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Förord 

Detta examensarbete är ett delprojekt på huvudprojektet ”Sekventiell extraktion av rapshalm”. 

Som delprojekt är den en fortsättning på det första delprojektet ”extraktion av hemicellulosa”. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Elisabet Brännvall för goda råd, diskussioner 

samt den hjälp hon har tillfört. Jag vill även rikta ett stort tack till Ulrica Edlund som har 

hjälpt samt tillfört positiv energi under projektets gång, både som handledare och examinator. 

Ett stort tack till Antonia Svärd för god och praktisk handledning från start till stopp under 

projektet. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack och uppskattning till Serwan Salim, min projektkamrat 

som behandlade delprojekt 1. 

Cyrus Mahdavi Izadi 

Stockholm, december 2015  
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Sammanfattning 
Med rapsfrön som en eftertraktad produkt från raps kvarstår rapshalm, vilket anses vara en 

avfallsprodukt. Dock är rapshalmen en god källa till biopolymerer och kan spela en potentiell 

roll som råvara till materialframställning. 

Det övergripande målet med detta examensarbete var att fullständigt separera lignin och 

cellulosa från varandra i den halmrest som återstår efter hydrotermisk extraktion av rapshalm 

vilket delprojekt 1 har behandlat. Den huvudmetod som har tillämpats under projektet var 

alkalisk delignifiering, med bestämd tid, temperatur och koncentrationen NaOH. Två prover 

av halmrester valdes för behandling i detta projekt varav den första har extraherats med 

närvaro av bikarbonat som buffertlösning medan den andra har extraherats vid en högre 

temperatur. Ytterligare metoder för att erhålla lignin och cellulosa var ligninfällning och 

defibrering. Av den erhållna cellulosamassan framställdes papper. 

De erhållna produkterna med kolhydratanalys (IC), askhalt (TGA), och bestämning av 

funktionella grupper (FTIR). Cellulosamassan analyserades med SEM och ljusmikroskopi. De 

framställda pappersarken analyserades med dragprovning för bestämning av mekaniska 

egenskaper. 

Det totala utbytet av lignin inte så högt, en tredjedel av ligninmängden i rapshalm. Det första 

provet gav ett högre utbyte än det andra, däremot gav det andra ett mer ligninrikt utbyte. 

Fibermassan från det andra provet hade en högre halt cellulosa. Mikroskopianalyser visade att 

fibrerna inte frilagts fullständigt från varandra, med kvarvarande biomassa som bibehåller sin 

originalstruktur. Mängden frilagda fibrer var högre i det första provet samt fiberstrukturen på 

de spiralformade fibrerna höll kvar sin primära form. Enligt resultaten från 

dragprovningsanalysen hade papperet från det första provet en signifikant högre brottgräns 

och E-modul än det andra.  



5 
 

Summary 
The oil rich seeds from the rapeseed are products of interest, which leaves the straws as a 

waste product. Rapeseed straw is a good source of biopolymers which have potential as 

material resources. 

The overall aim of this degree project was to fully separate lignin from cellulose in pretreated 

straws. The main method applied was delignification with alkali under specified conditions 

including time, temperature, and the concentration of sodium hydroxide. Two samples of pre-

extracted straw were chosen. The first sample was extracted in the presence of a buffer while 

the second was extracted at a higher temperature. Other methods were also used, such as kraft 

lignin precipitation for a better yield of lignin, and defibration of the cellulosic fibre mass. 

Paper sheets were made from the obtained fibre mass. The products were analyzed with a 

variety of analytic methods, including IC, TGA, and FTIR. The straws and the cellulosic mass 

were further analyzed with SEM and optical microscopy. The obtained paper materials were 

analyzed mechanically by tensile testing. 

The total yield of lignin was not so high, about a third of the total lignin content in the 

rapeseed straw. The first sample gave a higher than the second sample, however the second 

sample gave a more lignin rich yield. The obtained fibre mass in the second sample had a 

considerably higher content of cellulose. Microscopy analyses showed that the fibres did not 

fully separate, and there were remains of biomass in their current structure. The amount of 

separated fibres were higher in the first sample as well as the spiral-shaped fibres maintained 

their structure. The results from the tensile test showed that the paper prepared from the first 

sample had a significantly higher tensile strength than the paper obtained from the second 

sample.  
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1 Inledning 
Raps är en eftertraktad gröda för Sverige, där oljor kan utvinnas från fröna. Oljorna används 

främst som matlagningsolja, även som biobränsle i form av RME. Efter skörd av de 

energirika fröna kvarstår en hel del halm. Denna halm har under åren betraktats som en 

avfallsprodukt, alternativt som komposterande material på rapsfältet. Rapshalmen innehåller 

biopolymerer som kan vara till stor användning och omvandlas till olika material. Detta kan 

bidra till att ersätta nuvarande oljebaserade material med de biopolymerer vilket är en stor 

fördel till miljön. 

I detta projekt har en sekventiell extraktion av rapshalm tillämpats för att erhålla ett bättre 

utbyte av material än nuvarande metoder. Projektet är uppdelat i två delprojekt. Det första 

behandlar extraktionsteget av rapshalmen medan det andra delprojektet behandlar 

delignifieringsteget, vilket denna rapport bygger på. 

1.1 Mål 
Målet med projektet var att få en fiberrik fraktion efter extraktionssteget, därför behövde 

ligninet fullständigt separeras från cellulosa under delignifieringsteget för att frigöra fibrerna. 

1.2 Avgränsningar 
Inom detta examensarbete har fokus legat på delignifieringsteget med bestämda parametrar. 

Endast cellulosa- och lignin har undersökts. Hemicellulosa från extraktionsteget är utesluten i 

detta examensarbete.  
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2 Teori 

2.1 Rapshalm 
Halmen i sig är rik på biopolymerer såsom hemicellulosa, cellulosa och lignin. Dessa 

biopolymerer utgör till stor del av växtcellernas cellväggar, vilket halmen är uppbyggd av[1]. 

På utsidan av rapshalmen i figur 1 befinner sig skalet, där den bibehåller en kompakt, robust 

struktur. Inuti halmen, mellan de ihåliga bubblorna och skalet befinner sig de spiralformade 

fibrerna i kompakt och strukturerad ordning.

 

Figur 1 SEM-bild på halmen i tvärsnitt. 

2.2 Kolhydrater 
Kolhydrater är föreningar som består av grundämnena kol, väte och syre där de kan 

kategoriseras från den generalla kemiska formeln         . I växtriket framställs 

kolhydrater genom fotosyntes. Utgående från denna process producerar växterna sin biomassa 

internt mha solljus, koldioxid och vatten. Denna biomassa består av större, strukturerade 

kolhydrater som cellulosa, hemicellulosa, och stärkelse.[2] 

Kolhydrater förekommer i olika storlekar såsom monosackarider, disackarider, 

oligosackarider, och polysackarider. Nedanstående underkapitler behandlar de viktiga 

sackarider som mono- och polysackarider. 

2.2.1 Monosackarider 

Ordet ”monosackarider” omfattar enkla sockermolekyler (från grekiska monos: en, sacchar: 

socker) som förekommer utan glykosidiska bindningar med andra monosackarider. Det finns 

två varianter av monosackarider, nämligen aldoser (eng. Polyhydroxyaldehydes) och ketoser 

(eng. Polyhydroxyketones). Skillnaden mellan dessa är positionen hos karbonylgruppen som 

utgör den funktionella gruppen i monosackariden. Om den funktionella gruppen är en aldehyd 

är monosackariden en aldos, och om den funktionella gruppen är en keton är den en ketos. 

Monosackariderna klassificieras också utifrån antalet kol i molekylen. Pentoser består av fem 

kol och hexoser av sex kol. Dessa är de monosackarider som är vanligast förekommande i 

växters cellväggar. 

Figur 2 Närbild på rapshalm. 
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Utifrån vilken variant samt antal kol fås kompletta namn på undergrupper, t ex en aldos med 

sex kolatomer (hexos) klassificeras som en aldohexos.[2] 

Monosackarider såsom pentoser och hexoser förekommer helst i cykliska former. Ett annat 

namn för dessa är hemiacetaler (för aldoser) och hemiketaler (för ketoser). I en aldohexos 

reagerar aldehydgruppen med en hydroxylgrupp i den motsatta änden av kolkedjan, antingen 

på C-4-OH eller C-5-OH. Detta ger upphov till en cyklisk form med antingen en fem-

ledad(furanos) eller sex-ledad(pyranos) ring. Efter uppkomsten av det cykliska 

monosackariden uppstår ett nytt stereocenter. Detta stereocenter är det anomeriska kolet och 

betecknas som det första kolet (C-1). Detta leder också till diastereomerer beroende på OH-

gruppens orientering på stereocentret. Dessa anomerer är uppdelade i α och β (se figur 3).[2] 

 

Figur 3 Förekomst av två glukopyranoser från D-glukos där de är diastereomerer.[5] 

2.2.2 Polysackarider 

Monosackarider har tendens att binda sig till varandra där de bildar större molekyler. 

Reaktionen sker genom det anomeriska kolets hydroxidgrupp som reagerar med en annan 

hydroxylgrupp vilket resulterar till en eterbindning i samband med utspjälkning av vatten. 

Denna typ av bindning kallas glukosidbindning. När två monosackarider bildar en 

glukosidbindning kategoriseras produkten som en disackarid. Utifrån disackarider kan de 

fortsätta bilda glukosbindningar med ett flertal monosackarider och därav kallas de långa 

kedjorna polysackarider. Antingen kan polysackarider vara homogena, dvs där kedjorna är 

strukturerade med samma typ av monosackarid, eller heterogena där kedjan består av 

varierande monosackarider.[2] 

2.2.3 Hemicellulosa 

Hemicellulosa är polysackarider som förekommer i växters cellväggar där de utgör cirka 20-

30% av det totala innehållet. I samband med tvärbindning mellan lignin och cellulosa bidrar 

hemicellulosa med flexibilitet i cellväggarna. Många hemicellulosor är förgrenade, där 

sidogrupper är bundna till ett fåtal monomerer i kedjan. De vanligast förekommande 

hemicellulosorna är xylaner och mannaner, där det finns olika varianter av dessa typer.[6] 

Däremot är det olika förekomst beroende på träslag och växter. Exempelvis i barrved 

förekommer arabinoglukuronoxylan och galaktoglukomannan medan i lövved förekommer 

glukuronoxylan och glukomannan.[7] 

2.2.4 Cellulosa 

En av de viktigaste biopolymerer, som också är en huvudkomponent i växternas cellväggar, är 

cellulosa. Denna biopolymer utgör cirka en tredjedel av innehållet, däremot varierar det 

beroende på typen av växt. Cirka 40-45% av ved består av cellulosa medan bomull utgör ca 
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90%. Cellulosa är extremt långa polysackarider där β-D-glukopyranos-monomerer är bundna 

till varandra genom med 1,4-kolbindningar. Till skillnad från hemicellulosa är cellulosa 

linjära polymerer bestående av enbart glukosenheter, med andra ord är de homogena. 

Cellulosa har en tendens att bilda intra- och intermolekylära vätebindningar vilket ger fibrern 

en stabil och tät struktur. Detta resulterar i att cellulosafibrer är olösliga i vatten samt att de 

har en bra brottsgräns. I samband med den starka fiberstrukturen och brottsgränsen är 

cellulosa en viktig råvara för tillverkning av papper. Cellulosa kan brytas ned till monomerer 

genom sur hydrolys, dvs med en stark syra vid hög temperatur. Med den metoden kan 

cellulosa utgöra råvara för etanolproduktion.[8] 

 
Figur 4 Cellulosapolymer där β-D-glukopyranoser är bundna till varandra via 1,4-kolbindningar.[9] 

2.3 Lignin 
Lignin är en biopolymer i växternas cellväggar, där det håller ihop fibrerna. Ligninet har en 

viktig roll i växter såsom stabiliteten på växternas hållning, intern transport av vatten samt att 

skydda växten mot angrepp från mikroorganismer.[10] Lignin är en amorf polymer som är 

kraftigt förgrenad, där ligninet är sammankopplat med tre olika fenylpropaner. Dessa 

fenylpropaner är Kumarylalkohol, koniferylalkohol och sinapylalkohol. Strukturen mellan 

monomererna är nästan identiska. Det som skiljer är förekomsten av metoxyl-grupperna (se 

figur 5). Mängden och förekomsten av fenylpropanerna är olika i olika träslag och växter. I 

barrvväxter finns det höga halter koniferylalkohol medan i lövfällande träslag är mängden 

sinapylalkohol dominerande, och kumarylalkohol förekommer som mest i gräs och grödor. 

 

Figur 5 De tre monomererna som förekommer i lignin. Kumarylalkohol, koniferylalkohol, sinapylalkohol.[11] 

Lignin består av komplicerade strukturer då det inte finns ett bestämt bindningsmönster, utan 

det varierar. De mest förekommande bindningarna mellan fenylpropaner är huvudsakligen 

eterbindningar samt en del kol-kolbindningar. Specifikt gäller β-O-4, α-O-4, β-5, 5-5, 4-O-5 

och β-β bindningar.[10] 

I jämförelse med hemicellulosa är lignin svårlöst i vatten. Däremot löser det sig som bäst i 

sur/alkalisk miljö.[12] 
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Figur 6 En representativ struktur av lignin.[12] 
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3 Experiment 

 

Figur 7 Schematisk bild på försöksupplägget. 

Under första extraktionsteget i projektet, vilket delprojekt 1 har behandlat, har ett 

försöksupplägg ställts upp med varierande faktorer enligt tabell 1. Prov A och B extraherades 

vid 150°C medan C och D extraherades vid 170°C. Proverna A och C extraherades i närvaro 

av buffertlösning. Bufferten var NaHCO3 med koncentrationen 3mM, och syftet med detta var 

att erhålla en större mängd glukomannan. Parametrarna i tabellen påverkar utbytet av 

hemicellulosa samt kvarvarande beståndsdelar i halmresterna. 

Tabell 1 Försöksupplägget över extraktionsteget. 

Prov Temperatur [°C] Buffert Tid [min] 

A 150 + 60 

B 150 - 60 

C 170 + 60 

D 170 - 60 

 

Den alkaliska delignifieringsteget är en efterbehandling av halmrester från den hydrotermiska 

extraktionsteget. För att undvika allt för många försök samt tidsbegränsningen har 

delignifiering endast utförts på halmrestproverna A och D. Parametrarna temperatur, mängd 

alkali och tid har bestämts för delignifiering av halmrestproverna A och D (se tabell 2). Det 

enda som skiljer proverna är faktorerna från föregående metod. 

Delignifieringsteget utfördes två gånger, i andra steget var vätesulfid närvarande. För 

delignifiering är vätesulfid en bidragande faktor där den accelererar processen och ger ett 

bättre utbyte av lignin.[13] 
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Tabell 2 Försöksupplägget över delignifieringsteget 

Prov Temperatur [°C] OH- [M] Tid [min] HS- [M] (2:a omgång) 

A 150 1,0 90 0,26 

D 150 1,0 90 0,26 

4 Metoder 

4.1 Hydrotermisk extraktion 
80 g torr rapshalm användes som råvara för varje experiment. I och med att råvaran innehåller 

en liten mängd vatten bestämdes torrhalten mha Mettler LP16. Ett halm-vätske-förhållande 

bestämdes på 1:10 dvs att vatteninnehållet är 10 gånger mer än mängden halm. Då massan 

rapshalm var 80 g bestämdes vatteninnehållet till 800 ml. Natriumvätekarbonat bereddes för 

proverna A och C som buffert i processen. Extraktionen av rapshalmen genomfördes i 

autoklaver i ett polyglycolbad, där de värmdes upp till höga temperaturer. Under den första 

omgången utfördes processen i 150°C i 60 minuter, och för den andra omgången genomfördes 

processen i 170°C under samma tidsintervall. Efter extraktionen placerades autoklaverna i ett 

kallt vattenbad där de kyldes. Därefter separerades vätskeblandningen innehållande 

hemicellulosa från halmresterna genom sugfiltrering. 

4.2 Alkalisk delignifiering 
Metoden alkalisk delignifiering har tillämpats för separation av lignin och cellulosa. Precis 

som vid hydrotermisk extraktion sker processen i autoklaver där dem värms upp i ett 

glycolbad under en viss tid. De extraherade halmresterna återplacerades i autoklaver 

tillsammans med vätska. Precis som i det hydrotermiska extraktionsförsöket utgick det efter 

1:10 halm-vätske-förhållandet. En mängd NaOH och destillerat vatten tillsattes i autoklaverna 

för att nå 1,0 M alkali samt en totalvolym som är tio gånger högre än vikten torr halm. I och 

med att halmresterna var våta bestämdes torrhalten på halmresterna. Därpå kunde mängden 

vatten i halmresterna erhållas och adderas för en mer korrekt totalvolym. Autoklaverna 

placerades i ett glycerolbad där de värmdes upp till 150°C i ca 90 minuter. Efter processen 

placerades autoklavarna i ett vattenbad för kylning i ca 20 minuter och slutligen separerades 

extraktet från halmen genom sugfiltrering. pH-värdet på svartluten från delignifieringsteget 

bestämdes mha ett instrument med pH-elektrod. Instrumentet var Metrohm 827 pH lab. 

Ytterligare en omgång delignifiering utfördes på de delignifierade halmresterna där samma 

process upprepades, men med närvaro av HS
-
 (vätesulfid). Ca 0,26 M HS

-
 sattes till i 

autoklaverna tillsammans med NaOH. Med tanke på att HS-lösningen också innehåller OH
-
 

bestämdes en ny mängd NaOH för att den totala OH
-
 koncentrationen skulle vara 1,0 M. 

4.3 Defibrering 
Efter delignifiering kvarstår enbart cellulosafibrer. Defibrering är en rent mekanisk process 

där fibrerna friläggs från varandra. Processen går ut på att en vattenstråle med högt tryck 

skjuts på halmen i en Vattenstråle NAF-defibrör, en cylinderformad sil. Fibrerna friläggs och 

följer med vattnet genom silen. Därpå ackumuleras de på en bädd med fiberduk, från vilken 

vattnet kontinuerligt dräneras. Kvarvarande fibrer som inte har defibrerats finns kvar i silen. 
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Dessa fibrer, som bibehåller sin kompakta struktur kallas för spet. Med tanke på silens 

diameter kan mindre fragment av spet följa med den frilagda fibermassan.  

 

Figur 8 Instrumentupplägget för defibrering. 

5 Isolering 
De erhållna materialen var oftast i vätskeblandningar, och för att erhålla ett rent och 

kvalitativt material krävs att dessa produkter genomgår en isoleringsprocess. 

5.1 Kraft Lignin – Ligninfällning 
Under delignifiering löser sig lignin som bäst i en alkalisk miljö. En av metoderna för 

erhållning av lignin från svartluten, dvs vätskan efter delignifiering, är att fälla det, och detta 

kan åstadkommas genom att tillsätta syra. Neutralisering av fenolhydroxylgrupperna sker vid 

pH 10.5 – 11, och det är då ligninet börjar fälla ut. Mer lignin fälls ut ju lägre pH det är i 

svartluten, dock bör för höga koncentrationer syra undvikas då lignin kan brytas ned i starkt 

sura miljöer. Ett antal syror kan användas för ligninfällning, men i det här fallet användes 

svavelsyra som reagent.[14] Processen för ligninfällning sker i tre steg, nämligen försurning, 

filtrering och Tvättning. Under arbetet fick fällning av ligninextrakten med HS
-
 samt 

tvättningsprocessen anstå pga tidsbrist. 

De extraherade svartluten från prov A och D hälldes i stora bägare, där de fick förvärmas upp 

till 60°C på värmeplattor. Efter uppvärmningen tillsattes koncentrerad H2SO4 (72 %) i 

svartluten droppvis under god omrörning med övervakning på pH-värdet. När provet skiftar 

till en brun-färgad lösning påvisar det en ligninfällning. Denna uppslamning sugfiltrerades i 

en tratt med en fiberduk anpassad för sur miljö, med tanke på att pH-värdet var under 7. Det 

bruna, uppslsamningen av lignin lades på plattor som sedan placerades i torkskåp för torkning 

vid 45°C. 

6 Framställning av material 
Vid framställning av papper användes en finsk arkformare. Processen är rent mekanisk utan 

tillsattser av kemikalier. 

Torr fibermassa vägdes upp till ca 5 g där den sedan fylldes med ca 2 liter destillerat vatten. 

Därefter placerades fiberblandningen under en mixer där den genomgick en omrörning i ca 3 

minuter för ordentlig fördelning av fibrerna. Efter omrörningsprocessen fylldes arkformaren 

med vatten till en viss nivå. Därpå fylldes den med fiberblanding och vidare med vatten upp 
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till en ytterligare nivå. Därefter fördes luft in i tratten för ordentlig omrörning av blandingen. 

Sedan dränerades vatten varpå all fiber samlades på filtret, vilket var format efter ett kvadrat 

på 16x16 cm. Fiberarket placerades under en press där den fick genomgå ett visst tryck för 

bortförande av vätska samt få en god form. 

Slutligen fick pappersarken stå och torka i en fuktig miljö med bestämd rumstemperatur. 

 

Figur 9 De framställda pappersprodukterna. Prov D (vänster) och prov A 
(höger) 

  

Figur 10 Den finska arkformaren 
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7 Analys 
Med de erhållna produkterna cellulosa och lignin undersöktes dessa kemiskt, optiskt och 

mekaniskt genom ett fåtal analysmetoder. Även biprodukter som spet analyserades. Nedan 

nämns de analyser i samband med vilken metod som har tillämpats under arbetet.  

7.1 Analys av kolhydrater och halten lignin 

7.1.1 Beredning – Sur hydrolys 

Ca 200 mg av varje prov, förutom ligninextrakten som vägdes upp till 80 mg, lades in i varsin 

glasburk. 3 ml koncentrerad svavelsyra (72 % ) pippetterades i proverna för nedbrytning av 

alla kolhydrater till monosackarider. Därefter placerades alla prover i en exikator för 

vakuumsug med låg flödeshastighet under 1½ timme. Därefter späddes proverna med 84 ml 

destillerat vatten, därpå placerades dem i en autoklav för uppvärmning i vattenbad under 

temperaturen 125°C i 2 ½ timme. 

7.1.2 Filtrering – Klason Lignin 

Under sur hydrolys bryts alla polysackarider till monosackarider. Däremot finns det en del 

lignin i alla prover, vilket är svårlöst i sur miljö. En utmärkt metod för separation av lignin 

från proverna är genom sugfiltrering med ett glasfilter. Metoden här för bestämning av 

ligninhalten var att jämföra glasfiltrens vikter, både före och efter sugfiltrering där skillnaden 

i vikt resulterar den mängd lignin som har filtrerats. Utifrån det kan halten lignin räknas ut. 

Varje prov sugfiltrerades, och glasfiltren med de erhållna ligninmängderna placerades i en 

ugn där de fick torka i varmluft på ca 100°C i ett dygn. Efter torkningsprocessen lades dessa 

filter i en exikator under några timmar för bortförandet av kvarvarande fukt. Efteråt vägdes 

filtren och mängden lignin i varje prov erhölls genom viktskillnaden. 

7.1.3 Utspädning av proverna 

Efter att provlösningarna har genomgått sugfiltreringsprocessen späddes dem upp i varsin 

rundkolv (100 ml) med destillerat vatten. Därefter pipetterades ca 10 ml av dessa lösningar i 

nya 100 ml rundkolvar där dem sedan späddes upp. 

7.1.4 Beredning av referensprover 

För att veta mängden av olika monosackarider inom IC behövs referensprover. Dessa prover 

innehåller bestämda monosackarider i olika koncentrationer. Syftet är att få en 

kalibreringskurva för var och en av monosackarider så att mängden av de olika 

monosackarider i de okända proverna kan bestämmas. I och med att alla prover härstammar 

från rapshalmen användes arabinos, galaktos, glukos, xylos, mannos och ramnos. Dessa 

vägdes upp till 20, 20, 150, 30, 30, samt 10 mg varav dessa mängder tillsattes i samma 

försluten glasflaska. Precis som analysproverna fick dem genomgå acid hydrolysis och klason 

lignin sugfiltrering. Däremot späddes sockereferenslösningen upp i olika mängder. 0,25; 0,5; 

1; 2; 4; 8; respektive 12 ml av provet pippetterades i varsin rundkolv (100 ml) där dem 

späddes upp med destillerat vatten. 

7.1.5 IC-analys 

Inför IC-analysen förberedes alla analysprover inklusive referenserna. Ca 1-2 ml av varje prov 

fördes över till varsin vial mha ett syringe med ett filter. Därefter stängdes alla vialer med 
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varsitt lock där de sedan placerades i apparaten med bestämda positioner. Resultat på 

kvantitativ data över proverna erhölls. Analysen har utförts på instrumentet ICS-3000 Dionex.  

7.2 Analys av askhalten – TGA 
TGA(Thermogravimetric Analysis) är en gravimetrisk analysmetod där en mängd material 

upphettas till en viss temperatur under en tidsperiod. Mängden analysmaterial övervakas där 

den varierar beroende på temperaturen.[15] 

 I det här fallet förbränns material då det består av kolhydrater och fibrer, vilket bildar 

koldioxid och vatten under upphättning. Syftet med denna analys är att mäta askhalten i 

proverna, dvs de oorganiska material. 

Ungefär 3 – 10 mg av proverna vägdes upp i små TGA-koppar. Dessa placerades i TGA-

Instrumentet där dem fick stå och upphettas i 500°C övernatt. Efter processen har datoranalys 

tillförts där kvarstående massa i procentform har bestämts, dvs andelen oorganiskt 

material/askhalt. 

7.3 Analys av funktionella grupper – FTIR 
Vid en IR-analys passerar infraröd-strålning genom ett prov. Molekyler i det provet 

absorberar en del av strålningen. Genom den tekniken kan ämnen i det okända provet 

bestämmas. Med FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) kan de funktionella 

grupperna i analysprover bestämmas genom absorption av strålningen beroende på vågtalet. 

För bestämning av funktionella grupper används ett bibliotek med referenser för grupper som 

har absorberat strålning vid ett specifikt vågtal.[16] 

7.4 Optisk analys 

7.4.1 SEM  

SEM (Scanning Electron Microscope) är ett instrument som används för optisk undersökning 

på fasta prover. Tekniken går ut på att en stråle av energirika elektroner skickas ut på 

analysprovet där interaktioner sker mellan provets atomer och strålen. Utifrån det erhålls 

information såsom texturen, kemiska sammansättningen samt materialets orientering. Över en 

area på provet, med dessa erhållna resultat kan en tvådimensionell bild genereras. Generellt 

kan en förstoring av provet genereras från 1 cm ner till 5 µm.[17] Den frilagda fibermassan, 

halm efter delignifiering samt spet från prov A och D undersöktes med denna metod. 

7.4.2 Ljusmikroskop 

Den erhållna fibermassan efter defibrering analyserades i ett ljusmikroskop. En liten mängd 

av fiberproverna A och D späddes med en liten volym destillerat vatten för att blöta dem inför 

mikroskopundersökning. Därefter lades de blöta fibermassorna på objektglas varvid täckglas 

placerades på dem. Proverna undersöktes på mikroskop i olika förstoringar där iaktagelser 

noterades samt fotograferades med en Nikon D60 systemkamera. 
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7.5 Mekanisk analys 

7.5.1 Dragprovning 

För erhållning av mekaniska egenskaper på de framställda pappersarken förberedes 

dragprovning för dessa. Pappersarken vägdes upp där ytvikten[g/m
2
] räknades ut samt 

tjockleken på arken bestämdes. Därpå kapades pappersarken till små remsor med storleken 

16x1 cm. Slutligen placerades remsorna på instrumentets bricka för dragprovning. Innan 

analysen registrerades den uträknade ytvikten samt analysprovernas tjocklek i instrumentet 

varvid dragstyrkan mättes enligt ISO 1924-2.  
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8 Resultat och diskussion 
Tabell 3 pH-värden på koklut efter avslutad delignifiering 

  Avlut 

Prov A D 

pH 13,55 13,56 

 

Som framgår av tabell 3 är pH-värdena i avluten höga. Orsaken är den höga alkaliska 

koncentrationen. pH-värdet är mycket lika för bägge proverna, vilket är uppenbart med tanke 

på att de har delignifierats med samma process. 

Tabell 4 Vikten av erhållen ligninprodukt samt det erhållna utbytet i procent 

Prov   Vikt lignin [g] utbyte [%] 

A 150°C med buffert  4,53 32,25 

D 170°C utan buffert  3,48 24,76 

 

Tabell 4 visar vikten av det torra ligninprodukten från delignifieringsextraktet. Däremot är det 

bara utbytet från första delignifieringsomgången då ingen fällning eller analys har skett på 

ligninextrakten från andra omgången. Utifrån tabell 4 är utbytet högre på prov A. Däremot är 

det erhållna utbytet inte enbart lignin, det innehåller även sockerarter (se figur 13) och 

oorganiskt material (se tabell 6). 

Tabell 5 Mängden kvarvarande spet efter defibrering. 

Prov  Vikt spet [g] spethalt [%] 

A 150°C med buffert 6,76 8,45 

D 170°C utan buffert 8,37 10,46 

 

Tabell 5 visar mängden kvarvarande spet efter defibrering. Spethalten är den procentuella 

kvoten mellan erhållna spetmassan och massan rapshalm före den hydrotermiska 

extraktionen. Spethalten är lägre i prov A, vilket visar att mer fibrer har frilagts under 

defibrering.  

8.1 Resultat från kemiska analyser 
 

Tabell 6 Askhalten i ligninprodukterna 

TGA (Thermo Gravimetric Analysis)  

  Prov Askhalt [%] 

Lignin 
A 8,81 

D 6,81 
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TGA-Analysen visade att ligninprov A innehöll ca 2% mer oorganiskt material än prov D, 

vilket inte är någon signifikant skillnad. Den låga askhalten i ligninproverna beror på den 

hydrotermiska extraktionsprocessen från delprojekt 1 där mängder av oorganiskt material 

redan har extraherats.  

Resultat från cellulosamassan saknas pga felkörningar samt att instrumentet var fullbokat 

under projektets gång. 

Tabell 7 Referens på funktionella grupper beroende på  vågtalet.[18] 

Vågtal [1/cm] Bindning Funktionella grupper 

3500 – 3200 O–H Alkoholer 

3000 – 2850 C–H Alkaner 

2260 - 2220 C=N Nitriler 

1760 – 1665 C=O Karbonyler 

1650 – 1580 N–H Aminer 

1600 – 1400 C–C (i ring) Aromatiska kolväten 

1320 – 1000 C–O Alkoholer, karboxylsyror, estrar, etrar 

 

 

Figur 11 IR-analys över ligninproverna A och D. 

Figur 11 visar spektra från FTIR-analysen av ligninproverna. Mellan vågtalen 3500 och 3400 

befinner sig en topp, och det påvisar en bindning mellan syre och väte, dvs den funktionella 

gruppen är en alkohol eller fenol. Mellan vågtalen 1600 och 1400 befinner sig skarpa toppar, 

vilket visar förekomst av C-C bindningar i ringar, dvs förekomst av aromatiska föreningar. 

Det visar även toppar mellan 1200 och 1000, vilket är vågtalen där C-O bindningar absorberar 

infraröd strålning. Detta påvisar förekomsten av funktionella grupper antingen alkoholer, 

karboxylsyror, estrar eller etrar. 

I helhet visar spektra att ligninfragment finns i proverna. Det kan även finnas andra ämnen i 
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proverna, såsom en del monosackarider. I spektra mellan vågtalen 1650 och 1500, visar 

topparna förekomst av N-H bindningar. Den funktionella gruppen visar sig vara aminer, och 

utifrån detta kan provet möjligtvis innehålla en viss mängd proteiner som har erhållts under 

deligniferingsprocessen. 

 

Figur 12 IR-analys över cellulosaproverna A och D. 

I spektra i figur 12 förekommer det en del signifikanta toppar för proverna. Utifrån dessa 

toppar ser man förekomst av bindningarna C-H, C=O och C-O. Dessa bindningar finns i de 

funktionella grupperna alkaner, estrar och etrar. Cellulosa, som består enbart av 

glukosenheter, innehar alkaner och glukosidbindningar. Monomererna i cellulosa är bundna 

till varandra genom glukosbindning, vilket förklarar förekomsten av etergrupper. 

Runt våglängden 2200 förekommer en skarp topp, och enligt referens är det nitrilgrupper 

vilket inte finns i lignocellulosamaterial. Möjligtvis kan det vara interferensämnen från 

exempelvis gummihandskar. 
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Figur 13 Sammansättning på ligninextrakten 

 

Figur 14 Sammansättning på speten 

 

Figur 15 Sammansättning på cellulosaproverna 
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Cirkeldiagramen i figurerna 13, 14 och 15 är de procentuella kemiska sammansättningarna i 

ligninextrakten, spet- och fibermassorna beräknade utifrån resultaten från kolhydratanalysen 

samt klason lignin. Ligninprov A innehåller en hög halt xylos i följd av lignin, och i prov D är 

halten lignin som högst. Xylos är huvudmonosackariden i hemicellulosan xylan, och det 

indikerar att det är höga halter xylan i proverna. Förklaringen till varför ligninproverna 

innehåller höga halter xylan är pga att all xylan har inte extraherats under den första 

delprojektets hydrotermiska extraktionsteg. Vid extraktion med närvaro av hög koncentration 

NaOH erhålls ett högt utbyte av xylan, och utifrån detta har mer xylan erhållts vid alkalisk 

delignifiering. 

I cellulosa- och spetproverna är glukosmängden som högst, vilket är uppenbart då 

cellulosafibrer är enbart glukosenheter. Halten xylos samt andra monosackarider är mindre i 

D-proverna. 

8.2 Resultat från optiska analyser 

 

Figur 16 Mikroskopbild av Cellulosaprov A, 5x/0.12 

 

Figur 17 Mikroskopbild av cellulosaprov A, 20x/0.25 
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Figur 18 Mikroskopbild av cellulosaprov D, 10x/0.25 

 

Figur 19 Mikroskopbild av cellulosaprov D, 20x/0.25 

I cellulosaprovet A (figur 16 och 17) är de mesta av fibrerna raka. Däremot finns det också en 

del spiralformade fibrer, vilket behåller sin struktur. Många av cellulosaprovets fibrer är 

frilagda, men en del är inte det. Till höger om figur 16 finns ett litet fragment av raka fibrer 

som utgör skalet på halmen. Bubblor bland fibrerna är skrumpna, däremot finns det en del 

som bibehåller sin form samt är bundna till fibrer, exempelvis till spiralfibern i figur 17. 

I cellulosaprov D (figur 18 och 19) är mängden frilagda fibrer samt skrumpna bubblor högre. 

De spirala fibrerna är mer utsträckta än de i prov A. Möjligtvis påverkades fibrerna av den 

höga temperaturen på extraktionsteget. 
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Figur 20 SEM-bild av halmprov A efter delignifiering. 

 

Figur 21 SEM-bild av halmprov D efter delignifiering. 

 

Figur 22 SEM-bild av spetprov A. 



27 
 

 

Figur 23 SEM-bild av spetprov D. 

I de delignifierade halmresterna (figur 20 och 21) är en del fibrer frilagd från själva skalet. 

Däremot är de fortfarande bundna till skalet, varav de håller kvar sin struktur. Anledningen 

till detta är mängden lignin som inte har delignifierats under processen, därav håller ligninet 

fortfarande ihop fibrerna. 

Efter defibrering kvarstår speten, och utifrån figur 22 och 23 har en del fibrer i speten försökt 

frilägga sig, men har inte lyckats pga strukturen mellan ligninet och fibrerna. 

8.3 Resultat från mekanisk analys 
Tabell 7 Resultat från den mekaniska analysmetoden dragprovning. 

  Dragindex [Nm/g] Töjning [%] E-modul [N/mm2] 

Prov A 38,49 ± 2,61 1,45 ± 0,05 10248,76 ± 1834,37 

Prov D 35,19 ± 2,55 1,37 ± 0,15 8689,61 ± 3048,26 

 

Enligt resultaten i tabell 7 är prov A ett mer tåligt papper än prov D, där A hade en signifikant 

högre brottgräns. Vad det gäller töjningen är det ingen signifikant skillnad mellan papperna. 

Enligt resultatet för E-modulen är prov D ett mindre styvt papper vilket anses vara bättre, då 

materialet är mer flexibel. 

En förklaring till varför prov A är ett mer styvt papper än prov D är förmodligen den högre 

mängden av annat innehåll såsom hemicellulosa, proteiner, fettsyror och spetfragment. Prov 

D visade en mer fiberrik papper med generellt mindre halter av det oönskade, och utifrån det 

blotta ögat var det mindre spetbitar i prov D (se figur 9). 

Utifrån resultaten från det optiska analysen är spiralfibrerna i prov D mer utsträckta och 

deformerade jämfört med de i prov A, vilka bibehöll sina kompakta strukturer. Detta kan vara 

en bidragande faktor till den högre töjningen av prov A.   
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9 Slutsats 
Delignifieringsmetoden separerade inte ligninet och cellulosan helt, även med en sekundär 

omgång delignifiering i närvaro av vätesulfid. Möjligtvis beror detta på att rapshalmskalet är 

oerhört kompakt och robust. 

Prov D från extraktionsteget gav en mer cellulosarik fibermassa, med mindre kvarstående 

hemicellulosa och oorganiska ämnen. 

Enligt spethaltena frilades fler fibrer i prov A än i prov D under extraktionsteget. Utifrån de 

framställda pappersmaterialen hade prov A en signifikant högre brottgräns samt högre 

styvhetsmodul. Däremot är prov D ett finare samt mindre styvt papper. Mängden 

spetfragment är lägre i prov D. 

9.1 Fortsatt arbete 
Som ett fortsatt arbete till detta projekt vore det intressant att fullständigt frigöra lignin från 

cellulosa från rapshalmen. Detta skulle kunna åstadkomma genom att justera parametrarna för 

delignifieringsteget såsom högre temperatur, en längre tid samt låta andra kemiska reagenter 

delta i processen. 
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