ [m2- dag] 0,9170 cc/ [m2- dag] 0,4177 cc/ [m2- dag] 

OTR (prov 2) 0,9219 cc/ [m2- dag] 0,6430 cc/ [m2- dag] 0,6444 cc/ [m2- dag] 
tjocklek (prov 1) 0,062 mm 0,0739 mm 0,085 mm 

tjocklek (prov 2) 0,063 mm 0,074 mm 0,087 mm 
OP (prov 1)  0,1114 cc mm/m2 d 

atm 
0,0677663 cc mm/m2 
d atm 

0,0355 cc mm/m2 d atm 

OP (prov 2) 0,0580 cc mm/m2 d 
atm 

0,04758 cc mm/m2 d 
atm 

0,05606 cc mm/m2 d atm 

OP (prov 1) 1,099 cc µm/m2 d 
kPa 

0,669 cc µm/m2 d 
kPa 

0,35 cc µm/m2 d kPa 

OP (prov 2) 0,572 cc µm/m2 d 
kPa 

0,469 cc µm/m2 d 
KPa 

0,553 cc µm/m2 d kPa 

    
 

 


