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ABSTRACT  
Grewia optiva is one of many unused bast fibres that could contribute to an 
increase of natural textile fibres on the industrial market. This fibre has to-
day not as many applications due to its stiff and hard structure that makes 
the fibre difficult to spin into yarn.  

On behalf of the organisation Bhartiya Gramotthan Sanstha (BGS) has an 
existing method been developed to process the Grewia optiva fibre. The 
method is developed to break down substances like pectin that is responsi-
ble for the hard and stiff structure of the fibre. Degradable biological en-
zymes were used as catalyser in the method. With a functioning method like 
this the applications of bast fibres could increase and contribute to the use of 
more natural fibres.  

The enzyme used to catalyse the chemical reaction and the cleavage of pec-
tin molecules in this method was a pectate lyase EC 4.2.2.2. In this method 
EDTA was used as a chelator to efficient the chemical process. EDTA has 
been used as a chelator in earlier reports and showed good results. After the 
enzymatic treatment a weight reduction of the fibre was notable. In SEM-
analysis separation between fibres and changes on the fibre surfaces was 
observed. These parameters are important and affect the spinning capability 
of the fibre. To test the spinning capability of the enzyme treated fibre they 
were spun in a ring spinning system, unfortunately not successfully. The 
surface changes and the separation shows that the enzymatic treatment had 
occurred and indicates that the method has developed in the right direction.  

Key words: processing, enzyme, pectate lyase, pectin, bast fibre, Grewia optiva    



 

 

  



 

 iii 

SAMMANFATTNING 
Grewia optiva är en utav många outnyttjade stjälkfibrer som skulle kunna 
bidra till ökandet utav de naturliga fiberalternativen. Fibern har idag inte så 
många användningsområden på grund utav dess hårda och styva uppbygg-
nad, vilket gör den svår att spinna till garn.  

På uppdrag av organisationen Bhartiya Gramotthan Sanstha (BGS) har i 
detta projekt en redan befintlig metod utvecklats för att förädla fibern. Vad 
som främst eftersöktes var nedbrytandet av pektin som är en av de faktorer 
som bidrar till fiberns hårda och styva struktur. I metoden användes biolo-
giskt nedbrytbara enzym som katalysatorer. En fungerande metod skulle 
kunna öka användningsområdet hos stjälkfibrer generellt och öka möjlighet-
en till användandet utav fler naturliga fibrer.  

Enzymet som har använts i metoden är ett pektatlyas EC 4.2.2.2 som kataly-
serar reaktionen som sker då pektinmolekyler klyvs. För att effektivisera 
processen adderades en komplexbildare, EDTA, som tidigare visat goda 
resultat för lin. Efter enzymbehandlingen skedde en viktreduktion av fibrer-
na samt förändring av deras utseende. I svepelektronmikroskop observera-
des förändring av ytstruktur samt separation mellan fiberbuntarna. Dessa 
parametrar är viktiga och har stor inverkan på spinnbarheten hos fibrer. I 
projektet har försök att spinna fibern gjorts men inte lyckats helt. Föränd-
ringen på ytstruktur och separation mellan fibrerna tyder dock på att be-
handlingen är ett steg i rätt riktning.  

Nyckelord: förädling, enzym, pektatlyas, pektin, stjälkfibrer, Grewia optiva  
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION  
Textila fibrer används idag enormt mycket runtom i världen och efterfrågan 
ökar konstant till följd av den stora befolkningstillväxten. Stor efterfrågan 
ligger på ett fåtal fibrer så som bomull och polyester. Bomullen har inom 
några år uppnått sin maximala produktionsförmåga vad gäller odlingsarea-
ler. Polyester tillverkas utav olja som är en ändlig resurs. Därför behövs 
fiberutbudet breddas i form utav nya textila fibrer.  

Naturliga fibrer är högt uppskattade då de besitter goda egenskaper. De 
finns många outnyttjade naturliga resurser runt om i världen som skulle 
kunna nyttjas på ett bättre sätt. En utav dessa är Grewia optiva, en grov 
stjälkfiber som utvinns från skotten på ett träd i Indien. Anledningen till att 
dessa fibrer inte används i större utsträckning idag är på grund utav deras 
hårda och styva uppbyggnad. Fibrernas uppbyggnad är en utav anledningar-
na till varför man inte kan spinna dem till garn.  

På uppdrag från den ideella organisationen Bhartiya Gramotthan Sanstha 
(BGS) i Indien, har detta projekt utvecklat en metod för att mjuka upp fib-
rernas struktur genom en enzymbehandling. Enzym effektiviserar den ke-
miska processen som bryter ner fiberns molekylära uppbyggnad. Uppbygg-
naden utav fibern bidrar till dess hårda struktur. Efter behandlingen har fib-
rernas vikt minskat samt att förändring av dess ytstruktur har kunnat konsta-
teras. Dock har fibrerna efter behandling inte uppnått tillräcklig flexibilitet 
för att kunna spinnas till garn. Förändringen på ytstruktur och viktreduktion 
tyder dock på att behandlingen är ett steg i rätt riktning. Mycket forskning 
sker kring stjälkfibrer och i framtiden finns förhoppningar om att kunna se 
fler stjälkfibrer på marknaden.  
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1 INTRODUKTION 
I boken Sustainable fashion and textiles beskriver Kate Fletcher använd-
ningen av textila fibrer och hur efterfrågan växer i enorm takt i världen. 
Framför allt diskuteras hur de mest uppskattade fibrerna som bomull och 
polyester har börjat nå sina begränsningar. I bomullens fall när det kommer 
till ytor att odla på och i polyesterns fall för att råvaran inte är oändlig. I 
boken belyser Kate Fletcher att efterfrågan är begränsad till endast ett fåtal 
fibrer och att utbudet utav flera bra fiberalternativ måste utvecklas. Detta för 
att kunna tillgodose marknadens ökade behov. (Fletcher  2014) 

Idag finns många bra fibrer att tillgå på marknaden, dock används de endast 
i en begränsad utsträckning. De besitter inte de komfortegenskaper som ef-
terfrågas inom exempelvis konfektion. Genom att öka fiberutbudet skulle 
det fiberglapp som är på väg att uppstå kunna fyllas även då efterfrågan 
ökar.  

Baserat på den förutspådda befolkningstillväxten så förväntas efterfrågan på 
fibrer på den globala marknaden att fördubblas fram till år 2030 skriver 
Crailar, som arbetar med förädlingsprocesser utav stjälkfibrer, på sin hem-
sida (Crailar  2015). Ovanstående bekräftar även Kozlowski m.fl. som också 
tillägger att stor medvetenhet kring ett hållbart samhälle kommer att leda till 
en framtida expansion av naturliga fibrer (Kozlowski, Baraniecki & 
Barriga-Bedoya  2005). Studier har visat att 77 % av konsumenterna väljer 
att handla konfektionerade plagg innehållande endast naturliga fibrer eller 
naturliga fiberblandningar (Crailar  2015). Med detta i åtanke inses att det i 
framtiden varken kommer att finns tillräckligt med vatten eller odlingsbar 
mark för att kunna tillgodose efterfrågan av bomull som är den mest efter-
frågade naturliga fibern.  

Crailar skriver på sin hemsida att ett fiberglapp på cirka 20 miljoner ton 
eller mer behöver fyllas för att kunna tillgodose efterfrågan. Cellulosabase-
rade fibrer, som exempelvis viskos, samt syntetfibrer kan hjälpa till att fylla 
glappet. Dessa fibrer har dock en negativ miljöpåverkan då de kräver olja, 
kol och naturresurser som exempelvis gas. Syntetfibrer sluter sina livscykler 
i deponier samt i världens hav och är på så vis inte optimala fiberalternativ. 
(Crailar  2015) 

Att Crailar förespråkar utveckling av naturliga fiberprocesser ligger givetvis 
av eget intresse hos företaget då de utvecklar dessa metoder. Företagets 
stora satsning på att bredda det naturliga fiberutbudet tyder dock på att be-
hov och efterfråga finns från konsumenterna. Här är stjälkfibrer ett intres-
sant alternativ.  
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Stjälkfibrer är en naturresurs som är relativt outnyttjad idag. Många stjälk-
fibrer anses vara helt nedbrytningsbara men också förnyelsebara. Enligt 
Kozlowski m.fl. i artikeln Bast fibres (flax, hemp, jute, ramie, kenaf, abaca) 
kommer stjälkfibrer att vara framtidens råmaterial för textilindustrin. Stjälk-
fibrer anses också vara framtiden för de moderna mer hållbara kompositerna 
som används till diverse applikationer så som byggmaterial, mat och medi-
cin. Under optimala odlingsförhållanden har stjälkfibrer en minimal påver-
kan på ekosystemet. Växterna kan odlas i olika klimatzoner och har för-
mågan att återanvända koldioxiden i jordens atmosfär. (Kozlowski, 
Baraniecki & Barriga-Bedoya  2005) 

För att kunna använda sig av stjälkväxter och utvinna högkvalitativa fibrer 
behöver de genomgå en rötningsprocess. Detta för att separera fiberbuntarna 
från övriga växtdelar. Denna process kan utföras på olika sätt, vanligast är 
landrötning och vattenrötning. Idag finns flera metoder för att uppnå samma 
resultat som de traditionella rötningsmetoderna ger. En av dessa är enzyma-
tisk behandling, där enzym katalyserar reaktioner som leder till nedbrytande 
av icke cellulosabaserade ämnen i fibern som exempelvis lignin, pektin och 
vedämnen (Foulk, Akin & Dodd  2009). Vatten- och landrötning fungerar 
på ett likartat sätt och påverkas av den miljö som processen sker i (Foulk, 
Akin & Dodd  2009). Detta gör rötningen svårkontrollerad och utdelningen 
svårberäknad (Foulk, Akin & Dodd  2009).     

Idag finns mycket forskning på hur man skulle kunna öka användningen av 
just stjälkfibrer. Detta gäller både effektivisering av rötningsprocesser men 
också framtagning av olika förädlingsprocesser. Förädlingsprocesser opti-
merar fibrerna för att passa olika syften som konfektion, kompositer eller 
annat. Det finns olika metoder att förädla stjälkfibrer på för att förbättra de-
ras egenskaper bland annat genom kemisk behandling, enzymbehandling, 
ultraljud samt med energirika ångmekaniska chockvågor (Harwood, 
Nusenbaum & Harwood  2008).  

Enzymbehandling har blivit en allt viktigare teknik inom textilindustrin. 
Främst inom området av naturfibrer och däribland stjälkfibrer där enzymet 
har en viktig roll under förädlingsprocessen. Enzym används också för att 
öka homogenitet, följsamhet samt för att öka finheten hos fibrerna 
(Konczewicz & Kozłowski  2012).  

Mycket forskning pågår kring enzym och enzymatiska behandlingar samt 
hur metoder kan anpassas till större industriell produktion. Dr. Danny E 
Akin, en forskare från USA, har gjort många inflytelserika rapporter som 
behandlar ämnet. Många andra forskare hänvisar till Akins vetenskapliga 
arbete och metoder. 
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I de flesta av Akins rapporter har alla tester utförts på linstjälkar och gett 
goda resultat. Därför valdes att modifiera en av hans metoder till detta pro-
jekt med anpassning efter givna tidsramar och fibrer. Att kunna överföra 
metoden, från en stjälkfiber till en annan, skulle möjliggöra att fler stjälkfib-
rer kan öka sina användningsområden och bli intressanta i större kommersi-
ell skala för textilindustrin. 

Grewia optiva är en stjälkväxt från Indien och är en relativt outnyttjad resurs 
för textila ändamål. Organisationen Bhartiya Gramotthan Sanstha, i Rishi-
kesh Indien, använder idag Grewia optiva till att fläta grövre produkter. De 
önskar att bredda fibrernas användningsområde och kontaktade därför tex-
tilhögskolan. För att öka fibrernas textila användningsområde behöver orga-
nisationen kunna spinna fibrerna till garn på deras ringspinningsutrustning.  

Fibrerna genomgår idag i Indien en vattenrötningsprocess och därefter en 
mekanisk bearbetning i form av bråkning och skäktning där fibrerna separe-
ras från bark och vedämnen. Dock är fibrerna fortfarande för hårda och 
styva för att kunna spinna. Antagligen på grund utav att allt pektin i fibrerna 
inte brutits ned under rötningsprocessen.  

Artikeln Degumming of buel (Grewia optiva) bast fibres by pectinolytic 
enzyme from Bacillus sp:DT7 visar att ett alkaliskt enzym fungerat bra för 
att avlägsna pektinsubstanser i Grewia optiva (Kashayp, Vohra, Soni & 
Tewari  2001). Akin m.fl. har också använts sig utav ett alkaliskt enzym, 
pektatlyas EC 4.2.2.2, även i sin forskning på linstjälkar (Akin, Condon, 
Sohn, Foulk, Dodd & Rigsby  2007). Av denna anledning är det intressant 
att studera om Grewia optiva fibrerna skulle kunna förädlas genom en en-
zymbehandling och på så vis uppnå egenskaper bättre lämpade för spinning.  

Detta projekt har på så vis två viktiga mål.  Det första är att hjälpa organisat-
ionen, BGS i Indien, att göra fibrerna från Grewia optiva mer anpassade för 
spinning. Det andra målet är att studera om det går att modifiera och sedan 
överföra en beprövad metod anpassad för linstjälkar till andra typer utav 
stjälkfibrer. Där enzymbehandling med nedbrytande av pektin ligger i fo-
kus.  
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1.1 BHARTIYA GRAMOTTHAN SANSTHA 
Beställare av detta projekt är organisationen Bhartiya Gramotthan Sanstha 
(BGS) i Rishikesh Indien. BGS har varit verksamma i över 24 år och är en 
ideell organisation som verkar för social- och landsbygdsutveckling. Deras 
huvudsakliga mål är att skapa arbetsmöjligheter vilket de gör genom att an-
vända sig av lokal arbetskraft och lokala material i deras vardagliga verk-
samhet. Organisationens syfte är att hjälpa utsatta kvinnor att skapa en in-
komst, genom stöd i form av tekniskt hjälp och möjlighet att skapa produk-
ter i lokalt odlade material och sälja antingen själva eller via organisationen. 
(BGS  2015) 

BGS bistår också med hjälp att marknadsföra produkterna, teknisk utbild-
ning och stöd, skogsplantering, utbildning inom miljöutveckling med mera. 
Material köps in av bönder verksamma lokalt i Rishikesh vilket också är en 
del av att skapa arbetsmöjligheter. Organisationen erhåller en anläggning 
med en enklare maskinpark som har möjlighet att ringspinna, sticka och 
färga garn i olika material. De material som används idag är jute, sisal, ull 
och bomull. Organisationen söker nu möjlighet att utveckla materialutbudet 
med fler material odlade lokalt varav ett alternativ är Grewia optiva. (BGS  
2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kvinna som skördar Grewia optiva  
Foto: Malin Bobeck 
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1.2 LITTERATURGENOMGÅNG 

1.2.1 STJÄLKFIBRER 
Som nämns under introduktionen anses många stjälkfibrer vara helt ned-
brytningsbara men också förnyelsebara. Under optimala odlingsförhållan-
den har stjälkfibrer en minimal påverkan på ekosystemet samt går att odla i 
varierande miljöer och klimat.  

Bastfibrer också kallade stjälkfibrer utvinns ur stjälken eller stammen från 
tvåhjärtbladiga växter även kallad, dikotyledoner (Eichhorn, Hearle, Jaffe & 
Kikutani  2009). Termen bast refererar till de fibrerna som utvinns från den 
inre delen av barken (Eichhorn et al.  2009). Bastfibrer är långa fibrer med 
tjocka väggar placerade buntvis sida vid sida i axial riktning längs stammen 
(Eichhorn et al.  2009). Dessa buntar hålls ihop av en gummiliknande sub-
stans kallad pektin (Hibbert  2004).  

Lin är en av dessa ovan beskrivna bastfibrer.  Den innehar starka fibrer som 
hålls ihop i fiberbuntar, även kallade fibertågor, inne i stjälken. Fiberbuntar-
na sitter placerade mellan den yttre barken och kärnan av stjälken (Foulk, 
Akin & Dodd  2008).   

 

 

 

 

 

Figur 2. Tvärsnitt på stjälkväxt 

Den kemiska strukturen för de flesta stjälkfibrer är väldigt lika bortsett från 
exempelvis jute som innehar mer lignin än övriga stjälkfibrer. Stjälkfibrer 
består av mikrofibriller uppbyggda av buntar av cellulosamolekylkedjor. 
Mikrofibrillerna sitter organiserade i buntar i en helixstruktur längs hela 
fibern. (Bergfjord & Holst  2010) 
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Cellväggarna i växter innehåller tre typer av polysackarider, kolhydrater: 
cellulosa, pektin och hemicellulosa. Bland dessa tre har pektin den mest 
komplexa polysackariden, ofta med hög molekylvikt. (Chiliveri & Linga  
2014)   

För att separera fibrerna från övriga växtdelar krävs flertalet steg. Fibrer, 
vedämnen samt andra icke cellulosabaserade ämnen separeras från varandra 
genom rötning och mekanisk bearbetning. Rötning kan ske på olika sätt 
däribland vatten- och landrötning samt genom enzymatisk rötning. Vatten -
och landrötning fungerar på ett likartat sätt och påverkas av den miljö som 
processen sker i. Inhemska svampar och bakterier bryter ner pektinhaltiga 
delar och andra substanser för att separera fibrer från de vedämnen som hål-
ler ihop fiberbuntarna. Detta gör rötningen svårkontrollerad och utdelningen 
svårberäknad. (Foulk, Akin & Dodd  2009) 

Enligt Akin m.fl. i Enzym-retting of flax and characterization of processed 
fibres har vattenrötning tidigare varit en av de mest vanliga metoderna för 
att utvinna högkvalitativa stjälkfibrer. Idag har användningen minskat till 
följd av hög miljöpåverkan på grund av jäsningsavfall. (Akin, Foulk, Dodd 
& McAlister Iii  2001)  

Enzymrötning är en metod som under lång tid har evaluerats som ersättning 
för tidigare konventionella metoder så som land- och vattenrötning (Akin et 
al.  2007).   

Naturfibrer har väldigt varierande tvärsnitt, ofta med insjunket hålrum som 
varierar i geometri över fibrernas längd. Vilket är anledningen till att viktba-
serade mått ofta används för att mäta fibrernas grovlek. Viktbaserade mått 
kan bidra med ett väl definierat genomsnittsmått på enskilda fibrer oavsett 
tvärsnittsgeometri. (Bergner  2013) 

1.2.1.1 Pektin 
Som tidigare nämnts är pektin en av det mest komplexa polysackariderna i 
en stjälkväxt. Pektinets uppgift är att binda ihop cellerna. För att kunna lösa 
upp fiberbuntarna från varandra behöver pektinet avlägsnas under rötnings-
processen. För att kunna avlägsna de komplexa polysackariderna från fiber-
buntarna används vanligtvis enzymet pektinas, då särskilt endopolygalak-
turonas (Adamsen, Akin & Rigsby  2002).  
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Figur 3. Pektinmolekyl 

Pektinkedjor är uppbyggda utav fler olika delar. För projektets syfte är det 
främst karboxylsyror (COOH), i detta fall galakturonsyra, som studerats. 
Kalciumjoner, som finns i stjälken, bildar komplex mellan pektinmolekyler-
nas icke metylerade karboxylsyror och bidrar på så vis till att stabilisera 
pektinet (Adamsen, Akin & Rigsby  2002). Detta bidrar till en stabil och 
strukturell integritet hos växten. I linstjälkar har man utifrån undersökningar 
kunnat lokalisera en stor del av karboxylsyrorna och kalciumjoner i linstjäl-
karnas epidermis regioner (Adamsen, Akin & Rigsby  2002).  

För att destabilisera pektinmolekylerna behöver kalciumjon-komplexet bry-
tas upp. Av denna anledning har komplexbildare så som EDTA visat sig 
användbara för att demobilisera kalciumjoner vid enzymanvändning 
(Adamsen, Akin & Rigsby  2002). Enzym binder till pektinsubstratet och 
klyver slumpartat pektinkedjorna vilket gör att fiberbuntarna separeras. 
Många enzym är beroende av interaktion med kalciumjoner för aktivitet och 
därför har EDTA använts i många studier av enzymbehandlingar.  

Pektin finns i växters cellväggar och har en hög molekylvikt, är negativt 
laddade, sura samt består av komplexa glykosidmakromolekyler (Jayani, 
Saxena & Gupta  2005). Av växtens totala vikt står pektin för ca 0,5-4 % 
(Jayani, Saxena & Gupta  2005). Vid enzymatisk behandling med pektinas 
bryts pektinmolekyler ned i växten vilket kan bidra till en viktreduktion då 
de stora molekylerna förändras. I artikeln Degumming of buel (Grewia op-
tiva) bast fibres by pectinolytic enzyme from Bacillus sp: DT7 har viktre-
duktion använts som testmetod för att kunna påvisa att reaktion har skett på 
fibrerna (Kashayp et al.  2001).   
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1.2.2 GREWIA OPTIVA 
Grewia optiva är en bastfiber (Kashayp et al.  2001) från ett träd som växer 
och odlas i de nedre och mellersta delarna utav Himalayas region i nord-
västra Indien (Verma, Kaushal, Alam, Mehta, Chaturvedi, Mandal, Tomar, 
Rathore & Singh  2014). Lokalt kallas trädet beul, bhimal, bihul eller bhi-
maal och anses vara ett multifunktionellt träd med flera betydelsefulla an-
vändningsområden (Verma et al.  2014, Singha & Rana  2012). Trädet blir 
ca 9-12 meter högt och kan växa i Himalayas gränsområden på upp till 2000 
meters höjd (Singha & Rana  2012). Grewia optiva är ett utav de viktigaste 
träden som används inom skogsjordbruk i dessa delar av Indien där bladen 
används som grönt foder under vintern när inget annat bladfoder finns till-
gängligt (Verma et al.  2014). Idag används trädets resurser till mycket mer 
än foder, bland annat som färgämne, tvättmedel, fibrer, till medicinskt bruk 
samt ätbara frukter (Verma et al.  2014, Singha & Rana  2012).  

Fibrerna från trädet utvinns från skott som blir ca 1,5 m långa och som se-
dan rötas i lokala vattendrag för att luckra upp barken. Lokalbefolkningen 
använder idag fibrerna till enklare produkter som rep, korgar, skor och mat-
tor (Singha & Rana  2012) precis på samma sätt som organisationen BGS 
gör.  

Fibrernas termiska egenskaper är väsentliga då de kan utsättas för högre 
temperaturer till dess olika användningsområden. I en studie som gjorts av 
Amar S Singha och Ashvinder K Rana har man valt att mäta viktskillnaden 
på fibern vid olika temperaturer. Den första väsentliga viktminskningen sker 
vid ca 60-120 OC då vattenmolekyler som varit absorberade på fiberns yt-
struktur förflyktigas. Den andra viktminskningen sker vid ca 330 OC då de-
polymerisation av hemicellulosa samt klyvning av glykosidbindningar i 
cellulosakedjan sker. Vid 460 OC sker den tredje viktminskningen som kan 
bero på ytterligare fragmentering, som i sin tur kan leda till bildning av tjära 
genom levoglukosan. Den initiala nedbrytningstemperaturen anses vara 
262,5 OC med en viktförlust på ca 3,26 % och en slutlig nedbrytningstempe-
ratur på 394,32 OC med en viktförlust på 66,93 %. (Singha & Rana  2012) 

1.3 SPINNING 
Det finns många olika spinnmetoder att tillgå idag. Beroende på vilka egen-
skaper man vill ha på garnet och vilken typ av fibrer som ska spinnas kan 
olika typer av metoder användas. För stjälkfibrer börjar spinnprocessen med 
att fibrerna separeras och kardas i en maskin och formas till ett kardflor, 
sliver. Sedan sträcks fibrer ut och tvistas lätt till ett förgarn, roving. Förgar-
net konverteras till garn genom spinning. (Eberle & Ring  2014)  
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Fiberfinlek (dtex) är en av de viktigaste parametrarna för att kvalitativt av-
göra spinnbarheten hos fibrer. Typ av stjälkfibrer tillsammans med röt-
ningsgrad och rengöring påverkar hur fiberbuntarna bryts upp till mindre 
delar och fibrer vilket sedan bestämmer finheten. Fiberstyrka (N) och längd 
(mm) är andra viktiga parametrar som tillsammans med finheten påverkar 
kvalitet och möjligheterna att förvandla fibrer till garn. (Akin et al.  2001)  

Spinning kan även användas som testmetod för att avgöra huruvida fibrerna 
besitter rätt egenskaper för att kunna bilda ett garn och genom det få ett in-
direkt mått på fiberegenskaper (Foulk, Akin & Dodd  2009). Det finns olika 
spinnmetoder att använda sig av när man producerar garn, exempelvis ring-
spinning, open-end spinning och air-jet spinning. Ringspinning är en av de 
vanligast förekommande spinnmetoderna, speciellt när det kommer till bo-
mull. Vid ringspinning skapas garntwist genom att fibrerna i form av en 
roving passerar genom bärare i kanten på själva ringen som roterar runt en 
spindel. Spindeln roterar fortare än ringen och därför skapas en garntwist. 
Man drar ut rovingen till önskad garnstorlek och spinner upp den runt den 
snabbt roterande spindeln. Ringspinning ger ett starkt, fint och mjukt garn 
(Humphries 2009).    

För att kunna spinna fibrer till garn behöver de uppfylla vissa krav. Grövre 
fibrer, från exempelvis stjälkväxter, kan spinnas ihop med andra garner då 
det ofta är hårda, styva och svåra att spinna för sig själv. Alternativt kan 
fibrerna genomgå någon form av förädlingsmetod. Det mått som anses vara 
bland de absolut grövsta som går att spinna på ringspinningssystem för jute 
är 15 denier vilket skulle motsvara cirka 17 dtex (Doraiswamy  1995 ).  
 
I artikeln Miniature spinning enzyme-retted flax fibres används ringspinning 
av enzymbehandlade fibrer som en testmetod för att se om fibrerna har upp-
nått spinnbarhet (Foulk, Akin & Dodd  2009). Detta har efterliknats även i 
detta projekt då spinnbarhet önskas uppnå.  

1.3.1 ENZYM 
I detta avsnitt kommer enzym att presenteras. Enzyms funktion är en viktig 
del utav detta projekt och kommer därför att beskrivas mer ingående. Ri-
chard O. Jenkins skriver i boken Textile processing with enzymes i kapitel 1 
om hur enzym är uppbyggda och fungerar (Jenkins  2003). I introduktionen 
av enzym samt i avsnitt om klassificering av enzym refereras därför till 
Jenkins kapitel. 
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Enzym är biologiska katalysatorer som accelererar kemiska reaktioner utan 
att själva genomgå någon permanent kemisk förändring. Alla enzym som är 
kända idag är proteiner och består därmed av minst en eller flera polypep-
tidkedjor samt besitter egenskaper typiska för protein. Kemiska och fysiska 
parametrar som saltkoncentration, temperatur och pH har stor påverkan till 
vilken grad enzymet fungerar. Ibland krävs också molekyler av icke-protein, 
kallade kofaktorer, för att möjliggöra enzymets katalyserande förmåga. 
(Jenkins  2003) 

Enzym skiljer sig från kemiska katalysatorer på ett flertal sätt. Enzymkata-
lyserade reaktioner har högre hastighet än kemiskt katalyserande reaktioner. 
Hastigheten på reaktionerna kan vara upp till 10 gånger så snabb för enzy-
matisk i jämförelse med kemisk. Enzym har också en mer specifik reaktion 
än vad en vanlig kemisk reaktion har och bildar på så vis färre biprodukter. 
Enzymer kan katalysera rektioner under relativt milda reaktionsförhållanden 
så som i temperaturer under 100 grader, neutralt pH och vanligt lufttryck. 
Mer extrema förhållanden krävs oftast för kemiska reaktioner. (Jenkins  
2003) 

Proteinstrukturen är det som avgör vilka egenskaper enzymet kommer att 
besitta, exempelvis substratspecificitet, stabilitet, katalys och respons på 
fysiska och kemiska faktorer. (Jenkins  2003) 

1.3.1.1 Klassificering av enzymer  
Enzymer klassificeras och namnges efter den kemiska reaktionen de kataly-
serar vilket är det som skiljer ett enzym från ett annat. Vid namngivning av 
enzym används The enzyme commission of the international union of bi-
ochemistry’s rationella system, som klassificerar och tilldelar enzymen kod-
nummer utefter den reaktion de deltar i. Alla koder börjar med EC följt av 4 
element i form av siffror, åtskilda av punkter. (Jenkins  2003)  

Det finns sex olika klasser av enzym som den första siffran i koden baseras 
på. I detta projekt är den första siffran 4a vilket innebär en lyas. Lyas klyver 
olika kemiska bindningar och bildar nya dubbelbindningar eller ringstruk-
turer. (Jenkins  2003) 

Som beskrevs ovan består proteiner av polypeptidkedjor som i sin tur består 
av kedjor av aminosyror sammansatta av peptidbindningar. När polypeptid-
kedjorna syntetiseras bildar de en unik tredimensionell form som bestäms av 
aminosyrasekvensen. Flera svaga interaktioner stabiliserar polypeptiders 
struktur men detta kan påverkas av flertalet faktorer så som pH, värme och 
kemikalier. Dessa faktorer stör interaktionerna och gör polypeptidens upp-
byggnad snedvriden. När enzymets tredimensionella struktur förändras för-
lorar den sina egenskaper samt aktivitet. Detta visar tydligt på att enzym är 
uppbyggda av proteiner. (Jenkins  2003) 
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1.3.1.2 Katalys 
Enzymer är generellt aktiva i lägre temperaturer då de är uppbyggda av pro-
teiner och behöver upprätthålla sin hopvikta struktur för att möjliggöra en 
katalyserande reaktion. Enzymkatalyserade reaktioner sker oftast vid meso-
fila pH-värden, men vid det katalytiska sätet kan extrema syra eller basiska 
miljöer uppstå. Enzymets stabilitet och aktivitet påverkas av pH-värdet som 
beror på förändring av aminosyrans protonmängd. (Cavaco-Paulo & 
GÜBitz  2003) 

1.3.1.3 Pektatlyas  
Det finns flera olika typer utav pektatlyas i detta projekt kommer fokus att 
ligga på pektatlyas EC 4.2.2.2. Pektatlyas klyver slumpartat polygalakturo-
nat, en del av pektinkedjan, via en β-elimination (Jenkins  2003). Det resul-
terar i en struktur med dubbelbindning mellan det fjärde och det femte kolet 
vid den icke reducerande änden av molekylen (Jenkins  2003).  

Pektatlyas, även kallat endopolygalakturonatlyas, produceras av bakterier 
eller patogena svampar och binder främst till pektinsyra genom en transeli-
mination (Jayani, Saxena & Gupta  2005). 

Kalciumjoner behövs för att binda enzym till substrat samt för att bilda salt-
bryggor mellan polygalakturonkedjorna (Chiliveri & Linga  2014). För att 
underlätta detta adderas en komplexbildare som EDTA. EDTA har visat sig 
ha störst inverkan på pektatlyas när det kommer till att binda kalciumjoner 
(Chiliveri & Linga  2014).   

1.3.1.4 Enzymbehandling 
Enzymbehandling är en ny metod för att effektivisera de traditionella röt-
ningsmetoderna samt för att kunna utveckla högkvalitativa fibrer och garan-
tera en jämnare fiberutdelning. Enzym katalyserar nedbrytningen utav pek-
tinmolekyler. Pektin, som tidigare nämnts, fungerar som ett lim mellan fib-
rer, mellan fiberbuntar samt mellan fiberbuntar och barken. De svårigheter 
som finns med denna typ av behandling är att finna ett enzym som passar 
just för metodens syfte samt att få enzymet i en miljö där det kan aktiveras. 

I detta projekt antas enzymet pektatlyas att binda till pektinmolekyler och 
slumpartat klyva dess kedjor. För att effektivisera enzymets reaktion tillsätts 
en komplexbildare i form av EDTA för att frigöra kalciumjoner som binder 
pektinmolekyler samman. Detta leder till att fibrerna kan separeras från 
varandra samt från kvarvarande vedämnen.  

  



 

 26 

Vid en enzymbehandling kan man även förväntas se en skillnad på fibrernas 
utseende i form av en färgförändring. En metod gjord på hampa visar att 
färgen förändrats till att bli mer grön och gul då parametrar som tid och 
temperatur har påverkan på färgskiftningar (Bernava, Reihmane & Strazds  
2015). 

Komplexbildare, så som EDTA, kan också ha en påverkan på fibrernas färg. 
Färgens nyans beror på koncentration EDTA samt typ av fiber (Epps, Akin, 
Foulk & Dodd  2001). Enzymrötade linfibrer har fått en gulaktig nyans efter 
behandling där också EDTA varit förekommande (Akin, Epps, Archibald & 
Sharma  2000).  

En av anledningarna till att enzymatiska behandlingar inte används idag i 
större skala beror enligt, Konczewicz och Kozlowski i Enzymatic treatment 
of natural fibres, på de höga kostnader som tillkommer. Idag har några glo-
bala leverantörer utav enzym introducerat sina produkter till lägre priser 
vilket möjliggör en större industriell tillverkning. Ökad medvetenhet kring 
vattenföroreningar inom textilindustrin är ytterligare en viktig faktor till 
varför många producenter överväger att använda enzym istället för miljöfar-
liga kemikalier. Det ligger också en stor svårighet att hitta rätt enzym då alla 
har olika egenskaper vilket då också kan ställa till det för tillverkare när val 
av enzym ska göras. (Konczewicz & Kozłowski  2012) 

Fibrerna som använts i detta projekt har genomgått en vattenrötning samt en 
mekanisk bearbetning i form av skäktning och bråkning. Enzymbehandling-
en i detta projekt skall på så vis fungera som en förädlingsprocess där kvar-
varande pektinrester tas bort.  

1.3.2 EDTA – ETYLENDINITRILOTETRAÄTTIKSYRA 
I avsnittet om enzym förklaras vikten av komplexbildare för att effektivisera 
enzymets aktivitet. EDTA är en vanlig komplexbildare som ofta används 
vid enzymrötning av stjälkfibrer. Komplexbildare bidrar till att avlägsna 
kalciumjoner från pektinbryggorna samt destabilisera pektinet i cellväggs-
strukturen (Kozlowski, Batog, Konczewicz, Mackiewicz-Talarczyk, 
Muzyczek, Sedelnik & Tanska  2006).  

För starka koncentrationer av komplexbildare som EDTA kan avaktivera 
enzym (Lenting  2003). Av den anledningen är det viktigt att veta att det 
enzym som ska användas fungerar ihop med vald komplexbildare. Detta 
antas bero på att för höga koncentrationer av komplexbildare tar alla kal-
ciumjoner, som också fungera som kofaktor för enzym, vilket leder till att 
enzymets aktivitet avtar. Som tidigare nämnts är enzym beroende av kofak-
torer för sin katalyserande förmåga.  
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I tidigare studier har EDTA visats vara den mest effektiva komplexbildaren, 
vid sura nivåer som pH 4-5, tillsammans med pektinnedbrytande enzym. 
Andra komplexbildare testades i samma miljö men endast EDTA visade sig 
kunna hantera sura pH-värden. (Kozlowski et al.  2006) 

Ur miljöhänsyn har komplexbildare som EDTA uppmärksammats till följd 
av att ämnet i höga koncentrationer stannar kvar i sjöar och vattendrag mer 
än vad andra organiska föreningar gör. Komplexbildare kan störa de metal-
ler som naturligt finns i miljön och bidrar till mobilisering av de naturliga 
metallerna. Detta kan i sin tur påverka grund- och dricksvatten. Största oron 
kring dessa ämnen är dock att många komplexbildare inte är biologiskt ned-
brytbara och blir därför långlivade i naturen. (Nowack  2002) 

1.3.3 BUFFERT – DINATRIUMTETRABORAT 
Många processer i levande system måste ske under precisa pH-värden. Om 
pH-värdet förändras kan inte reaktionerna ske i rätt hastigheten eller över-
huvudtaget (Burton, Holman, Lazonby, Piling & Waddington  2000). Som 
nämnt tidigare är enzyms aktivitet beroende utav pH. Därför behöver en 
buffert adderas för att stabilisera pH-värdet under processen.  

Buffert har använts för att hålla det optimala pH-värdet för enzymen under 
hela processen. I detta projekt har dinatriumtetraborat använts som buffert 
då det också använts i flera studier och uppvisat goda resultat. Dinatrium-
tetraborat är förbjuden att använda för kommersiellt bruk, CAS-nr 1330-43-
4, så substitut till detta bör undersökas (ECHA  2015).  

1.3.4 NATRONLUT – NAOH 
Natronlut, NaOH, är en kemikalie som används för att bryta ner pektinrika 
substanser i stjälkväxter och sker ofta i högre temperaturer (Harwood, 
Nusenbaum & Harwood  2008). I artikeln Degumming of buel (Grewia op-
tiva) bast fibres by pectinolytic enzyme from Bacillus sp: DT7 används na-
tronlut för att få bort de klibbiga limartade ämnena likt lignin och pektin 
(Kashayp et al.  2001). I detta projekt har natronlut främst använts för att 
höja pH-värdet i EDTA-lösningen.  
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1.4 MEKANISK BEARBETNING 
Mekanisk förbearbetning görs för att bryta upp stjälkarna och exponera de 
innehållande fiberbuntarna för enzymet. I artikeln Influence of chelating 
agents and mechanical pretreatment on enzymatic retting of flax hävdas att 
en mekanisk bearbetning av stjälkarna innan den enzymatiska behandlingen 
effektiviserar processen så att hastigheten fördubblas (Henriksson, Akin, 
Rigsby, Patel & Eriksson  1997). Mekanisk bearbetning kan utföras på flera 
olika sätt. Fibrer som tillhanda hållits i detta projekt har som tidigare nämnts 
genomgått en mekanisk bearbetning i form av skäktning och bråkning. Fib-
rerna är dock långa och sitter fortfarande ihop i buntar.  

Under enzymbehandlingen har stålkulor använts som mekanisk bearbetning 
för att underlätta för enzym att komma åt pektinet. Efter behandling torkas, 
häcklas och kardas fibrerna för att underlätta analys utav dem.  Häckling 
och kardning tar också bort kvarvarande bark och en del andra orenheter 
som inte brutits ner under enzymbehandlingen.   

Figur 4. Verktyg för mekanisk bearbetning 

(a) Häckla med spikavstånd 1cm (b) handkardor. 

  

a. b. 
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1.5 BEPRÖVAD METOD 
I artikeln Optimization for enzyme-retting of flax with pectate lyase har Dr. 
Danny E. Akin m.fl. utfört en enzymrötning på linstjälkar med ett alkaliskt 
enzym, pektatlyas EC 4.2.2.2, samt EDTA som komplexbildare (Akin et al.  
2007). Processen har utförts på linstjälkar med olika mognadsgrad och od-
lingsförhållanden. De enzymrötade stjälkarna gick efter behandling igenom 
en mekanisk rengöring. Mängd fina fibrer som lyckades utvinnas ur enzym-
behandlingen studerades samt mängd kvarvarande stjälkrester. Fiberegen-
skaper testades också. Studiens bästa resultat erhölls då stjälkarna dränktes 
under 2 minuter i enzymlösning med 2 % pektatlyas EC 4.2.2.2 samt di-
natriumtetraborat som buffert. Sedan placerades de behandlade stjälkarna 
under 1 h i en värmekälla med temperaturen 55 °C. Efter 1 h togs fibrerna ut 
och dränktes under 2 minuter i 18mM EDTA-lösning och placerades sedan 
åter i värmekällan i ytterligare 23 h. Slutsatsen av studien var att denna me-
tod effektivt rötade linstjälkarna med de givna parametrarna ovan. (Akin et 
al.  2007) 

1.6 SYFTE 
Projektets syfte är att utveckla en metod som kan förädla fibrer från Grewia 
optiva. Genom att förädla fibrerna med en enzymbehandling, med pektat-
lyas EC 4.2.2.2, skall pektin avlägsnas. Vilket bör resultera i att fibrerna 
separeras samt ger en förändring utav dess grovlek och ytstruktur, vilket 
innebär mer flexibla fibrer och ökad spinnbarheten. Med förädling menas i 
projektet att fibrerna uppnår en renare form vilket lämpas för textilt bruk.  

Förädlingsmetoden skall leda till att fibrerna får en mer flexibel struktur 
vilket ökar fibrernas textila användningsområde, exempelvis genom att 
kunna spinna dem till garn.  

1.7 PROBLEMBESKRIVNING 
Det kommande fiberglappet år 2030 kommer att behöva fyllas med alterna-
tiva fibrer som kan komplettera de fibrer som finns på marknaden idag. Na-
turliga fibrer är det som efterfrågas mest och behöver på så vis öka i kvanti-
tet. Organisationen BGS arbetar med Grewia optiva och ser en stor potential 
i dessa lokala stjälkfibrer om dess användningsområden kan öka. Stjälkfib-
rer är hårda och styva på grund av dess uppbyggnad som delvis består av 
pektin. Genom att utveckla en förädlingsmetod som kan avlägsna pektinet 
skulle fibrerna kunna separeras lättare samt bli mer flexibla och kan på så 
vis öka deras användningsområde. En fungerande förädlingsmetod, som går 
att tillämpa på olika stjälkfibrer, skulle hjälpa organisationen men också 
bidra till att fylla det kommande fiberglappet.  
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1.8 FORSKNINGSFRÅGOR 
Kan man genom att studera procentuell viktminskning av de behandlade 
fibrerna samt genom analys i ett svepelektronmikroskop se skillnad på grov-
lek och ytstruktur i jämförelse med obehandlade fibrer?  

Är det möjligt att efter avslutad enzymbehandling utvinna fibrer i en grov-
lek möjlig att spinna på ringspinningsutrustning? Måttet som vill uppnås är 
15 denier.  

1.9 AVGRÄNSNINGAR 
I projektet har endast en typ av stjälkfibrer använts, Grewia optiva. Inga 
andra stjälkfibrer eller mognadsgrader av Grewia optiva fibrerna har be-
handlats.  

Enzym från två olika leverantörer med identisk kemisk uppbyggnad och 
struktur har valts att användas i detta projekt då möjlighet till det fanns. Inga 
andra enzym har studerats. Detta då pektatlyas EC 4.2.2.2 har visat goda 
resultat i tidigare studier.  

En påverkande faktor i projektet är koncentrationen av enzym. De begrän-
sades till 1, 2 samt 3 %. Koncentrationerna baserades på goda resultat i tidi-
gare studier. Inga andra koncentrationshalter har testats.  

Tidsintervallet, på 24 h, för enzymbehandlingen som valdes baserades på 
tidigare studier.  Inga andra tidsintervall valdes att undersökas, detta för att 
få ut ett kvantitativt mått i projektet.  

De testmetoder som valdes att utföras på de behandlade fibrerna är också 
baserade på tidigare studier och ger tydliga resultat som kan besvara pro-
jektets frågeställningar. Metoderna gick att genomföra på textilhögskolan 
samt på Swerea IVF, vilket var lämpat för projektet.  

Fiberegenskaper som draghållfasthet, styrka, friktion och absorption har 
varken studerats före eller efter behandling. Dessa parametrar är viktiga för 
spinnbarheten hos fibrerna. De valdes bort då fokus låg på att i första hand 
få förädlingsmetoden att fungera.  

Projektet önskar uppnå spinnbarhet hos Grewia optiva fibrerna men inte i 
klass med en finare konfektionsfiber. Därför anses metoden som valdes vara 
väl lämpad för projektets syfte. Inga efterföljande behandlingar har valts att 
studeras.  
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2 MATERIAL OCH METOD 
Grewia optiva är en fiber som ännu inte blivit stor inom kommersiell till-
verkning av textila produkter. Av denna anledning finns väldigt lite doku-
mentation om dess uppbyggnad och egenskaper. Enligt Bergfjord & Holst i 
artikeln A procedure for indentifying textile bast fibres using microscopy: 
Flax, nettle/ramie, hemp, jute har många stjälkfibrer samma kemiska upp-
byggnad (Bergfjord & Holst  2010). Av den anledningen bör dessa stjälkfib-
rer uppvisa liknande beteende vid behandling med enzym, vilket är den 
fakta som detta projekt är grundat på.  

På lin finns många utförda studier idag då den är en kommersiellt stor 
stjälkfiber. Som tidigare nämnts har studier gjorts för att effektivisera de 
traditionella rötningsmetoderna samt att kunna utvinna högkvalitativa fibrer 
och garantera en jämnare fiberutdelning. Till grund för enzymbehandlingen 
låg artikeln Optimization for enzyme-retting of flax with pectate lyase skri-
ven av Akin m.fl. (Akin et al.  2007). Det utförandet som gett det bästa re-
sultatet i Akins m.fl. rapport är det som utvecklats och anpassats till detta 
projekts tidsramar och möjligheter.  

I detta projekt kommer enzymbehandlingen att fungera som en förädlings-
process, alltså inte en rötningsprocess, då Grewia optiva fibrerna redan ge-
nomgått en vattenrötning. Istället för att använda en kemisk förädlingsmetod 
som bidrar till biprodukter samt till att fibrernas egenskaper försämras val-
des en enzymatisk behandling. Den beprövade metoden som utvecklats för 
detta projekt har utförts på linstjälkar och kommer i detta projekt att utföras 
på Grewia optiva fibrer.  

Det som har efterliknats från Akins m.fl. metod är utförandet, kemikalier, 
enzym, tidsintervall, koncentration samt temperatur från deras bästa resultat. 
Akin m.fl. använde en inkubator, likt ett värmeskåp, i sin process. I detta 
projekt användes en Pyrotec MB2 med en lätt mekanisk bearbetning i form 
av rostfria stålkulor för att öppna upp fibrerna. 

Fibrerna vägdes upp och dränktes i en enzym- och buffertlösning och place-
ras därefter i en värmekälla. Två prover togs ut efter 1 h och dränktes i en 
EDTA-lösning för att sedan åter placeras i värmekällan under ytterligare 23 
h. Vid analys av fibrerna efter behandlingen vägdes dem återigen. Utvalt 
prov studerades i en SEM-analys samt mättes i ett vibroskop och där efter 
provspanns de. Analysmetoderna har valts då de får fram värden på para-
metrar som anses vara viktiga för spinnbarheten hos fibrerna.   
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2.1 MATERIAL 
Nedan introduceras de material som har använts i processen. 

2.1.1 GREWIA OPTIVA FIBRER 
De fibrer som erhållits till detta projekt har genomgått en vattenrötning un-
der tre veckor för att luckra upp fiberbuntarna från vedämnen. Efter vatten-
rötningen så har fibrerna låtits lufttorka för att sedan genomgå en mekanisk 
bearbetning, i form av bråkning och skäktning, där kvarvarande bark tas 
bort.  

2.1.2 PEKTATLYAS EC 4.2.2.2 
Enzymen som använts för detta projekt är nedanstående:  

• Texazym ser 7 conc 
Pektatlyas: 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on  
Leverantör: Inotex, Ltd 

• Tanazym evo 
Pektatlyas: 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on 
Leverantör: Tanatex Chemicals B.V 

2.1.3 EDTA - ETYLENDINITRILOTETRAÄTTIKSYRA 
Som komplexbildare för detta projekt har nedanstående använts: 

• 99 % etylendinitrilotetraättiksyra. 
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2  
Leverantör: Alfa Aesar GmbH & Co.  

2.1.4 BUFFERT – DINATRIUMTETRABORAT 
Som buffert för detta projekt har nedanstående använts: 

• Dinatriumtetraborat (extra ren)  
Kemisk beteckning: B4Na2O7 
Leverantör: VWR CHEMICALS (AMRESCO) 
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2.1.5 UTRUSTNING 
Följande utrustning har använts under processen: 

• Pyrotec MB2 
• 4 st metallcylindrar  
• 100 stycken rostfria stålkulor á diameter=6 mm och 0,87 g.  
• 4 st bägare 1000 ml 
• 2 st provrör 1000 ml 
• Indikatorpapper 
• Mätglas 50 ml 
• Våg: Elastocon – Kern 440-47 N 

Noggrannhet, d =0,1g 
• Bakform för att mäta upp kemikalier 
• Sked 
• Pipetter 10 ml 
• Burk 750 ml 
• Kardmaskin, MESDAN-LAB 
• Spinnmaskin, MESDAN-LAB 
• Sträckmaskin, MESDAN-LAB 
• Svepelektronmikroskop, JEOL JSM-6610LV 
• Vibroskop, Vibroskop Lenzing AG 
• Våg: Precisa 205 A SCS  

Noggrannhet: d=0,0001 g  

2.2 METOD 
Nedan kommer utförandet att beskrivas i detalj. 

2.2.1 UTFÖRANDE 
25 g fibrer, med toleransavvikelse på +/- 0,3 g, vägdes upp. Till varje test-
omgång användes 4x25 g fibrer, alltså totalt 100 g fibrer.  

Lösningen bestod av enzym samt dinatriumtetraborat som användes som 
buffert och blandades enligt följande: 

• 1000 ml vatten mättes upp och 6 g dinatriumtetraborat tillsattes.  
• Mängd enzym som tillsattes berodde på önskad koncentration. 

För 1 % tillsattes 10 ml enzym, 2 % tillsattes 20 ml enzym och 3 % 
tillsattes 30 ml enzym. För varje koncentration utfördes 4 olika tes-
ter.  
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Lösningen ovan gjordes två gånger för att mängden skulle räcka till 4 st 
bägare. Total mängd lösning 2000 ml. 

• 4 st bägare á 1000 ml ställdes fram och lösningen fördelas jämt mel-
lan dem.  

• Fibrerna dränktes under 2 minuter i enzym- och buffertlösningen. 
• Fibrerna placerades sedan i 4 st metallcylindrar.  

Dessa innehöll 25 st rostfria stålkulor vardera för att skapa en meka-
nisk bearbetning under behandlingen.  

• Metallcylindrarna placerades därefter i en Pyrotec MB2 där tempera-
turen ställts in på 55 °C  under 1 h.  
Maskinen höll jämn rotationsrörelse.  

Figur 5. Laboration 

Samtliga prov 1 och 2 oavsett enzym och koncentration har genomgått en 
behandling där de dränkts i enzym-och buffertlösning under 2 minuter. Där-
efter placerats i metallcylindrar med 25 st stålkulor i 24 h och en temperatur 
på 55 °C.  

Samtliga prov 3 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och 
buffertlösning under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 
st stålkulor i 1 h och en temperatur på 55 °C. Efter 1 h tas provet ut och 
dränks i en EDTA-lösning med pH 3 under 2 minuter. Sedan placeras pro-
vet i metallcylindern igen och behandlingen fortsätter i ytterligare 23 h till 
under rotation. 
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Samtliga prov 4 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och 
buffertlösning under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 
st stålkulor i 1 h och en temperatur på 55 °C. Efter 1 h tas provet ut och 
dränks i en EDTA-lösning samt natronlut med pH 12 under 2 minuter. Se-
dan placeras provet i metallcylindern igen och behandlingen fortsätter i yt-
terligare 23 h till under rotation.  

EDTA-lösning blandades enligt följande: 

• EDTA-lösningen innehöll 1000 ml vatten och 5,26 g EDTA.  
Alltså 18mM EDTA.  

• Lösningen delades sedan upp lika i två bägare á 1000 ml. 
• Till bägare 2 tillsattes 10 ml 25 % Natronlut (NaOH). 

Detta för att uppnå pH 12.  
Bägare 1 innehöll endast EDTA och hade ett pH 3.  
pH mättes med hjälp av indikatorpapper. 

• Cylinder 3 och 4 togs ut ur Pyrotec MB2 efter 1 h.  
Fibrerna dränktes i de två EDTA-lösningarna med olika pH-värden.  
Ena provet dränktes i bägaren med pH 3 och det andra provet dränk-
tes i bägaren med pH 12. 

• Därefter placerades fibrerna återigen i cylindrarna och ställdes till-
baka i maskinen som fick fortsätta med samma rotation och tempera-
tur i ytterligare 23 h. 

• Efter 23 h togs fibrerna ut ur cylindrarna och sköljdes under rin-
nande vatten och därefter lufttorkades. 

• När fibrerna torkat vägdes de på nytt för att se om någon viktminsk-
ning skett. 

2.2.2 TESTMETODER 
Nedan redovisas använda testmetoder. 

2.2.2.1 Viktreduktion  
För att säkerställa att den enzymatiska behandlingen hade någon inverkan 
på fibrerna togs ett viktbaserat mått före och efter enzymbehandlingen med 
fibrer i torrt skick. Vikten användes som ett kvantitativt mått på förändring 
efter behandlingen. Dessa mätvärden är ett bra komplement till SEM-
analysen som endast utfördes på utvalda prover och inte visade ett allmänt 
resultat. Anledningen till att viktreduktion valdes som testmetod är för att i 
flertalet artiklar som studerats har olika viktmått funnits med.  

2.2.2.2 Svepelektronmikroskop 
Svepelektronmikroskop, SEM, har använts för att få en bra bild på ytstruk-
turen samt på hur fibrerna separerats från varandra efter behandlingen. 
SEM-analysen har utförts på Swerea IVF. Maskinen som har använts är av 
modell JEOL JSM-6610LV.  
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Proverna som användes till SEM-analysen klipptes slumpmässigt från de 
olika fiberproverna som bestod utav obehandlade och behandlade fibrer, 
obehandlade och behandlade fibrer som häcklats samt obehandlade och be-
handlade fibrer som kardats. Dessa sattes fast med svart dubbelhäftande tejp 
på en rund metallplatta som sedan placerades i svepelektronmikroskopet i 
vakuum.   

2.2.2.3 Vibroskop  
Efter avslutad enzymbehandling har fibergrovleken mätts. Fibergrovlek 
mäts vanligen i dtex (decitex) där 1 dtex motsvarar 1 g/10 000 m fibrer. 
Mätningarna har utförts i ett vibroskop på Swerea IVF. Maskinen som har 
använts är av modell Vibroskop Lenzing AG. 

2.2.2.4 Spinning 
Spinntestet har utförts på ringspinningsutrustning Mesdan-Lab. För att möj-
liggöra spinning klipptes fibrerna upp för hand till en längd på cirka 40 mm. 
Därefter användes en kardmaskin för att separera fibrerna och bilda ett kard-
flor, sliver. Fibrerna kördes igenom kardmaskinen, vanligt är att fibrer körs 
igenom kardmaskinen 2 gånger. Därefter sträcktes fibrerna och provades att 
spinnas.  
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3 RESULTAT 
Nedan kommer samtliga testmetoder som utförts samt dess resultat att redovisas.  

3.1 VIKTREDUKTION  
Nedan visar figurerna viktreduktion på de olika proverna och koncentrat-
ionerna i grupperade stapeldiagram. På x-axeln visas enzym, koncentration 
samt datum. Y-axeln visar vikt i gram för obehandlade samt behandlade 
fibrer för en tydlig jämförelse däremellan.   

En viktminskning har skett på samtliga prov 1, Figur 6. Den procentuella 
viktminskningen varierar mellan de olika enzymen samt de olika koncent-
rationerna men är inte anmärkningsvärd. Enzymens kemiska uppbyggnad är 
identisk och gör dem på så vis jämförbara. I Bilaga 1 kan de olika pH-
värden som mätts under processen följas där ett tydligt mönster kan ses. pH 
har inte gått utanför de pH-värden som är optimala för dessa enzym, alltså 5 
< pH < 9. Viktminskningen tyder på att något eller några ämnen har avlägs-
nats. 

Figur 6. Viktreduktion Prov 1 

Samtliga prov 1 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och buffertlösning 
under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 st stålkulor i 24 h och en 
temperatur på 55 °C.  
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I prov 2 kan ses att viktminskning skett på samtliga prov, se Figur 7. De 
följer samma mönster som testerna i prov 1. Utförandet är identiskt för 
dessa båda prov. Dock kan den procentuella viktminskningen för samma 
enzym med samma koncentration skilja sig åt mellan de båda proverna. Det 
enda som skiljer proverna åt är fibrernas skick. Fibrerna som skickats från 
Indien har genomgått en tidigare rötningsprocess samt en mekanisk bear-
betning vilket resulterat i att fibrerna ser olika ut. Fibrerna har varierat i ex-
empelvis mängd kvarvarande bark, färg, grovlek och styvhet. Provernas pH-
värden har legat inom enzymets optimala pH-intervall, alltså 5 < pH < 9.  

 

Figur 7. Viktreduktion Prov 2 

Samtliga prov 2 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och buffertlösning 
under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 st stålkulor i 24 h och en 
temperatur på 55 °C.  

  

20	  

21	  

22	  

23	  

24	  

25	  

26	  

27	  

Vikt obehandlad fiber

Vikt behandlad fiber

Prov 2 

(g)



 

 39 

Likt de andra proven har även samtliga tester i prov 3 påvisat viktminsk-
ning, se Figur 8. Variation ses mellan de olika enzymen samt koncentration-
erna men är inte anmärkningsvärd. Skillnaden mot prov 1 och 2 i vikt-
minskning är inte stor. pH-värdet får en radikal förändring då EDTA tillsätts 
och värdet förändras till pH 3. Det innebär att enzymet bör avaktiveras då 
pH-värdet är under dess optimala pH-intervall. pH-värdet stiger sedan under 
de resterande 23 h till ett värde på pH 4-5, se Bilaga 1.   

Figur 8. Viktreduktion Prov 3 

Samtliga prov 3 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och buffertlösning 
under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 st stålkulor i 1 h och en tem-
peratur på 55 °C. Efter 1 h tas proverna ut och dränks i en EDTA-lösning med pH 3 under 
2 minuter. Sedan placeras proverna i respektive metallcylinder igen och behandlingen 
fortsätter i ytterligare 23 h till under rotation.  

Även här har en viktminskning skett i samtliga prov 4 oavsett enzym och 
koncentration, se Figur 9. Variation ses även här mellan de olika enzymen 
samt koncentrationerna men är inte anmärkningsvärd. pH-värdet förändras 
då EDTA samt natronlut adderas. Det nya värdet hamnar på pH 12 vilket 
innebär att enzymen bör avaktiveras. Efter 23 h sjunker värdet till pH 5-8. 
Vilket innebär att pH-värdet återgår till enzymets optimala pH-intervall och 
enzymen bör återigen aktiveras. Prov 4 har störst förändringar i pH utav de 
fyra proven, se Bilaga 1. Natronlut kan själv bryta ner pektin i fibrer då den 
är alkalisk.  
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Figur 9. Viktreduktion Prov 4 

Samtliga prov 4 har genomgått en behandling där de dränkts i enzym- och buffertlösning 
under 2 minuter. Därefter placerats i metallcylindrar med 25 st stålkulor i 1 h och en tem-
peratur på 55 °C. Efter 1 h tas proverna ut och dränks i en EDTA-lösning samt natronlut 
med pH 12 under 2 minuter. Sedan placeras proverna i respektive metallcylinder igen och 
behandlingen fortsätter i ytterligare 23 h till under rotation.  

I Tabell 1 och Tabell 2 nedan visas en summering utav de fyra olika prover-
na behandlade med Tanazym. I tabellerna har medelvärdena från de procen-
tuella viktreduktionerna summerats för att kunna studera om eventuella 
mönster mellan de olika proven finns.  De olika proverna 1, 2, 3 och 4 visar 
inget tydligt mönster mellan ökad koncentration enzym eller tillsats av 
EDTA och buffert vid olika pH-värden. 

Tabell 1. Viktreduktion Tanazym Prov 

 

  

 Viktreduktion 
(%) 

Prov 1 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 2 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 3 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 4 
Tanazym 1 % 4,82 3,61 6,02 5,24 

2,78 2,82 4,00 4,40 
Tanazym 2 % 8,40 5,62 4,86 4,45 

4,79 4,40 3,23 3,59 
Tanazym 3 % 5,95 4,37 7,14 7,91 

4,42 4,02 4,42 6,05 
Medelvärde: 5,19 4,14 4,95 5,27 
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Tabell 2. Viktreduktion Tanazym Koncentration 

 Viktreduktion (%) 
Tanazym 1 % 

Viktreduktion (%) 
Tanazym 2 % 

Viktreduktion (%) 
Tanazym 3 % 

Prov 1 4,82 8,40 5,95 
2,78 4,79 4,42 

Prov 2 3,61 5,62 4,37 
2,82 4,40 4,02 

Prov 3 6,02 4,86 7,14 
4,00 3,23 4,42 

Prov 4 5,24 4,45 7,91 
4,40 3,59 6,05 

Medelvärde: 4,21 4,92 5,54 
 

I Tabell 3 och Tabell 4 nedan visas en summering utav de fyra olika prover-
na behandlade med Texazym. I tabellerna har medelvärdena från de procen-
tuella viktreduktionerna summerats för att kunna studera om eventuella 
mönster mellan de olika proven finns. De olika proverna 1, 2, 3 och 4 visar 
inget tydligt mönster mellan ökad koncentration enzym eller tillsats av 
EDTA och buffert vid olika pH-värden. 

Tabell 3. Viktreduktion Texazym Prov 

 

Tabell 4. Viktreduktion Texazym Koncentration 

  

 Viktreduktion 
(%) 

Prov 1 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 2 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 3 

Viktreduktion 
(%) 

Prov 4 
Texazym 1 % 3,63 6,88 3,63 3,59 

3,59 5,93 4,00 5,16 
Texazym 2 % 6,02 3,98 3,98 3,00 

3,59 5,16 4,40 5,95 
Texazym 3 % 4,80 5,60 1,61 1,60 

3,98 4,38 4,80 5,56 
Medelvärde: 4,27 5,32 3,74 4,14 

 Viktreduktion (%) 
Texazym 1 % 

Viktreduktion (%) 
Texazym 2 % 

Viktreduktion (%) 
Texazym 3 % 

Prov 1 3,63 6,02 4,80 
3,59 3,59 3,98 

Prov 2 6,88 3,98 5,60 
5,93 5,16 4,38 

Prov 3 3,63 3,98 1,61 
4,00 4,40 4,80 

Prov 4 3,59 3,00 1,60 
5,16 5,95 5,56 

Medelvärde: 4,55 4,51 4,04 



 

 42 

3.2 YTSTRUKTUR  
För att studera ytstrukturen har ett svepelektronmikroskop använts enligt 
modellen nämnd under metod. Ytstrukturen har studerats på fibrer behand-
lade med 2 % Tanazym i buffertlösning och EDTA-lösning pH 3. De be-
handlade fibrerna har sedan jämförts med obehandlade fibrer.  

Figur 10. SEM-analys 1 

 

SEM-bilder på (a) obehandlad fiberbunt 500μm skalstav, (b) behandlad fiberbunt 2 % 
Tanazym i 24 h samt EDTA-lösning pH 3 500μm skalstav, (c) obehandlad fiberbunt 50μm 
skalstav, (d) behandlad fiberbunt 2 % Tanazym i 24 h samt EDTA-lösning pH 3 50μm skal-
stav.  

I Figur 10 visar bild (a) att den obehandlade fiberbuntens yta är ojämn, matt 
och innehar en aningen hårig ytstruktur. Den behandlade (b) fiberbuntens 
yta har mer lyster, mer separerade fibrer samt är mindre ojämn. Bilden på de 
behandlade fibrerna indikerar också en förminskning av grovleken. I bild (c) 
observeras partiklar formade som kristaller tydligt på fiberbuntarnas yta. På 
de behandlade fiberbuntarna (d) har de näst intill försvunnit.  

 

 

c. 

a. b. 

c. d. 
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Figur 11. SEM-analys 2 

SEM-bilder på (a) häcklade obehandlade fibrer 500μm skalstav, (b) häcklade behandlade 
fibrer 2 % Tanazym i 24 h samt EDTA-lösning pH 3 500μm skalstav (c) häcklade obehand-
lade fibrer 50μm skalstav, (d) häcklade behandlade fibrer 2 % Tanazym i 24 h samt EDTA-
lösning pH 3 50μm skalstav.  

I Figur 11 observeras att (a) uppvisar en matt yta samt fiberbuntar som fort-
farande sitter tätt ihop. I (b) har fiberbuntarna börjat separera mer om än 
marginellt. I (c) ses tydligt att de kristallformade partiklarna fortfarande 
sitter kvar längs fibrerna samt att ytan är ojämn. På den behandlade fiberns 
yta (d) kan dock observeras att fibrerna börjat bryta sig loss från varandra 
med endast ett fåtal kristaller kvar, samt att ytan uppvisar en mer jämn 
struktur.  

 

  

a. 

c. d. 

a. b. 
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Figur 12. SEM-analys 3 

SEM-bilder på (a) kardade obehandlade fibrer 500μm skalstav, (b) kardade behandlade 
fibrer 2 % Tanazym i 24 h samt EDTA-lösning pH 3 500μm skalstav, (c) kardade obehand-
lade fibrer 50μm skalstav, (d) kardade behandlade fibrer 2 % Tanazym i 24 h samt EDTA-
lösning pH 3 50μm skalstav.  

I Figur 12 studeras kardade fibrer. I (a) ses att fibrerna fortfarande sitter 
ihop trots mekanisk bearbetning medan de behandlade fibrerna (b) uppvisar 
en mer separation mellan fibrerna efter kardning. Studeras bild (c) närmare 
så observeras att kristallerna fortfarande sitter kvar och att ytan är relativt 
ojämn. I de behandlade kardade fibrerna (d) syns kristallerna inte längre 
samt att fibrerna har brutits upp mer dock har de inte lyckats separera till-
räckligt mycket. Fibrerna sitter fortfarande samman som kluster vilket inte 
är önskvärt för spinning.  

Figurerna som visas på fibrerna i resultatet anses vara representativa för 
respektive steg i processen. Flera bilder togs och de visade liknande resultat. 
De delar som bilderna tagits på valdes slumpvis ut under SEM-analysen 
utav oberoende part på Swerea IVF. Flera delar längs fibrerna studerades 
och uppvisade samma resultat.   

  

a. b. 

c. d. 
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Att en separation mellan fibrerna har påbörjats syns tydligt. Dock sitter de 
flesta fibrerna fortfarande ihop. Anledningen till detta kan vara att Grewia 
optiva har högre halter av lignin, likt jute. Lignin kan hämma nedbrytningen 
av pektin i fibrerna genom att förhindra enzymet att binda till pektinmoleky-
lerna (Bateman & Millar  1966). Brist på separation mellan fibrerna påver-
kar möjligheten att kunna mäta fibrernas grovlek. Med hjälp utav stavskalan 
på bilderna så kan skillnad på grovleken anas. En svårighet är dock att av-
göra huruvida det är en eller flera fibrer. Mått på grovlek blir därför inte 
tillförlitligt.  

3.2.1 ANALYS AV KRISTALLFORMADE PARTIKLAR 
I SEM-analysen observerades att kristalliknande partiklar förekom på ytan 
hos de obehandlade fibrerna. Kristallerna satt placerade i en regelbunden 
struktur som gick att följa genom samtliga steg i processen. Dessa kristall-
liknande partiklar hade inte tidigare uppmärksammats i litteraturen och var 
därför svåra att identifiera. 

För att få en inblick i vad dessa kristaller skulle kunna bestå av gjordes en 
grundämnesanalys på obehandlade fibrer på Swerea IVF i ett svepelektron-
mikroskop. Analysen gjordes på de områdena i fibern där kristallerna var 
som mest förekommande. I Figur 13 presenteras de ämnen som hittades. 
Kol, syre samt kalcium är det mest förekommande ämnena.  

Figur 13. Grundämnesanalys på obehandlade fibrer 
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I artikeln A procedure to identifying textile bast fibres: Flax, nettle/remie, 
hemp and jute beskrivs att många stjälkfibrer så som jute och hampa ofta 
har kalciumoxalat kristaller nära sina celler (Bergfjord & Holst  2010). 
Dessa kan antingen förekomma som enstaka kristaller eller i kluster bero-
ende på vilken typ av fiber det är (Bergfjord & Holst  2010). Detta är ett 
utmärkt sätt att skilja stjälkfibrer åt då dessa kristaller ser olika ut hos dem. 
Lin som är en av de fibrer som använts som referens för detta projekt har 
inte dessa kristaller (Bergfjord & Holst  2010) och av den anledningen var 
detta en oväntad upptäckt.  

I samma artikel beskriver Bergfjord och Holst att vissa stjälkfibrer också 
kan innehålla celler av icke organiska ämnen, vanligen kalciumkarbonat. 
Kalciumkarbonat förekommer oftast i stjälk och blad hos växter. För att 
skilja kalciumoxalat och kalciumkarbonat åt kan ett enkelt test med ättiksyra 
utföras. Kalciumkarbonat är nämligen lösligt i ättiksyra medans kalciumox-
alat inte är det. Ett ättiksyratest utfördes av den anledningen. 25 g fibrer 
dränktes i en lösning innehållande ättiksyra och destillerat vatten med pH 3 i 
24 h. Därefter torkades fibrerna och vägdes igen. Fibrerna uppvisade en 
viktreduktion på 0,6 g vilket är 2,4 %.  Av den anledningen skulle det kunna 
vara kalciumkarbonat.  

3.3 FIBERGROVLEK   
Vibroskop var tänkt att användas för att bestämma grovleken på fibrerna. 
Då fiberbuntarna inte separerats tillräckligt mycket efter behandling blev 
grovleken omöjligt att mäta i vibroskop. Då även fast fibrerna genomgått en 
mekanisk bearbetning i form av kardning. Grovleken varierade mycket och 
ett tillförlitligt mått hade varit svårt att fastställa. Till följd av detta gick inte 
fibrernas grovlek att mäta i vibroskopet utan fick fastställas förhand. Vibro-
skopet kan endast mäta fibrer upp till en grovlek på 25 dtex vilket indikerar 
att efter behandling ligger projektets fibrer över det värdet.  

För att få ett mått på fibrernas grovlek mättes fibrer upp tills en längd på 
1000 mm hade uppnåtts. Dessa fibrer lades i en burk och vägdes sedan på 
en våg med noggrannhet d = 0,0001 g. Vikten multiplicerades sedan med 10 
000 för att uppnå ett mått i dtex (g/10 000m). Då denna metod är ungefärlig 
gjordes processen om 3 gånger med nya fibrer för att få fram ett medel-
värde. För att få ett mer exakt värde hade processen behövt göras om flera 
gånger och om möjligt med flera fibrer.  
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Tabell 5. Fibergrovlek 

 

I Tabell 5 ovan ses resultaten från beräkningarna av fibergrovlek för obe-
handlade respektive behandlade fibrer som kardats. De obehandlade var 
mycket grövre och var svårare att få ut enskilda fibrer från. De behandlade 
hade separerats betydligt mer samt var mer flexibla.  

3.4 SPINNBARHET 
Samma fibrer som användes vid SEM-analysen användes också för spinn-
testet. Efter nedklippning till cirka 40 mm samt kardning två gånger. Efter 
kardningsprocessen sågs tydligt att fibrerna fortfarande var hårda och styva i 
sin struktur samt inte helt separerade.  

Fibrerna hade kunnat genomgå ytterligare kardning för att uppnå mer sepa-
ration mellan fiberbuntarna men detta kan också leda till stor skada på fib-
rerna och försvaga dem. Av den anledningen valdes det alternativet bort. 
Efter kardningen hade fibrerna dåligt vidhäftningsförmåga och bildade inget 
kardflor. Beslutet togs då att addera viskos 1,3 dtex / 38 mm från Lenzing 
som bärare genom spinnprocessen. 10 gram fibrer av Grewia optiva blanda-
des med 15 gram viskos som start med förhoppning om att senare kunna 
blanda 15 gram viskos med 10 gram Grewia optiva.   

Projektets fibrer, som redan kardats två gånger, tillsammans med viskos 
lyckades bilda ett kardflor efter ytterligare två körningar genom kardan vil-
ket var avgörande för fortsatta processteg. Kardfloret sträcktes senare för att 
bilda ett förgarn i en sträckmaskin. Kardfloret sträcks 3,57 X (25 g/120 m). 
Här sågs redan tydligt att projektets fibrer inte blandade sig bra med den 
valda viskosen utan endast lade sig utanpå viskosen. Efter att fibrerna 
sträcks en gång gick den direkt vidare till spinnmaskinen. Oftast sträcks 
förgarnet ytterligare en gång för att bilda finare garner men då detta projekt 
endast avser att spinna en ett grövre garn valdes det bort.  

Förgarnet placerades i en ringsspinningsutrustning för att testa om det med 
hjälp av viskosen ändå skulle kunna gå att spinna. 

Efter avslutad spinnprocess sågs tydligt att projektets fibrer endast låg löst 
på ytan av det spunna garnet och inte hade lyckats integrera sig med viskos-
en vilket indikerar att fibrerna fortfarande är för grova.   

Mätning Obehandlad Behandlad 
1 72 dtex 32 dtex 
2 80 dtex 28 dtex 
3 80 dtex 32 dtex 

Medelvärde: 77,3 dtex 30,7 dtex 
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3.5 FÖRÄNDRINGAR EFTER ENZYMATISK BEHANDLING  

3.5.1 FÄRG 
Efter att fibrerna dränkts i enzym- och buffertlösning kunde en tydlig färg-
skillnad på lösningen ses, denna fick en ljusgul nyans. Likaså gällde när 
fibrerna doppats i de olika EDTA-lösningarna då färgskillnaden blev mer 
markant mellan de båda pH-värdena, se Figur 14.  

Figur 14. EDTA-lösningar 

Bägaren till vänster innehåller EDTA och har pH 3. Bägaren till höger innehåller EDTA 
samt natronlut och har pH 12.  

Efter behandling har fibrerna uppvisat stor färgskiftning. Skillnaden har 
förekommit mellan de fibrer som behandlats med endast enzym i buffertlös-
ning och de fibrer som under försöken adderats en komplexbildare, EDTA. I 
de försöken där EDTA har adderats efter 1 h, i olika pH-förhållanden, har 
fibrerna uppvisat en guldig nyans. I lösningen där pH har varit lågt har en 
varm guldig nyans framkommit. Medans i den EDTA-lösningen med högt 
pH har färgen blivit kallare.   

Som tidigare nämnts påverkar EDTA färgen på fibrerna. Enzym- samt 
EDTA-behandlade fibrer har i tidigare studier påvisat en gulaktig nyans 
efter behandling. Vilket också projektets försök visar på trots att andra fibrer 
har använts.  
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Figur 15. Färgförändring 

(a) Enzymbehandlade fibrer, (b) enzymbehandlade fibrer, (c) enzymbehandlade fibrer + 
EDTA pH 3, (d) enzymbehandlade fibrer + EDTA samt natronlut pH 12.  

I EDTA-lösningen med pH 12 har natronlut använts för att höja pH-värdet. 
Natronlut har i sin tur en nedbrytande effekt på klibbiga limartade ämnen 
likt pektin och lignin.  

3.5.2 PH 
Förändringar i pH har under hela processen förekommit på olika nivå. Buf-
fert har använts för att stabilisera pH.  

Efter 1 h i maskinen, med en temperatur på 55 °C, bör enzymen ha aktive-
rats. Vilket skulle förklara den pH förändring som skett då pH-värdet sjunkit 
från pH 8 till pH 7 i samtliga prover, se Bilaga 1. Under en enzymkatalys 
klyvs pektinets molekylkedjor och bildar nya ämnen. Vilket skulle kunna 
bidra till förändringar i pH. Hos de prover som doppats i EDTA-lösning 
med pH 3 respektive pH 12 antas att enzymen avaktiveras eller hämmas då 
de är effektivast under pH-förhållande 5 < pH < 9.  

Efter 23 h så har pH förändrats ytterligare hos samtliga prover. I samtliga 
prov 1 och 2 där endast enzym samt buffert använts så har pH sjunkit till 
överlag pH 6. Samtliga prov 3 som doppats i EDTA-lösning med pH 3 sti-
ger till pH 4-5. Samtliga prov 4 som doppats i EDTA-lösningar med natron-
lut, med pH 12, har sjunkit till pH 7-8. Lösningarnas pH har mätts med in-
dikatorpapper vilket inte alltid är lika tillförlitligt som en digital pH-mätare, 
vilket hade varit att föredra. Dessvärre gick inte pH-mätaren att tillgå vid 
rätt tid i projektet och då valdes att fortsätta mätningarna med indikatorpap-
per för att få jämförbara värden.    

a. b. c. d. 
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4 DISKUSSION 
Förädlingsmetoden som har utförts anses så här i efterhand vara lämplig för 
projektet. Enzymen attackerar pektin oavsett om de sitter mellan fibrerna i 
fiberbuntar, eller mellan fiberbuntarna och barken på stjälkväxten. Resulta-
ten som har påvisats i projektet i form av viktreduktion, ytstruktur samt 
förminskad fibergrovlek tyder på att förädling skett utav fibrerna. Liknande 
resultat från andra studier har setts som bevis för att enzymerna har varit 
aktiva och brutit ner pektinet och därför bör detta också kunna ses precis så.  

Få studier på enzymatiska behandlingar av Grewia optiva har gjorts tidigare 
vilket gör att projektet inte har några resultat att jämföra sig mot. Av den 
anledningen är det svårt att avgöra huruvida behandlingen uppnått sin fulla 
kapacitet eller endast gett utslag i rätt riktning.  

Enzym påverkas, som tidigare nämnts, utav ett flertal faktorer där ibland 
pH. Under utförandet utav testerna så har pH mätts vid ett flertal tillfällen i 
de olika lösningarna. Den första lösningen innehållande 6 g buffert har pH 8 
innan enzym tillsätts. Anledningen till att 6 g buffert valdes var då pH-
värdena stabiliserades. Både högre och lägre mängd buffert testades innan 
koncentrationen på 6 g valdes. Vid högre mängd buffert, 20 g, visades inga 
märkbara skillnader på viktreduktion samt pH-värden. Vid beräkning av 
buffert-mängd skulle 20 g varit den optimala mängden. Då det inte visade 
några nämnvärda skillnader valdes det att inte användas trots beräkningar. 
Lägre mängd buffert, 1 g, gav variationer i pH-värden vilket indikerade att 
enzymerna bör ha aktiverats samt att bufferten behövde höjas.  

Vatten kan också påverka pH samt inneha olika metaller som kan ha påver-
kan på enzymets och EDTA-lösningens aktivitet. Därför borde avjoniserat 
vatten ha använts, men i detta projekt valdes det bort då de ansågs viktigt att 
metoden skulle kunna fungera även i kranvatten. Test gjordes också med 
avjoniserat vatten men visade ingen skillnad på viktminskning eller pH-
förändring vilket gjorde att projektet fortsatte med kranvatten.  

I de prov som endast behandlats med enzymlösning ligger pH-värdet inom 
enzymets optimala pH-intervall under hela processen. Vilket innebär att pH-
värdet inte borde ha försämrat resultaten. Variationen som finns mellan de 
olika proven kan därför antas bero på fibrernas olika skick från tidigare be-
arbetningar.  

pH-värdet för EDTA-lösningarna är båda utanför intervallet för när enzymet 
trivs som bäst, 5 < pH < 9. Detta borde ha avaktiverat enzymerna eller åt-
minstone hämmat dem då de doppades i EDTA-lösningarna. Fortsatta för-
ändringar i pH tyder på att enzymerna åter aktiveras eller att EDTA i sig 
bidrar till förändring av pH-värde. Indikatorpapper användes för att mäta 
pH. Dessa är inte fullt tillförlitliga och visar endast hela steg i pH-skalan. 



 

 51 

Små förändringar har därför inte kunnat studeras utan endast större i form 
av heltal. Indikatorpapprenas noggrannhet räcker för detta projekts syfte då 
enzymets aktivitet inte är mer känsligt än att heltal kan användas som refe-
rensvärde. 

De parametrar som valts att fokusera på i detta projekt är utvalda då de på-
verkar fibrers spinnbarhet. Genom viktreduktion kan man uppvisa föränd-
ring av obehandlade fibrer i jämförelse med behandlade fibrer. Där en vikt-
minskning skulle kunna påvisa bortfall av ämnen vilket bland annat skulle 
kunna vara pektin.  

Genom viktreduktion är det svårt att fastställa vilket specifikt ämne det är 
som har avgetts, här skulle en kemisk analys behövts göras. Att större vikt-
skillnader inte skett de olika proven emellan, oavsett enzym, koncentration 
samt adderande av EDTA, kan bero på att Grewia optiva fibrer inte innehar 
så höga halter av pektin. Dessa fibrer kanske innehar högre halter av exem-
pelvis lignin. Lignin kan också påverka fibrernas styvhet. Därför skulle en 
analys på Grewia optivas molekylära uppbyggnad vara intressant att utföra. 
Viktreduktion var kanske inte en bra testmetod för detta projekt då det är ett 
relativt ovisst mått på vad det är som har hänt under processen. Dock har 
dessa värden visat på att förändring har skett vilket var projektets syfte.  

Viktreduktionen påverkar även fibergrovleken då den bestäms i detta pro-
jekt genom ett längd- och viktbaserat mått. Hanteringen utav fibrerna mel-
lan de olika stationerna i utförandet har varit varsam då man inte vill riskera 
bortfall under vägen. Vågen som användes anses ha tillräcklig noggrannhet 
för ändamålets syfte. 

Genom att studera fibrernas ytstruktur i svepelektronmikroskop kan man 
tydligt se om förädling utav fibrerna har skett. Som tidigare nämnts sitter 
pektin mellan fibrerna i fiberbuntarna, samt mellan fiberbuntarna och mel-
lan fiberbuntarna och barken. Av den anledningen bör ytstrukturen på fib-
rerna förändras om pektin avlägsnas genom en enzymbehandling. Ytstruk-
turen är dessutom viktig för spinnbarheten vilken vilket gör att denna ana-
lysmetod är högst relevant för projektet. I analysen valdes att titta på fibrer-
na i tre olika stadier; fiberbunt, häcklade fibrer samt kardade fibrer. Detta 
för att kunna få se enskilda fibrer samt hur de påverkats av mekaniskbear-
betning.  
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Höga halter av kalcium, syre och kol observerades i grundämnesanalysen. 
De kristalliknande partiklar som identifierades i SEM-analysen har inte tidi-
gare setts i litteratur då projektet fokuserat på jämförelse mellan lin och 
Grewia optiva. För att knyta an till litteraturen skulle dessa partiklar kunna 
vara kalciumoxalat eller kalciumkarbonat vilka är vanligt förekommande i 
stjälkväxter. Efter behandling med ättiksyralösning uppvisades en viktre-
duktion vilket tyder på att något har lämnat fibrerna. Kalciumkarbonat bryts 
ner av ättiksyra vilket indikerar att det är kalciumkarbonat som kan ses på 
ytstrukturen. För att kunna säkerställa detta antagande så skulle lösningen 
behöva genomgå en kemisk analys samt att de ättiksyrabehandlade fibrerna 
skulle analyseras även de i ett svepelektronmikroskop.  

EDTA påverkar enzyms effektivitet. För höga koncentrationer kan hämma 
enzymets aktivitet. Skillnader mellan prover behandlade med endast enzym 
och de behandlade med enzym och EDTA är inte anmärkningsvärd. Vilket 
skulle kunna tyda på att koncentration EDTA har varit för låg eller för hög 
under processen. En högre koncentration EDTA skulle kunna bidra till att 
avaktivera enzymen medan en för låg koncentration inte ger samma effekt.  

Då höga halter utav kalcium upptäcktes i fibrerna skulle kanske en högre 
koncentration EDTA kunnat ha tillsats. Under processens normala betingel-
ser binder EDTA till kalciumjoner i pektinbryggorna, även kallat komplex-
bildning. Vilket leder till att enzym lättare kan binda till pektinmolekylerna. 
Om EDTA istället binder till kalciumpartiklarna kan detta ha hämmat kom-
plexbildandet mellan kalciumjonerna från pektinbryggorna. Detta skulle 
minska enzymens effektivitet och på så vis kunna vara en förklaring till var-
för större skillnader i viktreduktionen inte har setts.   

I svepelektronmikroskopet kan dessutom separation av fibrerna indikeras 
samt en överblick av fibrernas grovlek fås. Dessa två parametrar är viktiga 
vid spinning.  

Fibergrovleken var planerad att mätas i ett vibroskop på Swerea IVF. För-
söket misslyckades dock till följd av att fibrerna fortfarande var för grova 
för vibroskopet att hantera. Ett vibroskop kan mäta fibrer med en grovlek på 
upp till 25 dtex vilket indikerade att grovleken på projektets fibrer var över 
det värdet. Förmodligen har inte fibrerna separerats tillräckligt mycket för 
att enstaka fibrer skulle kunna mätas på ett korrekt sätt.  
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För att fastställa fibergrovleken utfördes då istället en mätning för hand. 
Metoden att mäta fibrerna för hand är inte fullt tillförlitlig och kan endast ge 
ett ungefärligt resultat. Mätningarna utfördes tre gånger för obehandlade 
respektive behandlade fibrer. För att få mer noggranna resultat skulle meto-
den genomföras fler gånger för att få ut fler jämförbara mätvärden. De tre 
mätvärdena visar liknande resultat alla tre gånger, både för obehandlade och 
behandlade fibrer, vilket indikerar att måttet ändå är representativt. Till följd 
av att många fibrer fortfarande inte separerats helt var denna mätning svår 
att göra. De behandlade fibrerna uppmätte ett medelvärde på cirka 30,7 dtex 
och de obehandlade fibrerna hade ett medelvärde på cirka 70,3 dtex.  

Mätmetoden är trots svårigheten att urskilja enstaka fibrer högst trovärdig. 
De misslyckade mätningarna i vibroskopet indikerar att fibrerna bör ligga 
över 25 dtex.  

Att fibrernas grovlek nästan halverats efter behandlingen räckte inte för att 
möjliggöra en fortsatt spinnprocess. Även fast måttet på grovlek indikerade 
att fibrerna var för grova för att kunna spinnas på ringspinningsutrustning 
valdes ett spinntest att utföras. Resultatet av kardningen visade att fibrerna 
hade en dålig vidhäftningsförmåga och kunde därför inte bilda ett kardflor. 
Projektets syfte var att spinna fibrerna utan att blanda in andra fibrer, men 
av nyfikenhet testades fibrerna att spinnas med viskos som bärare.  

Under spinningen framgick det tydligt att fibrerna fortfarande var för grova 
och styva för att klara av att integrera med viskosen. Vilket också mätvär-
dena tidigare indikerat, se Tabell 5. Då projektet ämnade spinna fibrerna 
själva, utan bärare, lades inget fokus på att studera alternativa bärare. Här 
hade varit intressant att istället testa att spinna med grövre fibrer, exempel-
vis ull som har en bra vidhäftningsförmåga, för att se om det hade gett bättre 
resultat. För grövre fibrer behövs en annan typ utav utrustning än den som 
användes då den endast klarar av att spinna fibrer mellan 38-45 mm. Av den 
anledningen var inte spinntestet ultimat men gav viktig kompletterande in-
formation om hur fibrerna reagerade under en spinnprocess. I spinntestet 
ska dock poängteras att den utrustning som använts för projektet inte var 
anpassad för grövre fibrer utan endast en testutrustning.  

Något som hade varit intressant att göra innan enzymbehandlingen hade 
varit att öppna upp samt att separera fibrerna. Under projektets gång har 
vikten av mekanisk bearbetning förtydligats vid enzymbehandling.  Resulta-
ten från SEM-analysen visar att fibrerna efter förädling inte hade separerats 
helt.  En mekanisk förbearbetning hade underlättat för enzymbehandlingen.  
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Enzym används inte i större omfattning inom textilindustrin idag delvis på 
grund av deras höga kostnad. Komplexbildare, som EDTA, adderas för att 
effektivisera enzymbehandlingen i denna rapport. Om enzymbehandlingar 
ska bli ekonomisk försvarbara i framtiden krävs någon form av komplexbil-
dare som kan effektivisera processen.  

EDTA har valts att användas som komplexbildare i detta projekt då det i 
tidigare studier visat goda resultat. Inga andra bra alternativ har kunnat på-
visas och därav valdes EDTA. EDTA kan utan enzyms inverkan destabili-
sera pektin genom uppbrytning av kalciumbryggorna mellan de olika pek-
tinmolekylerna. Här kan alltså både enzym samt EDTA ha bidragit till detta.  

I de prov som endast behandlats med enzymlösning ligger pH-värdet inom 
enzymets optimala pH-intervall under hela processen. Vilket innebär att pH-
värdet inte borde ha påverkat resultaten. Variationen i viktminskning som 
finns mellan de olika proven kan därför antas bero på fibrernas olika skick 
från tidigare bearbetningar. Anledningen till att flera olika koncentrationer 
testades var för att se om viktreduktionen påverkades av koncentrationen 
enzym. De olika koncentrationerna visar inget mönster mellan sig när det 
kommer till viktreduktionen.  

På fibrernas ytstruktur kan man se att förändring har skett när de studerades 
i ett svepelektronmikroskop. Av finansiella skäl kunde inte samtliga prover 
studeras i SEM vilket gjorde att ett prov valdes ut för att få ett kvalitativt 
mått på behandlade fibrer. Detta då projektets beställare är en ideell organi-
sation i Indien. De fibrer som har studerats är behandlade med 2 % Ta-
nazym dränkta i EDTA-lösning efter 1 h i värmekälla. Anledningen till att 
just dessa behandlade fibrer valdes att studeras i SEM var då ett pektatlyas 
EC 4.2.2.2 samt adderande av EDTA hade visats ge det bästa resultat i me-
toden som utvecklats för detta projekt.  

Efter att fibrerna genomgått behandlingarna samt lufttorkats uppvisade de 
färgförändringar proven emellan. Prov 1 och 2 har genomgått identisk be-
handling med endast enzym vilket också färgförändringarna tyder på, de går 
inte att skilja från varandra. Prov 3 och 4 uppvisar en mycket ljusare och 
klarare nyans än prov 1 och 2. Detta beror förmodligen på EDTAs inverkan 
som tidigare nämnts kan förändra färgen på fibrerna. Prov 3 som endast har 
behandlats med EDTA skiljer sig från prov 4 som behandlats med EDTA 
tillsammans med natronlut. Prov 4 har en ljusare och kallare nyans än prov 
3 som är mer guldig i utseendet. Att prov 4 är ljusare än prov 3 kan bero på 
inverkan från natronlut som själv har förmågan att bryta ner limartade sub-
stanser som är vanligt förekommande i stjälkfibrer. Även om ingen större 
viktskillnad proven emellan kan observeras så är det förmodligen natronlut-
et som avlägsnat mer ämnen. Behandlingar med natronlut, för avlägsnande 
av limämnen, sker ofta vid högre temperatur runt cirka 100 °C.   
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Att de två enzymen som använts har gett liknande resultat kan stödjas i att 
de har samma kemiska uppbyggnad samt struktur och bör av den anledning-
en också reagera liknande under processen. Att jämföra de olika leverantö-
rerna har inte varit projektets syfte.  

4.1 HÅLLBARHETSASPEKTER 
Textila fibrer används idag enormt mycket runtom i världen och efterfrågan 
ökar konstant till följd av stor befolkningstillväxt. Trycket är högt på ett 
fåtal fibrer som finns på marknaden, främst bomull och polyester som an-
vänds både till konfektions- och funktionstextilier. Därför behövs fiberutbu-
det breddas i form utav nya textila fibrer.  

De naturliga fibrerna är högt uppskattade både som tekniska textilier och 
inom konfektionsbranschen då de besitter flera goda egenskaper. De finns 
många outnyttjade naturliga resurser runt om i världen som skulle kunna 
nyttjas på ett bättre sätt, framför allt stjälkfibrer. Som tidigare nämnts kan 
stjälkfibrer växa i olika klimatzoner, vilket innebär att de skulle kunna odlas 
på outnyttjade landareor. Växterna har en minimal påverkan på ekosystemet 
under optimala odlingsförhållanden. Fibrerna är lättskötta, växer tätt på små 
arealer och behöver sällan några bekämpningsmedel då flera stjälkfibrer 
innehåller giftiga ämnen i sig.  

Grewia optiva har många användningsområden idag, men detta kan breddas 
om även textila fibrer adderas till listan. Då dessa träd kan växa upp till 
2000 meters höjd har det också helt andra odlingsområden än många befint-
liga växter som används till textil produktion. Av den anledningen är 
Grewia optiva ett bra komplement till dessa fibrer då den inte kommer att 
konkurrera om samma arealer. Dessutom kan Grewia optiva fortfarande 
användas för de andra användningsområdena de har idag.   

Utvecklas en förädlingsmetod som bryter ner stjälkfibrernas styva och hårda 
struktur skulle deras användningsområden öka enormt och kommer då att 
kunna användas mer kommersiellt. Som nämnts tidigare skulle enzymatiska 
behandlingar kunna bredda användningsområdet för stjälkfibrer, både ge-
nom enzymatisk rötning men också efterföljande förädlingsprocesser. När 
det kommer till rötningen skulle en enzymatisk rötning korta ner tiden för 
processen, minska vattenförbrukningen och bidra till en lägre miljöbelast-
ning.  
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Enzymbehandling är en uppskattad metod till följd av dess effektivitet och 
låga miljöpåverkan. Enzym är helt biologiskt nedbrytningsbara och innehål-
ler inte några farliga kemikalier. De bildar inte heller några biprodukter vid 
katalys samt genomgår inte själv någon strukturell förändring utan bidrar 
endast till effektivisering vid reaktion. I detta projekt har miljöfarliga kemi-
kalier laborerats med, så som EDTA och dinatriumtetraborat, för att öka 
effektiviteten hos enzymen ytterligare.  

Det har dock inte funnits några mindre miljöfarliga alternativ att tillgå. 
Dessa kemikalier skulle inte fungera rent industriellt. Då syftet i detta pro-
jekt är att utveckla och få metoden att fungera, så att förändring faktiskt 
sker, så finns överseende med kemikalierna då de används på en laborativ 
nivå. När en helt fungerande metod har utvecklats bör substitut till dessa 
kemikalier finnas för att man skall kunna implementera metoden industri-
ellt.  

Dinatriumtetraborat är hälsoskadligt i form av att vara reproduktionstoxiskt. 
Anledningen till att de använts i projektet är då de visat goda resultat i tidi-
gare studier och lämplig ersättare har ej hittats.  

Som tidigare nämnts i projektet har EDTA en negativ miljöpåverkan då det 
uppmärksammats höga koncentrationer av ämnet i sjöar och vattendrag. 
Komplexbildare är inte biologiskt nedbrytbara och stannar på så vis kvar i 
naturen länge och kan störa de metaller som naturligt finns i miljön. Detta 
kan i sin tur påverka grund- och dricksvatten.  

Förhoppningar om att projektets förädlingsmetod skulle fungera utan in-
blandning av EDTA fanns innan uppstart, då minimal kemikalieanvändning 
önskades för projektet. Näst intill inga studier har påträffats där endast en-
zym har använts och gett goda resultat. Detta gör att förädlingsprocessen 
inte är lämpad för mindre verksamheter som BGS eller för den delen för 
industriell produktion. Dessa metoder befinner sig fortfarande på forsk-
ningsnivå.   
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Att kunna framställa enzym själv hade varit ett ekonomiskt fördelaktigt sätt 
för organisationen BGS då enzym idag är dyra. De material som behövs i 
processen för framställning är inte särskilt svårt att få tag i eller kostsamt. 
Att lyckas framställa egna enzym samt fastställa rätt aktivitet är desto svå-
rare. Mycket forskning sker kring denna typ av förädlingsmetod vilket för-
modligen kommer att bidra till att priset på redan framtagna enzym i framti-
den blir lägre. Ett lägre pris skulle gynna mindre verksamheter som BGS 
men också kunna utöka användandet utav metoden industriellt.  

Enzymatiska behandlingar kan vara framtiden för stjälkfibrer om metoden 
går att utforma så att den kan implementeras i större utsträckning industri-
ellt. Då skulle detta också kunna vara en framtida process även för organi-
sationen. Som tidigare nämnts förväntas användning av stjälkfibrer att öka 
explosionsartat till följd av en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling i 
samhället. Vid ökad efterfrågan utav stjälkfibrer generellt kommer mer 
forskning att bedrivas inom ämnet för att effektivisera de metoder som an-
vänds idag. Med detta projekt önskas väcka intresse för fortsatt forskning 
kring stjälkfibrer och därmed bidra till adderande av nya fibrer till år 2030.  

 

  



 

 58 

5 SLUTSATS 
En procentuell viktreduktion har kunnat påvisas i samtliga behandlade fi-
berprov. Oavsett enzymkoncentration, typ av enzym och tillverkare samt 
tillsatts av EDTA eller ej. Inga mönster utav dessa parametrar har heller 
kunnat påvisas. Detta var inte heller projektets syfte.  

Fibrer behandlade med 2 % Tanazym samt EDTA har efter analys i 
svepelektronmikroskop uppvisat separation mellan fibrerna samt förändring 
av ytstruktur. Ytstrukturen har efter behandling uppnått en slätare yta samt 
att kristalliknande partiklar på ytan har reducerats. I SEM-analysen kunde 
även förändring av fibergrovlek påvisas. Förändringen av fibergrovleken 
kunde sedan fastställas genom en manuell mätning. Där ett medelvärde på 
30,7 dtex uppmättes.  

I projektet har spinnbarhet inte uppnåtts. De mätvärden som fåtts fram indi-
kerar att grovleken har halverats men inte kommit ner i de mått som anses 
vara spinnbara genom ringspinning. Det mått på grovlek som använts som 
underlag är 15 denier cirka 17 dtex. I projektet mättes fibrer som bäst till 28 
dtex. Dessa värden är mycket högre men visar ändå mått på att grovleken 
har mer än halverats.  

I processen har en märkbar procentuell viktreduktion kunnat påvisas, samt 
separation av fiberbuntarna. Ytstrukturen har förändrats och reduktion av 
kristalliknande partiklar från fibrernas yta har skett. Dock har fibrerna efter 
behandling inte lyckats uppnå spinnbarhet. Detta kan ändå ses som ett bevis 
på att processen har gett resultat i rätt riktning.  

För att säkerställa att det är enzymerna som har aktiverats och att de har 
katalyserat nedbrytning av pektin i fibrerna skulle en kemisk analys av 
kvarvarande vätskor behöva utföras. 
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6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
För att kunna bredda fiberutbudet med stjälkfibrer behöver metoder utveck-
las till de olika typer utav stjälkfibrer som finns idag. Framför allt testa ifall 
metoder går att överföra från en fiber till en annan. Intresset för stjälkfibrer 
växer sig allt större och så fort medvetenheten ökar så kommer efterfrågan 
också att göra det.  

Under projektets gång har tydlig viktminskning samt förändring av ytstruk-
tur kunnat påvisas. Att kunna påvisa förändring av dessa parametrar efter 
avslutad enzymbehandling är ett steg i rätt riktning. Fortsatta studier på äm-
net är av stor vikt för möjligheten att i framtiden kunna använda fler stjälk-
fibrer kommersiellt.  

För att försäkra sig om att det är enzymet som har arbetat under processen 
skulle en analys på kvarvarade vätska behöva genomföras. Detta skulle vara 
ett bra sätt för att säkerställa att det är just pektin som avlägsnats. Först då 
kan ett verkligt mått på enzymets aktivitet fastställas. När pektinet bryts ner 
bildas galakturonsyra vilket hade kunnat mätas för att fastställa att enzymet 
aktiverats.  

Under detta projekt har ett tidsintervall testats då det enligt tidigare studier 
har visat goda resultatet. För att försäkra sig om att så är fallet även för 
andra stjälkfibrer bör olika tidsintervall testas. Här hade det också varit in-
tressant att titta på när enzymet är som mest aktivt och till vilken grad 
EDTA påverkar effektiviteten. Har viktreduktionen utav fibrerna skett redan 
under den första timmen eller när sker den? Man kanske då kan korta ner 
processtiden ifall enzymernas aktivitet avtar efter bara några timmar. In-
formationen kan även indikera på huruvida EDTA är nödvändig eller ej.   

I denna rapport har olika koncentrationer testats, dock relativt nära varandra 
i mängd, utan större variation på resultatet. Här skulle fler koncentrationer 
behöva testat och analyseras med en mer noggrann analys metod, exempel-
vis kemisk analys av lösningar. De analysmetoder som använts i detta pro-
jekt har inte kunnat avgöra hur de olika koncentrationerna har påverkat fib-
rerna. Syfte med detta projektet var inte heller det. 

Om enzymbehandlingar ska bli ekonomisk försvarbara i framtiden krävs 
någon form av komplexbildare som kan effektivisera processen och av den 
anledningen behöver substitut till EDTA tas fram. Samma gäller här för den 
buffert som använts i detta projekt, dinatriumtetraborat. Den får inte heller 
användas för industriellt syfte vilket gör att ett substitut måste finnas.  
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Stjälkfibrer innehåller höga halter av pektin vilket är det som främst bryts 
ner under rötning och förädling. Ur ett hållbarhetsperspektiv hade det varit 
intressant att studera huruvida pektinrester skulle kunna extraheras ur res-
terna av enzymbehandlingen och användas till något annat ändamål, exem-
pelvis biogas. Här skulle möjligheten till att återanvända enzym från lös-
ningen också kunna studeras. 

En intressant fortsatt studie hade varit att testa att spinna de behandlade 
Grewia optiva fibrerna tillsammans med grövre fibrer istället för viskos. Ull 
är en grov fiber med god vidhäftningsförmåga som hade kunnat vara ett bra 
alternativ. Detta i en utrustning anpassad för grövre fibertyper.  

I detta projekt har rotation av maskinen samt mekanisk bearbetning varit 
förekommande. Att istället innesluta fibrerna i plastpåsar i en ugn med 
samma tid och värme hade varit intressant att utföra för att jämföra resulta-
ten. Då hade man kunnat se om den mekaniska bearbetning har den inver-
kan som det finns förhoppning om.   

Fördelaktigt skulle vara att kunna producera egna enzym genom någon form 
av bakterie- eller svampodling för att kunna minska den dyra enzym- och 
kemikaliekostnaden. 

Framför allt skulle metoden behöva testas att utföras i omvänd ordning. 
Alltså att fibrerna genomgår en mekaniks bearbetning samt upp klippning 
till önskad fiberlängd för spinning innan de genomgår enzymbehandlingen. 
Detta för att öppna upp fibrerna och få bort rester från bark med mera innan 
själva behandlingen.   
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Prov.2.

Texazym
(

1
24

N
ej

8
7

0
6

24,7
23

6,88%
Prov.3.

Texazym
(

1
24

Ja
8

7
3

5
24,8

23,9
3,63%

Prov.4.
Texazym

(
1

24
Ja

8
7

12
7

25,1
24,2

3,59%

Laboration.2015I05I06
Prov.1.

Texazym
(

2
24

N
ej

8
7

0
6

24,9
23,4

6,02%
Prov.2.

Texazym
(

2
24

N
ej

8
7

0
6

25,1
24,1

3,98%
Prov.3.

Texazym
(

2
24

Ja
8

7
3

4
25,1

24,1
3,98%

Prov.4.
Texazym

(
2

24
ja

8
7

12
7

25,2
24,4

3%

Laboration.2015I05I07
Prov.1.

Tanazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25,2
23,7

5,95%
Prov.2.

Tanazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25,1
24

4,37%
Prov.3.

Tanazym
3

24
Ja

8
7

3
4

25,2
23,4

7,14%
Prov.4.

Tanazym
3

24
Ja

8
7

12
7

25,3
23,3

7,91%

Laboration.2015I05I08
Prov.1.

Tanazym
2

24
N
ej

8
7

0
6

25
22,9

8,40%
Prov.2.

Tanazym
2

24
N
ej

8
7

0
6

24,9
23,5

5,62%
Prov.3.

Tanazym
2

24
Ja

8
7

3
5

24,7
23,5

4,86%
Prov.4.

Tanazym
2

24
Ja

8
7

s
8

24,7
23,6

4,45%

Laboration.2015I05I09
Prov.1.

Tanazym
1

24
N
ej

8
7

0
6

24,9
23,7

4,82%
Prov.2.

Tanazym
1

24
N
ej

8
7

0
6

24,9
24

3,61%
Prov.3.

Tanazym
1

24
Ja

8
7

3
5

24,9
23,4

6,02%
Prov.4.

Tanazym
1

24
Ja

8
7

12
7

24,8
23,5

5,24%

Laboration.2015I05I10
Prov.1.

Texazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25
23,8

4,80%
Prov.2.

Texazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25
23,6

5,60%
Prov.3.

Texazym
3

24
Ja

8
7

3
5

24,8
24,4

1,61%
Prov.4.

Texazym
3

24
Ja

8
7

12
7

25
24,6

1,60%

Laboration.2015I05I11
Prov.1.

Texazym
2

24
N
ej

8
7

0
6

25,1
24,2

3,59%
Prov.2.

Texazym
2

24
N
ej

8
7

0
6

25,2
23,9

5,16%
Prov.3.

Texazym
2

24
Ja

8
7

3
4

25
23,9

4,40%
Prov.4.

Texazym
2

24
Ja

8
7

12
6

25,2
23,7

5,95%

Laboration.2015I05I12
Prov.1.

Texazym
1

24
N
ej

8
7

0
6

25,1
24,2

3,59%
Prov.2.

Texazym
1

24
N
ej

8
7

0
6

25,3
23,8

5,93%
Prov.3.

Texazym
1

24
Ja

8
7

3
4

25
24

4,00%
Prov.4.

Texazym
1

24
Ja

8
7

12
6

25,2
23,9

5,16%

Laboration.2015I05I14
Prov.1.

Tanazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

24,9
23,8

4,42%
Prov.2.

Tanazym
3

24
N
ej

8
7

0
7

24,9
23,9

4,02%
Prov.3.

Tanazym
3

24
Ja

8
7

3
4

24,9
23,7

4,42%
Prov.4.

Tanazym
3

24
Ja

8
7

12
6

24,8
23,3

6,05%

Laboration.2015I05I15
Prov.1.

Tanazym
2

24
N
ej

8
8

0
7

25,1
23,9

4,79%
Prov.2.

Tanazym
2

24
N
ej

8
8

0
7

25
23,9

4,40%
Prov.3.

Tanazym
2

24
Ja

8
8

3
4

24,8
24

3,23%
Prov.4.

Tanazym
2

24
Ja

8
8

12
5

25,1
24,2

3,59%

Laboration.2015I05I16
Prov.1.

Tanazym
1

24
N
ej

8
8

0
6

25,2
24,5

2,78%
Prov.2.

Tanazym
1

24
N
ej

8
8

0
6

24,8
24,1

2,82%
Prov.3.

Tanazym
1

24
Ja

8
8

3
4

25
24

4,00%
Prov.4.

Tanazym
1

24
Ja

8
8

12
6

25
23,9

4,40%

Laboration.2015I05I22
Prov.1.

Texazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25,1
24,1

3,98%
Prov.2.

Texazym
3

24
N
ej

8
7

0
6

25,1
24

4,38%
Prov.3.

Texazym
3

24
Ja

8
7

3
4

25
23,8

4,80%
Prov.4.

Texazym
3

24
Ja

8
7

12
6

25,2
23,8

5,56%
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