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Sammanfattning 

Stärkelse används vid papperstillverkning för att öka styrkeegenskaperna hos pappret. 

Denna stärkelse kan av olika anledningar brytas ned och bli sämre, då främst på grund 

av bakterier. Detta kan leda till försämrad papperskvalitet och i värsta fall kassationer 

av slutprodukten. 

För att undersöka om stärkelsen blivit angripen av bakterier kan man göra en 

bakterieodling. Nackdelen med detta är att det tar väldigt lång tid innan man ser något 

resultat. En annan effekt av bakterierna är att stärkelsens viskositet blir lägre, dvs. 

vätskan blir mindre trögflytande. Detta är en parameter som kan mätas med en 

viskometer. 

Syftet är att utarbeta en ny mätstandard för att detektera bakteriella angrepp, där den 

främsta fördelen är att mätmetoden ger en snabb och säker respons och därmed 

minskar reaktionstiden för att motverka bakterierna. 

Målet med examensarbetet är att mäta viskositeten på stärkelse kokad i bruket samt 

på stärkelse kokad på labb och därmed börja bygga upp en databas med värden för att 

validera viskometern. 

Arbetet har utförts i laboratoriet på Tech Center vid Smurfit Kappa, Piteå. En viktig 

upptäckt som gjordes var att pH-värdet kan vara lågt men det betyder nödvändigtvis 

inte att man har ett bakterieangrepp.  

Arbetet begränsas väldigt mycket av tidsperioden på fem veckor och det är möjligt att 

fler mätningar skulle ge ett annat resultat.  

De mätningar som gjorts tyder dock på att det går att mäta viskositeten på stärkelsen 

dag till dag och att parametern kommer att vara oförändrad så länge koncentrationen 

är konstant.  

Arbetet med insamling av mätdata från labbkokad stärkelse samt stärkelse kokad i 

jetkokare på bruket är en början till att validera metoden. Fler mätningar kommer att 

utföras för att kunna föra statistik på viskositeten. Punkter som temperatur och 

koncentrationsgradienters effekt på viskositeten kommer att utvärderas. Målet är att 

kunna korrigera för dessa så att man i slutändan ska kunna korrelera data till 

bakteriella angrepp. Om detta lyckas är nästa steg att implementera metoden som en 

standard på laboratoriet. 
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Abstract 

Starch is used in papermaking to increase the strength properties of the paper. The 

starch can for various reasons degrade and become worse, primarily due to bacteria. 

This can lead to poor paper quality and in worst case to rejects of the final product. 

To investigate whether the starch has become infested with bacteria, a bacteria culture 

can be made. The downside of this is that it takes very long time before any results can 

be seen. Another effect of the bacteria is that the viscosity of the starch gets lower, i.e. 

the liquid becomes less viscous. This is a parameter that can be measured with a 

viscometer.  

The aim is to develop a new measurement standard for detecting bacterial attacks, 

where the main advantage is that the method provides a quick and reliable response, 

thus reducing the reaction time to counteract the bacteria. 

The goal of the project is to measure the viscosity of starch cooked in the mill and starch 

cooked in the lab and by doing so, start to build up a database of values to validate the 

viscometer. 

The work has been carried out in the laboratory at Tech Center at Smurfit Kappa, Piteå. 

An important discovery was made that the pH may be low but it does not necessarily 

have to be a bacterial attack.  

The work is limited a lot by the time period of five weeks and it is possible that more 

measurements would produce a different result. 

The measurements made suggest that it is possible to measure the viscosity of the 

starch from one day to another and that the parameter will remain unchanged as long 

as the concentration is constant. 

The work of collecting data from lab cooked starch and starch cooked in the jet boiler 

at the mill is the beginning to validate the method. More measurements will be carried 

out in order to keep statistics of the viscosity. Factors like temperature and 

concentration’s effects on the viscosity will be evaluated. The goal is to correct for these 

in order to be able to correlate data to a bacterial infestation. If successful, the next step 

is to implement the method as a standard in the laboratory.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Smurfit Kappa är svenska marknadsledare inom pappersbaserade förpackningar och 

produkter och har ca 1400 anställda på 14 produktionsenheter och två säljkontor i 

Sverige [1]. Fabriken i Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en årskapacitet på 

700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper och används för tillverkning av wellpapp [2]. 

På bruket i Piteå använder man stärkelse för att öka styrkeegenskaperna hos den 

färdiga produkten. Efter att man kokat stärkelsen lagras den temporärt i en trycktank 

för att sedan, via rör, tas till de olika doseringspunkterna i bruket. Vid olika betingelser 

kan stärkelsen brytas ned av mikrobiell aktivitet och därmed förlora sina egenskaper. 

Detta kan leda till försämrad papperskvalitet och i värsta fall kassering av 

slutprodukten. En annan effekt av bakterierna är att viskositeten på stärkelselösningen 

blir lägre, dvs. vätskan blir mindre trögflytande. Detta är en parameter som kan mätas 

med en viskometer. 

1.1.1 Stärkelse 
Stärkelse (C6H10O5)n, är en polysackarid och består, liksom cellulosa, utav 

molekylkedjor av glukos som kan vara raka (amylos) eller grenade (amylopektin) [3]. 

Stärkelse förekommer i form av granuler i många växter, t.ex. potatis, majs och vete. 

För att frigöra stärkelsen ur granulerna måste den kokas. Detta sker i jetkokare och är 

ett kritiskt moment eftersom kokning vid för hög temperatur bryter ned stärkelsen 

medan kokning vid för låg temperatur inte frigör stärkelsen ur granulerna. Naturlig 

stärkelse är i princip oladdad och har låg affinitet1 till fibrer och fyllmedel. Det är dock 

möjligt att katjonisera2 stärkelse genom enkla reaktioner. Katjoniserad amylopektin 

har hög molekylvikt och fungerar som retentionsmedel3 och tillsätts då sent i 

processen, nära inloppslådan. Om stärkelsen skall fungera som torrstyrkemedel4 

tillsätts det tidigare i processen. 

1.2 Syfte 
Syftet för projektet är att utarbeta en ny mätstandard för att detektera bakteriella 

angrepp på stärkelsen, där den främsta fördelen är att mätmetoden ger en snabb och 

säker respons och därmed minskar reaktionstiden för att motverka bakterierna.  

 

1.3 Mål 
För att undersöka huruvida stärkelsen blivit utsatt för ett bakteriellt angrepp kan man 

göra en bakterieodling. Problemet med detta är att det tar väldigt lång tid innan man  
 

1 Affinitet: Talar om hur benägna grundämnen eller kemiska föreningar är att reagera med varandra. 
2 Katjonisera: Att göra stärkelsen positivt laddad. 
3 Retentionsmedel: Retention = kvarhållande. Ökar de minsta fibrernas och fyllmedlets förmåga att 

stanna på viran. 
4 Torrstyrkemedel: Kemikalie som ökar styrkan hos arket. Används framförallt då bindningarna mellan 

fibrerna störs av t.ex. fyllmedel. 
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ser något resultat, ibland upp till 48 timmar. Under den tiden hinner bakterierna 

föröka sig och stärkelsen bli ännu sämre. Man vet att viskositeten blir längre vid ett 

bakterieangrepp och har därför köpt in en viskometer som ska klara av att mäta 

viskositeten på stärkelsen. Målet med examensarbetet är att mäta viskositeten på 

stärkelse kokad i bruket och därmed börja bygga upp en databas med värden för att 

validera viskometern. Det är också viktigt att erhålla tillräckligt med data för att skapa 

en referens på vad som är acceptabel viskositet på kokad prima stärkelse. Förutom att 

mäta viskositeten på stärkelse från bruket kommer även viskositet att mätas på 

stärkelse som vi själva kokat på laboratoriet. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet begränsas främst av tidsperioden som arbetet utförs under. För att 

samla in tillräckligt med data för att validera viskometern och kunna anse den vara 

säker och pålitlig krävs betydligt fler mätpunkter. 

2 Material och metoder 

2.1 Koka stärkelse på labb 
Försöket börjades med att väga upp stärkelsegranulat (pulver) som sedan blandades 

med vatten så att en slutkoncentration på 3 procent uppnåddes.  Pulvrets torrhalt på 

82 % togs också i beaktande. 

Beräkningsexempel: 

För 100 ml 3 % stärkelselösning krävs det 3 gram stärkelse och 97 gram vatten. 

Därefter skalas detta upp för att erhålla en lämplig volym. I detta fall en total volym på 

500 ml.  

I teorin, utan förluster, krävs det alltså 18,29 gram torr stärkelse och 485 gram vatten 

för att koka en stärkelselösning på 500 ml. I praktiken kunde det dock konstateras att 

ungefär 100 ml vatten kokas bort vilket resulterade i för hög koncentration på den 

färdiga stärkelsen. Detta kunde korrigeras vid efterföljande kokningar genom att 

tillsätta 550-600g vatten istället för 485g. 

2.1.1 Utförande 
Ungefär 18,29 gram stärkelsegranulat vägdes upp i en 2000 ml glasbägare med en 

Precisa XB 4200 C precisionsvåg och därefter tillsattes 550-600 gram vatten till 

glasbägaren (Figur 1). Slurryn5 kokades sedan i ett vattenbad med temperaturen 1000C 

och 1000 rpm omrörningshastiget. Omröraren som användes är av modellen R 1300 

(Figur 2). Tiden för kokning var 30 minuter vilket räcker för att koka ut stärkelsen. 

Under kokningen täcktes bägaren över med folie för att minimera mängden vatten som 

kokas bort. När stärkelsen kokat färdigt hälldes 300 ml upp i en 600 ml glasbägare och 

sedan mättes torrhalten med en Mettler Toledo HE73 Moisture Analyzer för att 

säkerställa att den låg omkring 3 %. 
 

5 Slurry: Den suspension som bildas när stärkelsegranulat och vatten blandas. 
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Figur 1 - Vägning av granulat & vatten som sedan blandas i en 2000 ml glasbägare. 

 
Figur 2 - R 1300 omrörare.  
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2.2 Stärkelse från bruket 
Varje morgon under examensarbetets gång togs prov på stärkelsen ut från trycktanken 

på bruket. 300 ml av provet hälldes upp i en 600 ml glasbägare och sedan mättes 

stärkelsens torrhalt med en Mettler Toledo HE73 Moisture Analyzer. Även pH och 

konduktivitet mättes dagligen på stärkelse från produktionen. För mätning av pH 

användes en pH-meter av modellen Mettler Toledo SevenGo och för att mäta 

konduktivitet användes en konduktivitetsmätare av modellen pHenomenal CO 3000 

L från VWR Collection. Konduktiviteten (elektrisk ledningsförmåga) mäts för att 

uppskatta mängden joner (salthalten) som finns i stärkelselösningen. En hög salthalt 

kan störa ut stärkelsens interaktion med träfibrerna vilket leder till en sämre 

produktkvalitet.   

2.2.1 Bakterieodling 
2015-05-07 gjordes en bakterieodling för att se om stärkelsen 

blivit kontaminerad eftersom pH-värdet var ovanligt lågt (4,85). 

Stärkelsen späddes 100 gånger enligt instruktion för 

bakterieodling (Bilaga A) och fick sedan stå i ett värmeskåp i 25°C 

över helgen. Trots detta fanns inga tecken på ett bakteriellt 

angrepp. Hade stärkelsen blivit utsatt för bakterier hade man 

kunnat urskilja små röda prickar på den orangea ytan av 

bakterieodlingen (Figur 3), som i det här fallet var helt 

oförändrad. 

 

2.3 Mätning av viskositet 
Skum och luftbubblor är en faktor som kan påverka 

viskositeten och därför togs dessa bort från lösningen 

med en sked innan mätning.  Stärkelsen mättes alltid i 

en 600 ml glasbägare vid 50°C med en Brookfield DV-E 

viskometer (Figur 4) som ställts in att mäta vid 100 rpm. 

Användes en mindre bägare blev resultatet missvisande 

eftersom mätningarna stördes av bägarens kanter. Det 

gick inte heller att använda större bägare eftersom dessa 

inte rymdes i vattenbadet (Brookfield TC-150), som 

användes för att värma provet till 50°C (Figur 5). 

Beroende på stärkelsens koncentration användes två 

olika spindlar för att mäta viskositeten. Spindel 61 

användes för koncentrationer mellan 0,5 % - 1,5 % och 

spindel 62 användes vid koncentrationer över 1,5 %. 

Minsta provvolym för mätning med spindel 61 är 450 ml 

respektive 300 ml för spindel 62. Var provvolymen lägre 

hamnade vätskenivån i bägaren under markeringen på 

spindeln och resultatet blev opålitligt.  

Figur 4 - Brookfield DV-E Viscometer. 

Figur 3 - Bakterieodling. 
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Figur 5 - Värmning av stärkelse i 600 ml bägare till 50°C med Brookfield TC-150 vattenbad. 

2.3.1 Koncentrationsintervall 
Efter att viskositeten mätts vid 3 % späddes stärkelsen till 2,5 % genom att tillsätta 

kranvatten och sedan mättes viskositeten på nytt innan den späddes till 2 % osv. 

Viskositeten mättes inom koncentrationsintervallet 0,5 – 3 % för att få en uppfattning 

om hur viskositeten varierar med koncentrationen (Diagram 3). Observera att 

viskositeten för stärkelsen som kokats på labb endast mättes vid 1, 2 och 3 % eftersom 

det inte fanns tillräckligt med tid att mäta med 0,5 % intervall. 
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3 Resultat 

 
Diagram 1 - Koncentration och viskositet som funktion av tiden för stärkelse kokad på bruket. 

Diagram 1 visar viskositet och koncentration på stärkelse från bruket som en funktion 

av tiden. När koncentrationen sjunker blir även viskositeten lägre. Den data som 

presenteras i diagrammet tyder på att det går att mäta viskositeten dag till dag och att 

parametern kommer att vara relativt oförändrad så länge koncentrationen är konstant. 
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Diagram 2 - pH på stärkelse från bruket, dag för dag. 

I Diagram 2 visas pH på stärkelse från bruket per mättillfälle. Diagrammet visar att 

pH-värdet ligger på en jämn nivå omkring 6 på pH-skalan förutom 2015-05-07, då den 

är ovanligt låg. Ett lågt pH kan tyda på ett bakterieangrepp och för att undersöka saken 

vidare gjordes en bakterieodling på stärkelsen. Odlingen påvisade dock inga spår av 

bakterier. Tittar man i Diagram 1 ser man även att viskositeten och koncentrationen 

den dagen ligger på en normal nivå.  
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Diagram 3 - Viskositet som funktion av koncentration. Jämför stärkelse från fabriken med stärkelse kokad på 
labb. 

Diagram 3 visar viskositeten som en funktion av koncentration där förhållandet är 

exponentiellt. Jämförelsevis har stärkelse kokad på labb en högre viskositet än 

stärkelse kokad på bruket. Anledningen till detta är att kokmetoderna är olika och att 

stärkelse från laboratoriet inte är lika utkokt som den i en jetkokare där temperaturen, 

trycket och skjuvningen är annorlunda. Däremot är viskositetsutvecklingen liknande 

mellan bägge stärkelserna. Denna utveckling är användbar då koncentrationen från 

jetkokaren kan variera och därmed har man en graf där man ungefär kan prediktera 

vad viskositeten skall bli. Avviker viskositeten vid en mätning från kurvan bör man 

följa upp mätvärdet och eventuellt ta ett bakterieprov.   



9 
 

4 Diskussion/Slutsatser 

En intressant observation i Diagram 1 är att viskositeten 2015-05-08 ökar trots att 

koncentrationen i princip är oförändrad. Detta kan bero på att kokningen av stärkelsen 

skiljer sig på något sätt jämfört med föregående kok. 

Gällande Diagram 2 och pH blir slutsatsen att ett lågt pH-värde inte nödvändigtvis 

betyder att man har ett bakterieangrepp. Detta är en mycket viktig slutsats inför det 

framtida arbetet och slutsatsen förstärks ytterligare av att viskositeten och 

koncentrationen ligger på normal nivå. En faktor, förutom bakterier, som skulle kunna 

resultera i lågt pH är t.ex. dålig vattenkvalitet men det finns också andra faktorer som 

kan påverka pH-värdet utan att påverka stärkelsens egenskaper speciellt mycket. 

Eftersom examensarbetet är begränsat till fem veckor är det svårt att dra några 

konkreta slutsatser. Det är möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut med fler 

mätvärden och att det skulle kunna leda till andra slutsatser. Det behövs mer tid för att 

kunna utvärdera saker som t.ex. koncentration och temperatur för att se hur mycket 

dessa faktorer påverkar viskositeten. De mätningar som gjorts vid ca 50°C har inte 

påvisat någon märkbar skillnad i viskositet vid t.ex. 49°C och 51°C men det är möjligt 

att temperaturen i kombination med andra faktorer skulle kunna påverka viskositeten 

mer. Hur stärkelsen är kokad har också stor inverkan på viskositeten, som vi såg i 

Diagram 1 där viskositeten var högre än föregående dagar trots att koncentrationen var 

ungefär densamma.  

För att validera viskometern kommer det att behövas betydligt fler mätvärden men 

man skulle kunna se detta examensarbete som ett steg i rätt riktning. Arbetet med att 

bygga upp en databas med mätvärden är påbörjat och vi har gjort en hel del viktiga och 

intressanta observationer under arbetets gång. 

5 Framtida arbete 

Arbetet med insamling av mätdata från labbkokad stärkelse samt stärkelse kokad i 

jetkokare på bruket är en början till att validera metoden. Fler mätningar kommer att 

utföras för att kunna föra statistik på viskositeten. Punkter som temperatur och 

koncentrationsgradienters effekt på viskositeten kommer att utvärderas. Målet är att 

kunna korrigera för dessa så att man i slutändan ska kunna korrelera data till 

bakteriella angrepp. Om detta lyckas är nästa steg att implementera metoden som en 

standard på laboratoriet. 

  



10 
 

6 Källor / References 

[1] - http://www.smurfitkappa.com/vhome/se/AboutUs/WhoWeAre/Sidor/Default.aspx 

[2] - http://www.smurfitkappa.com/vHome/se/Kraftliner/Sidor/Default.aspx 

[3] – Fellers, Christer & Norman, Bo (1996). Pappersteknik. Tredje upplagan. TABS: 

Avdelningen för Pappersteknik, KTH. ISBN 91-7170-741-7 

 

http://www.smurfitkappa.com/vhome/se/AboutUs/WhoWeAre/Sidor/Default.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/se/Kraftliner/Sidor/Default.aspx
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7 Bilaga A 

1.00778 
 

 

Microbiology 

Cult-Dip combi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions for use 

 

 
 

 
1. Unscrew the tube and withdraw the slide without touching the agar 

surfaces. 

2. 

a) Dip the slide into a fluid tank, or 

b) wet the slide by spraying or under a running stream of the fluid. If 

the fluid is under pressure the slide must be handled carefully so 

that the agar is not dislodged from it, or 

c) mix the sample in a container and dip the slide into it. 
 

Both agar surfaces should become completely wet. The slide 

must be in contact with the fluid to be examined for about 5 –10 

seconds. 
 

3. Allow excess fluid to drain off the slide. 

4. Blot lower edge of the slide on clean absorbent paper. 

5. Screw the slide back into the tube (not tightly). 

6. Fill in the label and affix it to the tube 

7. Place the tube upright in an incubator at 27– 30 °C. After 24 – 48 

hours incubation the result can be read on the total bacterial count 

agar (TTC). Yeasts and fungi will show on the mod. Potato-Dextrose 

Agar after about 3 day’s incubation. If the incubation takes place at 

room temperature, the results can be read after 2– 4 days and 4 –7 

days respectively. 

8. After incubation remove the slide from the tube. Compare the den- 

sity of the colonies growing on the medium with the model density 

charts without actually counting the colonies. If the normal tempera- 

ture of the fluid tested substantially differs from the incubation tem- 

perature stated above, this may result in slow bacterial growth dur- 

ing incubation. An incubation temperature corresponding to the 

tested fluid is then recommended. 

 

 
Dilution of the sample 

If the bacterial content of the sample exceeds 107/ml, or the viscosity 

is high, the sample should be diluted. For dilution put 100 or 1000 ml 

of tap water into a clean, well-rinsed and dried bottle with a cap. 

Before filling the bottle, let the water run for 5 minutes or boil it for 15 

minutes and then cool. Using a clean (disposable) pipette, add 1 ml of 

the sample, close the bottle and mix thoroughly by shaking (about 30 

times). Dip the slide into this dilution and proceed as described in 1– 8. 

Water used for dilution should not contain more than 100 bacteria/ml. 

Make checks at regular intervals with Cult-Dip combi-TTC agar. 

The dilution factor should be taken into account in the evaluation. For 

example, if 1 ml of the sample added to 100 ml water reveals, after 

incubation, 106 bacteria, the real result is 108 bacteria/ml. 

Interpretation of results 

Practically all aerobic bacteria grow on the total bacterial count side 

(containing TTC) of the Cult-Dip combi slide. Yeasts and fungi appear 

on the mod. Potato-Dextrose agar of the slide (orange agar). 
 

 
Determination of total bacterial count (colorless agar) 

Most bacteria give rise to red colonies. The bacterial count/mi of the 

sample is determined by comparing the density of the colonies appear- 

ing on the slide with densities shown on the model chart. If there are 

colorless colonies present, these should also be taken into account 

when estimating the density of growth. In cases where large colonies 

occur it should be remembered that it is the density of the colonies 

which is important and not their size. 
If the bacterial content is very high (over 107/ml) there is a confluent 

growth of bacteria. This may appear as a uniformly red surface layer. 

This kind of growth may be misinterpreted as a poor or negative result 

and it is advisable in doubtful cases to compare the incubated slide 

with an unused one. It is not possible to give any universally valid limits 

to illustrate the critical microbial count. This has to be determined by 

experience. With process waters and different coolants the following 

guide may be used: 
 

bacterial count 104 slight infection 

bacterial count 105–106
 moderate infection 

bacterial count 106 or more heavy infection 
 

 
 
Determination of yeasts and fungi (orange agar) 

Growth appearing on the slide may consist either purely of fungi or 

yeasts or may be caused by both fungi and yeasts forming mixed 

growth. Fungi give rise to soft and fluffy colonies, while yeast colonies 

are usually ball shaped and slightly puffed up. Sometimes they are flat 

and dry. Comparison of yeast growth with the model chart is carried 

out as with bacteria. 

Since fungal colonies may originate from fragments of mycelium or 

from individual spores, the result obtained by comparison with the 

model chart is not quantitative, but shows whether there is slight (+), 

moderate (++) or heavy (+++) infection. 

Colonies can be removed from the slide and examined under the 

microscope. Fungal infection can also be noticed by the naked eye as 

a coating on the surface of the liquid. 

 

 
Disposal of used slides 

As the incubated slides are bacterial cultures they should be handled 

carefully. Disposal of used slides can best be achieved by incinerating, 

by immersing both slide and container in a disinfectant overnight or by 

autoclaving them after loosening the cap (a pressure cooker can be 

used for this). 

 

 
Storage 

Unopened Cult-Dip combi tubes should be stored at room tempera- 

ture (about + 20 °C or 68 °F) and protected from light and draught. The 

expiry date is marked on the package. Cult-Dip combi should not be 

frozen. 

Unused slides showing bacterial growth should be discarded. 
 

 
 
 
Total Bacteria Count Agar (TTC-Agar) 

Bacteria 

 
per ml          103                       104                         105                        106                       107
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+ ++ +++ 
slight moderate heavy 

 

Potato Dextrose – Agar mod. 

Yeast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per ml        102                          103                         104                        105                         106
 

 
 

Fungi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Status: December 2011 
 
Merck KGaA, 64271 Darmstadt 
Tel. + 49 (0)6151 72-2440 
www.merck-chemicals.com 
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8 Bilaga B 

Stärkelse från fabrik 

Datum Torrhalt/koncentration (%) Viskositet (cP) Konduktivitet (mS/cm) pH 

2015-05-05 3,18 70 2,1 5,72 

2015-05-05 2,12 28   

2015-05-06 3,1 72 1,98 5,84 

2015-05-06 1,88 28   

2015-05-07 3,1 72 1,75 4,85 

2015-05-07 1,96 31   

2015-05-08 3,07 86 1,5 5,14 

2015-05-08 2,39 49   

2015-05-08 1,98 34,5   

2015-05-08 1,43 23   

2015-05-08 1,03 15   

2015-05-11 3,05 86 1,4 6,22 

2015-05-11 2,45 55   

2015-05-11 2,01 37,8   

2015-05-11 1,54 21   

2015-05-11 0,99 12   

2015-05-11 0,47 6   

2015-05-12 2,75 68 1,52 6,2 

2015-05-12 2,46 57   

2015-05-12 2,02 38   

2015-05-12 1,5 20,5   

2015-05-12 0,95 12,3   

2015-05-12 0,5 6,1   

2015-05-18 3,13 86 1,35 6,22 

2015-05-18 2,44 52   

2015-05-18 1,99 37   

2015-05-18 1,37 22,8   

2015-05-18 1,12 15   

2015-05-18 0,47 6,4   

2015-05-22 2,94 87 1,52 5,32 

2015-05-22 2,57 57   

2015-05-22 2,18 35   

2015-05-22 1,39 18,4   

2015-05-22 1,03 13   

2015-05-22 0,52 6   
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9 Bilaga C 

Stärkelse kokad på labb 

Datum Torrhalt/koncentration (%) Viskositet (cP) 

2015-05-05 3,7 168 

2015-05-05 2,04 41 

2015-05-06 4,21 295 

2015-05-06 2,92 135 

2015-05-06 2,07 59 

2015-05-07 3,08 145 

2015-05-07 2,08 55,8 

2015-05-08 3,06 184 

2015-05-08 2,02 65 

2015-05-11 2,86 126 

2015-05-11 1,97 61 

2015-05-11 0,97 22 

2015-05-12 3,34 220 

2015-05-12 1,96 64 

2015-05-18 2,73 141 

2015-05-18 2,05 65 

2015-05-20 3,09 135 

2015-05-20 2,61 87,6 

2015-05-20 1,98 50 

2015-05-20 1,48 30 

2015-05-21 3 125 

2015-05-21 1,98 52 

2015-05-21 0,96 16,9 

2015-05-22 3,13 141 

2015-05-22 1,91 52 

2015-05-22 1 16,5 

2015-05-25 3,1 136,5 

2015-05-25 2,01 51 

 


