KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Enzymkatalys av
oligomerer från
förnyelsebara resurser
Joakim Andersson, Sofia Erikson, Viktoria Göthe, Martin Höglund
22/5/2015

Kursen KA101X, Examensarbete inom kemivetenskap, grundnivå.
Handledare: Susana Torrón Timhagen, Mats K G Johansson.
Institution: Fiber- och Polymerteknologi

Sammanfattning
Naturen är en källa till en mängd komplexa molekyler som har potential att användas inom industrin.
En del av dessa molekyler kan utvinnas från suberin som bland annat finns i träd och i särskilt hög
grad i björknäver. Genom att lösa upp näver i natriumhydroxid kan suberin sönderdelas i mindre
beståndsdelar vilka sedan kan extraheras. En av dessa beståndsdelar är 9,10-epoxi-18hydroxioktadekansyra (EFA), vilken har tre olika funktionella grupper: en epoxid-, en hydroxid- och
en karboxylgrupp. De tre omnämnda funktionella grupperna påvisar det breda potentiella
användningsområdet för denna molekyl. EFA skulle därmed kunna vara intressant att utnyttja i
utvecklingen av nya, gröna material.
Målet med detta projekt är att extrahera EFA från näver för att sedan via enzymkatalys syntetisera
oligomerer med dimetyladipat (DA).
Under projektet utfördes ett flertal extraktioner med varierande resultat vilket visar på metodens
känslighet. Troligen har pH samt den använda näverns individuella egenskaper stor inverkan på
extraktionen och dess utbyte. Den fjärde extraktionen gav 0,44 g EFA vilket innebar ett utbyte på
12%.
EFA polymeriserades via enzymatisk katalys med CalB (Lipas B från Candida Antarctica) vilket gav en
polymer som efter 1H-NMR-analys kunde konstateras ha en bibehållen epoxidgrupp. Genom att
använda DA som ändgrupp och samtidigt reglera det stökiometriska förhållandet mellan
reaktanterna, kunde polymerisationsgraden kontrolleras. Genom MALDI-ToF-analys kunde det
fastslås att det fanns en trend typisk för enzymkatalyserade polymerer i det erhållna spektrumet.
Denna trend indikerade att monomeren EFA fanns kvar men även att en polymerisation ägt rum och
oligomerer med polymerisationsgrader ett och två hade bildats.

Abstract
Nature is source to a great number of complex molecules that have the possibility to be used
industrially. Some of these molecules can be derived from suberin which is present in trees,
especially in outer birch bark. By dissolving outer birch bark in sodium hydroxide it is possible to
decompose suberin into its smaller components which can then be extracted. One of these
components is 9, 10-epoxy-18-hydroxyoctadecanoic acid (EFA), which has three different functional
groups: one epoxy-, one hydroxy- and one carboxyl group. These three functional groups mentioned
show the wide potential field of use this molecule possesses. EFA could therefore be of interest in
the development of new, green materials.
The goal of this project is to extract EFA from outer birch bark to be used in the enzymatic
polymerisation of oligomers together with DA.
Several extractions were carried out throughout the project, with varying results, which showcases
the sensitivity of the method used. The pH and the individual properties of the outer birch bark
probably greatly influence the extraction process and its yield. The fourth extraction yielded 0, 44 g
of EFA which corresponds to a total yield of 12 %.
EFA was polymerised through enzymatic catalysis with CalB (Lipase B from Candida Antarctica) which
resulted in a polymer with intact epoxy groups, which could be determined from the 1H-NMRanalysis. The use of DA as an end-capper and the variation of the stoichiometric ratio between the
reactants allowed for the control of the degree of polymerisation. The analysis of the MALDI-ToF
spectrum showed that there is a trend typical of enzymatically catalyzed polymers present in the
spectrum. This trend shows that EFA is still present but it also shows that a polymerisation has taken
place with oligomers of DP1 and DP2 being formed.
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Fullständigt namn
Nuclear-Magnetic-Resonance spektroskopi
Attenuated Total Reflection
Lipas B från Candida Antarctica
Deutererad kloroform
Dimetyladipat
2,5-Hydroxidbensoesyra
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Fourier transformed infrared
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Natriumtrifluoroacetat
Natriumhydroxid
Tetrahydrofuran
Thin Layer Chromatography
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1. Inledning
1.1 Syfte med projektet
Syftet med detta projekt är att extrahera EFA från näver för att sedan via enzymkatalys syntetisera
oligomerer med ändgrupper. I detta arbete föreslås användandet av DA som ändgrupp för att ge
oligomerer med epoxid- och esterfunktionaliteter. Dessa egenskaper skulle därefter kunna användas
för tvärbindning av oligomererna till ett nätverk, en härdplast, med hjälp av termisk polymerisation.
Potentiellt skulle projektet kunna leda till nya, alternativa användningsområden för näver, som är en
vitt förekommande resurs i Sverige.

1.2 Bakgrund
På senare år har intresset för att konstruera innovativa material från förnyelsebara råvaror ökat [1].
Detta för att kunna ersätta material som idag tillverkas från fossila källor, såsom olja och andra
ändliga resurser. I takt med att oljereserverna på jorden reduceras kommer priset på olja att öka,
vilket skulle kunna leda till att försäljning av oljebaserade produkter blir olönsamt. Förbränning av
olja och andra fossila bränslen ökar dessutom koldioxidhalten i jordens atmosfär vilket bidrar till den
globala uppvärmningen. Detta är ytterligare ett incitament för industrin att söka alternativa råvaror
till sin produktion.
En intressant råvaruresurs är skogen. Den är både förnyelsebar och binder koldioxid, vilket på så sätt
bidrar till en minskning av växthuseffekten [2]. I takt med att pappersanvändningen minskar i
världen, bland annat på grund av ett ökat användande av digitala medier, måste nya
användningsområden för skog hittas [3]. Detta leder till nya utmaningar men skapar även stora
möjligheter för företag och forskare att gemensamt hitta nya applikationer. Sverige är rikt på skog
och skogsindustrin är mycket viktig för landet. För att säkerställa denna industris framtid har tidigare
outnyttjade delar av trädet därför börjat undersökas.
Det finns dock en rad utmaningar med att finna nya produkter då träd är kemiskt mycket komplexa.
För att kunna utnyttja alla dess komponenter krävs därför ny forskning och innovativ teknologi. Ett
långsiktigt mål för skogsindustrin är att dela upp trädet i dess beståndsdelar likt hur olja delas upp i
fraktioner i ett raffinaderi. Detta koncept kallas för bioraffinaderi [4]. Ett steg mot detta mål är att
hitta användningsområden för de ämnen som finns i bark.
I Skandinavien produceras varje år 28 000 ton näver, det vill säga ytterbark från björk [5]. Nästan allt
detta material går idag till förbränning i massa- och pappersbruk. Näver innehåller dock ett stort
antal intressanta ämnen som skulle kunna användas till en mängd olika ändamål, bland annat syntes
av polymera material [6].

1.3 Nävers kemiska komposition
Björkträd består till 3,4 % av näver som har en kemiskt mångfacetterad sammansättning [7]. Suberin
är en komplex aromatisk polymer och utgör 40 vikt% av nävern [6]. Dess funktion är att skydda
trädet från mikrober samt att agera som en hydrofob barriär. De hydrofobiska egenskaperna
utnyttjas för att kontrollera flöden av vatten i barken, och därmed också transporten av vattenlösliga
ämnen [8].
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Suberins kemiska struktur är heterogen och mångfacetterad. Det är en glycerolbaserad polymer
bestående av en polyalifatisk polyester med fenoliska delar samt inbäddade vaxer.
Den alifatiska delen består av ω-hydroxifettsyror, α,ω-dikarboxylsyror, oxygenerade fettsyror, ickesubstituerade fettsyror, och primära, långkedjade alkoholer. Den fenoliska delen består främst av
hydroxicinnemater, såsom ferulinsyra och kumarsyra; samt monolignoler, det vill säga de
monomerer som bygger upp lignin [9].
Precis som lignin har det visat sig mycket svårt att extrahera suberin utan att kemiskt bryta ned
polymeren i dess beståndsdelar. Av denna anledning är suberins struktur fortfarande inte helt
bestämd. Suberinets monomerkomposition varierar också i viss grad från art till art [9]. Suberin kan
depolymeriseras via simpla metoder, till exempel genom alkalisk hydrolys eller alkolys, vilket leder till
en brytning av ester- och eterbindningarna för att bilda karboxyl- och hydroxigrupper [7].

Figur 1: Förslag på suberinstruktur [8]

EFA är den vanligast förekommande fettsyran i suberin, uppemot 10 vikt% av nävern i Betula
verrucosa (Vårtbjörk) och Betula papyrifera (Pappersbjörk) består av denna [10]. EFA är en mycket
intressant molekyl då den har en hydroxid-, en karboxyl- och en epoxigrupp.

Figur 2: 9,10-epoxi-18-hydroxioktadekan syra (EFA)

Tack vare dessa funktionella grupper kan EFA användas för syntes av polyestrar via
kondensationspolymerisation.
Traditionellt utförs sådana reaktioner vid förhöjda temperaturer med en syra- eller baskatalysator.
Epoxidgrupper har dock en tendens att öppnas under sådana förhållanden och bilda hydroxigrupper
via en nukleofil attack (figur 3). Syran eller basen agerar då som katalysator för
ringöppningsreaktionen. Reaktiviteten för epoxider är i allmänhet hög och därför måste stor
försiktighet prioriteras om man önskar bibehålla dessa i EFA efter polymerisation [11].
2

Figur 3: Exempelreaktioner som orsakar öppning av epoxidgrupp. Nu=nukleofil.

Om en epoxidbevarande polymerisation av EFA skulle kunna utföras skulle det innebära att man kan
använda epoxiderna för att tvärbinda materialet för att bilda härdplaster, likt aminoplaster,
epoxiplaster eller bakelit [12].

1.4 Polymerer via enzymatisk katalys
Som ett steg i utvecklingen av miljövänliga polymera material från förnyelsebara råvaror riktas fokus
även mot själva polymerisationsprocessen. En av metoderna för att utforma mer gröna processer är
att använda sig av enzymer som katalysatorer vid syntes av polymerer. Enzymkatalyserad
polymerisation har en rad fördelar, både miljömässigt men även rent kemiskt. Generellt sett kan
enzymkatalyserade reaktioner utföras under milda betingelser, det vill säga vid låga temperaturer
och tryck samt neutralt pH. Även användandet av organiska lösningsmedel kan minimeras eller helt
uteslutas till förmån för vatten som lösningsmedel [13].
Enzymer katalyserar oftast endast en eller ett fåtal specifika reaktioner och har en hög regio- och
stereoselektivitet, vilket innebär att bildandet av biprodukter i hög grad kan undvikas. Den höga
selektiviteten tillåter även reaktioner med molekyler som har flera funktionella grupper utan att
behöva använda skyddsgrupper och dithörande arbetssamma delsteg. Därmed kan effektiviteten
ökas och produktion av avfall minskas

Figur 4: Candida Antarctica Lipase B (CalB) [14]

Ett av de mest använda enzymen för katalys av polymerisationsreaktioner är lipaset CalB (figur 4).
Normalt katalyserar detta hydrolys av triglycerider, men det kan även användas till att katalysera
polykondensationsreaktioner genom att förskjuta jämvikten åt produktsidan genom att avlägsna
3

kondensat under reaktionens gång. CalB har många industriella applikationer utöver katalys av
polymerisationer såsom modifikationer av socker och sockerrelaterade föreningar, resolution av
alkoholer och aminer samt ringöppning av β-laktamer [15].
Det aktiva centret i CalB består av tre aminosyror, vilka alla deltar i olika steg under den katalytiska
reaktionen. CalB är effektivt i både vatten och organiska lösningsmedel. Enzymet har visat sig väldigt
användbart eftersom det har en hög enantioselektivitet, är termiskt stabilt och det katalyserar en
stor mängd användbara reaktioner [15].

1.5 Polymerisation av EFA med DA via enzymkatalys
Reaktionen som ämnades utföras var följande:

Reaktion 1: Polymerisering av EFA och DA

Reaktion 1 är en kondensationspolymerisation, där en vattenmolekyl avspaltas under
reaktionsförloppet. Reaktionen katalyseras av enzymet CalB och vakuum används för att avlägsna det
vatten som bildas. Eftersom det är en jämviktsreaktion är det viktigt att vatten drivs av så att
jämvikten förskjuts mot produktsidan. Detta för att erhålla maximalt utbyte, och därmed maximal
mängd produkt.
Reaktion 1 kan beskrivas i två delar; bildandet av en kedja med tre stycken EFA sammankopplade via
esterbindningar genom esterifikation samt genom nukleofil attack på karbonylkolet i DA i en klassisk
transesterifiering. Det är vid den först nämnda sammankopplingsreaktionen som vatten bildas och
drivs av med hjälp av vakuum. Användandet av enzymkatalys med CalB istället för konventionell
katalys tillåter epoxigruppen i EFA att bevaras i oligomeren.

Reaktion 2: Sammankoppling av EFA

I det andra reaktionssteget reagerar kedjorna med DA. Syret i EFA-oligomerens hydroxidgrupp deltar
i en nukleofil attack på ett av DA:s karbonylkol varpå en metanolmolekyl avspaltas i en klassisk
transesterifiering. Den bildade metanolen attackerar i sin tur karboxylgruppen från EFA för att bilda
en metylester och vid reaktionen avspaltas en vattenmolekyl. Totalt har tre vattenmolekyler
producerats för varje bildad oligomer med DP3, två under sammankopplingen av EFA-molekylerna
samt en då EFA-oligomererna reagerar med DA.
Syftet med DA är att agera som en ändgrupp, vilket innebär att när DA kopplas på en växande
oligomerkedja stoppas denna kedjas tillväxt. Oligomererna som erhålls efter reaktionen har dock
ändgrupper vilka är reaktiva under andra förhållanden och därmed är de telekeliska [16]. DA används
för att oligomeren ska få estrar som ändgrupper vilket sedan möjliggör termisk tvärbindning av
oligomeren.
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1.6 Använda analysmetoder
Analysmetoder som använts i detta projekt är 1H-NMR, MALDI-ToF, ATR-FTIR och TLC.
1.6.1 1H-NMR
1
H-NMR används för att bestämma stereokemi, föroreningar, polymersammansättning och
kedjeändar. Proven analyseras genom att ändra kärnspinnet hos protoner genom att utsätta dessa
för ett magnetiskt fält. Beroende på protonernas omgivning ger de upphov till signaler vid olika
skiften med olika multiplicitet. Integraler av toppar i spektrumet används för att bestämma antalet
protoner med ett visst skifte, topparean är alltså proportionell mot antalet protoner [17].
1.6.2 MALDI-ToF
MALDI-ToF är en metod som används för analys av molmassa genom masspektrometri. En provfilm
bestående av prov, lösningsmedel och en matris bestrålas med laser så att provet joniseras. De
joniserade molekylerna accelereras i ett elektriskt fält och sorteras av en masspektrometer i
förhållande till m/z (massa/laddning). Spektrumet som erhålls vid denna typ av analys visar en topp
för varje enskild molekylvikt, och används för att bestämma den repeterande enhetens molvikt [12].
1.6.3 ATR-FTIR
ATR-FTIR kan i ett vidare steg i detta projekt användas vid termisk framställning av polymernätverk. I
takt med att tvärbindningsgraden ökar kommer signalen från oligomerernas epoxigrupp gradvis att
försvinna. Analysen med ATR-FTIR kommer att ske vid flera olika temperaturer för att undersöka den
termiska inverkan på bildandet av polymernätverket. ATR-FTIR-analys av förloppet tillåter
bestämning av tvärbindningsgrad, tvärbindningshastighet samt vid vilken temperatur tvärbindningen
sker [12].
1.6.4 TLC
TLC är ett snabbt och smidigt sätt att kontrollera hur många komponenter det finns i en lösning. I
detta projekt används TLC för att bestämma hur ren produkten var mot ett referensprov [18].
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2. Metod
2.1 Material
2.1.1. Kemikalier
De kemikalier som användes under projektet var förutom EFA, som extraherats från näver, var
följande: DA användes som ändgrupp vid syntes av oligomerer med DP3. Enzymet CalB i
immobiliserad form användes som katalysator vid polymerisationen. Detta köptes in från SigmaAldrich under beteckningen Novoenzym 435. Under polymerisationen användes vakuum för att driva
jämvikten mot produktsidan.
För omkristallisationerna användes toluen. Lösningsmedel var vid samtliga 1H-NMR-analyser CDCl3.
Vid MALDI-ToF-analyser använder DHB som matris med NaTFA som salt.
2.1.2. Utrustning
Kvarnen som användes för att mala ner näver var en ZM 200 (Retsch). För separation av fast- och
vätskeformigt material användes en Avanti J-E centrifug från Beckman Coulter AB. 1H-NMR-spektra
erhölls med en Brucker AM 400 vid 400 MHz. För analys av termisk tvärbindning av oligomerer skulle
en Perkin-Elmer Spectrum 2000 FT-IR utrustad med en ATR-enhet (Golden Gate) från Graseby Specac
LTD användas.

2.2 Extraktion av EFA från näver
Näver maldes ned med en ZM 200 (Retsch) kvarn och vägdes upp i en rundkolv. Till denna tillsattes
0,8 M NaOH enligt tabell 1. Fyra extraktioner utfördes enligt följande:
Tabell 1: Utförda extraktioner

Försök
SJ1
SJ2
SJ3
SJ4

Volym
[ml]
500
565
800
360

NaOH Vikt näver [g]
50,0
56,0
84,1
36,6

Figur 5: Nermald näver
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Det första försöket utfördes med redan tidigare mald näver. För försök 2, 3 och
4 användes näver från en annan källa som maldes av gruppen. NaOH tillsattes
för att hydrolysera suberin i nävern och på så sätt dela upp den i dess
beståndsdelar. Ett av de ämnen som frigörs är EFA i joniserad form som är löslig
i vatten. Via omrörning under vakuum i tio minuter impregnerades nävern med
basen. Vakuum används för att förhindra att eventuell luft kvarstår i nävern så
att hela materialet impregneras. Därefter återloppskokades blandningarna
under omrörning vid atmosfäriskt tryck i en timme (figur 6).

Figur 7: Lösning efter
centrifugering

Efter återloppskokningen fördelades blandningen i
Figur 6: Återloppskokning
sex behållare. Behållarna balanserades så att
maximalt ett gram skilde mellan behållarna då centrifugen inte får hamna i
obalans. Efter invägning centrifugerades behållarna med en Avanti J-E
centrifug vid 6000 varv per minut i tio minuter för att separera bort rester
av näver. Dessa rester slängdes sedan bort.

De mörkbruna, supernatanta vätskorna dekanterades
av och surgjordes under omrörning till pH 6 med 0,05 M H2SO4 (figur 8). Detta leder
till protonering av EFA så att det fälls ut. Syran tillsattes med pipett och pH
kontrollerades kontinuerligt med pH-papper. Lösningarna förvarades därefter i kyl
under minst ett dygn.
Efter kylning av den surgjorda lösningen, hade fällningar bildats. De olika försöken
gav varierande fällningar. Fällningarna som erhölls separerades via centrifugering
Figur 8: Surgjord lösning

med samma inställningar som tidigare.

Centrifugaten omkristalliserades med kokande toluen. Med hjälp av en separertratt separerades
vattenfas och organfas. Den separerade organfasen (figur 9) placerades minst ett dygn i frys. Detta
resulterade i att vita kristaller fälldes ut. Lösningen sugfiltrerades och fällningen
omkristalliserades ytterligare en gång med kokande toluen.
Efter vakuumfiltrering erhölls EFA som ett ljusgult pulver som kan ses i figur 10.
Pulvrets renhet undersöktes med TLC med ren monomer som referens och även
en 1H-NMR-analys gjordes. Detta avslöjade en del föroreningar i provet.
De tre första extraktionerna ledde till att ingen, eller endast
försumbara mängder, av EFA kunde utvinnas. Den fjärde
extraktionen gav en mindre mängd EFA.
Figur 9: Organfas

På grund av dessa omständigheter samt det ovanligt låga utbytet beslutades att EFA
extraherad vid ett tidigare tillfälle skulle användas vid polymerisationen med DA via
katalys med CALB.
Figur 10: monomer, EFA
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2.3 Polymerisation av EFA med DA via enzymkatalys
EFA sampolymeriserades med DA via enzymkatalys med CalB. Eftersom den
ämnade polymerisationsgraden var tre, blandades EFA och DA i
molförhållandet 3:1 (EFA:DA) i en kolv. Blandningen värmdes till 75 ˚C för att
både EFA och DA skulle vara i vätskefas. Därefter tillsattes 11,4 mg CalB (20
vikt% av monomeren) till 100 mg EFA och 14,6 mg DA. Blandningen sattes
under omrörning och vakuum under ett dygn vilket gav en högviskös brun
massa
Därefter filtrerades CalB bort för att avbryta reaktionen. De bildade
oligomererna analyserades med MALDI-ToF samt 1H-NMR för bestämning av
polymerisationsgrad och struktur.

2.4 Bildning av tvärbundna nätverk

Figur 11: Påbörjad
polymerisation

Potentiell tvärbindning av oligomererna skulle undersökas via ATR-FTIR. Tyvärr var denna utrustning
ej i brukbart skick under projektets tidsram.
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3. Resultat
3.1. Extraktion av EFA från näver
De tre första extraktionerna gav ingen EFA. Den fjärde extraktionen gav 0,44 g EFA, men en del av
detta kan antas vara biprodukter eller föroreningar med tanke på resultatet från det erhållna 1HNMR-spektrumet samt TLC-analysen. Om man antar att 10 vikt% av invägd bark består av EFA
innebär detta ett utbyte på 12 %.
3.1.1. 1H-NMR-analys av extraherad EFA
Extraherad EFA undersöktes med 1H-NMR för att klargöra om rätt molekyl utvunnits samt dennas
renhet. Kristaller löstes upp i CDCl3. Detta gav följande spektrum:

1

Figur 12: H-NMR spektrum av EFA

Man kan tydligt se att epoxigruppen vid skiftet 2,9 ppm är kvar efter extraktionsprocessen.

3.2 Analys av oligomerer
3.2.2. 1H-NMR-analys av oligomerer
För att kunna följa den enzymkatalyserade reaktionen togs ett 1H-NMR-spektrum av
reaktionsblandningen före reaktion. Denna blandning innehåller förutom extraherad EFA även DA.
Genom att studera vilka toppar som försvinner eller består från 1H-NMR-spektra före och efter
reaktionen kan man på ett enkelt sätt analysera reaktionen som skett. Exempelvis kan man se
huruvida reaktionen var fullständig eller ej, om det finns kvar oreagerade reaktanter, vilka produkter
som bildades, och vilka eventuella föroreningar som finns i provet.
En del av reaktionsblandningen löstes upp i CDCl3 och infördes i ett NMR-rör. Följande 1H-NMRspektrum erhölls för reaktionsblandningen före reaktionen hade startats genom tillsats av CalB:
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1

Figur 13: H-NMR för reaktionsblandning före reaktion startats

Reaktionsblandningen värmdes därefter upp till 75˚C och rördes om med magnetomrörare i ett dygn.
1
H-NMR-spektrum efter reaktion:

1

Figur 14: H-NMR av oligomer
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3.2.3. MALDI-ToF-analys av oligomerer
De erhållna oligomerernas molekylvikt analyserades med MALDI-ToF. Provet tillreddes genom att
först blanda 1 mg av erhållen polymer med 1 ml THF. 5 μl av denna lösning blandades sedan med 20
μl av matrisen DHB och 1,5 μl av saltet NaTFA. Följande masspektrum erhölls:

Figur 15: MALDI-ToF-masspektrum för oligomer
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4. Diskussion
4.1 Extraktion av EFA från näver
Vid det första försöket användes en tidigare mald bark bestående av både ytter- och innerbark.
Denna gav en mörkbrun blandning med NaOH. Efter neutralisering med H2SO4 och förvaring i kyl över
natten erhölls endast en brun fällning som antas vara samma rester av bark som separerades efter
den första centrifugeringen.
Försök två och tre gav båda två fällningar. En ljusbrun och en mörkare brun fällning kunde ses efter
neutralisering med H2SO4 samt förvaring i kyl i minst ett dygn. Den mörkare fällningen antas vara
densamma som i försök ett medan den ljusbruna antas vara den eftersökta fällningen.
Ett nytt försök gjordes där innerbarken avlägsnades så att endast ytterbark maldes. Denna näver var
mer porös och därför mer svårimpregnerad då den delvis flöt ovanpå NaOH-lösningen. Efter
återloppskokning blev denna dock impregnerad och en ljusbrun blandning erhölls. Endast den
ljusbruna fällningen kunde ses efter neutralisering med H2SO4 samt förvaring i kyl minst ett dygn.
Omkristallisation av extraktion ett och två resulterade inte i någon produkt. Ett tredje försök gav
liknande resultat. Möjliga anledningar till att försök två och tre inte fungerade som förväntat tros
bero på påfyllnad av vatten vid invägning före centrifugering. Vattnet tros ha hydrolyserat
monomeren vilket påverkar att den inte fälls ut efter surgörningen. En annan orsak tros även vara att
pH-sänkning har gjorts för fort och då bidragit till att fel pH erhållits. Näverkvalitén kan även påverka
mängden EFA som fälls ut.
Vid det fjärde försöket minimerades användningen av vatten innan centrifugering och sänkning av pH
gjordes mer varsamt. Efter omkristallisation erhölls monomeren som en brun fällning istället för ett
gulvitt pulver vilket pekade på att föroreningar fanns i produkten eller eventuellt att monomeren
delvis reagerat och bildat dimerer. TLC- samt 1H-NMR-analys bekräftade detta vilket kan ses genom
att jämföra figur 16 med figur 12.
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Utbytet var dessutom lågt, endast 12 %. Tidigare extraktioner av EFA med samma metod har gett ett
utbyte uppemot 60 % [5].

1

Figur 16: H-NMR av oren EFA

Det föreslås att en av föroreningarna i provet är betulin, en vanligt förekommande molekyl i näver.
Detta på grund av en dubblett vid 3,7 ppm, en dubblett vid 3,3 ppm samt en dubbel dubblett vid 3,2
ppm som överensstämmer med betulins förväntade 1H-NMR-spektrum [19]. Dessutom finns en rad
toppar kring 1 ppm som potentiellt också skulle kunna tillskrivas betulin.

Figur 17: Betulin

En anledning till förekomsten av betulin i provet är möjligtvis att pH sänktes till en felaktig nivå under
extraktionen, vilket ledde till att betulin fälldes ut. Detta kan dessutom förklara det låga utbytet av
EFA under extraktionen.
4.1.1 1H-NMR-spektrum av tidigare extraherad EFA-monomer
Vid jämförelse med tidigare 1H-NMR-spektrum av EFA kunde det konstateras att detta prov var
renare än det från den fjärde extraktionen. Utöver toppar från EFA, som är markerade enligt figur 18
och figur 19, kan dock ytterligare ett antal toppar ses. Trippletten precis till höger om topp e tyder på
att provet kan innehålla föroreningar. Övriga oidentifierade toppar antas vara någon typ av
förorening som inte kunnat bestämmas. I spektrumet för EFA-monomeren (figur 18) finns en triplett
vid 4,05 ppm. Denna triplett är typisk för en esterbindning vilket antyder att vi har en dimer redan
innan polymerisationen har ägt rum.
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Följande matchning av toppar i spektrumet med väteatomer i EFA-strukturen kunde fastslås:

1

Figur 18: H-NMR-spektrum av EFA med identifierade toppar

1

Figur 19: Toppar i H-NMR-spektrum i EFA

4.2 Polymerisation av EFA med DA via enzymkatalys
På grund av tidsbrist beslutades det att polymerisationen skulle påbörjas trots att monomeren ej var
ren. Detta har troligtvis påverkat resultaten efter polymerisationen.
Genom att jämföra NMR-spektra från före och efter polymerisationen (figur 13 och 14) kan det ses
att en reaktion har skett då spektrumet har ändrats. Eftersom CalB katalyserar polymerisationen så
tros detta ha skett. Epoxidgruppen har sin topp vid 2,9 ppm som kvarstår efter reaktionen vilket
stämmer överens med enzymkatalysens selektivitet och att endast ändgrupperna på monomeren
skulle deltagit i reaktionen. Den stora singletten vid 3,67 ppm innan polymerisationen påbörjades
(figur 13) är från väteatomerna i DA:s metylgrupper. Dessutom kan förändringar ses i området 1 och
1,7 ppm som också kommer från DA. För förväntat 1H-NMR-spektrum för DA se bilaga 5.
Utifrån förändringen mellan NMR-spektra i figurerna 13 och 14 ser man att DA reagerat med EFA
eftersom det finns en ny singlett vid 3,9 ppm. Dock finns det kvar en singlettopp vid 3,67 ppm, vilket
tyder på att inte all DA har reagerat. Denna singlettopp motsvarar väteatomer i DA:s metylgrupper.
Man kan även se att tripletten vid 3,65 ppm försvinner vilket tyder på att all EFA reagerat.
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Tripletten vid 4,05 ppm kvarstår före samt efter polymerisationen. Efter polymerisationen ser
toppens integral större ut.
Det kan finnas flera olika anledningar till den oreagerade DA:n. Reaktionen kan ha avbrutits i förtid,
vilket skulle resultera i att inte all tillsatt DA respektive EFA reagerat. Ett annat möjligt scenario är att
molförhållandet mellan EFA och DA var felaktigt. Vid uppvägning av EFA antogs att hela provet var
rent, det vill säga bestod helt av EFA. Detta antagande gjordes för att andelen föroreningar i provet
var svår att uppskatta. Därmed kan för mycket DA ha tillsatts i förhållande till EFA.
Masspektrumet på oligomeren från MALDI-ToF-analysen var svårläst. Detta kan bero på att den
använda matrisen DHB delvis överlappade med toppar från oligomeren på grund av deras liknande
molekylvikter. Det ses att molekyler med höga molvikter har bildats samt att en periodicitet med
liknande toppar finns. Detta pekar på att de olika samlade topparna är oligomerer vid olika DP.
Troligen är första samlingen oreagerade monomerer följt av DP1 i andra samlingen samt DP2 i den
tredje samlingen. Bristen på föreningar av högre molekylvikt, det vill säga högre DP, kan återigen
bero på att molförhållandet mellan EFA och DA var förskjutet mot DA, vilket gynnar lägre DP.

Figur 20: Tolkning av trender i MALDI-ToF-masspektum

Den ämnade reaktionen för DP3 är att tre EFA först reagerar med varandra och bildar en kedja.
Kedjeändarna blockeras sedan från vidare reaktion genom att reagera med DA. Om man istället har
ett överskott av DA kommer kedjor att termineras i förtid, vilket resulterar i många korta kedjor.
Dessutom kommer inte all DA att reagera, vilket syns på det erhållna 1H-NMR-spektrumet efter
reaktionen (se figur 14).
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Efter polymerisationen hade provet övergått från en flytande vätska till en högviskös massa. Detta
tyder även på att polymerisation har ägt rum. Massan var så högviskös att magnetomrörningen hade
upphört. Då polymerisationen utfördes under natten är det svårt att säga när omrörningen
upphörde.

4.3 EFA som kemisk byggsten
EFA har på grund av dess mångsidiga kemiska struktur stor potential att användas för syntes av
polymerer. Dessa polymerer skulle kunna ersätta traditionellt oljebaserade material. Epoxigruppen i
EFA erbjuder möjligheter till olika kemiska modifieringar, däribland tvärbindning av polymererna för
att bilda nätverk.
EFA kan polymeriseras med en rad olika ändgrupper (4). Detta leder till ytterligare flexibilitet. Istället
för DA skulle till exempel etylenglykolmetakrylat kunna användas. Denna kan sedan användas för att
generera tvärbindningar genom radikalpolymerisation med en fotoinitiator. Detta ger två möjligheter
till tvärbindning och därmed kan slutproduktens kemiska struktur samt egenskaper modifieras och
skräddarsys för önskat ändamål. Möjligen skulle man därmed kunna reducera mängden additiv för
att på så sätt modifiera materialegenskaper.
En möjlig fortsättning på detta projekt skulle vara att använda termisk polymerisation för att
tvärbinda EFA-DA-oligomererna. Om denna metod skulle visa sig vara framgångsrik skulle det
innebära en rad fördelar jämfört med tidigare metoder för tvärbindning. Användning av
lösningsmedel skulle kunna minimeras eller uteslutas helt. Det skulle heller inte finnas något behov
av en initiator som vid katjon- eller radikalpolymerisation. Termisk tvärbindning skulle därmed leda
till en miljövänligare och billigare process.

4.4 Potentiella framtida användningsområden
Genom att använda olika ändgrupper kan polymerer baserade på EFA tvärbindas olika vilket ger stora
möjligheter för framställning av olika material. Detta ger ett brett användningsområde.
Många bindemedel är akrylat- och epoxibaserade och därmed skulle polymerer baserade på EFA
kunna användas som bindemedel i färg och lim [20]. Dessa skulle ha fördelen att de kan tillverkas
från förnyelsebara råvaror samt att de kan modifieras kemiskt för att passa ändamålet. Om
processen utvecklas till att bli mer kostnadseffektiv samt att ett förhöjt och stabilt utbyte uppnås
skulle detta kunna bli ett aktuellt användningsområde.
Eftersom material baserade på EFA eller polymeriserad EFA till stor del är outforskade kvarstår
mycket forskning inom området.
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5. Slutsatser
Utifrån 1H-NMR-spektra kan man se att epoxigruppen finns kvar efter polymerisationen. Detta tyder
på att enzymet CalB katalyserar den önskade reaktionen. CalB är alltså så selektiv som den antogs
vara. Selektiviteten hos enzymet möjliggör utförandet av dessa typer av reaktioner där man vill
behålla en annars reaktiv funktionell grupp.
Det fjärde försöket där användningen av vatten minimerades samt neutraliseringen med H2S04
gjordes varsamt gav bäst resultat. Detta tyder på att metoden är känslig för varierande pH. Genom
att fylla på med vatten i behållarna för att balansera centrifugen har mängden vatten troligen
förändrat pH på lösningen däri. Detta kan vara förklaringen till att två fällningar erhölls för försök två
och tre. En av dessa borde varit EFA. Vid den fjärde extraktionen erhölls endast en fällning, vilken
innehöll EFA. I de tidigare försöken har neutraliseringen inte skett tillräckligt varsamt vilket innebär
att undersökningen av pH skett innan syran fördelat sig homogent i lösningen. Därmed har ett
felaktigt pH-värde uppmätts.
Efter utförandet av ett flertal extraktioner i projektet med mycket varierande resultat och jämförelse
med extraktioner utförda av andra kan det konstateras att extraktionsmetoden inte är stabil. Utbytet
av EFA varierar stort. Vid jämförelse av det erhållna utbytet med tidigare försök är spannet för
utbytet väldigt brett, 60 – 12 % [6]. Slutsatser som kan dras från denna observation är att processen
är känslig för förändringar. En faktor som kan påverka processen är behandlingen av barken. Det är
endast ytterbarken, som innehåller suberin, som är relevant för denna process. Efter den första
extraktionen konstaterades att om andra delar av barken utöver ytterbarken användes fungerade
inte extraktionen som tänkt. Innehållet av EFA varierar från träd till träd vilket är en ytterligare
bidragande faktor till det varierande utbytet.
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