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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilken effekt cellulosakedjornas polymerisationsgrad (D.P.) har 
på styrkan i nanofibrillerad cellulosafilm (NFC-film). Detta är av intresse på grund av tidigare 
studier som indikerar att både filmstyrkan och töjningen hos NFC-film ökar med ett ökande D.P. 
hos materialet som NFC produceras ifrån, samt att starkare NFC-filmer önskas tas fram. En ökad 
styrka och töjning hos NFC-filmer är viktigt för att kunna utöka användningsområdet för filmen, 
t.ex. inom applikationer som beständiga displayers eller till förpackningar.  

I denna studie framställdes NFC system genom att först hydrolysera ett bomullsmaterial med 
högt D.P. till olika grader. Bomullen karboxymetylerades därefter för att sedan homogeniseras 
till NFC. Avslutningsvis, framställdes filmer baserade på de olika NFC systemen, vars mekaniska 
egenskaper undersöktes för att utvärdera effekten av D.P. Dragtesten som utfördes på filmerna 
visade på att dragindexet (TSI) var det som påverkades mest markant av D.P. variationen. Det 
tycktes finnas en kritisk gräns för D.P. ≤ 2600, under vilken styrkan sjunker medan en icke 
nämnvärd förändring av styrkan sker över gränsen.  

  



 

  

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of the degree of polymerization (D.P.) of 
cellulose on the strength of nanofibrillated cellulose film (NFC-film). The interest to investigate 
this effect is based on earlier studies, which have shown results that indicate on an increasing 
strength and strain for the films with an increasing D.P. of the material from which the NFC is 
produced. The desire to produce stronger NFC-films is also a reason for the study. Both an 
increased strength and strain are desired in the NFC-films, because it would expand the possible 
use of the films, for example as displays and in packaging applications.  

In this study, the NFC systems were prepared by first hydrolyzing the cotton linters, which had a 
high D.P., to different degrees. Then the cotton systems were carboxymetylated and 
homogenized. Finally, the films were prepared from the different NFC systems, whose 
mechanical properties were studied to evaluate the effect of D.P. The tensile tests that were 
performed on the films showed that the tensile strength index (TSI) was most significantly 
affected by the D.P. variation. There seemed to be a critical limit for D.P. at ≤ 2600, below which 
the strength decreases while a non-significant change in strength occurred above. 
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1. Introduktion 

Cellulosa är en viktig naturlig polymer, bestående av D-glukosenheter, som finns över hela 
världen med en nästan outtömlig råvarukälla. Historiskt sett har cellulosa använts i form av trä 
och växtfibrer i flera tusen år som t.ex. energikälla, till byggmaterial, papper och för tillverkning 
av kläder. Cellulosa som material har dessutom fördelen av att vara förnybart. De senaste 150 
åren har cellulosan använts i form av kemiskt råmaterial, vilket har lett till att nya material och 
nya användningsområdet skapats. Sedan 1980-talet har tillverkningen och utnyttjandet av 
cellulosa i en ny form, nanocellulosa, växt fram. Intresset och forskningen kring nanocellulosan 
har sedan ökat avsevärt under 2000-talet (Isogai, 2013, Klemm, et al., 2011).   

Nanocellulosa har önskvärda egenskaper både från cellulosa, t.ex. en bred kemisk modifierings-
kapacitet, och med avseende på dess nanodimensioner som framför allt ger materialet en större 
ytarea vilket resulterar i en bättre och mer effektiv interaktion med dess omgivning (Klemm, et 
al., 2011). Nanocellulosa kan delas in i flera grupper, där de tre huvudgrupperna är bakteriell 
nanocellulosa (BNC), nanokristallin cellulosa (CNC) och nanofibrillerad cellulosa (NFC). Denna 
indelning beror delvis på råvarukälla och/eller valet av framställningsmetod. Typiska källor för 
framtagandet av CNC och NFC är trä, bomull, lin, hampa, jordbruksrester samt cellulosa från 
alger. Framställningen av NFC och CNC sker sedan via så kallade top-down-processer där 
nanocellulosan frigörs genom mekanisk bearbetning efter kemisk behandling av cellulosa-
fibrerna. För framtagningen av BNC, som istället sker via en bottom-up-process, används 
sockerarter och alkoholer med låg molekylvikt för att bygga upp polymerkedjor (Klemm, et al., 
2011). I Figur 1 ges en överblick av den hierarkiska strukturen för cellulosamassans fibrer. I 
figuren syns först trädet, som representerar cellulosakällan, följt av den enskilda fibernivån, 
vidare till mikronivå som följs av nanonivå och nivåerna avslutas sedan med cellulosakedjan 
bestående av glukospolymerer. På nanonivån (nanocellulosa) har fibrillerna en diameter på < 
100 nm och en längd på flera mikrometer (Klemm, et al., 2011). Det finns flera intressanta 
användningsområden för nanocellulosa som material, och det är i dagsläget NFC som är av störst 
intresse. Detta grundas i att NFC är både enklare och billigare att framställa i stora kvantiteter, 
jämfört med BNC som inte kan framställas tillräckligt snabbt och CNC som blir väldigt dyrt att 
producera i stora kvantiteter, vilket bidrar till att NFC lämpar sig bättre för tillverkning i 
industriell skala (Lindström, et al., 2014).  

NFC kan användas till mycket, t.ex. till filmer, se Figur 2. NFC-filmer har utmärkta 
barriäregenskaper (Khali, et al., 2014, Lavoine, et al., 2012) vilket bygger på att fibrillerna, tack 
vare deras nanodimensioner, skapar en tät struktur som förhindrar eller gör det svårt för t.ex. 
gaser att passera. NFC-filmerna kan framställas med olika grad av transparens. Detta är ett 
resultat av att fibrillerna reflekterar väldigt lite ljus som följd av deras nanodimensioner (Siro, et 
al., 2011). De goda barriäregenskaperna och möjligheten att skapa transparanta filmer bidrar till 
att NFC-film i framtiden skulle kunna användas till t.ex. förpackningar och som displaymaterial. 
NFC kan även användas som tillsats 
(liten mängd) eller i kompositer (större 
mängd). NFC används exempelvis som 
tillsats inom pappersindustrin för att 
öka styrkan i papperet (Brodin, et al., 
2014). Den ökade styrkan är ett resultat 
av att NFCn placerar sig mellan fibrerna 
i pappret och därmed ökar ytarean, 
vilket stärker interaktionerna mellan 
papprets fibrer. NFC kan även användas 
i polymerkompositer, för att öka t.ex. 
styrkan, vilket är ett resultat av NFCs 
egenskaper som hög hårdhet och hög 
modulstyrka. NFC bildar även ett 
nätverk i polymerkompositen som 

Figur 1. Hierarkisk struktur av cellulosa. (Aspler, et 
al., 2013) 
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bidrar till att de påfrestningarna som produkten 
utsätts för fördelas över materialet (Klemm, et al., 
2011, Berglund, et al., 2005). Andra användnings-
områden för NFC är inom läkemedels- och 
kosmetikaapplikationer eller som kalorisnålt för-
tjockningsmedel i livsmedel, vilket NFC passar till 
delvis på grund av dess icke toxiska, hydrofila och 
reologiska egenskaper (Klemm, et al., 2011).  

För framställningen av NFC finns det i dagsläget ett 
flertal olika mekaniska metoder för delaminering av 
cellulosafibrer för att frigöra dess fibriller. Exempel 
på dessa är homogenisering (HPH), högskjuvnings-
raffinering (high-shear refining), malning och 
kyrogen krossning, vilket innebär krossning vid 
mycket låg temperatur. Vid HPH-metoden passerar 
en cellulosa-suspension genom ett mycket smalt 
munstycke under högt tryck in i en behållare. En 
hög hastighet och ett högt tryck tillsammans med 
stöt- och skjuvkrafter hos vätskan leder sedan till att cellulosafibrerna delamineras (Khali, et al., 
2014, Isogai, 2013). 1983 användes HPH för första gången industriellt för att delaminera träfiber 
till nanodimensioner. Energiförbrukningen var dock mycket hög, 25 000 kWh/ton (Klemm, et 
al., 2011), vilket berodde på att massan behövde passera genom homogenisatorn multipla 
gånger. Detta, tillsammans med igensättningsproblem av apparaturen, bidrog till att metoden 
inte var lämplig i kommersiella sammanhang. En hög energiförbrukning är dock ett 
återkommande problem för delamineringsprocesser, vilket har lett till att olika förbehandlings-
metoder tagits fram för att effektivisera delamineringsprocesserna. Förbehandlingarna kan t.ex. 
ha som syfte att dra ner på antalet nödvändiga passager vid HPH (Khali, et al., 2014).  

Det har tagits fram ett flertal olika kemiska förbehandlingar, utav vilka några lämpar sig bättre 
för modifiering av cellulosamassa i industriell skala. Förbehandlingarna bidrar bland annat till 
att delamineringsprocessernas energiförbrukning kan reduceras markant samt att problem som 
igensättning av apparatur kan reduceras/undvikas. Kemiska förbehandlingar som lämpar sig för 
industriell skala är karboxymetylering, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) oxidation 
och enzymbehandling (Khali, et al., 2014). Karboxymetylering är en ytmodifieringsmetod vars 
syfte är att ge fibrerna en negativt laddad yta genom att förse cellulosapolymererna med 
karboxylgrupper (COO-). Laddningarna hos karboxylatgrupperna ger upphov till repulsiva 
elektrostatiska krafter, vilket i sin tur främjar delamineringen av cellulosan till nanoskala. 
Genom att kombinera användningen av karboxymetylering och HPH kan det tas fram mycket 
väldelaminerade nanofibriller, med en diameter på 5–15 nm (Khali, et al., 2014, Klemm, et al., 
2011). Den förväntade reaktionen vid karboxymetylering är angiven i ekvation 1.   

𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝑂𝐻 + 𝐶𝑙𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝑂𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂    (1) 

Syftet med detta projekt är att undersöka om polymerisationsgraden (D.P.) hos cellulosa-
massans polymerkedjor har någon effekt på styrkan i NFC-film. Detta är av intresse då filmerna 
idag är för svaga, och töjbarheten är låg. En ökad filmstyrka och töjbarhet önskas, för att utöka 
användningsområdet för NFC som material, exempelvis för att kunna producera 
tredimensionella produkter som förpackningar eller beständiga displayer. Inspirationen till 
studien kommer ifrån (Henriksson, et al., 2008) publikation som visade på att höga styrkor och 
töjningsvärden kan uppnås med ett ökat D.P. hos cellulosamassans polymererkedjor, se Figur 3. 
Det är viktigt att poängtera att det är D.P. hos cellulosakällan som ska undersökas och inte det 
D.P. som nanofibrillerna kommer ha i den slutliga NFC-filmen.   

Figur 2. NFC-film producerad från bomull 
med D.P. 227. 
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Målet med studien är att framställas NFC genom karboxymetylering och homogenisering av 
bomull, med olika D.P. och framställa NFC-filmer, genom vakuumfiltrering och torkning i ugn. 
NFC-filmernas styrka ska sedan testas i ett dragtest vars resultat ska jämföras mellan systemen 
med avseende på deras D.P.  

Hypotesen för studien är att ett högt D.P. borde ge en positiv effekt på styrkan i filmen, vilket 
grundar sig i den ovan nämnda publikationen samt att en ökad längd (och därmed ökad 
molekylvikt) generellt verkar positivt för polymerers mekaniska egenskaper, som t.ex. styrkan 
(Ram, 1997).  

Projektets avgränsningar hålls till råvarukällan bomull, vilket grundas i att bomullen som valts 
har ett högre D.P. än hos vanligt förekommande träfibrer.   

Figur 3. Tidigare utförda test på NFC-film med avseende 
på styrkan (Henriksson, et al., 2008), där styrkan (stress) 
och töjningen (strain) ökar med D.P.-värdet hos cellulosa-
polymeren.  
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2. Praktiska försök 

Projektets praktiska försök innefattade framställningen av NFC-filmer med varierande D.P. från 
bomull som cellulosakällal. Framställningen av NFC-filmerna bestod av; förbehandling av 
bomullen (uppslagning, tvättning samt malning), kemisk förbehandling som innefattade 
hydrolys för förändring av D.P. samt karboxymetylering för ytmodifiering av fibrerna, 
homogenisering som delamineringsprocess och till sist tillverkning av NFC-filmerna med hjälp 
av vakuumfiltrering och torkning i ugn. Filmernas styrka testades avslutningsvis i ett dragtest.  

2.1. Material 

Bomullen som användes för projektet var av graden DVE och inköpt från GP Cellulose i USA, från 
deras fabrik i Memphis. Bomullen levererades i ark och enligt produktbladet hade den ett typiskt 
D.P. på 7940.  

De kemikalier som användes i försöken var saltsyra, etanol, monoklorättiksyra, isopropanol, 
natriumhydroxid, metanol, ättiksyra samt natriumvätekarbonat, vilka samtliga var av puriss 
grad. Genom hela studien användes destillerat vatten om inget annat står angivet.  

2.2. Metoder 

2.2.1. Hydrolys 

Bomullsark delades upp i mindre bitar och vägdes in till 30 gram torrtänkt bomullsmassa och 
blötlades i destillerat vatten över natten. Dagen därpå slogs bomullen upp i en uppslagare med 
30000 varv och vakuumfiltrerades sedan till en kaka. Massakakan som erhölls tvättades därefter 
i en 0,01 M HCl-lösning, vilken bereddes med 2000 ml destillerat vatten och 20 ml 1 M HCl. 
Bomullen låg i lösningen, vars pH hölls vid 2, under 30 minuter (pH kontrollerades med en pH-
mätare vid start samt efter att 30 minuter passerat). Massan sköljdes sedan i en Büchnertratt 
med destillerat vatten till dess att destillatets konduktivitet låg under 5 S/cm. Massakakan var 
därefter i H+ -form. Till den H+ laddade massan tillsattes destillerat vatten till en totalvikt på 300 
gram uppnåddes, varpå massan maldes i en PFI-kvarn med 4000 varv. Därefter slogs massan 
upp ytterligare en gång men med 10000 varv och vakuumfiltrerades till en kaka.  

I nästa steg tillsattes destillerat vatten till den förbehandlade bomullen så att en totalvikt på 
3000 gram uppnåddes, varpå vattnet med bomullen värmdes upp till ca 60 C. Till bomullen 
tillsattes det sedan en varierande mängd (0,08–81 gram) 37 % (v/v) HCl under omrörning. 
Provblandningen fördes sedan över till en 5 l rundkolv i vilken provet fick koka upp och reagera 
under 15 minuter. Därefter fick provet svalna, ca 30 minuter, innan massan filtrerades i en 
Büchnertratt och sköljdes med omkring 6 l destillerat vatten. Från den erhållna massakakan togs 
det ut ett representativt delprov för viskositetsanalys samt två mindre delprov för kontroll av 
massans torrkoncentration.  

2.2.2. Karboxymetylering 

Först utfördes ett lösningsmedelsbyte från vatten till etanol hos bomullskakan, 30 gram 
torrtänkt bomull, genom att massan placerades i en bägare med 275 ml 96 % (v/v) etanol där 
den fick ligga under 10 minuter, för att sedan bli filtrerad i en Bünchertratt. Etanol-
blötläggningen och filtreringen av massan upprepades sedan 3 gånger. Efter lösnings-
medelsbytet tillreddes en lösning av ca 2,8 gram monoklorättiksyra (ClCH2COOH) och 137 ml 
isopropanol, i vilken massan fick ligga i under 30 minuter för att bli impregnerad.  

Inför nästa steg bereddes en lösning av ca 4,4 gram NaOH i 137 ml metanol. Då denna är 
svårlöslig tillfördes värme medan den stod under omrörning. NaOH-lösningen tillsattes sedan 
till 545 ml isopropanol i en 5 l rundkolv och värmdes till nästan kokning, varpå den 
impregnerade massan tillsattes i små mängder, på grund av risk för stötkokning. Provet fick 
sedan reagera/koka i 1 timme, varefter provblandningen fick svalna innan den filtrerades i en 
Bünchertratt och tvättades med ca 6 l destillerat vatten. Därefter sköljdes massan med 0,1 M 
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ättiksyra (ca 3,3 gram CH3COOH i 545 ml destillerat vatten) vilket följdes av 5 l destillerat vatten. 
Massan placerades därefter i en lösning av 21,8 gram NaCHO3 och 545 ml destillerat vatten 
under 60 minuter. Avslutningsvis sköljdes massan med ca 5 l destillerat vatten och filtrerades 
till en kaka.  

2.2.3. Mekanisk delaminering 

Först förbereddes en 1,0 % (w/w) NFC-suspension på ca 1000 ml. Bomullen vägdes in och 
destillerat vatten tillsattes, varpå materialet finfördelades med hjälp av propelleromrörning 
under ca 3 timmar. Det togs därefter ut två delprov som torkades i ugn över natten för kontroll 
av suspensionens koncentration. När suspensionens koncentration var känd, och vid behov 
korrigerad, ställdes suspensionen under propelleromrörning i ca 15 minuter. Därefter 
homogeniserades (Microfluidics, M-110EH-30) massan med ett tryck på 1700 bar till NFC.  

2.2.4. Viskositetsanalys 

Viskositeten hos respektive massa analyserades enligt svensk standard SS-ISO 5351:2010, både 
innan karboxymetylering och efter homoginisering. Utifrån de erhållna viskositetsvärdena 
beräknades sedan de olika systemens D.P. med antingen ekvation 2 eller 3 (Marx-Figini, 1978):  

 

𝜂 = 2,28 ∙ 𝐷. 𝑃.0,78  om D.P. > 950   (2) 

𝜂 = 0,42 ∙ 𝐷. 𝑃.  om D.P. < 950   (3) 

 

Där 𝜂 = viskositeten i ml/g.  

2.2.5. Konduktometrisk titrering 

Från den karboxymetylerade massan togs ett delprov på ca 4 gram som tvättades till H+-form, 
enligt samma tvättmetod som användes under förbehandlingen (se avsnitt 2.2.1.).  

Av H+ massan togs det sedan ut ca 1 gram som placerades i en reaktionskolv, med rundad 
botten, till vilken det tillsattes 5 gram 0,01 M HCl och 10 gram 0,01 M NaCl. Provet späddes 
sedan upp till en totalvikt på 500 gram med Milliq vatten, varpå en magnetomrörare placerades i 
rektions-kolven. Därefter startades dataprogrammet Tiamo 2.3, som loggade data under 
titreringen, och reaktionskolven placerades i ett termostatbad (25 °C). Över provet placerades 
ett lock och konduktivitetscell, titrandspets samt kvävgasslang doppades ner i provet. Körningen 
startades. När körningen var klar filtrerades provet av på ett förvägt filterpapper och torkades i 
ugn (105 °C) över natten. Det torra provet placerades dagen efter i en exsickator för att svalna 
och vägdes sedan in för att få den exakta provvikten, som sedan matades in i instrumentets 
loggprogram Tiamo 2.3. Programmet räknade därefter ut provets totalladdning.  

Totalladdningen användes sedan för beräkningen av D.S. (degree of substitution) hos provet, 
vilket anger antalet laddade grupper per glukosenhet, med hjälp av ekvation 4:  

 

𝐷. 𝑆. =
162

(
1

𝑇𝑜𝑡.  𝑙𝑎𝑑𝑑.
∙106)−80

     (4) 
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2.2.6. Reologitest 

Reologitestet utfördes för att fastställa det optimalta antal passager genom homogenisatorn, det 
vill säga antalet passager som krävs för att maximal delaminering ska ha uppnåtts. Delproven för 
analysen togs ut efter 1, 2, 3, 5 och 7 passager genom homogenisatorn.  

Proverna förvarades först i ett kylskåp vid 5 °C under minst 3 dygn, varpå de ställdes i 
rumstemperatur över natten innan testet utfördes. Reologitestet utfördes med hjälp av en 
Kinexus stresskontrollerad rotationsreometer (Malvern Instruments, UK) tillsammans med 
program-varan rSpace (Malvern Instruments, UK). En koncentrisk metallcylinder av standarden 
ISO 3219/DIN 53019 användes, där avståndet mellan räfflorna var mellan 300 och 1000 µm. 
Cylindern hade en diameter på 25 mm och var 37,5 mm lång, medan behållaren hade en 
diameter på 27,5 mm och en vägghöjd på 62,5 mm. Mätningarna utfördes med ett arbetsgap på 
9,15 mm vid 25 °C. Analysen startades med att provet skjuvades vid 100 s-1 under 1 minut i 
mätkammaren för att jämna ut heterogenisiteten i provet, varpå provet fick vila i 2 minuter för 
att jämvikten skulle ställas in. Därefter startades mätningarna av deformationen hos gelen som 
mättes genom svepmätningar i intervallet 0,01 till 100 % vid 1,592 Hz.  

2.2.7. Framtagning av NFC-film 

Den 1 % (w/w) NFC späddes till 0,1 % (w/w) med destillerat vatten. Suspensionen stod under 
omrörning över natten och avluftades nästa dag under svag omrörning med vakuumsug. 
Vakuumfiltreringsutrustningen, se Figur 4a, till filtreringen av suspensionen ställdes iordning 
med ett 0,65 µm DVPP filtermembran. Det vägdes upp 125 g NFC-suspension (0,25 g torrtänkt) 
per film för att få den önskade ytvikten på 30 g/m2 (trattens diameter = 7,2 cm). Innan 
suspensionen filtrerades kontrollerades det med hjälp av ett vattenpass att utrustningen stod 
plant (medan vakuumsuget var på). Vakuumet stängdes sedan av och suspensionen hälldes 
mycket försiktigt ner i filtertratten med hjälp av en glasstav, utan att några luftbubblor drogs 
med ner i suspensionen. Därefter sattes vakuumet på igen och stod på i ca 24 timmar. Den något 
fuktiga NFC-filmen plockades sedan ut på sitt filterpapper och placerades i en torkram, se Figur 
4b, som försiktigt spändes åt. Torkrammen placerades därefter i en ugn (55 °C) under 7 timmar 
och fick sedan svalna innan ramen skruvades upp och NFC-filmen plockades ut. För varje system 
togs det fram minst tre stycken filmer.  

2.2.8. Dragtest 

Innan dragtestet utfördes placerades NFC-filmen under (minst) ett dygn i ett klimatrum (23 °C, 
50 % RH). Därefter skars provremsor (minst fyra per film) på 45 mm * 6 mm. Dragtestet 
utfördes sedan vid 23 °C och 50 % RH med en MTS (Teststar IIS controller, MTS, USA). Avståndet 
mellan klämmorna var 30 mm, och mellan klämmorna monterades filmremsan vars styrka 
mättes med en draghastighet på 100 % per minut.  

  

Figur 4. a) Vakuumfiltreringsanordning, b) Torkram för NFC-film.  
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3. Resultat  

Efter hydrolysen utfördes en viskositetsanalys för att kontrollera att de olika mängderna tillsatt 
HCl genererat olika D.P. hos massorna, resultaten från analysen syns i Tabell 1 och visar på att 
D.P. minskar med en ökad mängd tillsatt HCl. Beräkningen av D.P. för system 0 till 3 gjordes med 
ekvation (2) och med ekvation (3) för system 4 och 5.  

Tabell 1. Resultat från viskositetsanalys av hydrolyserad massa. 

System Benämning HCl* [g] Tid** [min] Viskositet [ml/g] D.P. 

0 Bomullsark - - 1972 7319 

1 BK1 0 0 1960 7260 

2 BH008-15 0,08 15 1250 4017 

3 BH08-15 0,8 15 887 2556 

4 BH8-15 8 15 372 885 

5 BH81-15 81 15 96 227 

* Mängd tillsatt HCl vid hydrolys. 
** Reaktionstid vid hydrolys.  

 
För att kontrollera massornas totalladdning efter karboxymetyleringen utfördes det en 
konduktometrisk titrering. Totalladdningen och D.S. för samtliga system syns nedan i Tabell 2. 

Tabell 2. Resultat från konduktometrisk titrering 

System Benämning Total laddning [µekv/g] D.S. 

1 BK1 537 0,09 ± 0,001 

2 BH008-15 491 0,08 ± 0,002 

3 BH08-15 519 0,09 ± 0,004 

4 BH8-15 472 0,08 ± 0,000 

5 BH81-15 412 0,07 ± 0,001 

 

Resultatet från reologitestet, av 
BK1, syns i Figur 5, där 
elasticitetsmodulen (G’) satts 
som funktion av antalet passager 
som utförts under HPH. Det 
framgår att G’ ökar markant 
mellan 1 och 2 passager, varefter 
skillnaden avtar alltmer mellan 
passagerna. Enligt litteraturen 
(Naderi, et al., 2014, 2015) kan 
G’-utvecklingen relateras till 
delamineringsgraden, vilket 
medför att den maximala 
delamineringen kan uppskattas 
vara nådd mellan 5 och 7 
passager, då G’ i stort sett är 
densamma för dessa två. Utifrån 
detta beslutades det att 7 
passager skulle användas för 
delaminering av samtliga system.   
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Figur 5. Elasticitetsmodulen, G’, mot den deformationen 
(strain) för samtliga delprov av BK1 vid reologitest. 
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I Figur 6 ges en visuell överblick av BK1 gelens karaktär efter 1, 2, 3, 5 och 7 passager genom 
homogenisatorn, där en ökande grad av gelaktig karaktär kan urskiljas från vänster till höger.  

 

Figur 6. NFC-massan (BK1) sett från vänster efter 1, 2, 3, 5 respektive 7 passager genom HPH. 

Samtliga resultat från dragtestet finns presenterade i Tabell 3 i bilagan ”Dragtestsresultat”. 
Utifrån de erhållna resultaten från dragtestet var det parametern TSI hos NFC-film som 
påverkades mest av D.P. variationen hos råvarukällans cellulosapolymerer. I Figur 7 syns 
respektive NFC-films TSI-värde plottat mot dess D.P. och det kan ses en utplaning av effekten 
efter D.P. 2600. Töjningen tycks däremot inte påverkas lika markant, men systemet med ett D.P. 
på drygt 200 erhåller en betydligt lägre grad av töjbarhet, se Figur 8.   
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Figur 7. TSI mot massans D.P. för samtliga NFC-filmer 
tillverkade av NFC som gjort 7 HPH-passager. 

Figur 8. Töjning mot massans D.P. för samtliga NFC-filmer 
tillverkade av NFC som gjort 7 HPH-passager. 
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4. Diskussion  

Det kunde bekräftas genom viskositetsanalysen att den hydrolyserade cellulosan fick ett 
minskande D.P. med ökad mängd tillsatt HCl under hydrolysen.  

Resultatet från projektets huvuddel, dragtestet, visade att det var parametern TSI som 
påverkades mest markant med avseende på D.P. variationen. Töjningen var däremot ungefär 
densamma för samtliga system som gjort 7 passager genom HPH, med undantag av systemet 
vars massa hade D.P. 230, som hade en betydligt längre töjbarhet.  

TSI för NFC-filmen ökade med ett ökande D.P. hos massan men tycktes plana ut efter D.P. 2600. 
På grund av det stora hoppet i D.P. mellan system på 2600 och 900 går det inte att säga exakt när 
den egentliga utplaningen sker. Detta gör området intressant för en eventuell närmare 
granskning. Utplaningen som skett indikerar på att det finns en kritisk gräns, där ett ökande D.P. 
hos cellulosakällan inte längre bidrar till en ökning i styrka (mekaniska egenskaper). Detta 
påvisar att en ökning av massans D.P. inte alltid leder till en ökad styrka, vilket motvisar vår 
hypotes som byggde på resultaten i (Henrikson et. al., 2008) publikation. Det bör dock tilläggas 
att olika cellulosakällor och metoder för framställningen av NFC-filmerna har använts, samt att 
det i denna studie även undersökts system med ett högre D.P. värde.  

På grund av att det är massans D.P. som undersökts, inte nanofibrillernas i NFC-filmen, i både 
vår studie och Henrikssons är det svårt att dra en slutsats om D.P. relaterat till filmstyrkan. Detta 
grundas i att det är D.P. hos nanofibrillera som är avgörande för NFC-filmens styrka. Därför har 
förslaget om vidare studier med D.P. för filmernas nanofibriller i fokus föreslagits, vilket är något 
som vi redan börjat undersöka.  

Felkällor som kan ha uppstått under projektet är en ojämn filtrering och torkning, vilket kan 
vara en bidragande faktor till de relativt stora standardavvikelserna som erhållits för systemens 
resultat vid dragtestet.  

5. Slutsats 

Baserat på resultaten som erhållits under projektet kan slutsatsen dras att D.P. hos 
cellulosakällan har en inverkan på NFC-filmens styrka. Det har dock visats finnas en kritisk 
gräns, där ett ökande D.P. hos massans cellulosakedjor inte längre ger en ökning av NFC-filmens 
styrka. Det exakta området för den egentliga utplanningen kan givetvis undersökas närmare, och 
kan även tänkas variera mellan olika cellulosakällor.   
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Bilaga – Dragtestsresultat 

Nedan i Tabell 3 syns resultaten från dragtesten för NFC-filmerna BK1, BH008-15, BH08-15, 
BH8-15 och BH81-15, efter 7 passager genom homogenisatorn.  

Tabell 3. Dragtest för NFC-filmer 7 passager. 

System Benämning TSI 
[kNm/kg] 

Elasticitetsmodul 
[MNm/kg] 

TEA 
[kJ/kg] 

Töjning 
[%] 

1 BK1 173 ± 14 9,6 ± 1,3 8,5 ± 1,5 7,4 ± 0,9 

2 BH008-15 175 ± 15 9,9 ± 1,0 8,5 ± 1,3 7,4 ± 0,8 

3 BH08-15 177 ± 19 8,9 ± 1,6 8,2 ± 1,9 7,0 ± 1,1 

4 BH8-15 148 ± 14 9,9 ± 0,9 6,8 ± 1,4 6,8 ± 1,4 

5 BH81-15 71 ± 11 8,6 ± 1,2 1,8 ± 0,8 3,0 ± 0,9 

 
 

 
 


