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Sammanfattning 
Extraktivämneshalten i fiiruprover {Pinus silvestris L.) med varierande halt extraktivämnen 
har dels analyserats med Nära InfraRöd, NIR, spektroskopi och dels extraherats och analyse
rats med gaskromatografi (GC). De analyserade extraktivämnena var fett, pinosylviner, harts
syror och fria fettsyror. NIR spektra har forbehandlats och kalibrerats mot den kvantitativa 
extraktivämneshalten i furuprovema, erhållen med GC, för att bygga multivariata regressions-
modeller. Regressionsmodellema gör det möjligt att bestämma extraktivämneshalten i ett 
furuprov enbart genom att analysera ytan på provet med NIR. Regressionsmodellema har god 
precision och vid kontroll mot referensprover med känd extraktivämneshalt var prediktionen 
god. Genom att extraktivämnen som hartssyror, fria fettsyror, pinosylviner och fett i fiiru kan 
bestämmas med NIR spektroskopi kan furuvirke relativt enkelt och snabbt sorteras efter 
önskade egenskaper, t ex beständighet. 

Summary 
The content of extractives in samples of Scots pine {Pinus silvestris L.) with a varying content 
of extractives has been analysed with Near InfraRed, NIR, spectroscopy and by extraction and 
gas chromatography (GC) analysis. The analysed extractives were fat, pinosylvins, resin acids 
and free fatty acids. NIR spectra have been pre-treated and calibrated to the quantitative 
extractive concentration in the samples, received by GC, to build multivariate regression 
models. The regression models enable determinations of extractives in a pine wood sample 
only by analysis of the surface with NIR spectroscopy. The regression models have good 
accuracy. To control the regression models reference samples with known concentration of 
extractives were used. The prediction was good. As extractives like fat, pinosylvins, resin 
acids and free fatty acids can be determined with NIR spectroscopy it is possible to grade pine 
lumber according to properties, e.g. durability, in a relatively easy and rapid way. 



Inledning 
Extraktivämnen är komponenter i trädet som kan extraheras ut ur veden med ett lösnings
medel. Vid extraktion av furuprover med ett organiskt lösningsmedel som etanol, aceton eller 
diklormetan extraheras merparten av hartssyror, fetter och terpener. Även fenoliska föreningar 
som flavanoider, lignaner och stilbener extraheras ut. Det går även att extrahera träprover med 
vatten, men i regel fas mycket låga halter av vattenlösliga ämnen i detta extrakt. Extraktiv
ämnen utgör bara några fa procent av trämaterialet, men påverkar trots detta färg, lukt, och 
beständighet hos trädet. Extraktivämnena har olika kemisk karaktär, funktion och förekomst i 
trädet: Kåda, hartssyror och monoterpener, som finns i hartskanaler och fenoliska ämnen som 
finns i kärnveden skyddar trädet mot bakterie- och rötangrepp, fetter (triglycerider), växer 
(sterylestrar) och fettsyror finns i märgstrålarnas parenkymceller och används som reserv
näring och ti l l cellmembransubstans i trädet. 

Kärnved hos furu har högre halt av extraktivämnen än splintveden och innehåller extraktiv-
ämnet pinosylvin, en fungicid som ökar beständigheten hos virket. Kärnveden används med 
fördel i träprodukter som kräver god beständighet, men vid allt för höga halter av extraktiv
ämnen kan sämre vidhäftning fås vid limning och målning av träprodukter. Det är därför av 
intresse att tidigt i produktionen kunna sortera virke efter extraktivämneshalt. 

Halten av extraktivämnen i trä kan för nuvarande bestäms med hjälp av kemiska analyser som 
är tidskrävande och förbrukar provet. Analys av virke on-line utan att det tar lång tid och utan 
att träprovet behöver bearbetas och förbrukas skulle kunna göras med optiska analysmetoder. 
NIR spektroskopi, är en icke förstörande optisk analys som har flera fördelar framför övriga 
spektroskopiska metoder vid analys av trä. NIR spektroskopi har fördelama att den i regel inte 
kräver någon förbehandling eller upparbetning av provet och att analysen inte enbart sker på 
ytan utan även ti l l visst djup i materialet. 

NIR spektroskopi baserar sig på elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 800 ti l l 
2500 nm, i detta område absorberar i huvudsak organiska komponenter och vatten, bindningar 
såsom C-H, O-H, N-H mm. Strålningen exiterar i huvudsak övertoner och kombinationer av 
rotations och vibrationstillstånd. Det man ser i NIR området är övertoner av det traditionella 
IR området. Organiskt material absorberar mindre energi inom NIR området än inom UV och 
IR området, detta leder t i l l att NIR ljuset penetrerar provet djupare. NIR spektroskopi lämpar 
sig för fastfas-mätningar och heterogena prover då analysen sker på bulkfasen och det krävs i 
regel ingen förbehandling av provet då provet ej absorberar lika mycket energi inom NIR 
området som inom IR området. Detta gör att NIR spektroskopi lämpar sig väl för on-line 
analys. 

Ett NIR spektra består av ett stort antal breda och överlappande toppar som är svåra att ut
värdera med traditionella metoder, som t ex ett IR spektra. Det är därför nödvändigt att 
matematiskt behandla NIR spektra på ett sådant sätt att informationen blir tillgänglig. Genom 
att använda data från alla våglängder och applicera multivariata statistiska metoder såsom 
Principal Component Analysis (PCA) (Wold et al. 1984,1987) och Partial Least Squares 
(PLS) (Geladi och Kowalski, 1985) är det möjligt att extrahera önskad information. Denna 
information kan sedan kalibreras mot kvalitativa eller kvantitativa egenskaper. 



Furuprover med varierande extraktivämneshalt har dels analyserats med NIR-spektroskopi, 
dels extraherats och analyserats med GC. NIR spektra har kalibrerats mot den kvantitativa 
extraktivämneshalten i furuprovema för att bygga regressionsmodeller. Dessa regressions
modeller gör det möjligt att bestämma extraktivämneshalten i ett furuprov enbart med ett NIR 
spektra. Genom att bestämma halten av extraktivämnen (hartssyror, fria fettsyror, pinosylviner 
och fetter) med ett NIR spektra kan furuvirke enkelt och snabbt sorteras efter önskade egen
skaper, som t ex beständighet, hos tänkta produkter. Sorteringen kan då ske redan på såg
verket och kunden har möjlighet att köpa virke som är lämpligt för t ex fönstertillverkning. 

Experimentellt 
NIR spektra har upptagits för 180 prover av furu och extraktivämnen som fetter, pinosylviner, 
hartssyror och fria fettsyror har analyserats kemiskt i 60 av proverna. NIR spektra har 
kalibrerats mot resultatet från den kemiska analysen för att bygga regressionsmodeller. 

Matematisk bearbetning av data 
Det råspektra som erhålls vid NIR spektroskopi har toppar som är breda och överlappar 
varandra, se figur 1. Ett NIR spektra är svårt att tolka på samma sätt som traditionella spektra 
från exempelvis IR och det är därför nödvändigt att matematiskt behandla spektrala rådata på 
ett sådant sätt att informationen blir tillgänglig. Multivariata statistiska metoder som PCA och 
PLS, s k kemometriska metoder, se bilaga 1, används för att extrahera ut information från 
stora mängder data. En förbehandling av rådata sker före den kemometriska bearbetningen för 
att förstärka vissa fenomen eller för att undertrycka andra. Tre olika dataförbehandlingar har 
undersöks i detta arbete: Multiplicative Scatter Correction (MSG), andra derivätan och äuto-
skalning, se bilaga 1. Dessa tre metoder är vanliga vid behandling av NIR data. MSG korri
gerar spektra både för ett baslinjeskift och för lutning genom att jämföra spektra med ett 
medelspektrum för hela datasetet. Andra derivatan utförs enligt Sawitzky-Golay (Sawitzky 
och Golay, 1964) och förstärker kemisk information och undertrycker reflektanseffekter och 
olika långa strålvägar t i l l och från provet. Det resulterande spektrat består enbart av relativa 
förändringar mellan närliggande våglängder. Vid PLS2 (två eller flera konstituenter) kalibre
ringar har autoskalning av Y-data (konstituentdata) gjorts för att de olika variablerna skall fa 
samma vikt relativt varandra. 

I samtliga modeller har antalet principalkomponenter som använts bestämts med hjälp av 
korsvalidering för att rätt antal principalkomponenter skall används i beräkningsmodellen, se 
bilaga 1. Korsprediktering utförs på samma sätt men med det optimala antalet PC:er, se bilaga 
1. På detta sätt kan man med ett begränsat antal prover bygga kalibreringsmodeller och erhålla 
en validering av dessa på ett statistiskt bra sätt. 
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Figur 1. Obehandlade NIR spektra på 180 furuprover. 
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Förstudie 
Då träprovema är heterogena krävs det att man mäter på en större yta av provet for att få ett 
representativt medelvärde på de ingående konstituentema. Stoleken på ytan som krävs för att 
ett representativt medelvärde skall fås på de ingående konstituentema har undersöktes genom 
att olika stora ytor på en provbit med ett område med hög halt av extraktivämnen scannades. 
Genom att studera den spektrala skillnaden mellan mätningar på olika stora ytor kunde lämp
lig yta bestämmas. Det undersöktes också hur stor spektral skillnad det förelåg mellan trä
prover med mycket respektive lite extraktivämnen och hur djupt NIR strålen penetrerar ett 
träprov vid analys av extraktivämnen med diffus reflektans NIR spektroskopi, se bilaga 2. 

Provsortering 

En representativ provmängd skall användas för att bygga en kalibreringsmodell och det är 
viktigt att denna provmängd täcker in de aktuella extraktivämneshaltema på ett sätt som 
avspeglar den "verklighet" där kalibreringen sedan skall användas, se bilaga 3. Detta skedde 
genom att först scanna ett stort antal prover, 180 stycken, som bedömts täcka in möjliga 
variationer av extraktivämnen och spektra förbehandlades och modellerades kvalitativ med 
PCA. PCA gjorde det möjligt att välja ut prover som fördelar sig jämnt inom det undersökta 
området, ca vart tredje prov valdes ut från låg ti l l hög extraktivämneshalt. Av de 60 proverna 
valdes först 30 prover ut, det första datasetet, då 30 prover ansågs vara nog för att bedöma om 
det var möjligt att använda NIR spektroskopi för att bestämma halten av extraktivämnen i 
fiiru. Vid ett senare tillfälle valdes ytterligare 30 prover ut, det andra datasetet, där ytterligare 
extraktivämnen undersöktes. 



NIR 

Furuprover har analyserats med diffiis reflektans NIR spektroskopi i två omgångar med 30 
prover vardera. Det använda spektrala området sträcker sig från 400 ti l l 2500 nm. NIR strålen 
belyser ett område som är 30 mm brett och 8 mm högt och förflyttar sig i höjdled över provet. 
Storleken på träprovema var 35 x 45 x 5 mm (bredd x höjd x tjocklek), se bilaga 2. Två instru
ment av märket NIRSystem 6500 har använts. I det första datasetet upptogs spektra på enbart 
en sida av proverna. Detta leder till att ett spektra från heterogena prover är mindre exakta och 
för att kompensera för de heterogena proverna är spektra för varje prov ett genomsnitt av flera 
spektra upptagna på en större yta. Prover i det andra datasetet scannades på framsida och 
baksida. 

Kemisk analys 
Furuprovema lämnades t i l l kemisk analys efter att de hade analyserats med NIR spektroskopi. 
Fumprovema maldes och extraherades med aceton under ultraljud. Extrakten silylerades och 
analyserades med kapillär-GC/FID. De två dataseten har ej analyserats med avseende på 
samma konstituenter. De analyserade extraktivämnena i fumprover är i det första datasetet 
hartssyror, fria fettsyror och fetter (triglycerider och sterylestrar). I det andra datasetet har fria 
fettsyror, hartssyror, fetter (sterylestrar) och pinosylviner (pinosylvin-monometyleter och 
pinosylvin) analyserats. Den kemiska analysen har utförts av Jarl Hemming, Skogsprodukter
nas Kemi, Åbo Akademi. 



Resultat och diskussion 
NIR spektra från furuprovema har korrelerats mot resultat från den kemiska analysen, refe
rensanalysen, och regressionsmodeller har gjorts för att prediktera halten extraktivämnen. 
Extraktivämneshaltema från den kemiska analysen för första och andra datasetet visas i tabell 
I och I I . 

Tabell I. Extraktivämneshalter för det första datasetet. 

Prov nr. Fria Fettsyror, Hartssyror, Fett, 
% t.s. % t.s. % t.s. 

102 0.48 18.28 0 
117 0.19 1.80 0.069 
131 0.20 12.69 0 
133 0.23 2.41 0.044 
171 0.12 1.68 0.064 
202 0.32 1.13 0.072 
302a 0.61 2.81 0.046 
302b 1.02 8.64 0.031 
304 1.11 9.18 0.037 
305a 0.94 9.89 0.039 
305b 0.87 9.77 0.035 
313 0.47 2.77 0.067 
420 0.59 4.07 0.046 
428 0.77 6.16 0.038 
431 0.31 1.22 0.084 
443 0.51 3.93 0.070 
503 0.77 3.04 0.091 
702 0.02 0.24 0.089 
709 0.50 5.64 0.039 
751 0.36 2.22 0.040 
765 0.32 6.52 0.051 
780 0.64 1.38 0.078 
901 0.18 14.48 0.010 
907 0.39 13.71 0.023 
912 0.51 12.65 0.025 
916 0.52 9.17 0.039 
920 0.39 12.70 0.025 
926 0.55 11.42 0.038 
936 0.27 3.53 0.037 
938 0.41 8.87 0.030 



Tabell II. Extraktivämneshalter för det andra datasetet. Prov nr. 2, 8, 14, 27 och 29 är ej med 
i tabellen då de inte har ingått i prediktionsmodellen, utan de har använts för att kontrollera 
prediktionsmodellen (tabell V). 

Prov nr. Fria Fettsyror, Hartssyror, Sterylestrar, Pinosylviner, 
%t.s. %t.s. %t.s. %t.s. 

1 0.19 0.45 0.04 0.11 
3 0.37 0.62 0.08 0.17 
4 0.27 1.55 0.05 0.14 
5 0.49 1.87 0.09 0.35 
6 0.54 2.2 0.13 0.29 
7 0.5 2.82 0.12 0.35 
9 0.06 0.67 0.04 0.01 
10 0.05 0.3 0.04 0.01 
11 0.48 0.59 0.1 0.21 
12 0.51 0.5 0.11 0.23 
13 0.55 0.54 0.13 0.23 
15 0.62 0.72 0.16 0.33 
16 0.52 0.6 0.1 0.22 
17 0.52 1.91 0.13 0.32 
18 0.44 4.53 0.09 0.42 
19 0.46 1.44 0.09 0.29 
20 0.23 2.58 0.03 0.17 
21 0.23 2.53 0.03 0.15 
22 0.45 4.39 0.05 0.28 
23 0.29 2.04 0.04 0.22 
24 0.39 1.1 0.09 0.18 
25 0.39 11.5 0.1 0.2 
26 0.32 0.79 0.09 0.26 
28 0.65 5.7 0.1 0.72 
30 0.26 3.76 0.03 0.27 
31 0.33 0.59 0.04 0.22 
32 0.52 2.14 0.08 0.52 
33 0.52 2.05 0.09 0.21 

Tre regressionsmodeller har gjorts, modell 1 med hartssyror, fria fettsyror och fett från första 
datasetet, modell 2 med sterylestrar och pinosylviner från det andra datasetet och modell 3 
med hartssyror och fria fettsyror från det första och andra datasetet. I de fall där båda data
seten ingår har de scannats med två instrument av samma märke utan att en s k "calibration 
transfer" har utförts. Detta leder t i l l en marginell sänkning av precisionen på modellen, men 
en utökad robusthet har inkorporerats som gör att modellen ej är instrumentberoende, d v s det 
går att scanna på olika instrument av samma fabrikat utan att en ny kalibrering måste göras för 
varje instrument. En robustare modell är också mer okänslig för provhantering och eventuella 
artefakter. Det bedömdes som viktigare att modellen är robust än att förbättra precisionen med 
någon enstaka relativ procent. De undersökta proverna far betraktas som heterogena, särskilt 
prover med höga halter av extraktivämnen där det ofta fanns områden med kraftiga koncentra-
tionsgradienter. 



10 

Regressionsmodeller 
Regressionsmodeller har gjorts genom att korrelera NIR spektra mot resultaten från referens
analysen. Regressionsmodellema gör det möjligt att bestämma halten extraktivämnen med 
endast ett NIR spektra. Resultaten från regressionsmodellema presenteras för modell 1, 2 och 
3 i tabell I I I , IV och V. Prov som avviker från de andra provema i modellema har betraktats 
som outliers, awikare, och tagits bort. Att ett prov avviker kan bero på fel vid analysema. 
Outlier-test visade att 3 värden från de kemiska analysema var orimliga. Outliers ingår ej i 
någon av slutmodellema. 

Tabell III. Resultat för modell 1, det första datasetet. 

Amne Förbehandling RMSEP, % t.s. Fel, % Lutning Intercept 
Fria FS Ingen 0.2113 38.77 0.3509 0.9221 0.0403 
Fria FS MSC 0.1906 34.97 0.5054 0.7914 0.1067 
Fria FS 2:a deri vätan 0.1444 25.52 0.7132 0.9636 0.0233 
HS Ingen 1.4810 16.42 0.9076 0.9446 0.3308 
HS MSC 1.4817 16.43 0.9049 0.9728 0.2148 
HS 2:a deri vätan 1.7342 19.23 0.8715 0.9491 0.2877 
Fett Ingen 0.0139 30.55 0.6346 0.9780 0.0012 
Fett MSC 0.0123 27.03 0.7135 0.9592 0.0025 
Fett 2:a deri vätan 0.0077 0.8748 1.0038 0.0009 

Tabell IV. Resultat för modell 2, det andra datasetet. NIR spektra har 
förbehandlats med andraderivatan. 

Amne RMSEP, % t.s. Fel, % r̂  Lutnin 
g 

Intercept 

Sterylestrar 
Pinosylviner 

0.0170 
0.0631 

20.97% 
24.95% 

0.7502 
0.6063 

0.9143 
0.7953 

0.0064 
0.0368 

Tabell V. Resultat för modell 3 med värden för fria fettsyror och hartssyror 
från första och andra datasetet. NIR spektra har för behandlats med andraderivatan. 

Amne RMSEP; % t.s. Fel, % T" Lutnin 
g 

Intercept 

Fria fettsyror 
Hartssyror 

0.1581 
1.8841 

35.65 
41.59 

0.5853 
0.8275 

0.8497 
0.9397 

0.0707 
0.2563 

RMSEP, Root Mean Square Error of Prediction, är ett kvalitetsmått på kalibreringsmodellen, 
en multivariat standardavvikelse. 

1 " 

RMSEP= / - > ( € , - € , ) w2 
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Där C j är det predikterade värdet och C j är referensvärdet. RMSEP, felet i prediktionen, inklu
derar det fel som referensanalysen har och det fel som modellen skapar. 

Regressionsmodeller uppvisar en precision (RMSEP) som ej överstiger standardavvikelsen på 
referensanalysema markant. Antar man att det fel som finns är normalfördelat, d v s slupip-
mässigt, är det troligt att modellema ger ett resultat som är mycket nära det "sanna" värdet. 
Om felet på referensanalysen är normalfördelat är skillnaden mellan referensanalys och 
modellens prediktion lika ofta positivt som negativt och att så är fallet kan ses av att den bäst 
anpassade linjen i regressionsmodellen, korrelation mellan NIR spektra och referensanalys för 
provema, har en lutning som är mycket nära 1. 

Hartssyror 
Innehållet av hartssyror ligger mellan 0,2-18,3 % på torr trävikt (% t.s.) för de undersökta 
fumprovema. Haltområden under en procent anses ej vara lämpliga för analys med NIR 
spektroskopi, trots att många värden ligger under denna gräns blir det en bra modell. Detta 
visar sig då prediktionen av provema är god, se figur 2 och 3. Det relativa felet är lågt, 
RMSEP på 1,7 och 1,9 % t.s. (modell 1 respektive modell 3) och modellema är stabila så t i l l 
vida att lutningen på den t i l l modellema bäst anpassade linjen är nära 1 (0,95 och 0,94 för 
modell 1 respektive modell 3) och interceptet är nära noll (0,29 och 0,26 för modell 1 respek
tive modell 3). Detta borgar för att de genomsnittliga prediktionema kommer att hålla god 
kvalitet. Referensanalysema på hartssyroma anges av Jarl Hemming, Skogsproduktemas 
Kemi, Åbo Akademi, ej vara noggrannare än att ett enskilt värde, med 90-95% sannolikhet, 
kan avvika med ± 5% från ett tänkt medelvärde för upprepade analyser av samma prov. 
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Figur 2. Prediktion av halten hartssyror avsatt mot referensanalysen för modell 1, första 
datasetet. 
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Figur 3. Prediktion av halten hartssyror avsatt mot referensanalysen för modell 3, första och 
andra datasetet. 
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Fria fettsyror 
De prover som undersökts innehåller fria fettsyror inom haltområdet 0,02-1,1 % t.s. Figur 4 
och 5 visar prediktionsresultaten för fria fettsyror. Taget i beaktande det låga haltområdet och 
provemas heterogenitet är resultatet bra, RMSEP på 0,14 och 0,16 % t.s. (modell 1 respektive 
3). Även om noggrannheten på varje enskilt prov kan uppfattas som låg är modellen stabil så 
till vida att lutningen på den till modellema bäst anpassade linjen är nära 1 (0,96 och 0,85 för 
modell 1 respektive 3) och interceptet är enbart 0,023 respektive 0,07 (modell 1 respektive 3). 
Detta borgar för att de genomsnittliga prediktionema kommer att hålla god kvalitet. Referens
analysema på fettsyroma anges av Jarl Hemming ej vara noggrannare än att ett enskilt värde, 
med 90-95 % sannolikhet, kan avvika med ± 10%, 0,1 mg/g, från ett tänkt medelvärde för 
upprepade analyser av samma prov. Provemas heterogenitet och referensanalysema nog
grannhet gör det svårt att erhålla kalibreringsmodeller med bättre RMSEP. 

0.8 

^ 0.6 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 
Predikterat värde [% t.s.] 

Figur 4. Prediktion av halten fria fettsyror avsatt mot referensanalysen för modell 1, första 
datasetet. 
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Figur 5. Prediktion av halten fria fettsyror avsatt mot referensanalysen för modell 3, första 
och andra datasetet. 

Fetter 

Fetter består av triglycerider och sterylestrar. I modell 1, det första datasetet, ingår triglyce-
rider och sterylestrar. I modell 2, det andra datasetet, ingår bara sterylestrar. Sterylestrama 
varierade mellan 0,017-0,13 % t.s. och triglyceridema mellan 0,005 - 0,072 % t.s. Det blir en 
förvånansvärt god modell med tanke på de låga haltema, se figur 6 och 7. Modellerna har ett 
RMSEP på 0,0077 och 0,017 % (modell 1 respektive 2), Lutningen på den bäst anpassade 
linjen är 1 och nära 1 (0,91) för modell 1 respektive 2. Interceptet är O och 0,006 för modell 1 
respektive 2. Detta borgar för en god prediktion av okända ftiruprovers fettinnehåll. 
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Figur 6. Prediktion av halten fett avsatt mot referensanalysen för modell I, första datasetet. 
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Figur 7. Prediktion av halten sterylestrar avsatt mot referensanalysen för modell 2, andra 
datasetet. 
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Pinosyhiner 
Pinosylviner ingår endast i regressionsmodell 2, det andra datasetet. Halten pinosylviner 
varierar mellan 0,01-0,42% t.s. även detta kan anses vara haltområden som är låga för analys 
med NIR spektroskopi. Trots detta har modellen ett RMSEP på 0,063%, interceptet är 0,04 
och lutningen på den bäst anpassade linjen är 0,8, se figur 8. Detta visar att prediktionema 
kommer att hålla god kvalitet. Varje furuprov som har ingått i modellen för pinosylviner har 
scannats på framsida och baksida och vid korsprediktering av modellen har båda spektra från 
samma furuprov tagits bort samtidigt för att ej positivt gynna modellen. 
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Figur 8. Prediktion av halten pinosylviner avsatt mot referensanalysen för modell 2, andra 
datasetet. 

Haltbestämning av extraktivämnen i furuprover med NIR spektra 
Fem prov i det andra provsetet har enbart använts för att kontrollera regressionsmodellemas 
förmåga att prediktera extraktivämnen utifrån ett NIR spektra, d v s dessa prover har inte 
ingått i uppbyggandet av regressionsmodellema. De fem proverna, blindprovema, har ana
lyserats med NIR spektroskopi och regressionsmodell 2 och 3 har sedan använts för bestämma 
halten av hartssyror, fria fettsyror, sterylestrar och pinosylviner med hjälp av provemas NIR 
spektra, se figur 9, 10, 11 och 12.1 figurema syns hur väl det går att prediktera blindprovemas 
halter av extraktivämnen. Det blir en god prediktering av extraktivämneshaltema i de okända 
furuprovema med hjälp av modell 2 och 3. Blindprovemas predikterade halter och deras 
värden från referensanalysen, den kemiska analysen, ges i tabell V I . Med tanke på provemas 
heterogenitet och de låga extraktivämneshaltema överensstämmer de predikterade värdena väl 
med värden från referensanalysen. 
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Figur 9. Prediktion av halten fria fettsyror i 5 furuprover mha regressionsmodell nr 3, första 
och andra datasetet. 
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Figur JO. Prediktion av halten hartssyror i 5 furuprover mha regressionsmodell nr 3, första 
och andra datasetet 
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F/gwr 11. Prediktion av halten pinosylviner i 5 furuprover mha regressionsmodell nr 2, andra 
datasetet. 

O oy^ 

o QO o / 
o o je5o o o 

o 0.08 

5> 0.06 

0.04 L 

0.02 L oXan) O Kalibreringsprov 
)K Blindprov 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 
Predikterat värde [% t.s.] 

Figur 12. Prediktion av halten sterylestrar i 5 furuprover mha regressionsmodell 
nr 2, andra datasetet. 
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Tabell VI. Bestämning av extraktivämneshalten med NIR spektra för de 5 blindprover med 
regressionsmodellerna, där NIR spektra har korrelerats mot den kemiskt bestämda extrak
tivämneshalten. 

Extraktivämnen, % t.s. 
Predikterade värden Kemisk analys 

Ämne Prov nr. Framsida Baksida Medel 
Fria Fettsyror 2 0.24045 0.21276 0.12266 0.19 

8 0.56085 0.53893 0.15498 0.50 
14 0.53407 0.52847 0.53127 0.59 
27 0.37423 0.45280 0.41352 0.51 
29 0.21013 0.12207 0.16610 0.24 

Hartssyror 2 1.04507 0.94945 0.99726 0.42 
8 1.57573 2.57010 2.07291 3.46 
14 0.92107 0.97752 0.94930 0.51 
27 1.58883 1.99014 1.78948 1.86 
29 4.16425 3.99198 4.07812 3.17 

Pinosylviner 2 0.08699 0.08150 0.08425 0.10 
8 0.34180 0.48456 0.41318 0.42 
14 0.23808 0.25499 0.24653 0.22 
27 0.16851 0.24990 0.20921 0.24 
29 0.16437 0.24596 0.20517 0.29 

Sterylestrar 2 0.07112 0.04760 0.10593 0.06 
8 0.10243 0.12718 0.11481 0.13 
14 0.11888 0.10696 0.11292 0.14 
27 0.05992 0.07662 0.06827 0.09 
29 0.03379 0.03038 0.03208 0.05 
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Slutsatser 
NIR spektroskopi lämpar sig väl för att studera halter av extraktivämnena fetter, fria fettsyror, 
pinosylviner och hartssyror i furuprover. Regressionsmodeller på de undersökta extraktiv
ämnena uppvisar en precision (RMSEP) som ej överstiger standardavvikelsen på referens-
analyserna markant. Den bäst anpassade linjen i regressionsmodellen, korrelationen mellan 
NIR spektra och referensanalys för proverna, har en lutning som är nära 1 och som visar att 
goda prediktioner kommer att fas med regressionsmodellema. 

Regressionsmodellema har använts för att prediktera extraktivämneshalter utifrån NIR spektra 
som är okända för modellen. De predikterade värdena överensstämmer väl med värden från 
referensanalysen med tanke på provemas heterogenitet och de låga extraktivämneshaltema. 

Undersökningen visar att regressionsmodellema, där NIR spektra har kalibrerats mot extrak
tivämneshalter i furu, går utmärkt att använda för att bestämma extraktivämnen med endast ett 
NIR spektra. Det är en enkel och snabb analys, men då exakta värden krävs bör andra analys 
användas, t ex kemiska analyser. 
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Kemometri 
NIR spektra består av stora mängder interkorrelerande data. Även om ett mycket stort antal 
variabler uppmätts är variablerna nästan aldrig oberoende av varandra. Genom att använda 
multivariata statistiska metoder såsom PCA och PLS kan data projiceras ned till en rymd med 
förre dimensioner. Informationsinnehållet i datasetet bibehålls till största del vid denna proji
cering och får en sådan struktur att den kan kalibreras gentemot kvalitativa eller kvantitativa 
egenskaper. Före utförandet av PCA eller PLS är det vanligt att utföra någon sorts matematisk 
förbehandling av insamlade data. Detta utförs för att förstärka någon egenskap eller under
trycka någon ej önskad egenskap hos datasetet. 

PCA 
PCA är en matematisk transform som används för att förklara varians i en datamatris (nx k), 
där n är antalet observationer, t.ex. spektra, och k är antalet variabler, t.ex. våglängder. När 
man avsätter tre våglängder mot varandra i en tredimensionell rymd, se figur 1, eller om man 
avsätter alla k våglängder mot varandra i en multidimensionell rymd används samma mate
matik, n spektra ger n punkter i ett koordinatsystem. 

Vid PCA beräknas vektorer som kallas för principal komponent, PC. Den första PC:en be
skriver riktningen av den största variansen. PC är den linje som bäst anpassas till data-
punkterna, i minsta kvadrat hänseende. Den andra PC:en skall vara ortogonal mot den första 
PC:en och beskriver så mycket som möjligt av den kvarvarande variansen. Detta förfårande 
fortsätter tills A antal PC:er beräknats. Det mesta av X-matrisens förklaras av den nya matri
sen och A « k , vilket betyder att dimensionaliteten reducerats från k till A. Orginaldata är inte 
bara reducerad ti l l storleken utan också arrangerad så att latenta strukturer framhävs i data
setet. 

PC:ema definierar hyperplanet som definierar den största variationen, associerade med dessa 
är loadings vektorer som beskriver PC:emas riktning i förhållande till orginalvariablema. En 
loadingsvektor består av PCiens cosinusvinklar till orginalaxlama i koordinatsystemet, se 
figur 2a. En loadingplot beskriver förhållandet mellan ursprungsvariablema och PC:en. Varje 
provs koordinater på PC: na ges av dess scores värde, se figur 2b. En scoreplot beskriver för
hållandet mellan proverna och PC:n. 



Figur J. Geometrisk illustration av stegen vid PCA (med tre variabler, dvs tre 
våglängder): a) observationerna plot tade i mätrymden, b) den första principal 
komponenten och c) planet som definieras av de första två principal komponenterna. 
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Figur 2. En principal komponent i ett fall med två ursprungsvariabler: 
a) Loadings (qj) är principal komponentens cosinusvinklar mot variabelaxlarna. 
b) Scores (tj) är projektionen av provpunkterna (1-6) på principal komponent axeln. 

PLS 

En förenklad beskrivning av PLS är att utföra PCA på X-matrisen (spektralmatrisen) och Y-
matrisen (konstituentmatrisen) och därefter utföra en linjär regression för varje principal 
komponent mellan scores för X- och Y-matrisema. Syftet är att erhålla en användbar relation 
(regressionsmodell) mellan X- och Y-matrisema, med denna regressionsmodell predikteras 
konstituentvärdet ( Y ) på okända prover. PLS är en linjär regressionsmetod. Vid kalibrerings-



arbetet är beslutet om antalet PCier som skall ingå i modellen avgörande för modellens kvali
tet. Det finns ett flertal sätt att bestämma det signifikanta antalet PC:er, en av de vanligaste 
sätten är korsvalidering, vilken har använts i detta arbete. Vid korsvalidering tas ett prov bort 
från X - och Y-matrisen och en modell byggs med de övriga. Det borttagna provet predikteras 
med den erhålla modellen. Därefter tas nästa prov bort och förfarandet upprepas för alla 
ingående prover. 

Datafbrbehandling 
Tre olika varianter av dataförbehandling har använts i detta arbete, Multiplicative Scatter 
Correction, MSC, andra derivatan och autoskalning. 

MSC 
MSC korrigerar spektra både för ett baslinjeskift och för lutning genom att jämföra spektra, 
X j , med ett medelspektrum, x , för hela datasetet. Det som korrigeras är till största delen 
reflektansfenomen. Baslinjeförskjutningen, a;, och lutningen, bj, skattas med hjälp av regres
sion av X j på X och korrigeras sedan för: 

där Xjcorr är det nya korrigerade spektrumet. 

Andra derivatan 
Andra derivatan utförs enligt Sawitzky-Golay. Andra derivatan förstärker kemisk information 
och undertrycker reflektanseffekter och olika långa strålvägar till och från provet. Det resulte
rande spektra består enbart av relativa förändringar mellan närliggande våglängder. 

Autoskalning 
I de fall PLS2 kalibreringar har utförts har autoskalning av Y-data utförts. Autoskalning inne
bär att data centreras och sedan normalisering med standardavvikelsen. Då får de olika variab
lerna samma vikt, betydelse, relativt varandra. 

Korsvalidering 
I samtliga modeller har antalet principalkomponenter som använts bestämts med hjälp av 
korsvalidering. Korsvalidering görs genom att ett prov tas bort ur den totala provmängden och 
en ny modell byggs upp av de återstående provema. Det prov som utelämnats predikteras där
efter med hjälp av den nya modellen. Därefter stoppas det utplockade provet tillbaka och ett 
nytt prov tas ut och förfarandet upprepas för alla ingående prov. Därefter jämförs de predikte
rade resultaten med referensvärdena och ett PRESS-värde beräknas: 

p R E s s = - i X ( y i - y i ^ ) ' 



Detta PRESS-värde beräknas för 1 till k principalkomponenter och det antal som ger det 
lägsta PRESS-värdet är det antal principalkomponenter som används i modellen. 

Korsprediktering 
Korsprediktering utförs på samma sätt som korsvalidering, men enbart med det optimala 
antalet PC:n. På detta sätt kan man med ett begränsat antal prover bygga kalibreringsmodeller 
och erhålla en validering av dessa på ett statistiskt bra sätt. 
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Förstudie 
Provbitar av furu analyserades med diffiis reflektans NIR spektroskopi. NIR strålen belyser ett 
område som är 30 mm brett och 8 mm högt. Provcellen rör sig upp och ned under provtag
ningen och den sträcka som provet rör sig är 1:1, 3:4, 1:2 eller 1:4 av total längd, 165 mm, se 
figur 1. När provcellen rör sig imder provtagningen erhålls ett genomsnittsspektra på det ana
lyserade provet, om provet är heterogent blir det olika resultat beroende på hur lång sträcka 
som har analyserats. 

För att bestämma rätt betingelser utfördes mätningar på 30 träprover med varierande halt av 
extraktivämnen. Resultatet av mätningarna presenteras här grafiskt i en s.k. "score-plot" där 
principal komponent 2 (PC:2) avsatts mot PC:3, se figur 2.1 nedersta högra hörnet finns 
prover med hög halt av extraktivämnen som har belysts på en fjärdedel av provets yta (Fet 
1:4), snett upp till vänster i diagrammet finns samma prover som har belysts över halva 
provets yta (Fet 1:2). När en större sträcka av provet har analyserats hamnar provet närmare 
det övre vänstra hörnet. Fet 3:4, analys av tre fjärdedelar, och Fet 1:1, analys av hela provet, 
detta visas med en pilen i figuren. Pilen visar förändring i extraktivämneshalt, koncentrationen 
av extraktivämnena minskar när en större provyta analyseras, från nedre höger hörn t i l l övre 
vänster hörn. För att koncentrationen av extraktivämnen inte skall spädas ut bör 1:4 av provets 
yta bestrålas. Även den mängd prov som har använts vid den kemiska analysen motsvarar en 
fjärdedel av provets yta. Furuprovema skall således belysas på en fjärdedel av ytan, då det 
motsvarar den del av provet som har analyserats kemiskt och om en större yta analyseras 
spädes mängden extraktivämnen ut. 

I den riktning som är vinkelrät mot förändringen av extraktivämneshalten i figur 2 sker en 
upplösning som beror på ytbeskaffenheten hos proverna. 

I en separat mätning av ljusstrålens penetrationsförmåga utfördes ett antal transmittans-
mätningar på furuprover med varierande tjocklek. Gränsen för acceptabel ljusintensitet med 
detta instrument visade sig vara vid en provtjocklek på 7 mm. Vid reflektansmätningar kan 
det vara rimligt att anta att den erhållna spektralinformationen erhålls från halva den sträckan, 
dvs. 3.5 mm. Proverna bör då ha storieken 35 x 45 mm (bredd x höjd) med en tjocklek på 
ca 5 mm. 
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Fig. 2 Scoreplot med principal komponent 2 och 3 för 30 furuprover med varierande extraktivämneshalt. 
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Provsortering 
En kalibreringsmodell kräver representativa prover med halter som motsvara de prover som 
sedan skall kalibreras. 180 träprover scannades för att täcka in möjliga extraktivämneshalter. 
Det använda spektrala området sträcker sig från 400 nm till 2500 nm. Spektrala data, se figur 
1, överfördes därefter från spektrofotometem till en dator för utvärdering. Den matematiska 
utvärderingen inleddes med en förbehandling av spektrala data för att "filtrera" bort den delen 
i spektra som beskriver ljusspridningsfenomen. Dessutom korrigeras spektra för att prov-
bitama till ytan ej är helt identiska och ej placering i reflektanskyvetten på ett exakt likadant 
sätt. Den förbehandling som visade sig uppfylla detta på bästa sätt var en behandling med 
andraderivätan enligt Savitzky-Golay, se figur 2. 

Efter förbehandlingen utfördes en kvalitativ modellering med PC A och ur de PC:er som 
innehåller information om extraktivämnen utvaldes cirka vart tredje prov för att fa en god 
spridning inom det aktuella området, se figur 3. 
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Figur 1. Obehandlade NIR spektra på 180 furuprover. 
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Figur 2. NIR spektra som har förbehandlats med 2.a derivatan enligt Savitzky-Golay. 
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Figur 3. För att få prover med representativ extraktivämneshalt valdes vart tredje av 180 furuprover ur 
scoreplot för 2:a och 4:e principal komponenten, innehållande information om extraktivämneshalten. 
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