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Sammanfattning 

Att ha en låg mätosäkerhet på en analysmetod är otroligt viktigt. Målet med den här 

studien var därför att utveckla och förbättra den metod som BillerudKorsnäs AB använder 

idag för att bestämma kantinträngning av vätska i kartong. Det skulle utföras genom att 

se över de parametrar som finns i metoden och på så sätt försöka förbättra några av dessa. 

Först utfördes några försök med den metod som BillerudKorsnäs AB använder sig av för 

att mäta kantinträngning och dessa resultat kunde användas som referensprover. En 

parameter i taget varierades för att försöka minska mätosäkerheten. Det som bl.a. 

testades var att rengöra giljotinen oftare som användes för att skära ut proverna. En korg 

med gummisnoddar istället för den nuvarande korgen med buntband samt en ny korg 

testades. Kaffeblandningen som BillerudKorsnäs AB använder som testlösning testades 

att bytas ut mot tensid med ättiksyra i samt olika koncentrationer med diskmedel, och en 

koncentration med diskmedel och karamellfärg. Slutligen plottades några andra 

egenskaper som mättes på kartongen mot kantinträngningen för att ta reda på om något 

samband kunde ses. Det visade sig att mätosäkerheten minskade när giljotinen 

rengjordes oftare samt när den nya korgen användes. Tensid med ättiksyra kunde inte 

ersätta kaffeblandningen eftersom att lösningen behövde ett betydligt lägre pH än 

kaffeblandningen. Diskmedel med karamellfärg gav en väldigt låg mätosäkerhet och 

skulle därför kunna ersätta kaffeblandningen om fler försök undersöks, i syfte att se om 

de korrelerar. Det kunde ses att ytvikten på 170 g/m2 stack ut något mot de övriga 

ytvikterna, annars kunde inget samband ses mellan andra egenskaper som mättes på 

kartongen och kantinträngningen. 

  



Övergripande sammanfattning 

Kantinträngning mäts på exempelvis cup stock som kommer att användas till 

kaffemuggar. Kantinträngning mäts på kartongen innan den konverteras. Om 

kantinträngningen är för hög kasseras kartongen. Att ha en låg mätosäkerhet på en 

analysmetod är otroligt viktigt. Om mätosäkerheten på kvalitén är för hög så betyder det 

att muggen antingen kan börja läcka när vätska tillsätts eller att kartong som egentligen 

kan skickas iväg till kunden kasseras.  

Målet med den här studien var att utveckla och förbättra den metod som BillerudKorsnäs 

AB använder idag för att bestämma kantinträngning av vätska i kartong.  

Tre olika prover som kallas för prov A, prov B och prov C bestående av cup stock utfördes 

med grundmetoden för att mäta kantinträngning. Dessa prover användes sedan som 

referensprover. Grundmetoden genomfördes genom att kaffe hälldes ner i en 

metallbehållare som sedan ställdes ner i ett vattenbad som hade en temperatur på 

80±0,3oC. Proverna tejpades in och skars med en giljotin i tre bitar 80x38 mm. 

Provbitarna vägdes och placerades i en korg med buntband. Provbitarna lades ner i 

kaffebadet i 10 min. Efter 10 min togs bitarna upp ur badet och läskades av. Därefter 

vägdes de tre provbitarna igen och ett wickindex räknades ut genom att ta skillnaden på 

provernas vikt dividerat med provernas tjocklek samt omkrets.  

För att utveckla och förbättra den metod som används idag så varierades ett förhållande 

i testmetoden i taget medan resterande hölls konstant. 

För referensproverna rengjordes giljotinen efter var sjätte provomgång, dessa jämfördes 

sedan mot prover där giljotinen rengjordes mellan varje provomgång. Det visade sig att 

mätosäkerheten minskade när giljotinen rengjordes mellan varje provomgång, även 

wickindex minskade. När giljotinen rengjordes så togs klistret bort från kniven, och det 

var klistret som fastnade på kniven som påverkade kantinträngningen samt 

mätosäkerheten. 

Den andra parametern som varierades var korgen som proverna placerades i för att få 

ner dessa i kaffeblandningen. En korg med gummisnoddar istället för buntband på korgen 

samt en helt ny korg testades. Mätosäkerheten var lägst med gummisnoddar, men 

gummisnoddarna klämde ihop korg och lock för mycket. Den nya korgen fungerade bäst 

för att sänka ner provbitarna och den hade även lägst mätosäkerhet.  

Olika storlekar på provbitarna testades, en provbit á 120x65 mm samt fyra provbitar á 

70x32 mm. Då kunde det ses att en större provbit hade en lägre mätosäkerhet än vad fler 

mindre bitar hade, samt att ju mer provets kant i maskinriktningen ökade ju mer trängde 

det in. 

Temperaturen på kaffeblandningen varierades genom att temperaturen på vattenbadet 

ställdes in till 60oC och 90oC. Kantinträngning testades även när kaffeblandningen hade 

rumstemperatur, kaffeblandningen fick då stå i rummet som var 23oC. Wickindex ökade 



när temperaturen på kaffeblandningen höjdes, dessvärre ökade även mätosäkerheten ju 

högre temperaturen blev. Ju varmare kaffeblandningen blev desto svårare blev det att 

hålla en jämn temperatur eftersom att värmen släpptes ut när locket lyftes på 

metallbehållaren. När vattenbadet var inställt på 80oC för referensproverna så mättes 

kaffeblandningen till 78oC, så därför borde vattenbadet ställas in på 82oC istället för 80oC.  

För att besvara frågan om en svag syra med tensid i kan vara en mer noggrant definierad 

reagens än kaffeblandningen så testades en anjonisk och en nonjonisk tensid vid olika 

koncentrationer. Karamellfärg adderades för att lättare visuellt kunna se 

kantinträngningen. Tensidlösningar i olika koncentrationer med ättiksyra i blandades. 

Koncentrationerna som testades var 3 viktsprocent anjonisk tensid, 2,6 viktsprocent 

anjonisk tensid, 2,6 viktsprocent nonjonisk tensid och 2,3 viktsprocent med anjonisk 

tensid. På dessa lösningar mättes pH, viskositet och ytspänning. Den anjoniska och 

nonjoniska tensiden med ättiksyra i kunde inte ersätta dagens reagens då pH värdet var 

tvungen att vara betydligt lägre än vad pH värdet var för kaffeblandningen för att någon 

kantinträngning skulle ske. 

Även lösningar med olika koncentration diskmedel testades. De koncentrationer som 

testades var 0,3 viktsprocent, 0,5 viktsprocent och 0,8 viktsprocent diskmedel samt en 

lösning med 0,5 viktsprocent diskmedel plus 40 droppar karamellfärg. Mätosäkerheten 

blev betydligt lägre med karamellfärg och diskmedel än för bara diskmedel samt 

referensprovet. Dock har bara sex försök utförts så fler försök skulle behöva göras med 

diskmedel och karamellfärg vid olika koncentrationer och på olika prover. Fler försök 

skulle behövas göras för att hitta en koncentration som skulle kunna ersätta 

kaffeblandningen och på så sätt minska mätosäkerheten. 

För att ta reda på om det förelåg något samband mellan övriga egenskaper som 

analyserades för produkten och metoden så jämfördes tidigare mätta värden från 

luftresistens, fukthalt och densitet vid olika ytvikter mot wickindex. Även Cobb60 

plottades mot wickindex vid olika ytvikter. Inget samband kunde ses mellan wickindex 

och de olika egenskaperna, det kunde dock ses att ytvikten på 170 g/m2 stack ut något 

från de övriga ytvikterna. Det som gjorde att de värdena skiljde sig åt mellan ytvikterna 

kunde bero på att skiktytvikterna ändrades olika med avseende på den totala ytvikten. 

  



Executive summary 

Edge wicking is measured for example on cup stock which will be used for coffee mugs. 

Edge wicking is measured on the carton before it is converted. If the edge wicking is too 

high the carton will be discarded. Having a low measurement uncertainty of an analytical 

method is incredibly important. If the measurement uncertainty on the quality is high, it 

means that either the cup may leak when liquid is added or cardboard that can be sent to 

the customer is discarded. 

The aim of this study was to develop and improve the methodology BillerudKorsnäs AB 

uses today for determining the edge wicking of liquid in carton. 

Three different samples which are called Sample A, Sample B and Sample C consisting of 

cup stock were performed with the basis method for measuring the edge wicking. These 

samples were then used as reference samples. The basis method was performed by coffee 

being poured into a metal container which was then placed into a water bath that had a 

temperature of 80±0.3oC. The samples were taped and were then cut with a guillotine in 

three pieces 80x38 mm. The samples were weighed and placed in a basket with cable ties. 

The samples were placed in the coffee bath for 10 minutes. After 10 minutes the samples 

were taken out of the bath and the excess liquid was removed from the samples. Then the 

samples were weighed again and a wick index was calculated by taking the difference of 

the samples weight divided by the samples thickness and circumference. 

In order to develop and improve the method used today, one parameter of the test method 

was varied at a time while the other parameters were constant. 

For the reference samples, the guillotine was cleaned after every six batch of tests, these 

were then compared to samples where the guillotine was cleaned between each sample 

batch. It turned out that the measurement uncertainty decreased when the guillotine was 

cleaned between each test session. Even wick index decreased. When the guillotine was 

cleaned the glue from the knife was removed, and it was the glue that was stuck onto the 

knife that affected the edge wicking and the measurement uncertainty. 

The second parameter which was varied was the basket that the samples were placed in 

to receive these into the coffee mixture. A basket with rubber bands instead of cable ties 

in the basket and an entirely new basket were tested. The measurement uncertainty was 

lowest with rubber bands, but rubber bands squeezed the basket and cover too much. 

What worked best to immerse the test pieces was the new basket, the measurement 

uncertainty decreased with the new basket than with the basket used to reference 

samples. 

Different sizes of the samples were tested, one test sample á 120x65 mm and four samples 

á 70x32 mm. A larger sample had a lower measurement uncertainty than smaller samples 

and the more the sample edge increased in the machine direction, the more edge wicking 

there were. 



The temperature of the coffee mixture was varied by adjusting the temperature of the 

water bath to 60oC and 90oC. Edge wicking was also tested when the coffee mixture was 

in room temperature, the coffee mixture was then kept standing in the room which was 

23oC. Wick index increased when the temperature of the coffee mixture was increased, 

unfortunately the measurement uncertainty was also increased the higher the 

temperature was. The warmer the coffee mixture became, the harder it became to have a 

uniform temperature because the heat released when the lid was lifted off the metal 

container. When the water bath was set at 80°C for the reference samples, the coffee 

mixture was measured to 78oC, so the water bath should be set at 82oC instead of 80oC. 

To answer the question if an acid with low concentration of surfactant can be a more 

defined reagent than the coffee mixture an anionic and nonionic surfactant at different 

concentrations were tested. Food coloring was added to make it easier to visually see the 

edge wicking. Surfactant solutions of different concentrations of acetic acid were mixed. 

The concentrations tested were 3 weight percent anionic surfactant, 2.6 weight percent 

anionic surfactant, 2.6 weight percent nonionic surfactant and 2.3 weight percent of 

anionic surfactant. In these solutions, the pH, viscosity and surface tension were 

measured. The anionic and nonionic surfactant with acetic acid could not replace the 

coffee mixture because the pH value had to be significantly lower than the pH value of the 

coffee mixture for any edge wicking would occur. 

Even solutions with different concentration of washing-up liquid were tested. The 

concentrations tested were 0.3 weight percent, 0.5 weight percent and 0.8 weight percent 

of dish soap, and a 0.5 weight percent washing-up liquid plus 40 drops of food coloring. 

The measurement uncertainty was significantly lower with food coloring and dish soap 

than it was when only dish soap was used and also when the reference sample was used. 

However, only six batches have been tested so more tests would have to be done with 

washing-up liquid and food coloring at different concentrations and with different 

samples. More tests need to be done to find a concentration that could replace the coffee 

mixture and also reduce the measurement uncertainty. 

In order to find out if there is any correlation between other properties that are analyzed 

for the product and the edge wicking, previously measured values from air resistance, 

moisture content and density at different weights were compared to wick index. Even 

Cobb60 was plotted against wick index at different weights. No correlation was seen 

between wick index and the different properties. However, the basis weight of 170 g/m2 

was standing out slightly from the rest of the basis weights. What made the values 

different for the basis weights could be due to that different layer basis weight changed 

differently with respect to the total basis weight. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Kantinträngning mäts på exempelvis cup stock som bl.a. kommer att användas till 

kaffemuggar. Kantinträngning mäts på kartongen innan den konverteras. Om 

kantinträngningen är för hög kasseras kartongen. Att ha en låg mätosäkerhet på en 

analysmetod är otroligt viktigt. Om mätosäkerheten på kvalitén är för hög så betyder det 

att muggen antingen kan börja läcka när vätska tillsätts eller att kartong som egentligen 

kan skickas iväg till kunden kasseras. Att kassera kartong påverkar miljön. Om det då är 

möjligt att istället ha en säker analysmetod som gör att felen hittas tidigt i processen så 

skulle det vara bra för miljön. Då skulle det sparas på resurser, både råmaterial och energi 

skulle sparas om mindre av det material som produceras kastas.  

(Innventia 2016) har skrivit en rapport där de gjort en studie om vad konsumenter runt 

om i världen tror om en framtid där produkter tillverkas, används och sedan kastas. När 

produkten kastas så ska allt material återanvändas till en ny produkt. Studien baseras på 

500 personer från fem olika länder (Sverige, USA, Kina, Tyskland och Brasilien), det vill 

säga att studien utfördes på sammanlagt 2500 personer. Konsumenterna i studien fick en 

beskrivning ”Tänkt dig en framtid där råvaror från skogen används för att tillverka en 

mängd produkter-allt från textiler och fordonsdelar till kosmetika och proteser. Det 

innebär att skogen blir en viktigare resurs i framställningen av material och produkter 

där vi idag använder oss av olja, plaster, glas och metaller.” Citat ur (Innventia 2016). 

Personerna fick olika svarsalternativ över om de var positiva eller negativa till detta. 

Majoriteten av konsumenterna i studien från Sverige, USA och Tyskland var positiva till 

ett cellulosabaserat samhälle medan konsumenterna i studien från Kina och Brasilien var 

negativa. Studien visade även på att 44 - 68 % (beroende på land) av konsumenterna i 

studien har slutat att handla från ett företag/varumärke för att det företaget eller 

varumärket har agerat oetiskt. Vilket innebär att företag och varumärken påverkas av 

konsumenternas etiska krav. 
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1.2 Frågeställning 

Målet med den här studien var att utveckla och förbättra den metod som BillerudKorsnäs 

AB använder idag för att bestämma kantinträngning av vätska i kartong. Frågeställningar 

som ställdes på dagens metod var:  

 Kan vattenlösningen av en svag syra med tensid i vara en mer noggrant definierad 

reagens som kan ersätta den reagens som de använder idag?  

 Vad har temperaturen på dagens reagens för inverkan på resultatet?  

 Hur påverkas provets format av kantinträngningen? 

 Finns det förenklingar att göra i provberedningen med oförstörd och representativ 

tvärsnittsyta? 

 Föreligger det något samband mellan övriga egenskaper som analyseras för 

produkten och metoden för kantinträngningen?  

1.3 BillerudKorsnäs Sweden AB- Gruvöns bruk 

I november 2012 slogs Billerud och Korsnäs samman till BillerudKorsnäs AB. 

BillerudKorsnäs AB är en av världens ledande leverantörer av fiberbaserade 

förpackningsmaterial. De tillverkar produkter inom tre affärsområden: packaging paper, 

consumer board och corrugated solutions som är spridda över åtta produktionenheter, 

där huvudkontoret ligger i Solna. BillerudKorsnäs AB ledord är att producera 

förpackningar för en hållbar framtid (BillerudKorsnäs AB 2016a). 

I Grums ligger Gruvöns bruk som tillhör BillerudKorsnäs AB, de har 5 maskiner som 

tillverkar pappersprodukter som består av 100 % nyfiber. Gruvöns bruk producerar 

kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting och liner), vätskekartong, cup stock och 

avsalumassa. På Gruvön finns BoxLab och PackLab som är två laboratorier där de arbetar 

med att utvärdera befintliga lådor för att kunna optimera och presentera nya och bättre 

lösningar för sina kunder (BillerudKorsnäs AB 2016a). 

1.4 Val av undersökningsmetodik och resultat 

För att försöka minska mätosäkerheten på metoden för att mäta kantinträngning så 

varierades olika parametrar. Det genomfördes genom att se över de parametrar som finns 

i metoden och på så sätt försöka förbättra några av dessa. Kantinträngningen mättes 

genom en gravimetrisk metod där provbitars vikt vägdes innan och efter de hade varit i 

kontakt med vätska och på så sätt se hur mycket som hade trängt in. Några av 

parametrarna gick att förbättra för att minska mätosäkerheten som t.ex. att hålla 

skärutrustningen ren och att sänka ner provbitarna med en korg som inte kunde påverka 

kantinträningen. 
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2. Teori 

2.1 Papperstillverkning 

2.1.1 Råvara 

Råvaran till pappersmassa kan kategoriseras i lövved och barrved. Exempel på lövved är 

björk och eucalyptus, exempel på barrved är tall och gran. Lövved och barrved massor 

skiljer sig i morfologi, kemisk sammansättning och grundstyrkan hos massan. Det kan 

göras betydligt starkare papper från en barrved massa. P.g.a. styrkan hos barrved så 

används den för produktion av blekta och oblekta höghållfasta massor och även till 

mekaniska massor (Shackford D.L 2003). 

Generellt så har lövvedsmassor en fiberlängd på 1 mm medan barrved har en fiberlängd 

på 2–3 mm. Bredden på fibern hos lövved massor är ca 15 μm, medan bredden av 

barrvedfibrer är i allmänhet nästan dubbel så bred som för lövved, vilket motsvarar cirka 

30 μm (Pokhrel C 2010). 

Cellulosa, hemicellulosa och lignin är tre komponenter som veden till största del består 

av (Persson K. E. 1996). 

2.1.2 Massatillverkning 

I huvudsak så går det att skilja på kemisk och mekanisk massa. Kemisk sulfatmassa 

används på Gruvön för att tillverka cup stock. Kokvätskan i sulfatmassan består till en 

största del av natriumhydroxid och natriumsulfid och kallas för vitlut. Kemisk massa 

tillverkas genom att veden avbarkas och huggs till flis. Flisen värms upp tillsammans med 

kokkemikalier. För att lösa upp bindningarna mellan fibrerna så sker det under tryck. 

Pappersmassan består till största del av cellulosa, men även en del av hemicellulosa och 

lignin finns kvar. Massan renas, silas och bleks. (Persson K. E. 1996).  

2.1.3 Pappersmaskinen 

Inloppslådan finns i början på pappersmaskinen, till höger i figur 1, den huvudsakliga 

funktionen för inloppslådan är att fördela fibrerna i mälden jämnt över virapartiet. När 

hastighetsskillnaden mellan mäldstråle och vira ökar så leder det till att fibrerna 

orienterar sig mer i maskinriktningen. Fiberorienteringen kan variera i breddriktning på 

maskinen samt ovan och undersidan av pappersbanan/arket, ett vanligt problem är att 

fibrerna kan orientera sig annorlunda vid kanterna. Om det inte är en hastighetsskillnad 

mellan mäldstråle och vira så blir formationen sämre eftersom att fiberflockarna som 

finns i mälden inte bryts upp. Fiberflockarna bryts upp genom skjuvning på viran. Med 

hastighetsskillnaden så uppstår skjuvningen, dock får inte skjuvningen bli för stor för då 

bryts fibernätverket upp igen och formationen blir då sämre (Persson K. E. 1996).  

Om fibrerna är mer orienterade i maskinriktningen så är papprets styrka och styvhet 

störst i den riktningen (Wahlström T 2010). 
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Vid flerskiktsformning kan det finnas fler inloppslådor, skikten pressas samman. När 

pappret kommer till presspartiet så har det en torrhalt på 17–20% och lämnar 

presspartiet med en torrhalt på 35–45%. Pappret pressas mellan en eller två filtar i ett 

visst antal nyp och det skiljer beroende på pappersmaskin. Det finns två typer av pressar 

valspress och skopress. En skopress har ett längre pressnyp än vad en valspress har. Det 

finns dubbelfiltade pressnyp och enkelfiltade pressnyp. Dubbelfiltade pressnyp används 

oftast vid tillverkning av välmald kemisk massa med höga ytvikter som t.ex. liner, kartong 

och fluting. Enkelfiltade pressnyp används vid mekanisk massa med låga ytvikter t.ex. vid 

tillverkning av tidningspapper och mjukpapper. Den slutliga torrhalten blir 90–95% efter 

torkningsprocessen. Det vanligaste är att pappret torkas på ånguppvärmda cylindrar. Det 

finns två olika typer av torkning inspänd torkning och fri torkning. Med fri torkning blir 

töjbarhet och brottarbete bättre och med inspänd torkning blir dragstyrka, styvhet, 

planhet och ytjämnhet bättre. För att jämna ut variationer i ytvikten samt öka glansen på 

pappret så kalanderas de, (inte alla typer av papper kalandreras) och slutligen rullas det 

färdiga pappret upp på en rulle för vidare hantering (Persson K. E. 1996).  

 

Figur 1: Schematisk bild över en pappersmaskin. Från höger till vänster: Inloppslåda, viraparti, pressparti, 

torkparti, kalendarnyp och upprullning. Med tillstånd från BillerudKorsnäs AB. 

När pappret är färdigt så polyeten-lamineras (PE-lamineras) pappret. Det PE- lamineras 

genom att smält PE pressas mot en vals och en kyld vals. Muggen PE-beläggs på en eller 

två sidor beroende på om det ska innehålla kall eller varm dryck. För varmt dryck PE-

beläggs muggen oftast på en sida och för kall två. I vissa fall bestryks kartongen och sedan 

stansas materialet ut, både materialet som blir mugg samt botten. Slutligen seglas muggen 

ihop (BillerudKorsnäs AB 2016b). 

2.1.4 Cup stock 

Denna studie handlade om cup stock som är benämningen på kartong vilket används till 

pappersmuggar och papperstallrikar. Cup stock kräver hög styvhet, låg ytvikt samt hög 

renhet. Användningsområdet är servering av olika varma drycker samt varm mat som har 

kontakt med kartongen för direkt förtäring (BillerudKorsnäs AB 2015). BillerudKorsnäs 

AB använder cup stock som tillverkas från helblekt sulfatmassa. Massan består av 

långfiber och kortfiber och kartongen består av två skikt, vilket visas i figur 2.  
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Figur 2: Cup stock bestående av två skikt bestående av långfiber och kortfiber. 

Cup stock är vanligen PE-belagd för att förbättra kartongytans motståndskraft från 

vätskeupptagning. Efter att kartongen är PE-belagd så konverteras den till den slutliga 

produkten (McSteven Y.A 2011). 

En av de mest kritiska produktegenskaper i vätskekartong är kantinträngning. Om värdet 

för kantinträngningen är för hög så kan kartongen börja läcka när förpackningen fylls. Det 

enda stället på kartongen som vätskan kan tränga in är på de skurna kanterna på 

kartongen. De skapas när kartongen PE-lamineras och skärs under konvertering 

(Tufvesson H, Eriksson S, Lindström T 2007). Den öppna kanten som finns på 

kaffemuggen samt kaffemuggens uppbyggnad visas i figur 3 och figur 4. Maskinriktningen 

är alltid uppåt i en kaffemugg.  

 

Figur 3: Öppen kant på en kaffemugg. 
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Figur 4:Illustration av kaffemuggens uppbyggnad. Omritad från (Nemez E 2013). 

2.1.5 Vätning 

Cellulosa och hemicellulosa innehåller ett stort antal OH-grupper. Alla OH-grupper kan 

bilda vätebindningar med vatten vilket leder till en stark tendens för vätning och 

absorption av vatten. Fibrerna i pappersmassan innehåller även andra molekyler som 

innehåller polära och sura grupper som också resulterar i en stark tendens av vätning hos 

kartongen (Nemez E 2013).  

Kontaktvinkel är en mätteknik för att bestämma ytenergi. För att få ett mått på 

hydrofobiciteten hos en yta så mäts kontaktvinkeln vanligtvis med vatten (Seppänen R 

2007). Vätbarheten hos ytan är kontaktvinkeln mellan ytan och en vätska (Bristow A 

2010). Om en vätskedroppe placeras på ytan så uppstår en kraftbalans som ger jämvikt, 

visas i figur 5. 

 

Figur 5: En illustration på kontaktvinkel. 

Kontaktvinkeln definieras som vinkeln mellan planet för den fasta ytan och tangenten av 

fluidytan, där de möts vid en trefaslinje. Kontaktvinkel i jämvikt är definierad i ekvation 1 

av Youngs ekvation: 

SLLVSV   cos       [1] 

Där γSV är den fria ytspänningen av gränssnittet fast/ånga, γLV är ytspänning hos 

gränssnittet vätska/ånga och γSL är den fria ytspänningen av gränssnittet fast/vätska 

(Bristow A. 2010). 

När vätskan är i rörelse så kan hastigheten räknas ut med ekvation 2. 

)(
6

22
*

eqDD
l

V
V        [2] 
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Där 



*V , γ är ytspänning, η är viskositet och l är en koefficient mellan 15 och 20. θD är 

den dynamiska kontaktvinkeln och θeq är kontaktvinkel vid jämnvikt. När θD= θeq är 

hastigheten 0. (De Gennes, P-G., Brochard-Wyart, F. och Quéré, D 2004). 

Ytspänningen minskar när vattnets temperatur ökar, vilket leder till att 

inträngningshastigheten kommer att öka vid kapillär penetration. Kontaktvinkeln mellan 

fibern och vätskan är beroende av ytenergin på gränsytan mellan vätska/gas, gränsytan 

mellan fast/gas samt gränsytan mellan flytande/fast och kan också påverkas av 

temperaturen (Bahr M et al. 2004).  

En minskning av ytspänning leder till att det kapillära trycket ökar och därmed ökar även 

inträngningshastigheten hos vätskan (Salminen P 1988). 

2.2 Mäldlimning 

För att åstadkomma ett starkare motstånd mot vätskor så måste kartongen göras mer 

hydrofob, det genomförs med kemisk behandling. En metod som används för att göra 

kartongen mer hydrofob är mäldlimning. Syftet med mäldlimning är att göra kartongen 

vattenavvisande. För att göra kartongen vattenavvisande tillsätts ytaktiva kemikalier 

under papperstillverkningen. Mäldlimning ger en kapillär barriär som leder till att 

vätskeinträningen genom det kapillära porsystemet på kartongen minskar (Nemez E 

2013).  

Två exempel på mäldlimningsmedel kan ses i figur 6 alkyl keten dimerer (AKD) till vänster 

och alkenyl succinic anhydrid (ASA) till höger.  

 

Figur 6: Struktur av ASA (vänster) och struktur av AKD (höger). 

Limning är viktigt för att ha kontroll på följande (Neimo L 1999): 

 Vatteninträningsfasen i konverteringen. 

 Vätskeabsorption eller vätning i tryckprocessen. 

 Användbarhet för många olika kvalitéter av papper och kartong. 

Mäldlimning hindrar även vätskeinträngning in i bulken av papprets struktur samt 

minskar ytenergin på pappret.  
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Hydrofobiciteten hos pappret är en nyckelparameter som styr absorptionen av 

vattenbaserade lösningar in i pappret. Papper kan därför sägas vara hydrofob eller väl 

limmad när kontaktvinkeln θ, mellan pappret och vätskan överstiger 90o. När 

kontaktvinkeln är mindre än 90o kännetecknas en mer hydrofil, icke limmad eller lite 

limmat papper (Åvitsland G. A 2005).  

2.3  Vätskeinträngning 

Kantinträning av vätska i de kanter som inte är laminerade på papper och kartong kan ses 

i konverteringsprocesser och vid slutanvändning. Att förstå de grundläggande 

mekanismer som styr vätskeinträngningen i slumpmässiga porösa strukturer och 

kvantifiera effekterna av pappers- och vätskeegenskaper är viktigt. Det som är viktigt vid 

tillverkning av vätskekartong är kontaktvinkel och ytspänning (Wiklund H och Uesaka T 

2012). Även egenskaperna hos kartongen är viktigt att känna till då t.ex. den inre 

strukturen på kartongen, strukturen på kartongytan samt typ och hur mycket av 

limningsmedel påverkar vätskeinträningen (Nemez E 2013). 

Inträngning av vätska på ytan av en kartong har visats bero på kapillärkrafter, externa 

tryck samt diffusion i fiberväggarna vilket leder till att fibrerna sväller och ökar i volym 

(Lyne M.B 1984). Vätskeinträngning orsakar förändringar i nätverksstrukturen genom att 

vätebindningar bryts vilket gör att strukturen öppnar upp sig. Fibrerna sväller och 

strukturen förstörs vid absorption av fibrerna. Svällnningen av fibern påverkas av de 

fysikaliska och kemiska egenskaperna hos fibernätverket och den inträngande vätskan. 

Viktiga faktorer är (Bristow J. A 1986): 

 Porstorleksfördelning 

 Fiberarean 

 Fiberladdning 

 pH 

 Saltkoncentration 

Kartong består av flera lager av fibrer vilket innebär att den har en hel del mikroskopiska 

porer. Porerna är bundna med varandra och bildar långa smala kapillära “rör”. Vilket 

leder till att kartongen får en väldigt porös struktur. Den porösa strukturen, vilket kan ses 

i figur 7 gör så att vätska och gaser absorberas in i kartongen. 
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Figur 7: Struktur av fibrer och mikroskopiska porer. Omritat av (Koponen A, Kataja M och Timonen J 1996). 

Vätskeinträngning in i den porösa strukturen kan ske på olika sätt (Bristow J.A 1986) 

(Salminen P 1988): 

 Diffusion transport av ånga in i porerna 

 Kapillär transport av vätska in i porerna 

 Ytdiffusion i porerna 

 Ångfastransport 

Lucas-Washburn ekvationen kan ses i ekvation 3, den används ofta till att visa 

vätsketransport i porösa strukturer. 

t
r

l




2

cos
      [3] 

Där l är längden på inträngningen, t är inträngningstiden, r representerar porstorleken, θ 

är kontaktvinkeln mellan pappret och vätskan. γ är vätskans ytspänning och η är vätskans 

viskositet.  

(Salminen P 1988) tittade på externt tryck och skrev då om ekvation 3 till ekvation 4. 

t
rPr

l E





4

cos2 2
       [4] 

Där PE är det externa trycket på pappret. 

När pappret behandlas med limningsmedel så kommer kontaktvinkeln mellan vätskan 

och pappret att öka. En kontaktvinkel som är större än 90o (om PE=0) menas med att ingen 

vätning och spontan inträngning av porerna kan äga rum (Bristow J.A 1971).  

Vid kapillär inträngning enligt Lucas-Washburn ekvationen blir viskositeten och 

ytspänningen hos vattnet lägre när temperaturen på vattnet ökar. Det beror på att vid 

högre temperaturer är diffusionen av vatten snabbare (Bahr M et al. 2004). 
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Kantinträngning skiljer sig från ytinträngning som t.ex. följande (Tufvesson H 2006):  

 Den obehandlade fiberlumen 

 De obehandlade skurna kanterna hos fibrerna 

 Obehandlade fiber-fiber bindningar 

 Skärningsdefekter, som leder till delaminering och exponering av icke limmade 

områden 

 Svag bindning mellan skikten 

2.4 Effekter av tillskärning vid provberedning 

Standardmetoden för att skära ut prover på BillerudKorsnäs AB är att använda en giljotin. 

(Hansson B 2013) testade flera olika skärmetoder för att sedan titta hur kanterna på 

provbitarna såg ut. Han kom fram till att giljotinen skadar provet vid kanten av snittet. 

Det (Hansson B 2013) testade var giljotin, sax, rakblad mot bord, rakblad utan något 

under, rakblad med ett papper (80g/m2) över, skalpell mot bord, skalpell utan något 

under och skalpell med ett papper (80g/m2) över.  

En anledning till att bilderna ser annorlunda ut är för att skärtekniken påverkar 

tjockleken på tvärsnittet. Enligt (Hansson B 2013) var skärtekniken med rakblad mot 

bordet den bästa, se figur 8c.  
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Figur 8: Kanter skurna med olika skärmetoder. Skärmetoderna är giljotin (a), sax (b), rakblad mot bord (c), 

rakblad utan något under (d), rakblad med ett papper över (e), skalpell mot bord (f), skalpell utan något under 

(g) och skalpell med ett papper över (h). Med tillstånd från Björn Sjöstrand (f.d Hansson). 
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2.5 Egenskaper hos livsmedels simulatorer 

I denna studie användes kaffe och mjölk för att mäta kantinträningen. För att hitta en 

annan vätska så testades tensider eftersom att mjölken i kaffeblandningen och även 

tensiderna är ytaktiva. 

2.5.1 Tensider 

Tensider är organiska föreningar som består av minst en grupp som är lyofil 

(lösningsmedelsälskande) och en grupp som är lyofob (lösningsmedelshatande) i 

molekylen. Om lösningsmedlet är vatten eller annan vätska så kallas delarna för hydrofil 

och hydrofob, vilket kan ses i figur 9. I vattenhaltiga medier kommer tensiderna vilja flytta 

sig till gränssnittet mellan luft/vatten och fast/vatten. De kommer även vilja orientera på 

ett sådant sätt för att minimera så mycket som möjligt kontakten mellan sina hydrofoba 

grupper och vattnet. Det resulterar i att vattenytan ändrar egenskaper. Tensider sänker 

ytspänningen på vattnet (Farn R.J 2006). Vilket kan påverka kantinträngningen och 

därmed kapillärinträngningen.  

Figur 9: Tensid bestående av ett hydrofilt huvud med en hydrofob svans. 

Tensider klassificeras som anjoniska, katjoniska, zwitterjoniska respektive icke joniska 

tensider. Det är den hydrofila delen som bestämmer hur tensiden klassificeras. Tensiden 

är anjonisk om den hydrofila delen är negativ laddad, katjonisk om den hydrofila delen är 

positivt laddad, zwitterjonisk om den hydrofila delen är negativ och positivt laddad och 

icke jonisk när den hydrofila delen är oladdad. Tensider finns i b.la. diskmedel och 

schampo (Farn R.J 2006).  

2.5.2 Viskositet 

Med tillsats av kolloidala partiklar förändras viskositeten hos en dispersion eller lösning. 

När kolloidala partiklar tillsätts i mediet så ökas den totala ytan av partiklarna. Det som 

händer då är att friktionen i mediet ökar och därmed ökar även viskositeten (Heimenz P.C 

och Rajagopalan R 1997). 

 

Närvaron av en kolloidal partikel i en vätska ökar viskositeten på grund av den effekt det 

har i flödesmönstret. Dispersion är när det är en partikel som är större än de övriga 

partiklarna. Vilket kan ses i figur 10, där bilden till vänster visar när det inte finns med 

någon större partikel, bilden i mitten när det finns en större partikel och i bilden till höger 
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så har en kolloid börjat rotera och tar då energi från vätskans hastighet. I bilden kan det 

ses att flödesmönstret har ändrats och det leder till att viskositeten ökar. Ökningen av 

viskositeten på grund av spridda partiklar förväntas öka med koncentrationen av 

partiklarna (Heimenz P.C och Rajagopalan R 1997). 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Schematisk illustration av mönstret i närheten av en stationär vägg för en ren vätska och för en 

dispersion. Från vänster: en ren vätska i närheten av en stationär vägg, en dispersion innehållande icke 

roterande partiklar och en dispersion innehållande roterande partiklar. Omritad från (Heimenz P.C och 

Rajagopalan R 1997). 

 

Polymerer kan användas för att påverka viskositeten. T.ex. genom att använda assosativa 

förtjockare. En polymer är polär när den löser sig i lösningsmedlet, som t.ex. vatten. På 

polymeren kan det sättas på några hydrofoba kedjor som inte vill lösa sig i vatten. Då 

kommer de att assocosera, som ytaktiva ämnen gör vilket leder till en viskositetsökning 

(Heimenz P.C och Rajagopalan R 1997).  

 

Koncentrationen kan ökas genom att sätta dit en liten tensid, med vattenlöslig 

huvudgrupp och oljelöslig svans. Då kommer den att börja associsera sig med de långa 

kolvätesvansarna. När tillräckligt mycket har tillsatts så kommer det ytaktiva ämnet, 

tensiderna att aggegera i miceller som bryter det associativa förtjockande nätverket, 

vilket leder till en viskositetsökning (Heimenz P.C och Rajagopalan R 1997). 
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3. Utförande 

3.1 Material 

De viktigaste materialen som användes är listade nedan: 

 Tre olika prover som kallas för prov A, prov B och prov C. Samtliga prover bestod av 

cup stock och konditionerades i 23oC och 50 % luftfuktighet i minst 48 timmar innan 

testning. Det som skiljde proverna åt var att prov B skilde sig i mängd dosering av lim 

än prov A och prov C. Provernas tjocklek var uppmätt till 187 μm för prov A och 190 

μm för prov B samt prov C.  

Tjockleksmätningarna utfördes med en precisionsmikrometer. Ett statiskt tryck av 

100 kPa anlades mot en yta av 200 mm², enligt ISO 534.  

 Två olika tejper, med två olika tjocklekar enligt deras produktdatablad. Den ena 

tejpen hade tjocklek 63 µm och den andra tejpen hade tjocklek 140µm. 

 Vattenbad (Julabo TW12) användes för att hålla temperaturen på kaffeblandningen 

konstant. 

 Livsmedelssimulatorer (Kaffe med mjölk, anjonisk och nonjonisk tensid, diskmedel) 

3.2 Grundmetod -Kaffewick 

500 ml Milli-Q vatten kokades upp i en vattenkokare som sedan hälldes upp i en kanna. 

Därefter blandades en bestämd mängd kaffe och mjölk ner i vattnet och pH mättes på 

kaffeblandningen vid 80oC. pH-mätarens modell var 704 pH meter Metrohm med en 

noggrannhet på 0,5, mätaren var alltid kalibrerad. Kaffeblandningen hälldes sedan ned i 

en metallbehållare som ställdes ned i ett vattenbad som var 80 ± 0,3oC, vattenbadet hade 

en inbyggd termostat. Metallbehållaren och vattenbadet kan ses i figur 11 och figur 12. 

Figur 11: Metallbehållare för att hålla           Figur 12: Vattenbad Julabo TW12.  

temperaturen på kaffet. 

Provet tejpades in med en tejpapplicerare och skars med en giljotin i tre bitar 80x38 mm, 

där 80 mm var i tvärsriktningen och 38 mm i maskinriktningen, vilket illustreras i figur 

13. 
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Figur 13: Provbit som är 80x38 mm. 

Det kontrollerades så att det var tejp ända ut i kanterna på provbitarna. De tre provbitarna 

vägdes på en våg av Precisa, modell 410Am-FR med en noggrannhet på 0,3 mg och med 

mätområde 0–4 kg. Provbitarna placerades i en korg, hur korgen såg ut kan ses i figur 14. 

Proverna lades ner i kaffebadet i 10 min. Efter 10 min togs provbitarna upp ur badet och 

placerades mellan läskark, två läskark på vardera sida och en guskrulle som var 20 cm 

bred och vägde 10 kg rullades över provet en gång (fram och tillbaka). Guskrullen kan ses 

i figur 15. Därefter vägdes de tre provbitarna igen och ett wickindex räknades ut enligt 

ekvation 5.  

Figur 14: Korg med provbitar. 

 

          Figur 15: Guskrulle och läskark. 

 

     [5] 

 

Där wickindex är i (kg/m2), m1 och m2 är vikten (mg) av proverna före respektive efter 

badet, t är tjockleken (μm) av proverna och l är omkretsen (m).  

lt

mm
Wickindex




 12
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Sex stycken mätningar gjordes med prov A, prov B och prov C för att kunna använda dessa 

som referensprover. Kaffeblandningen byttes ut efter var sjätte provomgång. Även 

giljotinen rengjordes efter var sjätte omgång om inget annat är givet. Det gjordes för att 

efterlikna BillerudKorsnäs AB egna metod där kaffebadet byts ut och giljotinen rengörs 

var fjärde timme. 

3.3  Utveckling av befintlig kaffewick-metod 

För att utveckla och förbättra den metod som används idag så varierades ett förhållande 

i testmetoden i taget medan resterande hölls konstant enligt metoden i 3.2. Parametrarna 

som varierades visas i tabell 1. 

Tabell 1: Jämförelse mellan befintlig kaffewick-metod och parametrar som varierades för att försöka 

förbättra metoden. 

Befintlig kaffewick-metod Variation av kaffewick-metod 

Giljotinen som används för att beskära 
provbitarna rengörs med aceton efter var 
fjärde timme 

Giljotinen som används för att beskära 
provbitarna rengörs med aceton efter 
varje kaffebad 

För att få ner provbitarna i kaffebadet 
används en korg med buntband 
 

För att få ner provbitarna i kaffebadet 
används: 
• En korg med gummisnoddar 
• Magneter 
• En ny korg 

Storlek på provbitar: 
• Tre provbitar á 80x38 mm 

Storlek på provbitar: 
• Fyra provbitar á 70x32 mm 
• En provbit á 120x65 mm 

Vätskan som används för att mäta 
kantinträngningen: 
• Kaffe med mjölk 

Vätskan som används för att mäta 
kantinträngningen: 
• Diskmedel i olika koncentrationer 
• Tensidlösningar i olika koncentrationer 

Temperaturen på kaffeblandningen: 
• 80oC 

Temperaturen på kaffeblandningen: 
• 23oC 
• 60oC 
• 90oC 

Tiden som provbitarna är i 
kaffeblandningen är: 
• 10 min 
 

Tiden som provbitarna är i 
kaffeblandningen är: 
• 2 min 
• 4 min 
• 6 min 
• 8 min 
• 20 min 

Tejpen som används för att tejpa in 
proverna har en tjocklek på 63 µm 

Tejpen som används för att tejpa in 
proverna har en tjocklek på 140µm 
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3.3.1 Utrustning 

Giljotinen rengjordes mellan varje provomgång genom att tvätta bladet med aceton och 

luddfritt papper. Sex omgångar testades med prov A samt tolv omgångar med prov B och 

prov C. 

Prover skars ut med giljotinen, både när bladet var rent och när det inte var det. De 

tillskurna provbitarna studerades i mikroskop, modell Nikon L151 med en förstoring på 

6,3x. 

För att undvika att sticka in provbitarna i korgen så togs buntbanden på korgen i figur 14 

bort och gummisnoddar sattes dit, vilket visas i figur 16. Det beror på att locket då kunde 

tas bort och provbitarna kunde läggas i korgen, locket lades över och sattes dit med 

gummisnoddar för att locket skulle sitta fast. Det testades med sex omgångar för prov A 

och prov B.  

 

Figur 16: Korg med gummisnoddar istället för buntband. 

För att testa en metod utan korg så lades magneter över varje provbit, när provbitarna låg 

i badet. Det gjordes för att kunna hålla provbitarna under ytan, se figur 17. Det testades 

även med två magneter på varje provbit (en över och en under provbiten). Det utfördes 

eftersom att provbitarna lättare skulle kunna tas upp från botten, då det var svårt när 

provbitarna hade direktkontakt med botten. 

 

Figur 17: Magneter över provbitarna. 



 

18 
 

I figur 18 visas en ny korg som testades. Den nya korgen hade ett lock som gick att lyfta 

och ett handtag som gick att ta loss. Det var bra eftersom att det då undveks att sticka in 

proverna mellan korgen och locket samt att locket inte låg direkt på proverna som med 

korgen i figur14 och figur16. Den nya korgen hade små stänger som skapar ett mellanrum 

mellan korg och lock. Den nya korgen testades tolv gånger med prov B och prov C. 

Figur 18: Ny korg med handtag och lock som går att öppna. 

3.3.2 Provbitar 

Olika storlekar på provbitarna testades, en provbit á 120x65 mm samt fyra provbitar á 

70x32 mm. Den långa sidan var alltid i tvärsriktningen, se figur 13. Med den nuvarande 

korgen fick det maximalt plats fyra remsor som var 70x32 mm eller en remsa som var 

120x65 mm, därför valdes dessa storlekar på proverna. Sex stycken försök gjordes med 

prov A och prov B för varje storlek. 

Inträngningen i respektive riktning mättes med ett skjutmått. Antal provbitar som mättes 

kan ses i tabell 2. Det mättes sex gånger i respektive riktning på samtliga provbitar. 

Tabell 2: Antal provbitar som mättes för de olika storlekarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov Storlek 
(mm) 

Antal 
provbitar 

(st) 

A 70x32 9 

A 80x38 6 
A 120x65 3 
B 70x32 9 
B 80x38 6 
B 120x65 3 
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Volyminträngningen i respektive riktning räknades ut med ekvation 6. 

tAV        [6] 

Där V står för volyminträngningen (m3), A står för areainträngningen (m2) och t står för 

tjockleken på proverna (m). 

Anledningen till att provbitarna tejpades in var för att vätskan bara skulle tränga in i 

kanterna på provet och inte tränga in i provets yta. För att se om det gick att hitta en bättre 

tejp så testades en annan tejp, för att sedan kunna jämföra dessa två. Den nya tejpen hade 

samma klister men var något tjockare än den vanliga tejpen. Den nya tejpen testades sex 

gånger med prov B och prov C. 

För att testa en metod utan att behöva tejpa proverna så lades provbitar utan tejp ner i en 

rumstempererad (23oC) kaffeblandning. Dessa prover användes i avsnitt 3.5 i ekvation 9 

och genomfördes sex gånger med prov A och prov B. 

Dragstyrkan mättes med L&W dragstyrkeprovare enligt ISO 1924–3. Fem stycken 15 mm 

breda remsor i maskinriktning och tvärsriktning skars ut med giljotin. En provremsa 

belastades till brott vid en konstant förlängningshastighet i dragstyrkeprovaren, 

dragkraft och förlängning registrerades.  

3.3.3 Livsmedelssimulatorer 

Temperaturen på kaffeblandningen varierades genom att ställa in temperaturen på 

vattenbadet. Temperaturen på vattenbadet var två grader högre än temperaturen i 

kaffeblandningen. För att temperaturen på kaffeblandningen skulle uppnå en temperatur 

på 60oC ställdes temperaturen på vattenbadet in på 62oC, vattenbadet ställdes in på 92oC 

när kaffeblandningen skulle uppnå 90oC. Bägge temperaturerna testades med prov A med 

sex mätningar. Temperaturen på kaffeblandningen testades med en termometer 

(Testo922) med noggrannhet på ± 0,5oC. Kantinträngning testades även när 

kaffeblandningen hade rumstemperatur, kaffeblandningen fick då stå i rummet som var 

23oC. Det utfördes med prov A med sex mätningar.  

Kaffet blandades och hälldes ner i metallbehållaren och temperaturen mättes till 62oC. 

Metallbehållaren fick stå utan lock i rumstemperatur till dess (80 min) att kaffet blivit 

rumstempererat. 

Inträngningshastigheten undersöktes genom att variera tiden som provbitarna var i 

kaffeblandningen. Tider som testades var 2 min, 4 min, 6 min, 8 min och 20 min, med sex 

mätningar per tidsperiod med prov B. 

För att besvara frågan om en svag syra med tensid i kan vara en mer noggrant definierad 

reagens än kaffeblandningen så testades en anjonisk och en nonjonisk tensid vid olika 

koncentrationer. Tensid och Milli-Q vatten blandades. För att lösningen skulle lösa upp 

sig lättare så värmdes blandningen upp på en värmeplatta, modell IKAMAG®RET-G tills 

dess att tensiden hade löst sig i vattnet och sedan blandades ättiksyra i. Mer syra tillsattes 
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i lösningen för att ändra på koncentrationen. För att inträngningen lättare skulle kunna 

ses visuellt så innehöll samtliga tensidlösningar även 40 droppar karamellfärg. 

De olika koncentrationerna av tensidlösningar, samt med vilket prov och hur många 

mätningar som gjordes kan ses i tabell 3. 

Tabell 3: Tensid i olika koncentrationer och antal mätningar. 

Prov Tensid Konc 
      (vikts%) 

Mätningar 
 (st) 

B Anjonisk 3,0 1 
B Anjonisk 2,6 1 
B Anjonisk 2,3 6 
A Anjonisk 2,3 6 
B Nonjonisk 2,6 1 

Diskmedel och Milli-Q vatten blandades i olika koncentrationer, där en lösning även 

innehöll 40 droppar karamellfärg. De olika koncentrationerna och antal mätningar kan 

ses i tabell 4. 

Tabell 4: Diskmedel i olika koncentrationer och antal mätningar.  

Prov Konc 
      (vikts%) 

Mätningar 
(st) 

B 0,5 6 
C 0,5 6 
B 0,3 6 
C 0,3 6 
B 0,8 6 
C 0,8 6 
A 0,5 6 
A 0,5+karamellfärg 6 

På samtliga lösningar mättes pH vid rumstemperatur (23oC), pH på kaffeblandningen 

mättes även vid 60oC och 90oC. 

Viskositet mättes på lösningarna med Brookfield RVDV-E mätare genom att 500 ml 

hälldes upp i en bägare och spindle nr 1 placerades ner i vätskan. Rotationen sattes igång 

med 100 rpm under 90 sekunder där fem provpunkter togs ut, ett medelvärde och 

standardavvikelse räknades ut för respektive vätska. 

Ytspänning mättes på lösningarna genom att 0,5 ml sögs upp med en spruta, sprutan 

placerades sedan i Dynamic absorption tester, tillverkare Fiber System AB och modell 

DAT 1100. Densiteten på vätskan matades in i datorn. En droppe i taget som var på 5 µm 

droppades ut från sprutan. Förloppet på vätskedroppen, från spruta till papper, filmades 

från sidan. Förloppet kunde ses på datorskärmen och utifrån tio droppar från respektive 

vätska räknades ett medelvärde och en standardavvikelse ut.  
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3.4 Studie av den nuvarande metoden 

En studie gjordes på elva laboranter för att se om laboranterna utförde metoden enligt 

metodbeskrivningen samt se vad som skiljde laboranterna åt. Under tre dygn fick 

laboranterna notera tidpunkten för när de rengjorde giljotinen samt när de gjorde ny 

kaffeblandning. 

3.5 Cobb60 

Till Cobb60 användes samma kaffeblandning som till kaffewick-metoden. 

Kaffeblandningen hade rumstemperatur (23oC). Provet skars i 10 x10 cm och vägdes på 

en våg av Mettler, modell PM480 med en noggrannhet på 0,002 g och med mätområde 0 

till 410 g. Sedan placeras provet på ett gummiunderlag och en Cobb-ring placeras ovanpå 

provet. Cobb60- utrustningen kan ses i figur 19. 100 ml av kaffeblandningen hälldes över 

provet och tiden startades, efter 45 sekunder överfördes kaffet tillbaka till kannan och 

Cobb-ringen lyftes bort och provet placeras på ett läskark. Efter 15 sekunder placerades 

ett läskark över provet och guskrullen som var 20 cm bred och vägde 10 kg rullades en 

gång (fram och tillbaka) över provet. Slutligen vägdes provet igen, och absorptionen 

kunde räknas ut för respektive sida (översida och virasida) med ekvation 7. Det gjordes 

sex försök på virasidan och sex försök på översidan med prov A och prov B. 
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Figur19: Cobb60-utrustning bestående av gummiunderlag, Cobb-ring samt en klocka. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂𝐵𝐵,𝑖 = (𝑚2 − 𝑚1)       [7] 

Där absorptionen är i (mg), i står för översida eller virasida på pappret, m1 och m2 är 

vikten (mg) av proverna före respektive efter Cobb60-mätningen.  

Medelvärdet från Cobb60 mätningarna på respektive sida (översida och virasida) 

adderades i ekvation 8 för att veta den totala absorptionen (mg) på arkets ytor. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂𝐵𝐵,𝑇𝑂𝑇 = (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂𝐵𝐵,Ö𝑆 + 𝐶𝑜𝑏𝑏𝐶𝑂𝐵𝐵,𝑉𝑆)   [8] 

Absorptionen för kaffewickproverna som testades utan tejp, räknades ut med ekvation 9. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐾𝐴𝐹𝐹𝐸𝑊𝐼𝐶𝐾 = (𝑚2 − 𝑚1)    [9] 

Där absorptionen är i (mg), m1 och m2 är vikten (mg) av proverna före respektive efter 

kaffebadet.  
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Ett wickindex räknades ut genom att medelvärdet från Cobb60 mätningen räknades bort 

från medelvärdet på provbitarna som testades med rumstempererat kaffe och utan tejp 

med hjälp av ekvation 10. 

𝑊𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐾𝐴𝐹𝐹𝐸𝑊𝐼𝐶𝐾−(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂𝐵𝐵,𝑇𝑂𝑇∗(

𝐴𝐾𝐴𝐹𝐹𝐸𝑊𝐼𝐶𝐾
𝐴𝐶𝑂𝐵𝐵

))

𝑙×𝑡
  [10] 

Där wickindex är i (kg/m2), AKAFFEWICK är arean (m2) på kaffewickproverna och ACOBB är 

arean (m2) på Cobb60 proverna, t är tjockleken (μm) på proverna och l (m) är omkretsen 

för kaffewickproverna.  

3.6 Analys av egenskaper hos cup stock i relation till kantinträngning 

För att ta reda på om det förelåg något samband mellan övriga egenskaper som 

analyserades för produkten och metoden så jämfördes tidigare mätta värden från 

luftresistens, fukthalt och densitet vid olika ytvikter mot wickindex. Även Cobb60 

plottades mot wickindex vid olika ytvikter. Skiktytvikterna på proverna ändrades olika 

med avseende på den totala ytvikten.  

Luftresistens mättes enligt ISO 5636–3 med en luftresistens mätare av Bendtsen och 

modell SE 114. Ett provstycke spändes fast som en skiljevägg mellan två cirkulära 

packningar. Packningarnas innerdiameter var den kända mätarean. Provstyckets ena sida 

hade ett konstant övertryck och den andra sidan var i kontakt med atmosfärstryck. 

Luftflödet genom provet respektive tryckskillnaden över provet mättes fem gånger. 

Luftresistensen beräknades genom att medelvärdet av luftflödet genom pappersprovet 

dividerades med mätarean och lufttrycksskillnaden mellan provets båda sidor. 

För att mäta fukthalt så vägdes en burk med lock och prov. Därefter togs locket av och 

burken med prov ställdes in i ett värmeskåp av BINDER, i två timmar i 135 °C±2°C med 

locket bredvid. Sedan togs burken ut, locket sattes på igen och efter avsvalning i 30 

minuter vägdes burken. Slutligen vägdes den tomma burken. Fukthalten beräknades med 

ekvation 11. 

100
)(

)(







ca

ba
X      [11] 

Där X är fukthalten (%). a är burkens, lockets och provets vikt före torkning (g). b är 

burkens, lockets och provets vikt efter torkning (g) och c är burkens och lockets vikt (g) 

Densiteten på proverna beräknades enligt ekvation 12. 

Tjocklek

Ytvikt
Densitet       [12] 
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Där ytvikten bestämdes genom att prover stansades ut (100 cm²) och vägdes på en våg av 

Mettler, modell PM480 med en noggrannhet på 0,002 g. Medelvärde räknades ut av totalt 

tio stycken prover. Tjockleken mättes i (µm) och densiteten var i (kg/m3) 

4. Resultat & Diskussion  

4.1 Utrustning 

I det här avsnittet redovisas och diskuteras resultaten från när variationer på 

utrustningen varierades i denna studie. 

4.1.1 Tillskärning av prov 

När giljotinen inte rengjordes så fastnade det lim från tejpen på bladet. För att se hur det 

påverkade kantinträngningen så jämfördes i figur 20 referensproverna mot prover där 

giljotinen rengjordes mellan varje omgång.  

Figur 20: Wickindex för rengöring av giljotin samt referensprov för prov A, prov B och prov C. Wickindex 

baseras på medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

När giljotinen rengjordes mellan varje omgång så togs limmet från tejpen som fastnat på 

bladet bort. Det som kunde hända när limmet fastnade på bladet var att limmet fastnade 

på kanterna av provet så att det täpper igen kanterna vilket ledde till att mindre vätska 

hade möjlighet att tränga in. Det andra alternativet var att kanterna drogs isär och på så 

vis kunde det tränga in mer vätska. För samtliga prover i figur 20 kunde det ses att limmet 

måste ha dragit isär provets kanter eftersom att det trängde in mer av kaffeblandningen, 

dock observerades en signifikant skillnad enbart för prov C. 

Mätosäkerheten blev mindre när giljotinen rengjordes. Att mätosäkerheten blev större 

när den inte rengjordes mellan varje provomgång berodde sannolikt på att det var olika 

mycket klister som fastnade på kniven och påverkade därför kantinträningen olika. 

För att kunna jämföra hur kanterna såg ut vid rengöring av giljotin och när den inte 

rengjordes så studerades kanterna i mikroskop. Figur 21 visar hur kanten såg ut precis 

efter att giljotinen rengjordes och figur 22 visar hur kanten såg ut när 12 provbitar hade 
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skurits ut innan att giljotinen rengjordes. Det som tydligt kunde ses är att en klump fastnat 

på provkanten. Klumpen var antagligen klister som fastnat på kniven som sedan 

överfördes från kniven till provkanten. Klumpen på provbiten kunde inte ses när 

giljotinen var rengjord så därför måste det påverka kantinträngningen, i detta fall borde 

det tränga in mindre vätska. 

 

Figur 21: Kant på provbit med rengjord giljotin. 

 

Figur 22: Kant på provbit med icke rengjord giljotin. 

Även (Hansson B 2013) kom fram till att en giljotin kan skada provet vid kanten av snittet. 

Hansson testade flera olika skärmetoder och kom fram till att rakblad mot bordet var det 

bästa, därför skulle det vara intressant att testa i framtiden om mätosäkerheten kan bli 

mindre med rakblad än med giljotin. 

4.1.2 Provbehållare för vätskebadet 

Vid användning av korgen för att sänka ner bitarna i kaffebadet så observerades det att 

korgen var väldigt vass och att det var lätt att stöta i kanterna på proverna i buntbanden 

på korgen samt i de vassa delarna på korgen. Det som kunde hända när provbiten stötte i 

kanterna var att tejpen öppnade sig samt att kanterna förstördes och på så sätt kunde det 

tränga in mer vätska. Buntbanden klipptes därför bort och gummisnoddar sattes dit. I 

figur 23 kunde det ses att wickindex är lägre när gummisnoddar användes. Det 

observerades på provbitarna att de hade blivit klämda i korgen eftersom att 

gummisnoddarna klämde ihop korgen, vilket visas i figur 24. Som i sin tur ledde till en 

mindre kantinträngning eftersom att kanterna trycktes ihop. Vilket ledde till att det blev 

svårare för vätskan att tränga in än vad det gjorde när buntbanden användes på korgen, 

vilket kan ses i figur 25. Mätosäkerheten blev dock lägre med gummisnoddar än med den 

vanliga korgen, det kunde bero på att gummisnoddarna klämde ihop proverna lika 

mycket varje gång. Risken med gummisnoddar är dock att det inte går att veta säkert att 

de spänner åt korgen och locket lika mycket varje gång.  
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Figur 23: Wickindex för referensprov för prov A, prov B och prov C. Wickindex för prov A och prov B vid 

användning av gummisnodd istället för buntband på korgen samt wickindex för prov B och prov C vid 

användning av ny korg. Wickindex baseras på medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

 

Figur 24: Korg med gummisnoddar istället för buntband. 

 

Figur 25: Korg med buntband. 

Magneter provades även för att se om det gick att ta bort korgen och ändå få ner proverna 

under ytan på kaffeblandningen. En magnet över varje prov fungerade inte, eftersom att 

proverna låg mot botten och var då svåra att ta upp, samt att det inte gick att se om 

magneterna la sig på proverna. Därför uteslöts det att lägga proverna direkt på botten och 

att lägga något över proverna när de redan var nerlagda. En magnet på varje sida om 

proverna testades, det var då lätt att få ner proverna men eftersom att det inte gick att se 

proverna när de skulle tas upp från badet så var det svårt att få upp dem. Om en annan 

provvätska som är sval och som det går att se igenom skulle kunna ersätta 

kaffeblandningen så skulle nya försök med magneter kunna studeras. 
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En ny korg tillverkades eftersom att det var smidigt att på så sätt få ner och upp proverna 

samtidigt från badet. Korgen hade ett lock som gick att lyfta på, vilket gjorde att proverna 

inte behövdes att sticka in som de behövdes göras i den vanliga korgen. Med den nya 

korgen så blev wickindex något högre än för referensproverna, vilket visas i figur 23. Det 

berodde antagligen på att den nya korgen inte trycker något på proverna, vilket kan ses 

när figur 25 jämförs med figur 26. Den nya korgen hade stänger så att locket inte lades 

direkt över proverna. Mätosäkerheten är något mindre för den nya korgen än för den 

vanliga, en anledning till det är att kanterna på proverna inte skadas med den nya korgen. 

 

Figur 26: Den nya korgen. 

Samtliga data för mätvärden finns i tabell A1–A3 i Appendix A.  

4.2 Provbitar 

När storlekarna ändrades så varierades skillnaden på längden hos proverna olika i 

maskinriktningen och tvärsriktningen. I figur 27 visas medelvärdet på wickindex för prov 

A och prov B.  

 

Figur 27: Wickindex för referensprov för prov A och prov B, för de olika storlekarna på proverna. Wickindex 

baseras på medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Wickindex ökade ju mer maskinriktning det var på provbitarnas längd (med bortsett från 

prov A 70x32 mm), dock var det igen signifikant ökning. Detta eftersom att det trängde in 

mer i maskinriktningen än i tvärsriktningen.  
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När det var fler mindre prover än en stor så blev omkretsen större. När omkretsen blev 

större så förändrades skillnad mellan maskinriktning och tvärsriktning mer och därför 

ökade wickindex mer för storlek 70x32 mm än för 120x65 mm. Dock så avvek storlek 

80x38 mm eller storlek 70x32 mm, bägge för prov A. Detta eftersom fler mindre provbitar 

förväntades ha högre wickindex än färre större. 

Inträngningen i maskinriktningen (MD) var större än inträngningen i tvärsriktningen 

(CD), se tabell 5. Anledningen till att det trängde in mer i maskinriktningen var för att 

fibrerna var orienterade i den riktningen och vätskan hade då lättare att tränga in mellan 

fibrerna. Enligt (Wahlström T 2010) så är fibrerna mer orienterade i maskinriktningen 

om papprets styrka är större i maskinriktningen än i tvärsriktningen, vilket stämde 

överens med att dragstyrkan på prov A, prov B och prov C var större i maskinriktningen 

än i tvärsriktningen.  

Tabell 5: Inträngningslängden mätt i mm respektive prov och riktning. Inträngningen baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Med ekvation 6 och värden från tabell 5 så kunde volyminträngningen räknas ut som visas 

i tabell 6. 

Tabell 6: Volyminträning i m3 för respektive prov och riktning. Inträngningen baseras på medelvärden med 

95 % konfidensintervall. 

 

 

 

 

 

 

Generellt sätt så var volyminträngningen mindre i prov A än i prov B, (bortsett från provet 

som var 120x65 mm i CD-riktningen) vilket stämde överens med wickindex i figur 27. I 

tabell 6 går det även att se ett större prov hade en högre mätosäkerhet än vad fler mindre 

Prov Storlek 
(mm) 

Antal 
provbitar 

(st) 

Tjocklek 
(µm) 

Inträngning i MD 
 (mm) 

Inträngning i CD  
(mm) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

A 70x32 4 188 2,20 0,11 1,70 0,11 

A 80x38 3 188 2,96 0,16 1,31 0,15 
A 120x65 1 188 1,62 0,23 1,23 0,15 
B 70x32 4 190 3,74 0,19 2,47 0,17 
B 80x38 3 190 3,10 0,12 1,77 0,19 
B 120x65 1 190 2,31 0,36 1,75 0,18 

Prov 
 

Storlek 
(mm) 

Volyminträngning i MD 
 (m3) 

Volyminträngning i CD  
(m3) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

A 70x32 0,23 x10-6 0,11 0,08 x10-6 0,11 

A 80x38 0,27 x10-6 0,16 0,06 x10-6 0,15 
A 120x65 0,07 x10-6 0,23 0,03 x10-6 0,15 
B 70x32 0,40 x10-6 0,19 0,12 x10-6 0,17 
B 80x38 0,28 x10-6 0,12 0,08 x10-6 0,19 
B 120x65 0,11 x10-6 0,36 0,04 x10-6 0,18 
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bitar hade, (bortsett från prov B i CD-riktningen.) Mätosäkerheten för wickindex var lägst 

för det större provet, se figur 27. 

Anledningen till att provbitarna tejpades in var för att vätskan bara skulle tränga in i 

kanterna på provet och inte tränga in i provets yta. En annan tejp testades för att se om 

det gick att hitta en bättre tejp och sedan jämfördes dessa två. På proverna kunde det 

tydligt ses att den nya tejpen släppte från kanterna på provbitarna, därför var wickindex 

för proverna med den nya tejpen signifikant högre i figur 28 än för referensproverna.  

 

Figur 28: Wickindex för användning av ny tejp samt referensprov för prov B och prov C. Wickindex baseras 

på medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Mätosäkerheten var även markant större för prov B med den nya tejpen vilket tydligt 

visas i figur 29 jämfört med figur 30, detta eftersom att tejpen släppte olika mycket på 

provbitarna. Den nya tejpen var tjockare vilket ledde till att den blev styvare och kunde 

då fästa sämre. 

 

Figur 29: Tre provbitar med den nya tejpen, där det tydligt syns att tejpen släppts från bitarna. 
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Figur 30: Tre provbitar med den vanliga tejpen. 

Kaffewick utan tejp och i rumstemperatur testades och sedan räknades Cobb60 bort. 

Cobb60 testades i rumstemperatur, därför valdes det att även testa kaffewickproverna i 

rumstemperatur.  

Samtliga data för mätvärden finns i tabell A4 och tabell A5 i Appendix A.  

4.3 Livsmedelssimulatorer 

För att se hur kaffets temperatur påverkade kantinträngningen så hölls kaffet i olika 

temperaturer, 23oC, 60oC samt 90oC och jämfördes med referensprovet, vilket kan ses i 

figur 31. En signifikant ökning kunde ses mellan de olika temperaturerna. Det gick även 

att se att wickindex inte ökade linjärt med temperaturen. Med rumstempererad 

kaffeblandning så sågs ingen kantinträngning visuellt. 

 

Figur 31: Wickindex plottat mot temperatur för prov A. Wickindex baseras på medelvärden med 95 % 

konfidensintervall. 
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temperatur på 90oC. Varje gång som locket på metallbehållaren öppnades så sjönk 

temperaturen med ca 10oC, därför så tog det några minuter innan kaffeblandningen var 

uppe i 90oC igen. När vattenbadet var inställt på 80oC för referensproverna så mättes 

kaffeblandningen till 78oC, så därför borde vattenbadet ställas in på 82oC istället för 80oC. 

Vattenbadet ställdes in på 62oC för att kaffet skulle bli 60oC. Mätosäkerheten ökade ju 

högre temperaturen blev, anledningen var antagligen för att det var svårare att hålla en 

stabil temperatur ju högre temperaturen blev eftersom att värmen släpptes ut när locket 

öppnades. 

Enligt ekvation 3 så beror inträngningen bl.a. på vätskans viskositet, därför plottades 

viskositet mot temperaturen, i figur 32. 

 

Figur 32: Viskositet plottat mot temperatur. Viskositeten baseras på medelvärden med 95 % 

konfidensintervall. 

När temperaturen på kaffeblandningen ökade så sjönk viskositeten vilket stämde överens 

med teorin enligt (Bahr M et al. 2004) då han säger att när det är kapillär inträngning 

enligt Lucas-Washburn ekvationen blir viskositeten och ytspänningen hos vattnet lägre 

när temperaturen på vattnet ökar. 

Även vätskans ytspänning påverkar inträngningen enligt ekvation 3. I tabell A7 i Appendix 

A kan kaffets ytspänning vid 23 grader ses och även kaffets pH vid olika temperaturer. 

En person som dricker nybryggt kaffe låter oftast temperaturen sjunka innan personen 

börjar dricka kaffet. Muggen kan även stå framme en längre tid med vätska i om personen 

inte dricker upp direkt. Det är då viktigt att muggen inte börjar läcka. Därför testades det 

att hälla ner kaffet i metallbehållaren, kaffet var då 62oC och sedan låta det sjunka till 

rumstemperatur. Det tog 80 min och var därför inte hållbart att införa som en metod för 

att mäta kantinträngning.  
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För att se hur kaffet trängde in i proverna över tid så varierades tiden då proverna låg i 

kaffebadet, detta kan ses i figur 33. Wickindex ökade med tiden, dock var det ingen 

signifikant ökning. Figuren visar att kantinträngningen inte ökade linjärt med tiden, och 

att mellan 0–2 min trängde det in betydligt mer än mellan 2–4 min. Mätosäkerheten var 

lägre vid 2 min och 4 min än vad den var vid 6 min, 8 min, 10 min samt 20 min.  

 

Figur 33: Wickindex plottat mot tid för prov B. Wickindex baseras på medelvärden med 95 % 

konfidensintervall. 

För att besvara frågan om en svag syra med tensid i kan vara en mer noggrann definierad 

reagens som kan ersätta kaffeblandningen, så testades olika koncentrationer av den 

anjoniska tensiden med prov B, vilket kan ses i figur 34. Även anjonisk och nonjonisk 

tensid testades med prov A respektive prov B.  

 

Figur 34: Wickindex vid olika koncentration tensider för prov A och prov B vid 23oC. Wickindex baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 
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För att se hur viskositeten och ytspänningen påverkades av koncentrationen så plottades 

i figur 35 viskositeten mot koncentrationen och i figur 36 ytspänningen mot 

koncentrationen för den anjoniska tensiden. 

 

Figur 35: Viskositet plottat mot koncentration anjonisk tensid. Viskositeten baseras på medelvärden med 

95 % konfidensintervall. 

 

Figur 36: Ytspänning plottat mot koncentration anjonisk tensid. Ytspänningen baseras på medelvärden med 

95 % konfidensintervall. 

Inget samband kunde ses mellan ytspänning och koncentration anjonisk tensid. När 

koncentrationen ökade så minskade viskositeten, dock var det ingen signifikant skillnad. 

Enligt (Heimenz P.C och Rajagopalan R 1997) så ökar viskositeten ju högre koncentration 

tensid det är i lösningen, vilket inte stämde överens med figur 35. 
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Wickindex minskade när koncentrationen ökade, se figur 34. Enligt (Salminen P 1988) så 

ska det tränga in mer vätska när ytspänningen minskar. Därför borde ytspänningen 

minska med koncentration tensid, vilket inte stämde med figur 36. 

I figur 37 plottades pH mot koncentration anjonisk tensid. När koncentrationen ökade så 

ökade pH, eftersom att mer syra var tillsatt när koncentrationen av tensiden minskade. 

 

Figur 37: pH plottat mot koncentration anjonisk tensid.  

I figur 38 kan det ses att inträngningen är väldigt jämn runt kanten och att det har trängt 

in ungefär lika mycket på alla provbitar. En sådan jämn kantinträngning kunde inte ses på 

provbitar som varit i kaffeblandningen. Det kunde bero på att pH värdet var mycket lägre 

än vad pH värdet var för kaffeblandningen. Vid högre pH än 1,8 kunde nästan ingen 

kantinträngning ses så därför behövdes pH värdet vara väldigt lågt. Det berodde på att 

viskositeten ökade ju mer syra som tillsattes i lösningen och när mer syra tillsattes så 

ökade inträngningen. 

 

Figur 38: Prover som har varit i 2,3 viktsprocent tensidblandning med karamellfärg. Vätskan hade ett pH 

på 1,8. 

Eftersom att tensider även finns i diskmedel så testades diskmedel samt diskmedel+ 

karamellfärg med prov A, värdena för wickindex kan ses i figur 39. 
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Figur 39: Wickindex för referensprov, diskmedel, samt diskmedel + karamellfärg för prov A vid 23oC. 0,5 

står för koncentrationen diskmedel (vikts%). Wickindex baseras på medelvärden med 95 % 

konfidensintervall. 

Mätosäkerheten var betydligt lägre med karamellfärg och diskmedel än vad den var för 

när bara diskmedel användes samt referensprovet. Dock har bara sex försök utförts så 

fler försök skulle behöva göras med diskmedel och karamellfärg vid olika koncentrationer 

och på olika prover. Fler försök skulle behövas göras för att hitta en koncentration som 

skulle kunna ersätta kaffeblandningen och på så sätt minska mätosäkerheten. 

Diskmedel samt samma koncentration diskmedel plus karamellfärg och 

kaffeblandningen, alla vid 23 grader jämfördes med pH, viskositet och ytspänning i tabell 

7. Diskmedel med karamellfärg och kaffeblandningen hade samma viskositet, dock så var 

inte ytspänningen och pH samma. Diskmedel utan karamellfärg och diskmedel med 

karamellfärg hade liknande egenskaper, pH värdet sjönk något när karamellfärg 

adderades i diskmedlet. pH värdet sjönk när karamellfärg adderades eftersom att 

karamellfärgen innehöll syra. 

Tabell 7: pH, viskositet och ytspänning för olika vätskor. Ytspänningen och viskositeten baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Vätska 
 
 
 

pH 
 
 
 

Viskositet 
(mPas) 

Ytspänning 
(mN/m) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

0,5 vikts% 
Diskmedel 

5,9 10,5 0,09 35,7 0,13 

0,5 vikts% 
Diskmedel +K 

5,5 10,9 0,11 34,3 0,17 

Kaffeblandning 6,2 10,9 0,13 47,7 0,09 

I figur 40 kan wickindex ses vid olika koncentrationer diskmedel för prov B och prov C. 

För både prov B och prov C så ökade wickindex vid ökad koncentration diskmedel. 
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Figur 40: Wickindex vid olika koncentration diskmedel för prov B och prov C. Wickindex baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

För att se hur viskositeten och ytspänningen påverkades av koncentrationen så plottades 

i figur 41 viskositeten mot koncentration diskmedel och i figur 42 ytspänningen mot 

koncentration diskmedel. 

 

Figur 41: Viskositet plottat mot koncentration diskmedel. Viskositeten baseras på medelvärden med 95 % 

konfidensintervall. 
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Figur 42: Ytspänning plottat mot koncentration diskmedel. Ytspänningen baseras på medelvärden med 95 

% konfidensintervall. 

Inget samband kunde ses mellan viskositet och koncentration diskmedel. En signifikant 

skillnad kunde ses mellan ytspänning och koncentration diskmedel. Ju högre 

koncentration diskmedel desto mindre blev ytspänningen. Enligt (Salminen P 1988) ökar 

wickindex när ytspänningen minskar, alltså så skulle ytspänningen minska med ökad 

koncentration diskmedel, vilket stämde enligt figur 42. 

Enligt (Heimenz P.C och Rajagopalan R 1997) så ökar viskositeten ju högre koncentration 

tensid det är i lösningen, därför borde viskositeten öka när koncentration diskmedel 

ökade. Därför borde viskositeten vara lägre när koncentrationen är 0,3 vikts % diskmedel. 

Viskositetsmätaren som användes brukar vanligtvis användas till bestryknings smetar, 

lösningarna i denna studie har lägre viskositet än en bestrykningssmet men under 

mätningen så var det en korrekt percentuell nivå av resultat för vridmoment (10-100%) 

så därför är dessa resultat pålitliga. 

I figur 43 plottades pH mot koncentration diskmedel. När koncentrationen ökade så sjönk 

pH med en signifikant skillnad. Vilket antagligen berodde på att diskmedlet hade ett lägre 

pH än vattnet så att när mer diskmedel adderades så sjönk pH värdet. 
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Figur 43: pH plottat mot koncentration diskmedel.  

Samtliga data för mätvärden finns i tabell A6–A9 i Appendix A. 

4.4 Studie av den nuvarande metoden 

Under studien som utfördes på laboranterna observerades en del avvikelser från 

metoden, samtliga avvikelser kan studeras i tabell 8. Två laboranter trycke ihop kanterna 

på proverna efter utskärning med giljotinen vilket kunde leda till att de täppte igen 

kanterna med tejpen. Två laboranter strök fingrarna över proverna efter att proverna 

hade rullats med guskrullen. Detta för att ta bort svarta partiklar som kom från korgen 

som fastnade på proverna, men det som hände då är att de även tog bort vätska från 

proverna. Tre laboranter sköljde alltid av korgen mellan provomgångarna just för att 

förhindra att de svarta partiklarna skulle fasta på proverna. Det bästa skulle därför vara 

att samtliga laboranter sköljde av korgen med vatten efter varje provomgång för att 

förhindra att partiklarna skulle fasta på proverna. En laborant plastade in fler prover än 

de som skulle läggas i badet vilket ledde till att några inplastade prover fick ligga upp till 

30 minuter på bänken innan de placerades ned i badet vilket kunde ha inverkan på 

resultatet. Det som skiljde laboranterna åt var hur snabbt de rullade med guskrullen över 

proverna och det var en av de svåraste parametrarna att få alla att göra i precis samma 

hastighet. Det som kan ha hänt är att vätska kan ha avlägsnats i olika mängd på grund av 

att alla rullade i olika hastigheter. Av de elva laboranterna som studerades så var det sju 

personer som gjorde exakt som det stod i metodbeskrivningen. 
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Tabell 8: Antal laboranter samt laborantandel som avviker från metoden. 

Laboranter 
(st) 

Laboranter 
(%) 

Avvikelse från metodbeskrivningen 

2 18 Tryckte ihop kanterna 
2 18 Strök fingrarna över proverna 
3 27 Sköljde av korgen 
1 9 Upp till 30 min innan proverna hamnade i kaffebadet 
7 64 Ingen avvikelse 

I tabell B1 i Appendix B finns det data för när det var byte av laborant, byte av 

kaffeblandningen samt när giljotinen rengjordes. 3 av 16 tillfällen då kaffeblandningen 

och giljotin rengjordes så blev det förändringar i kaffewicksindex. Eftersom att wickindex 

i figur 20 sjönk när giljotinen rengjordes, så borde laboranternas värden också göra det. 

Dock så bytte de även kaffeblandning samtidigt vilket tyder på att det antagligen var det 

som gjorde att värdet på wickindex ökade. Även om laboranterna skiljde sig lite åt så går 

det inte att se i tabell B1 att någon laborant avvek. 

4.5 Cobb60 

För att inte behöva tejpa proverna så gjordes kaffewick utan tejp och sedan Cobb60 för att 

kunna räkna bort Cobb60 från kaffewickproverna och på så sätt kunna räkna ut 

kantinträngningen, enligt ekvation 7–10. 

Wickindex blev signifikant högre när det räknades ut med ekvation 7-10, se figur 44. 

Eftersom att mätosäkerheten blev betydligt större så skulle inte denna variant vara att 

föredra för att mäta kantinträngning.  

 

Figur 44: Wickindex som räknades ut med hjälp av Cobb60-värden, samt referensprovet för prov A och prov 

B. Wickindex baseras på medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Samtliga data för mätvärden finns i tabell C1 i Appendix C.   
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4.6 Analys av egenskaper hos cup stock i relation till kantinträngning 

I figur 45–49 är wickindex plottat mot luftresistens, fukthalt, densitet respektive Cobb60. 

Inget samband kunde ses mellan wickindex och de olika egenskaperna, det gick dock att 

se att ytvikten på 170 g/m2 avvek något. Det som gjorde att värdena skiljde sig åt mellan 

ytvikterna kan bero på att skiktytvikterna ändrades olika med avseende på den totala 

ytvikten. 

  

Figur 45: Wickindex plottat mot luftresistens vid olika ytvikter. Wickindex och luftresistens baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

 

Figur 46: Wickindex plottat mot fukthalt vid olika ytvikter. Wickindex och fukthalt baseras på medelvärden 

med 95 % konfidensintervall. 
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Figur 47: Wickindex plottat mot densitet vid olika ytvikter. Wickindex och densitet baseras på medelvärden 

med 95 % konfidensintervall. 

 

Figur 48: Wickindex plottat mot Cobb60 på virasidan vid olika ytvikter. Wickindex och Cobb60 baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 
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Figur 49: Wickindex plottat mot Cobb60 på översidan vid olika ytvikter. Wickindex och Cobb60 baseras på 

medelvärden med 95 % konfidensintervall. 

Samtliga data för mätvärden finns i tabell D1–D4 i Appendix D. 

4.7 Implikationer för hållbarhet 

Skador och risker med grundmetoden är att det finns en liten skärrisk på giljotinen vid 

tillskärning av prover. Dessutom så hanteras varmt kaffe i ett varmt vattenbad i metoden, 

medför risk för brännskador. Under projektets gång så provades olika vätskor som hade 

olika temperaturer. Arbetsmiljömässigt var diskmedel och karamellfärg eller den vätskan 

med bara diskmedel bäst, eftersom att det kunde hållas i rumstemperatur. 

5. Slutsats 

När rengöring av giljotinen jämfördes med referensproverna så minskade 

mätosäkerheten och även wickindex minskade. När giljotinen rengjordes så togs det bort 

klister från kniven, och det var klistret som fastnade på kniven som påverkade 

kantinträngningen samt mätosäkerheten. 

Det som fungerade bäst att sänka ner provbitarna med var den nya korgen, 

mätosäkerheten blev mindre med den nya korgen än med korgen som användes till 

referensproverna. Det berodde på att den nya korgen inte hade lika vassa kanter som den 

vanliga korgen. Gummisnoddar istället för buntband gav minst mätosäkerhet men det 

trängde in mindre vätska än för referensproverna. Det berodde antagligen på att 

gummisnoddarna pressade ihop locket och korgen för mycket. Magneter fungerade inte 

alls då det var svårt att se vart provbitarna var i kaffeblandningen och var då svårt att få 

upp provbitarna ur metallbehållaren. 

För att besvara frågan hur provets format påverkas av kantinträngningen så testades 

olika storlekar på provbitarna. Det som kunde ses var att en större provbit har en lägre 
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mätosäkerhet än vad fler mindre bitar har samt att ju mer provets kant i maskinriktningen 

ökade ju mer trängde det in. Det trängde in mer i maskinriktningen än i tvärsriktningen. 

Wickindex ökade när temperaturen på kaffeblandningen höjdes, dessvärre ökade även 

mätosäkerheten ju högre temperaturen blev. Ju varmare kaffeblandningen blev ju svårare 

blev det att hålla en jämn temperatur eftersom att värmen släpptes ut när locket lyftes på 

metallbehållaren. När vattenbadet var inställt på 80oC för referensproverna så mättes 

kaffeblandningen till 78oC, så därför borde vattenbadet ställas in på 82oC istället för 80oC. 

Att hälla nyblandat kaffe som var 62oC och sedan låta det sjunka till rumstemperatur tog 

för lång tid för att vara hållbart att införa i metoden. 

Wickindex ökade med tiden, dock var ökningen varken signifikant eller linjär. 

Mätosäkerheten var lägst för 2 min och 4 min. 

Mätosäkerheten var betydligt lägre med karamellfärg och diskmedel än vad den var när 

bara diskmedel samt referensprovet användes. Dock har bara sex försök utförts så fler 

försök skulle behöva göras med diskmedel och karamellfärg för att se om det kan vara en 

mer noggrann definierad reagens som kan ersätta kaffeblandningen. 

Den anjoniska och nonjoniska tensiden med ättiksyra i kunde inte ersätta dagens reagens 

då pH värdet måste vara betydligt lägre än vad pH värdet var för kaffeblandningen. 

Att mäta med Cobb60 och räkna bort dess inträngning från kaffewickproverna utan tejp 

fungerade inte då kantinträngningen och mätosäkerheten blir betydligt högre.  

För att besvara frågan om det finns något samband mellan övriga egenskaper som 

analyseras för produkten och metoden för kantinträngningen så plottades wickindex mot 

luftresistans, fukthalt och densitet. Inget samband kunde ses mellan wickindex och de 

olika egenskaperna, dock stack ytvikten på 170 g/m2 ut något. Det som gjorde att de 

värdena skiljde sig åt mellan ytvikterna kan bero på att skiktytvikterna ändrades olika 

med avseende på den totala ytvikten. 

I tabell 9 kan förslag för metodförändring ses. 

Tabell 9: Befintlig och förslag på metodförändring samt dess mätosäkerhet. 

Befintlig 

kaffewick-metod 

Mätosäkerhet 

(kg/m2) 

Förslag 

metodförändring 

Kaffewick-metod 

Mätosäkerhet 

(kg/m2) 

Giljotinen rengörs 

med aceton efter 

var sjätte kaffebad 

0,10 Giljotinen rengjörs 

med aceton efter 

varje kaffebad 

0,05 

Korg med buntband 0,10 Ny Korg 0,09 
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6. Framtida undersökningar 

Det skulle vara intressant att testa det (Hansson B 2013) testade och det var att skära ut 

proverna med ett rakblad och på så sätt se om mätosäkerheten kan minska. Det kommer 

då vara viktigt att se till så att rakbladet är lika vasst vid varje tillskärning. Det bästa vore 

då att byta ut det varje gång då det inte är vasst längre. Det kanske är svårt att ta bort 

klistret som fastnar från tejpen på rakbladet, då skulle alternativet vara att byta rakblad 

efter varje provomgång. Då går det även att veta att rakbladet är lika vasst vid varje 

tillskärning. 

Fler mätningar med diskmedel och karamellfärg vore intressant att testa eftersom att de 

sex mätningar som genomfördes hade väldigt låg mätosäkerhet. Det vore bra att testa fler 

koncentrationer och på flera olika prov, i syfte att se om kaffeblandningen korrelerar med 

diskmedlet och karamellfärgen. Hur många omgångar som det går att mäta med 

diskmedel och karamellfärg innan den blir sämre måste undersökas, eftersom att 

kaffeblandningen måste bytas ut efter var sjätte provomgång för bäst resultat. 

Om diskmedel och karamellfärg skulle kunna ersätta kaffeblandningen så skulle den 

vätskan vara i rumstemperatur, det går även att se igenom den. Då går det att istället för 

korgen att kunna ha en vikt på proverna t.ex. magneterna som testades i denna studie. 

Detta eftersom att det går att se att magneterna ligger på proverna.  

  



 

45 
 

7. Referenser 

Bahr M, Seppänen R, Tiberg F och Zhmud B. (2004): Dynamic Wetting of AKD-Sized 

Papers, J. Pulp Paper Sci. 30(3), 70. 

BillerudKorsnäsAB(2015):http://www.billerudkorsnas.se/PageFiles/2635/Pages_37_

38_Consumer_Board_BK_AO_2015_0311_t%20styrelsen-5.pdf [2016-11-29]. 

BillerudKorsnäs AB (2016): http://www.billerudkorsnas.se/Om-oss/ [2016-11-28]. 

BillerudKorsnäs AB (2016b): Utbildning Cup stock, power point 

Bristow A. (2010): The surface of paper kap 8, The Ljungberg textbook, Surface treatment 

and graphic technology, Bristow consulting AB, Karlstads universitet, 224. 

Bristow J.A. (1971): The swelling of paper during the sorption of aqueous liquids, Svensk 

papperstidning, 74(20), 645. 

Bristow J.A. (1986): The Pore Structure and the Sorption of Liquids, in Paper structure 

and properties, kap 9, 183-201. 

De Gennes, P-G., Brochard-Wyart, F. & Quéré, D. (2004): Capillarity and wetting 
phenomena: drops, bubbles, pearls, waves. ISBN: 978-1-4419-1833-8 

 

Farn R.J (2006): Chemistry and technology of surfactants. ISBN 978-14051-2696-0, kap 

1, History and applications of surfactants, Karsa A.R, 1-2. 

Hansson B. (2013): Evaluation of compression testing and compression failure modes of 

paperboard, Examensarbete, Karlstads universitet. 

Heimenz P.C och Rajagopalan R. (1997): Principles of colloid and surface chemistry, kap 

4. The rheology of dispersions. ISBN: 0-8247-9397-8.  

Innventia (2016): Innventia global outlook 2016: A cellulose-based society, 

pressrapport. 

Koponen A, Kataja M och Timonen J. (1996): Permebility and effective porosity of 
porous media, 56(3). 

Lyne M.B. (1984): Wetting and penetration of aqueous liquids, In Mark, R-E- (ed), 

Handbook of physical and mechanical testing of paper and paperboard, Mercel Dekker 

Inc. New. 

McSteven Y. A. (2011): Factors affecting measurement of raw edge penetration /Edge-

wicking tendency, uppsats, Saimaa yrkeshögskola. 

Neimo L. (1999): Papermaking science and technology, Bok 4, Papermaking Chemistry, 

151. 



 

46 
 

Nemez E. (2013): Substitution of amaranth as dye in edge wicking test, examensarbete 

Linköpings universitet. 

Persson K. E. (1996): Pappertillverkning, Skogsindustrins utbildning, ISBN 91-7322-

190-2. 

Pokhrel C. (2010): Determination of strength properties of pine and its comparision with 

birch and eucalyptus. 

Salminen P. (1988): Studies of water transport in paper during short contact times, 

Doktorand Uppsats Laboratory of Paper chemistry, avdelning av institutionen för 

kemiteknik, Åbo Akademi. 

Seppänen R. (2007): On the internal sizing mechanisms of paper with AKD and ASA 

related to surface chemistry, wettability and friction, Kungliga tekniska högskolan, 10. 

Shackford D.L. (2003): A comparison of pulping and bleaching of kraft softwood and 

eucalytpus pulps. 

Tufvesson H. (2006): The Mechanisms of Edge Wicking in Retortable Paperboard, 

licentiatavhandling, kungliga tekniska högskolan. 

Tufvesson H, Eriksson S, Lindström T. (2007): Determination of the in-plane wetting of 

a board structure using NIR spectroscopy. Nordic pulp and paper research journal 22(1).  

Wahlström T. (2010): The ljungberg textbook in pulp and paper technology, kap 46. 

Development of paper properites during drying. 

Wiklund H och Uesaka T. (2012): Edge-wicking: Micro-fluids of two-dimensional liquid 

penetration into porous structures, Nordic pulp and paper research journal 27(2), 403. 

Åvitsland G. A. (2005): Edgewise liquid penetration in paper-Influence of surface 

chemistry and paper structure, licentiatavhandling, Kungliga tekniska högskolan, 3. 

  



 

47 
 

8. Appendix  

Appendix A 

Tabell A1: Mätvärden enligt metod. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Vikt 
före 
(mg) 

Vikt 
efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 
A 2782 2941 0,708 188 1,20 0,09 

B 2790 2973 0,708 190 1,37 0,11 

C 2734 2904 0,708 190 1,27 0,09 

Tabell A2: Mätvärden för rengöring av giljotin. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Vikt före 
(mg) 

Vikt 
efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 
A 2764 2907 0,708 188 1,08 0,04 
B 2786 2948 0,708 190 1,21 0,07 
C 2753 2891 0,708 190 1,03 0,05 

Tabell A3: Mätvärden för när buntbanden byttes ut mot gummisnoddar på korgen samt när en ny korg 

användes. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Korg Vikt 
före 
(mg) 

Vikt 
efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex 
 (kg/m2) 

Medelvärde ± 
A Gummisnoddar 2771 2886 0,708 188 0,86 0,02 
B Gummisnoddar 2756 2917 0,708 190 1,20 0,03 
B Ny korg 2723 2903 0,708 190 1,34 0,10 
C Ny korg 2703 2872 0,708 190 1,26 0,07 

 

  



 

48 
 

Tabell A4: Mätvärden för olika storlekar på proverna. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Storlek 
(mm) 

Vikt 
före 
(mg) 

Vikt 
efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 

A 120 x 36 2350 2412 0,370 188 0,89 0,03 
B 120 x 36 2394 2477 0,370 190 1,18 0,07 
A 70 x 32 2701 2855 0,816 188 1,00 0,08 
B 70 x 32 2746 2972 0,816 190 1,46 0,10 

 

Tabell A5: Mätvärden för prover med tejp samt utan tejp. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Tejp Vikt före 
(mg) 

Vikt efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 
B Ny tejp 3681 3998 0,708 190 2,35 0,42 
C Ny tejp 3670 3927 0,708 190 1,91 0,07 
A Utan 

tejp 
1321 2123 0,708 188 - - 

B Utan 
tejp 

1356 2173 0,708 190 - - 

 

Tabell A6: Mätvärden för prover med olika temperaturer. Medelvärdena baseras på 95 % 

konfidensintervall. 

 

  

Prov Temp 
(oC) 

Vikt före 
(mg) 

Vikt efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 
A 23 2719 2743 0,708 188 0,19 0,02 
A 60 2722 2796 0,708 188 0,55 0,03 
A 90 2729 2978 0,708 188 1,88 0,10 
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Tabell A7: Mätvärden för prover med olika vätskor och dess egenskaper. Medelvärdena baseras på 95 % 

konfidensintervall. 

Koncentration 
(vikts %) 

Temp 
(oC) 

pH Viskositet 
(mPas) 

Ytspänning 
(mN/m) 

Densitet 
(g/cm3) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

3,0 Anjonisk 23 2,5 20,0 0,15 27,9 0,47 0,94 
2,6 Anjonisk 23 2,1 21,3 0,32 30,6 2,03 0,95 
2,3 Anjonisk 23 1,8 30,6 1,30 28,7 1,72 1,04 

2,6 Nonjonisk 23 1,9 16,3 0,23 44,5 0,07 1,04 
0,3 Diskmedel 23 6,1 11,0 0,12 36,4 0,16 0,97 
0,5 Diskmedel 23 5,9 10,5 0,09 35,7 0,13 0,98 
0,8 Diskmedel 23 5,7 11,0 0,07 34,5 0,09 0,97 

0,5Diskmedel+K 23 5,5 10,9 0,11 34,3 0,17 0,97 

Kaffeblandning 23 6,2 10,9 0,13 47,7 0,09 0,94 
Kaffeblandning 60 6,0 9,0 0,09 - - - 
Kaffeblandning 80 5,9 7,5 0,11 - - - 

Kaffeblandning 90 5,8 7,4 0,00 - - - 
 
Tabell A8: Mätvärden för prover med olika tider. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Tid 
(min) 

Vikt före 
(mg) 

Vikt efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 

B 2 2753 2856 0,708 190 0,77 0,06 
B 4 2745 2862 0,708 190 0,87 0,07 
B 6 2745 2889 0,708 190 1,07 0,11 
B 8 2747 2906 0,708 190 1,18 0,08 
B 20 2750 3031 0,708 190 2,09 0,24 
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Tabell A9: Mätvärden för prover med olika vätskor. An står för anjonisk tensid, Non för nonjonisk tensid, D 

för diskmedel och D+K för Diskmedel och karamellfärg. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Prov Konc 
(vikts%) 

Vikt 
före 
(mg) 

Vikt efter 
(mg) 

Omkrets 
(m) 

Tjocklek 
(μm) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± 
B 3,0 An 2735 2794 0,708 190 0,43 - 
B 2,6 An 2731 2801 0,708 190 0,52 - 
B 2,3 An 2754 2892 0,708 190 1,03 0,04 
A 2,3 An 2717 2819 0,708 188 0,76 0,04 
B 2,6 Non 2745 2805 0,708 190 0,45 - 
B 0,5 D 2754 2935 0,708 190 1,34 0,07 
C 0,5 D 2721 2813 0,708 190 0,68 0,06 
B 0,3 D 2717 2790 0,708 190 0,55 0,03 
C 0,3 D 2709 2758 0,708 190 0,37 0,02 
B 0,8 D 2735 3100 0,708 190 2,71 0,07 
C 0,8 D 2716 2930 0,708 190 1,59 0,06 
A 0,5 D 2720 2857 0,708 188 1,03 0,07 

A 
0,5 D 

+K 2726 2849 0,708 188 0,93 0,02 
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Appendix B 

Tabell B1: X står för när laboranten bytte kaffebad och rengjorde giljotinen, orange värde är wickindex över 

1,20. 

Antal 
kaffebad 

Ytvikt 
(g/m2) 

Laborant Byte av 
kaffe 

Rengöring 
av giljotin 

Wickindex 
(kg/m2) 

1 280 Laborant 1 X X 0,76 
2 280 Laborant 1   0,73 
3 280 Laborant 1   0,78 
4 280 Laborant 2 X X 1,22 
5 280 Laborant 2   1,03 
6 280 Laborant 2   0,94 
7 250 Laborant 2   0,89 
8 250 Laborant 3 X X 0,93 

9 230 Laborant 3   0,93 
10 230 Laborant 3   0,95 
11 230 Laborant 3   0,86 
12 230 Laborant 4   0,89 
13 230 Laborant 4 X X 0,79 
14 230 Laborant 4   0,93 
15 230 Laborant 4   0,92 
16 230 Laborant 5 X X 0,86 
17 230 Laborant 5   0,86 
18 230 Laborant 5   0,95 
19 230 Laborant 5   0,86 
20 230 Laborant 1 X X 1,20 

21 230 Laborant 1   1,11 
22 210 Laborant 1   0,96 
23 210 Laborant 6 X X 0,96 
24 210 Laborant 6   0,89 
25 210 Laborant 7   0,87 
26 210 Laborant 6   0,94 
27 210 Laborant 3 X X 1,04 
28 210 Laborant 3   0,96 
29 210 Laborant 3   0,98 
30 210 Laborant 3   0,94 
31 210 Laborant 8 X X 0,94 
32 210 Laborant 8   0,76 
33 210 Laborant 8   0,77 

34 190 Laborant 8   0,84 
35 190 Laborant 9 X X 1,28 
36 190 Laborant 9   1,19 
37 190 Laborant 9   1,02 
38 190 Laborant 9   0,93 
39 190 Laborant 10 X X 0,93 
40 190 Laborant 10   1,08 
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41 190 Laborant 10   0,99 

42 190 Laborant 11   0,99 
43 190 Laborant 11 X X 1,03 
44 190 Laborant 11   1,02 
45 190 Laborant 11   1,00 
46 190 Laborant 12 X X 1,02 
47 190 Laborant 12   1,17 
48 190 Laborant 12   1,12 
49 190 Laborant 6   1,17 
50 190 Laborant 6 X X 1,10 
51 170 Laborant 7   1,08 
52 170 Laborant 7 X X 1,10 
53 170 Laborant 7   1,18 
54 170 Laborant 7   1,03 

55 170 Laborant 13   1,07 
56 170 Laborant 13 X X 0,99 
57 170 Laborant 13   0,99 

58 170 Laborant 13   1,14 
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Appendix C 

Tabell C1: Mätvärden för Cobb60 samt kaffewick utan tejp. Medelvärdena baseras på 95 % 

konfidensintervall. 

Prov AbsWick 
(mg) 

CobbVS 

(mg) 
CobbÖS 

(mg) 
AWick 

/ACobb 
l 

(m) 
t 

(µm) 
Wickindex 

(kg/m2) 

Medelvärde ± 

A 802 177 187 0,912 0,708 188 3,53 0,33 
B 817 186 188 0,912 0,708 190 3,54 0,39 
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Appendix D 

Tabell D1: Mätvärden för Cobb60 samt wickindex. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Ytvikt 
(g/m2) 

CobbVS  

(g/m2) 
CobbÖS  

(g/m2) 
Wickindex  

(kg/m2) 
Medelvärde ± Medelvärde ± Medelvärde ± 

170 17 0,29 20 0,55 0,95 0,04 
190 17 0,18 18 0,20 0,96 0,04 
210 17 0,18 17 0,22 0,97 0,04 
230 16 0,23 17 0,15 0,94 0,04 
250 16 0,21 17 0,23 0,89 0,04 
280 16 0,23 17 0,19 0,98 0,03 

Tabell D2: Mätvärden för fukthalt samt wickindex. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Ytvikt 
(g/m2) 

Fukthalt  
(%) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

170 8 0,005 1,03 0,01 
190 8 0,005 0,97 0,01 
210 8 0,003 0,96 0,02 
230 8 0,006 0,95 0,02 
250 8 0,007 0,97 0,02 
280 8 0,005 0,97 0,02 

Tabell D3: Mätvärden för luftreferens och wickindex. Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Ytvikt 
(g/m2) 

Luftresistens  
(s) 

Wickindex 
(kg/m2) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

170 47 0,58 1,03 0,01 
190 48 0,73 0,97 0,01 
210 45 0,72 0,96 0,02 
230 46 0,83 0,95 0,02 
250 43 0,69 0,97 0,02 
280 49 1,04 0,97 0,02 

Tabell D4: Mätvärden för densitet och wickindex Medelvärdena baseras på 95 % konfidensintervall. 

Ytvikt 
(g/m2) 

Densitet  
(kg/m3) 

Wickindex  
(kg/m2) 

Medelvärde ± Medelvärde ± 

170 803 1,14 1,03 0,01 
190 791 1,17 0,97 0,01 
210 797 1,44 0,96 0,02 
230 791 1,51 0,95 0,02 
250 787 1,58 0,97 0,02 
280 795 1,96 0,97 0,02 

 


