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Sammanfattning
I Egypten uppfann man konsten att tillverka papyruspapper från papyrusplantan. Med
inspiration från papyrusplantan undersöktes möjligheten att tillverka papper av vass som
testades och studerades med hjälp av två olika metoder; den mekaniska metoden och den
kemiska metoden. Att tillverka papper av vass var däremot fullt möjligt med båda metoder
men den kemiska metoden gav det mest tillfredsställande resultatet.
Vass är ett gräs som växer snabbt med möjlighet att skördas två gånger per år. Vassen har
ett energiinnehåll per gram som är aningen större än energiinnehållet i träflis per gram.
Detta mättes i studien med hjälp av en bombkalorimeter hos SP i Borås. Det finns en hel
del energi att utnyttja i vass om man kan förädla det och sedan bränna det i en
pelletspanna som vasspellets, vilket man idag gör med träpellets. Enligt beräkningar på
den mängd vass i täta arealer som finns i Mellansverige skulle man kunna försörja drygt
15 % av Sveriges villor med uppvärmning per år.
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1. Inledning
Vassen har en erkänt snabb tillväxt som genom historien resulterat i att människor använt
den som råvara för att lägga tak och isolering. Eftersom den efter behov kan bytas ut tack
vare den stora tillgången.
Phragmites australis (vass) är ett vanligt inslag i svenska sjöar över hela landet. Vass kan
växa i fuktiga jordar såsom lerdiken och dräneringsleder från stora odlingsfält. Det är
dock vanligast att finna vass i näringsrika sjöar. Mälaren är då ett perfekt ställe för vassen
att växa på. I näringsrika sjöar bildas vass i täta partier i vatten, alltså längs vattenlinjen
och ner till ungefär tre meters djup. Vass växer i såväl sötvatten som i bräckt vatten.
Vass är ett gräs som växer i nästan alla vatten, bräckt som sött, i hela Sverige, därtill även
i fuktiga diken och dräneringskanaler. Många som har varit ute på sjön har troligtvis
någon gång fått höra att man ska passa sig så att inte propellern fastnar i vassen. En motor
med ett flertal hästkrafter klarar inte av att rotera sitt rotorblad i vass. Det är alltså ett
väldigt starkt material. Vad är det som gör det så pass starkt? Kan det vara de långa
molekylerna av cellulosa?
Det är teoretiskt sett möjligt att tillverka papper av vass eftersom det innehåller cellulosa.
Skulle det vara möjligt att tillverka papper av vass som växer ute i Mälaren i en miljö utan
de industriella komponenter som vanligtvis krävs för att göra papper?
I det fall man finner energiinnehållet i vass, kan man då tänka sig att förbränning av vass
skulle vara ett användningsområde? Kanske betyder det att man börjar med täta
vassodlingar och därefter skördar och förbränner. Det är min åsikt att det gjorts för lite
forskning på vass som tänkbart biobränsle. Jordens befolkning ökar enbart och de fossila
bränslena bara minskar. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
kontrollerar dessutom priserna och ingenting hindrar dem från en ”deja vú” från 1972 då
världen led av brist på energi pga deras prishöjningar.
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1.1 Syfte
Som övergripande syfte finns det en förhoppning om att denna rapport skall leda till en ny
diskussion kring huruvida Phragmites Australis (vass) är gångbart som alternativt
biobränsle. Människan är därtill även i behov av nya möjliga råvaror pga ökande
livsmedelpriser och en konstant växande befolkning nationellt såväl som internationellt.
En nära outnyttjad råvara som rent teoretiskt skulle kunna nyttjas för båda dessa syften är
Phragmites Australis. I teorin skulle det leda till en ökad motivering att avverkad sådan
där av varierande anledning inte är önskvärd.
Studiens syfte är att genom exakta energimängdsmätningar på Phragmites Australis
tillsammans med en uppdaterad uppskattning av vassbeståndet i Mellansverige beräkna
potentialen hos vass som biobränsle. Det är vidare denna studies syfte att undersöka
potentialen hos Phragmites Australis som bas i bröd och som råvara i pappersmassa.

1.2 Frågeställning
Frågeställningen i denna studie är tredelad:
1.) Vilken är försörjningspotentialen i bemärkelsen uppvärmning för Phragmites
Australis?
1.1)

Hur stort är energiinneållet i Phragmites Australis?

1.2)

Hur stort beräknas vassbeståndet i Mellansverige att vara?

2.) I vilken grad är det möjligt att använda vass som råvara i papper lämpat att skriva
på?
1.2.1 Definitioner och avgränsningar
För att beräkna energiinnehållet i Phragmites Australis i den här studien kommer vassen att
kapas två decimeter ovanför vattenytan för att sedan malas ner till ett pulver att förbränna.
Vassen kapas enligt dessa mått för att det vid en eventuell skördning av Phragmites Australis
som biobränsle skulle bli aktuellt måste den kunna skördas minst en gång varje år, det är då ej
försvarbart att kapa rötterna också.
Vassbeståndet i Mellansverige defineras som den areal tätväxande vass i följande län:
Stockholm län, Uppsala län, Västmanland län, Örebro län, Södermanlands län, Östergötland
län och Värmlands län.
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2. Bakgrund
Vass, bladvass och rörvass är olika namn på ett och samma gräs som tillhör familjen
Poaceae och släktet Phragmites. Vass finns på alla kontinenter förutom Antarktis men
man vet dock inte var vassen härstammar från. Rörvassen förser många av hydrosfärens
levande organismer med skydd från andra levande organismer såväl som solljus. Vass är
dessutom ett mycket populärt område för fåglar och fiskar att hålla till i.
Vassen kan, i Norden, bli upp till 4 meter hög. Bladen blir ungefär två till tre cm breda
och 20-30 cm långa. Stjälken är ihålig och en aning klibbig på grund av ligninet som finns
fördelat i växtens cellväggar. Vassbladens kanter kan bli mycket sträva och vassa. Vassen
har sedan ett antal snärpen1, vilket är en utväxt från andra blad som omsluter stjälken och
kallas därmed för snärpslida. Högst upp där stjälken tagit slut finner man vassens vippa
som är sammansatt av många småax2. Småax innebär att det är flera blommor som är
utskott från ett gemensamt skaft, småax är en vanlig blomstruktur för familjen Poaceae
(gräs). Blommornas hår är väldigt ljusa och varje småax innehåller mellan två till fem
blommor. Småaxen som i stor mängd bildar vippan blir mellan 15 -30 cm långa.3
Redan på 1800-talet användes nyskördad vass till att förse nötkreatur med föda som
komplement till andra foder.4 Vasstjälken har som bekant för södra delen av Sveriges
befolkning använts till att lägga vasstak i den regionen. Det har även varit populärt att
göra vassmattor att ha på golvet och att använda knippen av vass som vindskydd då det
har en visat sig ha en viss isolerande effekt mot sol, frost och vind.

2.1 Källkritik
Information kring vass och mätdata av olika sorter på vass är relativt svårt att få tag på.
Min viktigaste källa i denna studie har varit en bok som jag fått av professor Elisabet
Brännvall inom området träkemi och massateknologi på KTH. Jag utgår från att boken
endast innehåller data som vid tidpunkten då boken skrevs är det mest pålitliga resultat
1

http://pinkka.helsinki.fi/virtuaalikasvio/plant.php?id=1906&chlang=se, 2012-01-07
Se Bilaga 1.
3
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phrag/phraaus.html 2011-10-08
4
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/vasstak-i-hornborgabygd-ett-byggnadsv%C3%A5rdsprojekt
2012-01-25
2
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som är möjligt att få fram. Sveriges skogsindustri har under större delen av 1900-talet
varit en viktig industri som vi har haft. Baserat på detta anser jag att de data som samlats
in om Sveriges skogsindustri är noggrant testat och beräknat eftersom exporten av skog
har gynnat Sveriges BNP i mer än ett halvt sekel.
Vissa antaganden har fått göras då det ej finns några officiella siffror på hur många
kvadratkilometer vass som finns i Sverige. Enligt kurslitteratur om alternativa energikällor
finns det cirka 235 km2 täta vassarealer i Mellansverige. Denna siffra har jag utgått från i
mina beräkningar då jag anser den vara den mest pålitliga som jag kunnat hitta,
informationen kommer från ett kompendium utdelat av lärare på gymnasienivå,
kompendiet är dock från 1998.
Bokförlag vill tjäna pengar, men den digitala floran som jag använt mig av för att hämta
viss information ifrån på internet är en gren av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM).
Naturhistoriska Riksmuseet är ett företag som får bidrag från staten för att hålla så låga
priser som möjligt så att statens medborgare kan besöka det om man vill. Grundat på detta
tror jag inte de har samma vinstresonemang som andra vinstdrivande företag har. NRM
behöver därför inte publicera saker som inte är korrekta för att locka fler besökare på
varken deras internetsida eller lokaler.

3. Metod
Två metoder att tillverka papper kommer att testas: den mekaniska- och den kemiska
metoden. Resultatet av arbetet från båda metoder är en produkt i form av papper gjort av
vass. De papper som är gjorda med olika metoder kommer sedan att jämföras för att se
vilken metod som leder till ett papper som delar så många egenskaper som möjligt med ett
”vanligt” A4-papper; kontorspapper.
För att skapa ett mekaniskt papper kommer jag att ta vass som jag finhackar med en kniv
på en skärbräda och försöka göra vassbitarna så små som möjligt. Samma procedur
repeteras sedan med ett rivjärn för att se om det blir någon skillnad. Den finhackade
vassen kommer jag sedan att försöka skära i ännu mindre bitar med hjälp av en köksmixer
och en stavmixer. Med tillsättning av vatten och potatismjöl som innehåller stärkelse bör
det bidra till ett starkare papper. Genom att skära vassen så fint som möjligt är målet att
tillverka ett ark av papper som har en så pass homogen yta, eller ”finish”, som möjligt,
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vilket förhoppningsvis kommer att medföra att pappret blir så pass likt ”vanligt” papper
som möjligt.
Papper skapat på kemiskt väg kommer behöva kokas på en spisplatta, förslagsvis
utomhus, i över en timme från att det börjat koka. Kaustiksoda (NaOH) tillsätts för att den
ska göra lösningen basisk och därmed frätande, vilket bör resultera i att cellulosan dras ur
växten. Potatismjölet stärker lumpen eftersom det innehåller stärkelse, vilket tidigare har
använts hos industriella pappersfabriker för att öka bindningen och elasticiteten i pappret.
Lösningen får sedan stå och vila i en behållare med klorin som oxiderar lumpen för att
göra lösningen blekt vilket gör att ”vass-pappret” efterliknar ett vanligt papper i stor
utsträckning där massan är så homogen som möjligt.
Vass växer fort, det skulle kunna skördas två gånger per år istället för vart tredje år som
man gör med energiskog. Energiinnehållet i vass är tack vare detta intressant att ta reda på
för att se om det finns så pass mycket energi i vassen att det möjligtvis kan försörja en del
av Sveriges hushåll med energi.
För att mäta vassens energiinnehåll noggrant behövs en bombkalorimeter. Jag måste
försöka hitta en anläggning, institution eller universitet som har en sådan i drift och be om
möjligheten att få förbränna mitt prov med vass i maskinen. Om jag får möjlighet till att
utföra mitt test med en bombkalorimeter kan jag sedan hämta data om hur många hushåll
det finns i Sverige, vad deras årsförbrukning i kWh är och sedan räkna ut hur många
procent av Sveriges hushåll som skulle kunna täcka sin värmeförbrukning på vass.

3.1 Papperstillverkning/vasskok
Ett mekaniskt sätt att tillverka papper i hemmet är genom att med hjälp av ett rivjärn riva
ner vassen i kontakt med vatten. Fibrerna kommer då att frigöras mera men det kommer
fortfarande att finnas lignin kvar vilket gör att det inte kommer att bli ett lika elastiskt och
tåligt ark papper. Stärkelse behövs för att få pappret att sitta ihop bättre, potatismjöl är då
lämpligt eftersom det är lätt att få tag på till ett bra pris.
Möjligheten att framställa ett papper av vass utan industriella hjälpmedel är möjlig rent
teoretisk. Det behövs natriumhydroxid för att spjälka ligninet så att cellulosafibrerna
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sedan blir rörliga och kan bilda långa fibrer. Spjälkningen sker med NaOH (kaustiksoda) i
en kastrull på en värmeplatta. Sedan behövs ett filter som man kan samla upp sin kokade
vass i. En fiberduk utgör då en ypperligt bra sil eftersom den släpper igenom vattnet men
ej cellulosafibrerna. Sedan silas NaOH bort samtidigt som man mekaniskt bearbetar sin
massa så att så mycket lignin som möjligt separeras från cellulosan. Sedan bleker man
pappersmassan med klorin. Därefter behövs en ram att fånga upp pappersmassan med så
att pappersmassan fördelar sig jämnt. När pappret endast är fuktigt så flyttas det över till
ett par träplattor som är behandlade så att de ej drar åt sig fukt. En likadan träplatta
placeras ovanpå det fuktiga pappret innan plattorna sedan skruvas fast med tvinnar och
placeras i ett skruvstäd för att trycka ihop pappret med hjälp av så mycket kraft som
möjligt. Efter ett sex till sju timmar, gärna fler, öppnas ”papperspressen” varpå man flyttar
på arket och väntar på att det torkar. Arket får till slut torka med en fiberduk ovanpå
tillsammans med en vikt så att det ej böjer sig mer på vissa ställen pga att vissa fibrer är
kortare och torkar fortare än andra.

3.2 Industriell papperstillverkning
Människan har tillverkat papper i flera tusen år. Det började med papyruspappret som man
pressade samman av den tunt skivade stammen från papyrusplantan som växte längs
Nilens delta i Egypten. På nordligare breddgrader började det med mekanisk
papperstillverkning kring år 1800 i Frankrike och England. Det dröjde dock till år 1832
innan Sveriges första pappersmaskin installerades i Klippan i Skåne. Då var det mekanisk
tillverkning. Efter den mekaniska tillverkningen utvecklades sulfitprocessen innan till slut
sulfatprocessen togs fram. Sulfatprocessen är den kemiska process som idag används i
industrin för att tillverka papper.
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3.2.1 Mekanisk process

För att framställa papper mekaniskt i industriellt syfte behövs ett slipverk. Veden pressas
konstant nedåt antingen av gravitationen
eller

av

hydraulkolvar.

Slipverkets

inmatning av ved gör att slipstenen som
roterar kommer att skapa friktion mellan
slipstenens och vedens yta. Den värme som
då utvecklas leder till att ligninet mjuknar.
Detta medför att fibrerna lossnar från
varandra och transporteras med slipstenen
ner i vattnet för att transporteras som
mekanisk

slipmassa

till

silningssteget.

Silningen genomförs för att göra massan
ren och för att separera större fibrer från mindre för att uppnå en så homogen massa som
möjligt. En homogen pappersmassa resulterar i ett homogent papper. När massan silats så
formas den, ofta enligt en mall. Pappersmassan pressas nu samman och torkas innan man
får ett ark av papper. Vid industriell tillverkning tillverkas inte ett papper åt gången, det
tillverkas istället konstant som en lång remsa. När en viss längd papper torkats rullas det
ihop på en rulle.5
3.2.2 Kemisk process

Sulfatprocessen är den process som idag används i industriellt syfte för att ta fram den
pappersmassa som vi förbrukar, och nu även återvinner, som papper. För att kunna
framställa papper krävs det att utgångsmaterialet (i vårt fall vass) genomgår ett antal steg,
vilka förklaras nedan.

Flis

Kokning

Tvättning

Silning

Blekning

Pappersmassa

Råvaran (generellt sätt flis) som matas in i kokeriet blandas med vitlut som är starkt
basiskt. Vitluten består av natriumhydroxid och natriumsulfid.

Den sammanlagda

mängden NaOH och Na2S kallas vitlutens sulfiditet. Detta bidrar till ett högre
5

Kassberg, Mats. 1998. Massa och Papper – En grundbok, s 143-154.
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massautbyte, vilket betyder den mängd torr pappersmassa man kan få ut från en viss
mängd torr ved. Massan blir starkare, med andra ord mer tålig och elastisk, vilket medför
att den kan böjas och formas lättare.
Beroende på om den kemiska eller mekaniska metoden använts varierar massans styrka.
Kemisk massa har lägre massautbyte än mekanisk massa, dock är den mekaniska massan
inte lika stark och flexibel som den kemiska. Batchkokaren som vitluten och flisen matas
in i är ett cylinderformat torn som ofta har kapacitet att bearbeta 200-400 m3 åt gången.
Genom toppen matas flisen in under ett ångtryck. Detta leder till att flisbitarna roterar
nedåt och lägger sig med största sidan nedåt samtidigt som flisen fuktas av ångan och
därmed driver ut den luft som eventuellt kan finnas kvar i flisen. Batchkokaren fördelar då
flisen jämnt vilket leder till att när vitluten hälls i kommer flödet genom bädden att vara
jämnt vilket påminner om hur en gelfiltreringskolonn fungerar. En pump suger sedan ut
vitluten genom botten av batchkokaren och matar in den vid toppen igen. Trots att man
har behandlat flisen med ånga under tryck finns det tyvärr fortfarande en viss mängd luft
kvar i flisen, då bildas terpentingas. Den ideala koktemperaturen som man strävar efter att
uppnå i sulfatprocessen är 165°C. Efter ungefär två timmar tömmer man kokaren. Trycket
som bildats under kokningen bidrar till att när bottenventilen öppnas och man blåser ur
batchkokaren kommer massan och luten nu att tryckas ut samtidigt. Massan och luten
kallas nu för urlut6.
När koksteget är avslutat innehåller urluten cellulosa, kokkemikalier och vatten.
Tvättningen av urluten är ett avgörande steg i ledet för att kunna tillverka papper. Papper
går ej att tillverka om för stora halter kokkemikalier finns kvar i urluten. Genom tvättning
och torkning, mer tvättning och mer torkning separeras kokkemikalierna från urluten som
därefter istället kallas för avlut. Tvättningen sker i flertal steg; först tränger man ut luten
ur massan genom att tillsätta tvättvätska med lägre koncentration av lut vilket leder till att
vi får osmos. Osmos är diffusion genom ett semipermiabelt membran. Diffusion betyder
att två lösningar/vätskor med olika koncentration strävar efter jämvikt. Alltså kommer
luten med hög koncentration att vandra från avluten till den lägre koncentrerade
tvättlösningen. Semipermiabelt membran betyder att det är ett halvgenomsläppligt ”filter”,
vilket innebär att endast en viss mängd utspädd koncentration kommer att kunna tränga
6

Kassberg, Mats. 1998. Massa och Papper – En grundbok, s 72-85.
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sig igenom. Genom att tvätta avluten ett flertal gånger kommer koncentrationen att bli
mindre och mindre. Idag genomförs tvättningen i en diffusör eller kokartvätt som
repeterar sköljningen ett flertal gånger för att få bort så mycket av luten som möjligt.
När luten är borta från massan påbörjas silningen. Målet med silningen är att få bort
kvistar, bark, gruskorn med mera som bidrar till att massan inte blir så homogen som den
annars skulle kunna bli. Det finns olika metoder att ta bort dessa ur massan, till exempel:
 Sedimentering – Partiklar som gruskorn och skräp sjunker till botten.
 Centrifugering – Genom centrifugalkraften så tränger de tunga partiklarna sig
längre och längre ut ur massan.
 Silning – Att ha ett filter som tillåter passage för cellulosan men håller kvar andra
icke formbara partiklar som sand och kvistar.
Idag använder man trycksilar där man matar in massan under tryck till ett flertal silar som
sedan separerar skräpet.
3.2.3 Blekning

Konsten att bleka papper har genom tiderna förändrats. Detta på grund av strävan efter att
framställa ljusare papper. Papperskonsten har under historien blekts papper med mer eller
mindre miljöfarliga blekningsmetoder.
Man kan idag bleka papper med klor, ozon, klordioxid och väteperoxid. Vissa metoder
använder man inte längre industriellt då dess negativa påverkan på miljön har blivit för
stor. Oavsett vilken typ av kemikalie man använder för att bleka sin pappersmassa av flis
bygger de flesta metoder på att man måste bleka massan i ett flertal steg. Massa och
blekkemikalier pumpas från två olika håll in i en mixer där det blandas om under hög
temperatur, 90° är inte ovanligt. Därefter pumpas massan och blekkemikalien in i en stor
kammare, som kallas för blektorn, där massan får cirkulera under lång tid och pumpas upp
och ner. När massa som har utsatts för kemikalierna kommit ut ur blektornet utsätts det för
en tvättvätska som sköljer av kemikalierna som använts för blekning.7

7

Kassberg, Mats. 1998. Massa och Papper – En grundbok, s 121.
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3.3 Energiinnehåll
En bombkalorimeter8 kan mäta energiinnehållet i såväl material som i mat. Den består av
en förbränningskammare som är omsluten av en isolerande behållare. Mellan
förbränningskammaren och den isolerande behållaren finns det en känd volym vatten. För
att kunna genomföra mätning av prov i en bombkalorimeter börjar man med att torka
provämnet i en ugn på 105°C till dess att det inte minskar i vikt mer. Därefter maler man
ner provsubstansen till en mjölliknande konsistens som sedan kan placeras i skålen som
sätts fast i bombkalorimetern.
Vattnets temperatur kommer då
att börja stiga eftersom det är
en exoterm reaktion. För att få
en så noggrann mätning av
vattnets temperatur som möjligt
finns det en omrörare i vattnet
placerad utanför bomben men i
vattenbehållaren innanför den
isolerande jackan. Där finner
man även termometern som
mäter

vattentemperaturen.

Genom att mäta ΔT för vattnet
kan man sedan räkna ut antalet
joule

som

finns

i

provet

eftersom vi känner till vattnets
specifika värmekapacitet. Inne i
bomben, där skålen med det material man vill testa är placerad, löper det en
tändningskrets (glödtråd) med ett snöre knutet runtom. Alkanen dodekan tillsätts sedan
som ”tändvätska” för att det helt säkert ska börja brinna. Tändningskretsen löper från
utsidan på maskinen in genom den isolerande jackan genom vattenbehållaren och in i
bomben ner i skålen med prov. I skålen tillsätts även lite vatten som ska fånga upp de
8

Bilden visar en bombkalorimeter. Bilden är hämtad från
http://www.google.se/url?source=imglanding&ct=img&q=http://abundantbrain.com/wpcontent/uploads/2010/05/bombcal.jpg&sa=X&ei=kSclT7acFqfe4QSiwon6DA&ved=0CAsQ8wc&usg=AFQjCN
H3S7SzwRof4kft46iZua9-V0Xztw 2011-10-27 dock var bildtexten ursprungligen på ett annat språk, varför den
har beskurits och till viss del formats om. Informationen på bilden är dock den samma som på ursprungsbilden.
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gaser som utvecklas. Enligt naturens lagar krävs det syre för att någonting skall kunna
förbrännas och därför krävs det även en extern syretillförsel (från utsidan) in i den
förseglade bomben där förbränningen sker.9 Maskinen skapar ett tryck av syre som mäts
upp till 30 bar för att skapa förutsättningarna för en fullständig förbränning. Skulle det
mot förmodan uppstå sot på insidan av bomben tyder detta på att det ej skedde en ren
förbränning varpå man får göra om analysen.
Observera att när man beräknat sitt energiinnehåll måste man ta hänsyn till den tillförda
energin man använt för att starta förbränningen. Det är snöret, glödtråden och mängden
dodekan man använt för att antända provet som är den tillförda energin.

4. Resultat
4.1 Papperstillverkning/Vasskok
Det första pappret som tillverkades var med den mekaniska processen. Vassen revs i
rivjärn och strimlades i en köksmixer för att den skulle slitas sönder så mycket som
möjligt. Vatten tillsattes och därefter även stärkelse. Lumpen fångades upp med en ram
med ett fasthäftat filter på, gjord av en fiberduk. När så mycket vatten som möjligt runnit
igenom fiberduksramen flyttades arket till ”pressplattorna” där det pressades samman.
Efter åtta timmar öppnades plattorna och arket togs sedan ut för att torka inlindat i en
fiberduk med en vikt på.
Pappersarket10 som var gjort av vass med den mekaniska processen blev tjockt. Det blev
så pass tjockt att det blev svårt att böja utan att det skulle gå sönder. Åtskilliga försök med
att tillverka papper enligt denna metod gjordes, men det blev aldrig ett ark som blev tunt
nog att kunna konkurera med vanligt papper.
Sedan påbörjades försöket med att tillverka en pappersmassa av vass som skulle bli ett ark
papper som påminde mer om vanligt papper än det resultat som den mekaniska processen
resulterade i, den kemiska processen tillämpades istället.

9

www.ne.se/bombkalorimeter, 2011-11-22
Se Bilaga 2.
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Kokningen av vass11 genomfördes utomhus då kokning av kaustiksoda luktar väldigt fränt
och illa.12 För 100 gram vass användes 1 liter vatten och 250 gram kaustiksoda. Från det
att blandningen i kastrullen börjat koka så fick den koka i ungefär en timme. Blandningen
rördes om med jämna mellanrum.
Det första försöket till att koka vass resulterade i att en för stor mängd NaOH användes,
vilket gjorde arbetet mycket svårt att fortsätta med, då minsta kontakt mot huden ledde till
hudirritation och lätta frätskador. Försöket blev misslyckat på grund av att massan från
vasskoket ej silades med vatten13 och därmed sköljdes inte NaOH bort utan det fortsatte
att reagera med ligninet. Klorinet reagerade inte heller som tänkt då det reagerade med
NaOH istället för med pappersmassan14 och alla fibrer. Efter att ha genomfört vasskoket
fyra gånger så blev resultatet lyckat. En massa av vass som hade kokats i en timme för att
sedan silas i en fiberduk till att så mycket kaustiksoda som möjligt försvunnit. Därefter
tillsattes klorin till pappersmassan varpå det reagerade i över tio timmar. En ram sänktes
sedan ner i baljan med pappersmassa och lyftes sedan upp. Pappersmassan fördelade sig
då jämnt över filtret som släppte igenom vattnet. Pappersmassan fick torka i ramen till
dess att det endast var lite fuktigt. Ramens innehåll förflyttades sedan till pressplattorna
varpå det under tryck pressades ihop under åtta timmars tid.
Slutprodukten, efter många timmars försök och optimering av kokningsprocess, ledde till
ett ark papper15 som var så pass tunt att det definitivt kan klassas som papper. Ytan är
homogen nog att man ska kunna skriva på det. Tack vare att pappret var så pass tunt i
kombination med att fibrerna var så pass långa är pappret relativt böjbart och elastiskt.

4.2 Energiinnehåll i vass
En genomsnittlig svensk villa med direktverkande el förbrukar ca 25 000 kWh/år. Varav
3/5, alltså 15 000 kWh, går åt till uppvärmning av bostaden.16
Efter att ha besökt SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, och funnit en
bombkalorimeter17 uppstod möjligheten att få genomföra en analys för att på egen väg
11
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16
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47760&epslanguage=SV, 2011-12-04
17
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finna energiinnehållet i vass. Att mäta energiinnehållet i något innebär inte bara att man
tar vad man vill och stoppar ner det i maskinen. Provet måste först förberedas genom
torkning och malning enligt avsnittet 3.4.
Ungefär ett gram vass mättes upp18 och placerades i formen till pelletspressen.19 Vassen
utsattes därefter för ett tryck på 10-12 ton vilket gjorde den till en pellet, tre stycken
pelletsbitar20 av vass tillverkades totalt. Provskålen förbereddes genom att tillsätta 5-8
droppar dodekan i botten, vågen var tarerad och massan av dodekan antecknades.
Dodekan fungerade som tändvätska och hjälpte till att antända provet.21 Energin i dodekan
var angiven till 47 474 J/g. Mängden dodekan mättes på en analysvåg upp till 0,18930 g.
Volymen vatten i bombkalorimetern var även den angiven, den var 2,74 L. Vattnets ΔT
var 2,4393°C.
Tillförd energi:
Dodekan: 47 474* 0,18930≈ 8987 J
Snöre: 50 J
Tändningskrets: 70J
Total: 9107 J
Vvatten: 2,74 L
Vattnets specifika värmekapacitet: 4,18 kJ/kg
ΔT= 2,4393°C
4,18*103*2,74*2,4393≈ 27938 J
Etotal – Etillförd = Energiinnehåll
27 938 J – 9 107 J = 18831 J
Antalet joule som 1 gram vass erhåller är 18 831 J.
Energiinnehållet i 1g (torr) vass ger upphov till 18 831 J = 18 831 Ws
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1 m2 vass kapades och vägdes, den ger upphov till 1200 g (torr) vass som kan skördas en
gång/år.
1200 g vass ger 22,59 MJ

1 m2 med vass ger oss alltså 6,275 kWh.
1,2 kg ger 1 m2 som då ger upphov till 5,23 kWh/kg. Vilket dessutom stämde bra överrens
med ”Alternativa Energisystem” som är en kurs om biobränslen. I kursen framgick det
även att 1 kg vass ger upphov till ca 5,5 kWh/kg.22
En modern pelletspanna har en verkningsgrad på ungefär (

85 %, det varierar dock

lite beroende på hur hårt packad pelleten är och beroende på var den är köpt. Det
intressanta är att om torr vass skulle förädlas till en produkt som motsvarar pellets skulle
den praktiskt kunna gå att elda i en pelletspanna.23
Massan som behövs för att värma upp en villa är

Volym pellet:
r=0,005 m
h=0,005 m

22
23

http://exergy.se/goran/cng/alten/komp/text.html, 2011-12-08
Westlund, John. telefonintervju med Lennart Löhr , 2011-12-05
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kg pellet fick alltså volymen 3,92 x 10-7
3,92*10-7 *(3368*103) =1,32 m3
1 m3 =650 kg trä pellets ger upphov till 3350 kWh
1 m3= 650kg* 5,24 kWh vass pellets ger då upphov till 3406 kWh
1 m3 pellets väger 650 kg.24 Detta betyder att

m3

Enligt kompendiet ”Alternativa Energisystem”25 finns det 235 km2 vass som växer i så
pass täta att det skulle kunna skördas för energiutvinning
(
(
villor
I Sverige fanns år 2006, 1 613 405 stycken helårsbostäder.26 Jag antar att 40 % är villor.
Det innebär att det fanns cirka 645 000 villor i Sverige år 2006. Det innebär att av
Sveriges 645 000 villor skulle ungefär 15 % kunna försörja sin villauppvärmning på
15 000 kWh/år på energin från vassen hos 235 km2.
=15,3 %

5. Diskussion
Tillverkandet av papper på mekanisk väg var svårt eftersom det krävdes mycket hårt
arbete för lite pappersmassa. Fibrerna i pappret blev väldigt korta vilket resulterade i ett
papper som var omöjligt att göra tillfredsställande tunt. Ett försök till så tunt papper
gjordes men det gick tyvärr sönder då det blev väldigt styvt och sprack vid minsta
24

http://www.tagesson.se/bioenergi/omrakningstal.pdf, 2011-12-05
http://exergy.se/goran/cng/alten/komp/text.html, 2011-12-08
26
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påfrestning. Ytan på pappret blev inte homogen och skulle vara svår att skriva på med en
vanlig penna. I kombination med att det behövdes mycket klorin för att bleka pappret
lämpar sig den mekaniska metoden ej för att använda som papper att skriva på.
Ett mekaniskt tillverkat papper skulle däremot lämpa sig väl som kartong eller paket om
tjockleken var mer än tre millimeter. Det skulle dock krävas någon hydrofob lösning att
applicera på ytan så att förpackningen kan tåla exponering av vatten.
Papper skapat på kemisk väg behövde kokas på en spisplatta, förslagsvis utomhus, i över
en timme från att det börjat koka. Kaustiksoda (NaOH) tillsätts för att den ska göra
lösningen basisk och därmed frätande, vilket bör resultera i att cellulosan dras ur växten.
Potatismjölet stärker lumpen eftersom det innehåller stärkelse, vilket tidigare har använts
hos industriella pappersfabriker för att öka bindningen och elasticiteten i pappret.
Lösningen får sedan stå och vila i en behållare med klorin som oxiderar lumpen för att
göra lösningen blekt vilket gör att ”vass-pappret” efterliknar ett vanligt papper i stor
utsträckning där massan är så homogen som möjligt.
Tillverkningen av papper på vass med hjälp av den kemiska processen överträffade
däremot mina förväntningar. Fibrerna hade kokats och därmed med ej slitits upp av ett
rivjärn så de var längre och höll ihop hela arket så att det ej sprack. Arket vasspapper blev
så pass tunt att det gick att böja samtidigt som det var spänstigt och i förhållande till det
mekaniska pappret tunt nog att skriva på. Ytan på pappret blev homogen och ljus, vilket
var en följd av att nästan allt lignin var borttaget.
Ungefär 3368 kg vass skulle krävas för att värma upp en svensk villa som förbrukar
15 000 kWh/år. Detta motsvarar 1,32 m3 vasspellets, förutsatt att vasspelleten är packad
homogent och det inte finns luft mellan de enskilda bitarna. Detta är dock inte fallet i
praktiken. Enligt omräkningstal väger 1 m3 pellets 650 kg vilket betyder att 3368 kg
motsvarar 5,2 m3.27 5,2 m3 är därför den volym vasspellets som skulle behövas i praktiken
för att värma upp en svensk villa under ett års tid. 1 m3 vasspellets innehåller enligt mina
beräkningar dessutom aningen mer energi än vad motsvarande volym träpellets innehåller.
Skulle man skörda de 235 km2 vass som uppskattades finnas i Mellansverige skulle det

27

http://www.tagesson.se/bioenergi/omrakningstal.pdf, 2011-12-05
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kunna försörja ungefär 15 % av alla Sveriges villor med uppvärmning under ett års tid.
Utifrån denna parameter är vasspellets verkligen ett biobränsle att räkna med.

Felkällor
Antagandet av hur många kvadratkilometer vass som finns i täta bestånd i mellansverige är ett
värde som inte kommer från en förstahandskälla som jag själv har undersökt eftersom det
skulle bli allt för omfattande att beräkna under detta projekt. Vissa försök gjordes med
”Google maps” och sitta och räkna rutor som innehöll vass i täta bestånd, detta tog tyvärr
väldigt lång tid och det var ibland svårt att urskilja vass mot till exempel en åkermark precis
intill vatten.
Den mängd vasspellets som behövs i praktiken var enligt beräkningarna 5,2 m3 detta
förutsätter dock att varje vasspellet bit är perfekt tillverkad. Vasspelleten som förbrändes i
bombkalorimetern var tillverkade en åt gången med stor noggrannhet. Men att tillverka
vasspellets industriellt kommer medföra att alla bitarna inte blir perfekt gjorda och därmed
kommer energiinnehållet per pelletsbit att kunna variera i större utsträckning.
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