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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Torgny Mossing som under det här 
examensarbetet har hjälpt mig att ta fram laborativa metoder samt hjälpt mig att analysera 
metoderna och stöttat mig under skrivprocessen.  
Jag vill även tacka Ulla-Britt Östman som hjälpt till och funnits som stöd under 
laborationerna. 
  



Cationized tannins as a retention aid for cellulose fibre 
Daniel Bäckström 
 

Abstract 
The purpose of this study was to try cationized tannins as a potential retention aid for 
cellulose fibres in papermaking and to compare their potential with starch which already is 
commonly used. The study also tried to find other advantages with using tannins as a 
retention aid. Synthetic retention aids like polyacrylamide is also commonly used in 
papermaking, with good results. Synthetic retention aids are long-lived and their long-term 
effect on the environment is unkown. Therefore the demands are growing for more bio-
degradable products. Measure glass, turbidity removal and COD was used in this study to 
analyse tannins as a retention aid on cellulose fibres. The results showed very clear water and 
a higher flocculation compared to the glass without tannins. 500 ppm tannins added to 
recycled fibres showed the best results for both flocculation and clear water as well as the 
highest turbidity removal, from 85 to 24 FTU. Different tannins was used in this study, and 
Tanfloc from the bark of the Acacia tree showed the best results. In the comparison between 
cationized starch and Tanfloc, Tanfloc showed better results for both flocculation and clearer 
water. Tannins shows potential as a retention aid for cellulose fibres, but clearer water and 
higher flocculation is not enough to determine tannins as a retention aid. They also show 
potential to solve the problem with bacteria in paper making because of their antibacterial 
effect. However, more tests and other methods needs to be done to show tannins potential as 
a retention aid. 
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1 Inledning 
 
Papper består till stor del av cellulosafibrer som binds till varandra och bildar ett pappersark. 
För att framställa papper behövs pappersmassa. Fibrerna i pappersmassan mals ner och 
blandas ut med vatten i en process som kallas för mäldberedning. Till mälden tillsätts även 
kemikalier och fyllnadsämnen för att påverka papperets vithet och opacitet. Sedan förs 
mälden vidare till inloppslådan i pappersmaskinen (Jirvall 1995). 
 
Mälden består till 99 % av vatten och processmaterial och 1 % fibrer (SCA 2010).  Mälden 
innehåller mycket vatten för att förhindra att flockning sker, vilket skulle påverka 
arkformationen vid tillverkningen (SCA 2010). Mälden sprids efter det ut från inloppslådan i 
ett jämt flöde till en plastduk som kallas för vira som roterar på pappersmaskinen. Viran 
fungerar som en sil med tunna hål i där vattnet rinner och sugs bort i en avvattningsprocess 
(Jirvall 1995). Efter avvattningen har torrhalten i pappersmassan ökat från 1 % till 16 % (SCA 
2010). 
 
För att inte fibrerna i pappersmassan ska rinna igenom viran behöver fibrerna flocka ihop sig 
för att hålla sig kvar på viran, vilket kallas för retention. För att retention ska ske används 
olika retentionshjälpmedel som håller kvar fibrerna på viran (Miranda et al. 2016). 
Retentionen är viktig för papperstillverkningen, eftersom en låg retention bland annat leder 
till att maskinen fungerar sämre, det går åt större mängd cellulosafibrer, pappersarken 
riskerar att bli deformerade och en större mängd material hamnar i avloppsvattnet (Miranda 
et al. 2016). 
 
Retentionssystem är de åtgärder som används för att uppnå retention av fibrer vid 
papperstillverkning. Retentionssystem innebär oftast att olika ämnen tillsätts parvis, där det 
ena ämnet är en katjoniserad polymer med låg molekylvikt, och den andra är oftast antingen 
en katjoniserad eller anjoniserad polymer med hög molekylvikt (Miranda et al. 2016). För att 
förbättra retentionen tillsätts även retentionsmedel som antingen är syntetiska eller naturliga 
polymerer. De syntetiska polymererna är de som oftast används, och vanliga syntetiska 
polymerer är polyakrylamid och polyetylenoxid. Vanliga naturliga polymerer som används är 
framförallt katjoniserad stärkelse och karboximetylcellulosa (Miranda et al. 2016). 
Polyakrylamid fungerar tillsammans med silikat, bentonit eller kalciumkarbonat som 
retentionssystem vid papperstillverkning (Cheong, Jang och Yoon 2012). Syntetiska 
polymerer framställs från fossila bränslen (Miranda et al. 2016) och är svåra att bryta ner för 
naturen samt svåra att rena bort för vattenreningsverken och de ackumuleras i 
vattensystemen, vilket betyder att de utgör en miljöpåverkan. Därför finns ett ökande 
intresse att hitta naturliga, biologiskt nedbrytbara polymerer som kommer från förnyelsebara 
källor som alternativ till de syntetiska polymererna (Miranda et al. 2016). 
 
1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka om katjoniserade tanniner kan fungera som ett potentiellt 
retentionsmedel för cellulosafibrer inom cellulosaindustrin. Tanniner har bland annat 
förekommit som flockningsmedel för vattenrening i olika delar av världen, men har aldrig 
testats som retentionsmedel vid papperstillverkning. 
 
Syftet med studien är att besvara dessa frågeställningar: 

• Kan katjoniserade tanniner fungera som retentionsmedel för retur- och sulfatfibrer? 
• Finns det några andra fördelar än retention med tanniner som retentionsmedel? 
• Hur effektivt är katjoniserade tanniner som retentionsmedel jämfört med 

katjoniserad stärkelse som redan är ett retentionsmedel som används inom 
papperstillverkning? 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Tanniner 
Tanniner är en grupp naturligt förekommande polymerer och finns i växter, framförallt i 
kärlväxter över hela världen. Tanninerna finns främst i växternas mjukare delar som blad, 
barr och bark, men också i växternas rötter, frukter, frön och stam (Bacelo, Bothelo och 
Santos 2016). Sjuka växter har ofta en ökad produktion av tanniner och därför kan det antas 
att växterna använder tanniner som ett skydd mot sjukdomar, insekter eller växtätande djur 
(Khanbabaee och Ree 2001).  
 
Tanniner kan delas upp i två olika grupper, hydrolyserade och kondenserade tanniner. Mer 
än 220 000 ton tanniner produceras kommersiellt i världen varje år, och mer än 90 % av det 
som produceras är kondenserade tanniner. Det beror på att kondenserade tanniner, på grund 
av sin kemiska struktur, har en större förmåga att bilda föreningar med andra ämnen jämfört 
med hydrolyserade tanniner. Därför är kondenserade tanniner mer ekonomiskt fördelaktiga 
och intressanta som biologiska polymerer (Garcia et al. 2016). 
  
Kondenserade tanniner är vanligast i vissa bark- och trädslag. De finns framförallt i barken 
från olika arter av trädslaget Acacia och i trädstammen på olika arter av trädslaget 
Quebracho. Det är från de trädslagen samt medelhavstall (Pinus pinaster), som störst mängd 
tanniner utvinns kommersiellt. Tabell 1 visar mängden kondenserade tanniner som kan 
extraheras från olika trädarter (Garcia et al. 2016).  
 
Tabell 1. Anger hur många procent kondenserade tanniner (KT) man kan utvinna ur olika tropiska trädarter. 
Extraktivämne (%) visar hur många procent extraktivämne som kan extraheras från de olika trädarterna vid en 
extraktion från trädens stam och bark. KTs (%) visar hur stor del av de extraherade extraktivämnena som är 
kondenserade tanniner (Garcia et al. 2016). 
 
Innehåll av KT i bark från olika tropiska och subtropiska träd 
Trädarter Extraktivämne (%) KT (%)  

 
Larix leptolepis 2.9–11.0 41.8–55.6                                                            

Rhizophora apiculata 12.8–20.2 43.5–50.8                                                           

Acacia mangium 18.4–37.9 46.7–52.9                                                           

Acacia auriculiformis 18.9–28.6 38.1–52.6                                                           

Acacia nilotica 49.5–55.0 11.5–13.0                                                            

Schinopsis balansae  23.0 21.0                                                            

Pinus radiata 16.0–20.0 12.0–16.0                                                           

Acacia mearnsii 42.0–51.0 35.0                                                           

Rhizophora mangle 45.0 36.0                                                           

Pinus pinaster 35.8–50.0 15–25                                                            

Pinus caribaea 17.6 9.2–15.4                                                            

Picea abies 33.0 8.0–11.0                                                            

 
2.1.1 Tanniners användningsområden 
Redan för över 3500 år sedan användes tanniner för att framställa läder från djurskinn 
(Khanbabaee och Ree 2001). Numera används tanniner fortfarande inom lädertillverkning 
men också inom många olika områden som exempelvis matindustrin, läkemedel och 
vattenrening. I framförallt Asien är tanninextrakt från växter vanliga i naturläkemedel som 
botemedel mot bland annat magåkommor, och som antiinflammatoriska och antiseptiska 
läkemedel (Khanbabaee och Ree 2001). 
 
Tanniner används också som färgämne och i bläcktillverkning. I matindustrin används 
tanniner som antioxidanter i bland annat öl- och vinproduktion. Vid framställning av gummi 
kan tanniner användas som ett koaguleringsämne (Khanbabaee och Ree 2001). 
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På senare år har tanniner använts inom forskning för botemedel mot bland annat cancer och 
HIV. Forskningen har visat att vissa tanniner är antimikrobiella, samt att de kan hämma 
aktiviteten hos tumörer (Khanbabaee och Ree 2001). 
 
Tanniner har använts vid vattenrening för dricksvatten, avloppsvatten och spillvatten från 
industrier, där tanninerna fungerat som flockningsmedel eller som hjälpkoagulant för andra 
flockningsmedel. Tanniner kan även underlätta vid filtrationsprocesser där exempelvis slam 
har blivit mer filtrerbart vid närvaro av tanniner (Özacar och Sengil 2002). Tanniner har 
också visat sig ha en god förmåga att kunna binda tungmetaller vid rening av tungmetaller 
från ytvatten (Heredia och Martin 2009). 
 
För att tanniner ska kunna fungera som flockningsmedel behövs några enklare kemiska 
förändringar i molekylstrukturen från deras naturliga tillstånd. I Brasilien tillverkas olika 
produkter av tanniner från barken på trädslaget acacia. Vid tillverkningen tillsätts en kvartär 
kvävemolekyl för att tanninerna ska få en katjoniserad laddning (Heredia och Martin 2009). 
 
2.2 Katjoniserad stärkelse 
Katjoniserad stärkelse är ett vanligt retentionsmedel inom papperstillverkning. Det är 
biologiskt nedbrytbart, och utgör därför inte samma miljöpåverkan som syntetiska 
retentionsmedel. Katjoniserad stärkelse har begränsad retentionsförmåga då retentionen på 
cellulosafibrer oftast inte är högre än 80 % (Bratskaya et al. 2006). Det innebär att en del 
material försvinner under produktionen och det leder också till högre omkostnader. Det 
försvårar även att kunna återvinna processvattnet, som annars är en vanlig åtgärd inom 
papperstillverkning (Bratskaya et al. 2006). Stärkelse kan även bidra till tillväxt av 
mikroorganismer som är ett problem inom papperstillverkning (Raaska et al. 2002) 
 
2.3 Pappersmassa 
Två vanliga pappersmassor som används inom papperstillverkning är pappersmassa från 
retur- och sulfatfibrer. Returfibermassa består främst av pappersmassa som kommer från 
återvunna kartonger, tidningar och trycksaker och står för en stor del av pappersmassan som 
används inom papperstillverkning (Gulsoy och Erenturk 2016). Sulfatfibermassa används 
också inom papperstillverkning och kommer från avbarkade barrträd som flisas ner och 
bearbetas med kemikalier (SCA 2010). Skillnaden mellan returfiber- och sulfatfibermassan är 
att returfiber är korta och sulfatfibrerna är långa. 
 
 
3 Material och metod 
 
3.1 Laborativ metod 
 
3.1.1 Material 
Försöken gjordes på returfiber- och sulfatfibermassa som hämtades på SCA i Obbola en gång 
i veckan. Två hinkar med pappersmassa hämtades varje gång, en hink med returfibermassa 
och en hink med sulfatfibermassa. Hinkarna förvarades i ett kylskåp efter att de hade 
hämtats på SCA. 
 
För att studera effekten av tanniner på cellulosan användes katjoniserade tanniner från 
Argentina och Brasilien. De tanninprodukter som användes var Acquapol C1 30, Acquapol 
T832, Acquapol ww, Silvafloc och Tanfloc. Aquapol framställs från barken på trädarten 
quebracho i Argentina. Silvafloc framställs från quebracho och produceras i Brasilien. 
Tanfloc produceras också i Brasilien och framställs från barken på trädarten acacia. 
Koncentrationerna på de olika tanninerna var okända utom för produkten Tanfloc som 
blandades ut från pulverform till en 10 % lösning. Katjoniserad stärkelse med en 
koncentration på 3 % användes för att studera effekten av retention på cellulosan och för att 
kunna göra en jämförelse mellan tanniner och stärkelse. 
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Den utrustning som användes var 1000 ml mätglas, våg med kapacitet för milligram, 
turbidmeter, fotospektrometer (Hach DR3900), Lcl400-vial för mätning av COD (Chemical 
Oxygen Demand, vilket innebär att den kemiska syreförbrukningen i vattnet analyseras), 200 
ml bägare för att väga upp pappersmassan, bägare för torkning i ugn, 1500 milliliter 
plastbägare, pipetter från 100 till 1000 ppm samt en elvisp för omrörning. 
 
3.1.2 Utförande 
Eftersom inga tidigare kända försök gjorts på tanniner som beskriver effekten av tanniner på 
retentionen av cellulosa gick de första försöken ut på att bestämma en lämplig mängd 
tanniner som behövde tillsättas samt procenthalten cellulosa att göra testerna på. En 
bestämd mängd cellulosa vägdes upp och tillsattes till ett mätglas som mätte 1000 ml. 
Samma mängd returfibrer och sulfatfibrer vägdes upp för att kunna jämföra tanninernas 
effekt mellan de båda cellulosamaterialen. Mätglasen fylldes sedan med 1000 ml vatten för 
att cellulosan skulle spädas ut. Tanninerna tillsattes till en 1500 ml plastbägare och späddes 
ut med några droppar avjoniserat vatten. Mätglaset med cellulosavattnet tillsattes sedan ner i 
plastbägaren och vattnet rördes sedan om i tre minuter med hjälp av en elvisp för att få en 
ordentlig omblandning. Efter omblandningen hälldes vattnet tillbaka till mätglaset för att 
kunna studera tanninernas effekt på cellulosan. 
 
Effekten noterades efter 15- och 30 minuter genom att studera den klarfas som bildats i 
blandningen, samt att anteckna hur mycket cellulosa som antingen sedimenterat eller flutit 
upp till ytan genom att mäta via mätglasets måttlinjer (Figur 1).  
 

 
Figur 1. Mätglaset till vänster visar effekten av 1000 ppm tillsatta tanniner på sulfatmassa efter 15 min. Mätglaset 
till höger visar samma mätglas efter 30 minuter.  
 
För att begränsa antalet provtagningar testades samtliga tanniner i olika mätglas med både 
returfibermassa och sulfatfibermassa och jämfördes visuellt för att bestämma vilken 
tanninprodukt som var mest effektiv. Den effektivaste tanninprodukten användes sedan 
under resterande laborationer med cellulosan. Måttet på effektivitet blev den tanninprodukt 
som visade det klaraste vattnet i klarfasen efter 30 minuter. 
 
Turbiditet som är ett mått på vattnets grumlighet mättes genom att använda en pipett för att 
suga upp vatten från klarfasen i mätglasen och mättes sedan med hjälp av en turbidmeter. 
Prover för COD togs på samma sätt, genom att suga upp vattnet från klarfasen genom en 
pipett. 2 ml av provet sögs upp med en pipett och tillsattes sedan till en Lcl400-vial och COD 
mättes sedan med hjälp av en fotospektrometer. Proverna för COD frystes för att 
provresultatet skulle påverkas så lite som möjligt eftersom de inte kunde analyseras under 
samma dag. 
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För att jämföra effekten av stärkelsen med tanninerna användes samma mängd tanniner och 
samma mängd stärkelse. Även mängden cellulosa var densamma vid jämförelsen. Stärkelsen 
späddes ut 10 gånger för att få en koncentration på 3 %. På samma sätt som med proverna 
med tanniner, tillsattes den utspädda stärkelsen till en 1500 ml plastbägare och sedan hälldes 
mätglaset med den utspädda cellulosan ner i plastbägaren och bägaren blandades om med 
hjälp av en elvisp. 
 
Vid samtliga försök gjordes nollprov med bara cellulosa och utan tillsatts av tanniner eller 
stärkelse. Vid alla försök gjordes dubbelprover för att få ett mer säkert resultat på 
provtagningarna. 
 
3.1.3 Dosering av provmaterial och tanniner 
Initiala försök på cellulosan gjordes genom att väga upp 30 gram av vardera 
returpappersmassan och sulfatmassan och sedan späda ut med 1000 ml vatten. Större delen 
av proverna gjordes dock genom att väga upp 10 gram av vardera pappersmassorna och 
späda ut med 1000 ml vatten då den blandningen visade ett tydligare resultat. 
 
För att utvärdera tanninernas effekt testades olika doser av de olika tanninerna: 100, 250, 
500, 750, 1000, 2000 och 3000 µl/l (ppm) tanniner testades. Stärkelsen testades i ett senare 
skede och där bestämdes dosen utefter resultatet från tanninerna till 100, 250, 500 och 1000 
ppm. 
 
Torrsubstanshalten (ts-halt) räknades ut på både returfibermassan och sulfatfibermassan för 
att kunna jämföra med koncentrationen på mälden vid papperstillverkning. Ungefär 50 g av 
de båda fibermassorna vägdes upp och torkades sedan i 105 grader i 24 timmar. Efter 24 
timmar vägdes återigen returfibermassan och sulfatfibermassan för att kunna beräkna ts-
halten. 
 
3.2 Analysmetoder 
De analysmetoder som användes för att utvärdera tanninernas och stärkelsens effekt var att 
visuellt studera effekten i mätglasen och analysera klarfasen som bildades, samt den 
flockning av cellulosa som bildades. För att mer ingående studera tanninernas och 
stärkelsens effekt togs COD- och turbiditetsprover som sedan analyserades. 
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Koncentrationen av ts-halterna 
Procenthalten på pappersmassorna vid utblandning med 1000 ml vatten blev för 
returfibrerna när 30 gram vägdes upp: (30/1000) * 0,16 = 0,48 %. Vid uppvägning av 10 
gram: (10/1000) * 0,16 = 0,16 %. För sulfatfibrerna blev procenthalten när 30 gram vägdes 
upp: (30/1000) * 0,055 = 0,165 %. Vid uppvägning av 10 gram blev procenthalten: (10/1000) 
* 0,055 = 0,055 %. 
 
4.2 Bestämning av lämplig procenthalt på fibermassorna  
Vid första försöket, som kan ses i figur 2, blandades koncentrationen av returfibermassan ut 
till 0,48 % och sulfatfibermassan till 0,165 %. Mängden tanniner bestämdes till 250, 500 och 
1000 ppm av tanninprodukten Acquapol C1 30. Nollprovet med returfibermassan fick ett 
grumligt vatten med en hög sedimenterad pelare av returfibermassa. Mätglasen med 250 och 
500 ppm tillsatta tanniner fick ett väsentligt mycket klarare vatten än nollprovet utan 
tanniner, med en flotation av returfibrerna vid 250 ppm och en sedimentation vid 500 ppm 
tanniner. I mätglaset med 1000 ppm tanniner bildades en flockningspelare genom hela 
mätglaset. 
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I samma försök med sulfatfibermassan hade nollprovet visuellt ett klarare vatten än 
nollprovet för returfibermassan. Mätglasen med 250 respektive 500 ppm tanniner visade ett 
något klarare vatten än nollprovet och mätglaset med 1000 ppm fick ett klart men gulaktigt 
vatten. I mätglasen med nollprovet och 250 ppm tanniner bildades en sedimentation av 
sulfatfibermassan. I mätglasen med 500 och 1000 ppm skedde istället en flotation av 
sulfatfibrerna. Där bildades en större mängd gasbubblor uppe vid ytan.  
 

 
Figur 2. Effekten av tillsatta katjoniserade tanniner på retur- och sulfatfibrer 30 min efter omrörning. De fyra 
första mätglasen från vänster till höger visar returfibrerna (R). Nollprovet utan tanniner längst till vänster sedan 
åtföljer mätglasen med ökande mängd tanniner: 250, 500 och 1000 ppm. På samma sätt visas sulfatfibrerna (S) 
på höger sida med nollprovet längst till vänster och sedan ökande mängd tanniner 250, 500 och 1000 ppm från 
vänster till höger. 
 
Nästa försök som visas i figur 3, gjordes med samma tanninprodukt som tidigare, men med 
lägre koncentrationer på returfibrerna (0,16 %) och sulfatfibrerna (0,055 %). För 
returfibrerna blev klarfasen som bildades vid 250 och 500 ppm tillsatta tanniner klarare än 
vid 1000 ppm tanniner, som fick ett något gulaktigt vatten. Flockningseffekten i mätglaset 
blev större med 500 ppm än med 250 och 1000 ppm tillsatta tanniner. Nollprovet fick ett 
grumligt vatten med en låg sedimenterad pelare av returfibermassa. Sulfatfibermassan visade 
återigen ett klart vatten redan vid nollprovet. Med 250 och 500 ppm tanniner blev provet 
något klarare än nollprovet och flockningseffekten blev större. Med 1000 ppm tanniner blev 
vattnet i provet gulfärgat och flockningseffekten blev samma som för mätglasen med 250 0ch 
500 ppm. 
 
Efter försöket bestämdes att resterande försök skulle göras på de lägre koncentrationerna av 
de båda fibrerna, grundat på att resultatet lättare gick att urskilja för returfibrerna på 
föreliggande koncentrationer. 
 

R0              R250         R500      R1000            S0           S250     S500      S1000 
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Figur 3. Effekten av tillsatta katjoniserade tanniner på retur- och sulfatfibrer 30 min efter omrörning. De fyra 
första mätglasen från vänster till höger visar sulfatfibrerna med nollprovet utan tanniner längst till vänster (S). 
Efter nollprovet visas mätglas med sjunkande mängd tillsatta tanniner: 1000, 500 och 250 ppm tanniner från 
vänster till höger. På höger sida av bilden visas fyra mätglas med returfibrer (R). Längst till vänster visas 
nollprovet. Efter nollprovet visas mätglas med sjunkande mängd tillsatta tanniner: 1000, 500 och 250 ppm 
tanniner från vänster till höger. 
 
4.3 Test av olika tanniner 
Test av olika tanniner blev nästa steg och visas i figur 4 och 5. 500 ppm tanniner användes 
för att testa de olika tanninprodukterna då den mängden hade visat det klaraste vattnet i 
klarfasen för både returfibrer och sulfatfibrer. Vid första testet på returfibrer visade Tanfloc 
ett klarare vatten än Silvafloc och Acquapol C1 30. Silvafloc fick ett vitgrumligt vatten med 
låga flockningspelare både vid botten och uppe vid ytan av mätglaset. Acquapol C1 30 fick ett 
gulaktigt klart vatten, med större flockningspelare än övriga två mätglas, både uppe vid ytan 
och nere vid botten av mätglaset. Tanfloc fick ett klart vatten med en större flockningspelare 
uppe vid ytan och en mindre nere vid botten av mätglaset. I nästa försök testades Tanfloc mot 
Silvafloc, Acquapol T832 och Acquapol WW. Silvafloc uppvisade ett grumligt vatten med en 
flockning av fibrerna över större delen av mätglaset. Tanfloc fick ett klart vatten och en större 
flockningspelare uppe vid ytan av mätglaset. Acquapol T832 och Acquapol WW uppvisade ett 
vitgrumligt vatten och låga flockningspelare både upp vid ytan och vid botten av mätglaset. 
 
Figur 6 visar samma tester med tanniner på sulfatfibrer. I mätglasen med Acquapol T832 och 
WW bildades ett klart men gulaktigt vatten och sulfatfibrerna sedimenterade. Mätglasen med 
Tanfloc och Silvafloc fick ett något klarare vatten, med en flotation av sulfatfibrerna. 
Tanninprodukten Acquapol C1 30 saknades vid testet med sulfatfibrer. 
 

 
Figur 4 och 5. Flockningseffekter av olika tanninprodukter på returfibermassa. 500 ppm tanniner är tillsatta i 
varje mätglas. Bilden till vänster visar tanninprodukterna Silvafloc, Acquapol C1 30 och Tanfloc från vänster till 
höger. Bilden till höger visar Silvafloc, Tanfloc, Acquapol T832 och Acquapol ww från vänster till höger. Bilden är 
tagen 30 min efter omrörning. 

       S0              S1000       S500       S250         R0        R1000     R500    R250 
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Figur 6. Flockningseffekter av olika tanninprodukter på sulfatfibermassa.  
Från vänster till höger visas tanninprodukterna Acquapol T832,  
Acquapol WW, Tanfloc och Silvafloc. 
 
4.4 Jämförelse mellan Tanfloc och stärkelse 
I ett annat försök jämfördes flockningen och klarfasen mellan Tanfloc och katjoniserad 
stärkelse på returfibrer. Mängderna som tillsattes var 100, 250 och 500 ppm av varje ämne. 
Resultatet kan ses i figur 7. Ingen tydlig skillnad kunde urskiljas mellan mätglasen med 
stärkelse. De tre olika mätglasen uppvisade ett grumligt vatten oberoende av vilken mängd 
stärkelse som tillsattes. Det var ingen större skillnad i sedimentationen av returfibrerna 
mellan nollprovet och mätglasen med stärkelse. 
 
Mätglasen med tanniner visade på en tydligare effekt. Redan vid 100 ppm tanniner blev 
vattnet i klarfasen klarare än nollprovet. Effekten blev tydligare med större mängd tillsatta 
tanniner och 500 ppm tanniner uppvisade den klaraste klarfasen och den största 
flockningen. 
 

 
Figur 7. En jämförelse av effekten på returfibrer mellan katjoniserad stärkelse (S) och Tanfloc (T). Nollprovet 
befinner sig i mätglaset i mitten. De tre mätglasen till vänster om nollprovet visar proverna med stigande mängd 
tillsatt stärkelse: 100, 250 och 500 ppm från vänster till höger. Till höger om nollprovet visas proverna med 
tanniner i en stigande skala. 100, 250 och 500 ppm från vänster till höger.  
 

S100                 S250            S500           Nollprov         T100         T250             T500 
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Testet gjordes även på sulfatfibermassan. Resultatet kan ses i figur 8. Mätglasen med 
stärkelse uppvisade ett liknande resultat som nollprovet, med klart vatten och sedimentation. 
Ingen större skillnad kunde urskiljas mellan de olika mängderna stärkelse som tillsattes. 
Tanninerna visade på något större flockningsegenskaper än nollprovet vid 100 och 250 ppm 
tanniner. Vid 500 och 1000 ppm blev vattnet gulaktigt, med liknande flockningsegenskaper 
som proverna med lägre mängd tillsatta tanniner. 
 

 
Figur 8. Jämförelse mellan stärkelse (S) och Tanfloc (T) i utspädd sulfatfibermassa. Från vänster till höger i bilden 
visas mätglas med sjunkande mängd tillsatt stärkelse, 1000, 500, 250 och 100 ppm. Nollprovet utan tillsats 
befinner sig i mitten av bilden. Till höger om nollprovet visas mätglas med stigande mängd tillsatt Tanfloc, 100, 
250, 500 och 1000 ppm. 
 
4.5 Turbiditet  
Grafen för jämförelsen av turbiditet mellan stärkelse och Tanfloc i returfibrer visas i figur 9. 
Samtliga värden för stärkelse är högre än nollprovet vilket betyder att vattnet blir något 
grumligare vid tillsatts av stärkelse. Samtliga värden för Tanfloc är lägre än nollprovet. 
Lägsta värdet med 24 FTU (Formazin Turbidity Units) hade provet med 500 ppm tanniner. 
Kurvan på grafen visar också att större mängd tillsatta tanniner ger ett lägre värde på 
turbiditeten. Kurvan börjar stiga igen vid 1000 ppm tanniner men ligger ändå på en låg nivå 
på 30 FTU. 
 

 
Figur 9. Jämförelse i turbiditet mellan stärkelse och tanniner tillsatta i utspädd returfibermassa. Svart streck visar 
turbiditetsvärdet av stärkelse och grått streck visar turbiditetsvärdet av tanniner mätt i enheten FTU. X-axeln 
visar mängden tillsatt stärkelse och tanniner i ppm. 
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Turbiditeten i sulfatfibrerna var mer svårtolkad då nollprovet visade låga värden på 5 FTU. 
100 ppm tanniner gav ett lägre värde på 3,3 FTU och resterande prover låg på ett högre värde 
än nollprovet. Störst värde för stärkelsen var vid 100 ppm på 7,5 FTU. Resterande prover 
visade både högre och lägre värden än nollprovet men de värdena var nästan identiska med 
nollprovets värde. Grafen för jämförelsen av turbiditet mellan stärkelse och Tanfloc i 
sulfatfibrer visas i figur 10. 
 

 
Figur 10. Jämförelse i turbiditet mellan stärkelse och tanniner tillsatta i utspädd sulfatfibermassa. Svart streck 
visar turbiditetsvärdet av stärkelse och grått streck visar turbiditetsvärdet av tanniner mätt i enheten FTU. X-
axeln visar mängden tillsatt stärkelse och tanniner i ppm. 
 
4.6 COD 
Jämförelsen av COD mellan stärkelse och Tanfloc i returfibrer visas i figur 11. Förutom ett 
högt extremvärde på 100 ppm tanniner var värdena väldigt snarlika varandra för stärkelsen 
och tanninerna. Ett högre värde för tanniner än stärkelse visades vid 100, 500 och 1000 ppm 
och ett högre värde för stärkelse än tanniner visades vid 250 ppm. Högsta värdet för stärkelse 
är vid 100 ppm. Värdet sjunker vid 250 ppm och stiger vid 500 och 1000 ppm tillsatt 
stärkelse. Efter extremvärdet vid 100 ppm sjunker tanninernas värde vid 250 och 500 ppm, 
och stiger något vid 1000 ppm tillsatta tanniner. 
 
Precis som i returfibrerna är värdena väldigt lika varandra i sulfatfibrerna. Värdena är något 
högre för stärkelse än tanninerna vid 100 ppm och värdena är högre för tanninerna än 
stärkelse vid 250, 500 och 1000 ppm. Efter 100 ppm sjunker värdet för stärkelse, och stiger 
vid 500 och 1000 ppm där det högsta värdet för stärkelse befinner sig. Värdet för tanninerna 
är lägst vid 100 ppm. Värdet stiger med ökande mängd tillsatta tanniner, och det högsta 
värdet är vid 1000 ppm tanniner. Se figur 12. 
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Figur 11. Jämförelse av COD i utspädd returfibermassa mellan stärkelse och tanniner mätt i mg/liter. X-axeln 
visar mängden tillsatt stärkelse och tanniner i ppm. 

 
Figur 12. Jämförelse av COD i utspädd returfibermassa mellan stärkelse och tanniner mätt i mg/liter. X-axeln 
visar mängden tillsatt stärkelse och tanniner i ppm. 
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Resultat för tanniner som retentionsmedel 
Resultaten visar att det finns en generell skillnad i kemin mellan returfibrer och sulfatfibrer 
vilket gör att effekten av tanninerna blir annorlunda med de olika fibrerna. Returfibrer och 
sulfatfibrer framställs på olika sätt, från olika material och har olika långa fibrer, vilket leder 
till att kemin i de båda fibrerna är annorlunda. Genomgående under försöken har 
sulfatfibrerna inte varit ett bra material att mäta tanninernas effekt på retentionen på grund 
av den låga koncentrationen av sulfatfibrerna som användes under försöken. Vattnet har 
varit alldeles för klart redan vid nollprovet för att en visuell analys av effekten skulle vara 
möjlig. Resultaten från turbiditetstestet gjorde det också svårt att göra någon analys av 
tanninernas effekt på sulfatfibrerna då det var så liten skillnad mellan nollprovet och proven 
med tanniner. En visuell analys av returfibrerna gick däremot att göra. Resultaten visade ett 
anmärkningsvärt klart vatten och en flockningseffekt då tanninerna tillsattes. Redan vid en 
så pass liten mängd som 100 ppm tanniner kunde en effekt urskiljas med en flockning av 
returfibrer och ett klarare vatten än nollprovets. De optimala doserna som visat det 
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genomgående bästa resultaten under försöken har varit 250 ppm, och framförallt 500 ppm 
tanniner. Mätglasen med 500 ppm tanniner uppvisade det klaraste vattnet i klarfasen som 
bildats, samt den största flockningen av returfibrerna. I turbiditetstestet (figur 9) visas 
liknande resultat. Där kan man se att vattnet blir klarare vid ökande mängd tanniner fram till 
500 ppm där det lägsta värdet befinner sig och vattnet är som klarast, vilket stödjer tidigare 
iakttagelser att den mängden tillsatta tanniner gett den klaraste klarfasen vid tidigare försök. 
Efter 500 ppm stiger värdena något, vilket stödjer försöken där större mängd tanniner gett 
ett gulaktigt vatten. Det kan tolkas som att fiberblandningen blir mättad av tanniner och ger 
vattnet den gulaktiga färgen. 
 
Tidigare studier har inte gjorts på katjoniserade tanniner som retentionsmedel för cellulosa, 
däremot har tidigare studier gjorts på tanninprodukten Tanfloc som flockningsmedel vid 
vattenrening av avloppsvatten. Avloppsvatten och vattnet från cellulosablandningarna i den 
här rapporten har olika egenskaper, vilket gör att en jämförelse mellan de båda inte blir helt 
korrekt, men kan ändå visa på tanninernas möjliga effekter. En tidigare studie visade att 
Tanfloc reducerade turbiditeten med mellan 29-87 % beroende på hur mycket Tanfloc som 
tillsattes (Abdullah et al. 2016). Optimala dosen under den studien var 40 ppm Tanfloc vilket 
reducerade turbiditeten med 87 %. Vid 50 ppm reducerades 85 % av turbiditeten (Abdullah 
et al. 2016). I den studien testades att mixa Tanfloc i olika hastigheter, vilket visade sig ha 
stor betydelse för Tanflocs förmåga att reducera turbiditeten, speciellt vid korta 
mixningsintervaller kring 2 minuter där det krävdes en mixning i hög hastighet för att uppnå 
bästa resultatet (Abdullah et al. 2016). I en annan studie med Tanfloc som flockningsmedel 
vid rening av avloppsvatten nåddes 80 % reducering av turbiditeten vid 40 ppm Tanfloc 
Heredia och Martin 2009). Optimala dosen Tanfloc låg mellan 60-80 ppm. Ingen förbättring 
av turbiditetsreduceringen kunde ses vid högre doser än 80 ppm i den studien (Heredia och 
Martin 2009). 
 
Reduceringen av turbiditeten är högre i de båda studierna än i föreliggande rapport och den 
optimala dosen Tanfloc i de båda studierna ligger betydligt lägre än den optimala dosen för 
den här rapporten på 500 ppm med en reducering av turbiditeten på 72 % vid tillsatts i 
returfibermassa. En skillnad mellan föreliggande rapport och de andra studierna är att en 
högre mixningshastighet av tanninerna kunde användas vid de andra studierna, vilket kan 
förklara varför resultatet blev något lägre i den här rapporten då studien där olika 
mixningshastigheter visade på att hastigheten hade betydelse för Tanflocs förmåga att 
reducera turbiditeten. Turbiditeten på avloppsvattnet i de båda studierna var också lägre vid 
nollprovet än turbiditeten vid nollprovet med returfibermassa, vilket kan förklara det lägre 
resultatet i den här rapporten.  
 
5.1.1 Jämförelse mellan olika tanniner och mellan Tanfloc och stärkelse 
Av de olika katjoniserade tanninprodukterna som testades visade Tanfloc det bästa resultatet 
utgått från den klaraste klarfasen och de bästa flockningsegenskaperna, men eftersom enbart 
Tanfloc hade en känd koncentration är det svårt att dra några slutsatser av det. Samtliga 
tanninprodukter som testades visade på större flockningsegenskaper på cellulosafibrerna 
jämfört med nollprovet utan tanniner. 
 
En jämförelse gjordes mellan katjoniserade tanniner och katjoniserad stärkelse eftersom 
katjoniserad stärkelse är den mest frekvent använda biologiska polymeren inom 
papperstillverkning. Försöken visade på ett betydligt klarare vatten vid tillsats av tanniner 
jämfört med tillsatts av samma mängd stärkelse. Även flockningsegenskaperna var bättre vid 
tillsatts av tanniner jämfört med samma mängd stärkelse. Testerna är emellertid inte 
tillräckliga för att avgöra om tanniner är lika effektiva som retentionsmedel som stärkelse. 
Fler tester på olika koncentrationer av stärkelse och tanniner skulle behöva göras, och fler 
metoder behöver tas fram för att avgöra effektiviteten på retentionen mellan tanniner och 
stärkelse. 
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Värdena på COD för tanninerna var högre vid 100, 250 och 1000 ppm och värdena var högre 
för stärkelse vid 500 ppm i returfibrer. I sulfatfibrer var värdena högre för tanniner vid 250, 
500 och 1000 ppm, och högre för stärkelse vid 100 ppm. Proverna på COD-halter gav inte 
något bra resultat för att utvärdera tanninernas effektivitet jämfört med stärkelse, varken för 
returfibrer eller sulfatfibrer eftersom inget tydligt mönster kunde urskiljas. Här förväntades 
en kurva liknande den för turbiditetsmätningen, att det följer en jämn kurva beroende på hur 
stor mängd tanniner och stärkelse som tillsattes, men eftersom kurvorna inte blev jämna blev 
det svårt att göra en jämförelse mellan stärkelse och tanniner. 
 
5.2 Andra fördelar med tanniner som retentionsmedel 
De olika studierna samt denna rapport visar på att tanninerna är effektiva på att reducera 
turbiditeten. Att vattnet blir så klart i mätglasen vid tillsatts av tanniner, till skillnad från 
mätglasen med bara vatten och cellulosa där vattnet är grumligt, skulle kunna bero på att 
tanninernas bakteriedödande effekt gör vattnet klarare. Tidigare forskning har visat att 
tanniner är antimikrobiella och tanniner används av växter som skydd mot bland annat 
bakterieangrepp och det är möjligt att tanninernas bakteriedödande effekt har gjort vattnet 
klarare i försöken med cellulosa. 
 
Bakterietillväxt är ett stort problem inom papperstillverkning eftersom miljön i 
papperstillverkningsmaskinen är gynnsam för mikroorganismer. Tillväxt av 
mikroorganismer kan ske i okontrollerbara proportioner i pappersmaskinens processvatten 
eftersom det finns gott om biologiska material och temperaturen är mellan 30 – 45°C, vilket 
är idealiskt för tillväxt av mikroorganismer. Bland annat tillsatts av stärkelse som 
retentionsmedel kan bidra till bakterietillväxten. Bakterierna bildar ett slam som kan fastna i 
olika delar av pappersmaskinen. Slammet kan även fastna i pappersmassan och påverka 
papperskvalitén vid papperstillverkningen då slammet kan orsaka hål i papperet och som i 
sin tur kan leda till att pappersmaskinen går sönder och att pappersproduktionen stannar av 
(Flemming, Meier och Schild 2013). En avstannad pappersproduktion kan innebära stora 
kostnadsförluster för papperstillverkaren. Med tanniner som retentionsmedel vid 
papperstillverkningen finns även möjligheter att tanninernas bakteriedödande effekt kan 
förhindra eller åtminstone förminska bakterietillväxten vid papperstillverkningen och spara 
in både tid och pengar för papperstillverkaren. För papperstillverkare borde därför tanniner 
vara väldigt intressanta att utvärdera och använda sig av inom papperstillverkningen. Här 
finns ett ämne som är fördelaktigt ur miljösynpunkt eftersom det är ett naturligt ämne som 
inte utgör samma negativa miljöpåverkan som syntetiskt framställda retentionsmedel. Det 
skulle också kunna vara ekonomiskt fördelaktigt att använda tanniner eftersom tanninernas 
bakteriedödande effekt kan spara både tid och pengar vid papperstillverkningen, då 
möjligheten finns att bakterietillväxten inte utgör samma problem för papperstillverkningen 
vid användningen av tanniner. 
 
5.3 Metodiska problem 
Syftet med denna studie var att undersöka katjoniserade tanniner som potentiellt 
retentionsmedel för cellulosa vid papperstillverkning. Eftersom inga kända tidigare försök 
gjorts på att undersöka katjoniserade tanniner som retentionsmedel uppstod en del 
metodiska problem över hur tanninernas effekt skulle testas och analyseras. Det finns 
standardmetoder för att studera olika ämnens flockningsegenskaper som bland annat 
innebär att proverna mixas i en hög hastighet (Ebeling et al. 2003). Då standardmetoderna 
inte fanns att tillgå under den här studien användes mätglas och elvisp för att studera 
effekten av tanniner och stärkelse på cellulosan. 
 
Det första testet som kan ses i figur 3 visade på att koncentrationen (0,48 %) av returfibrer 
var för hög för att kunna analysera tanninernas effekt eftersom större delen av mätglasen 
bestod av en enda stor flockning. Därför användes vid senare försök lägre koncentrationer på 
både returfibrer (0,16 %) och sulfatfibrer (0,055 %) även om effekten lättare gick att urskilja 
på sulfatfibrerna vid den högre koncentrationen (0,165 %). Tanken var att väga upp samma 
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mängd (10 g) av de båda fibrerna vid varje prov för att lättare kunna göra en jämförelse 
mellan de båda, även om de inte hade samma ts-halt. Med facit i hand hade kanske den högre 
koncentrationen av sulfatfibrerna behövts för att visa ett bättre resultat eftersom proverna på 
sulfatfibrer uppvisade ett klart vatten redan vid nollprovet vid den lägre koncentrationen. Det 
betydde att det uppstod svårigheter att upptäcka några skillnader mellan proverna när 
tanniner och stärkelse tillsattes till sulfatfibermassan. 
 
Båda koncentrationerna är väsentligt lägre än koncentrationen av mälden som används vid 
papperstillverkningen som är 1 %, men som första försöket visade så hade den 
koncentrationen inte kunnat testas på returfibrer i ett mätglas så att effekten hade kunnat 
urskiljas på ett tydligt sätt. Vid den lägre koncentrationen av returfibrer gick det lättare att 
studera tanninernas och stärkelsens effekter. 
 
5.4 Slutsats 
De katjoniserade tanniner som användes i den här studien kommer alla från exotiska 
trädarter i Sydamerika. Nästa steg skulle kunna vara att utvärdera om tanniner kan 
extraheras ur bark från inhemska trädarter, exempelvis från barkdeponier här i Sverige, där 
stora mängder bark finns tillgängligt, som gran- och tallbark, och fungera som ett potentiellt 
retentionsmedel vid papperstillverkning. Här finns även en positiv uppsida ur miljösynpunkt, 
att kunna använda inhemska trädarter istället för att exportera exotiska trädarter med långa 
transporter som följd. 
 
Katjoniserade tanniner uppvisar en möjlig potential att fungera som retentionsmedel för 
cellulosafibrer men fler studier i ämnet behövs för att dra några konkreta slutsatser. 
Tanniner som retentionsmedel är en mer miljövänlig lösning än syntetiska retentionsmedel, 
samtidigt som tanninerna även möjligen skulle kunna lösa problemen med bakterietillväxt 
vid papperstillverkning. Stärkelse kan vara en bidragande orsak till bakterietillväxt och 
resultaten i den här rapporten visar på att tanninerna är mer effektiva än stärkelse när det 
gäller flockningsegenskaper och turbiditetsreducering. Studierna i den här rapporten har 
utgått från att studera den klarfas och den flockningseffekt som bildats i mätglaset vid 
tillsatts av tanniner. Här uppstår det analytiska problem eftersom det egentligen inte säger så 
mycket om hur tanninerna skulle fungera som retentionsmedel annat än att vattnet blir 
klarare och att det sker en flockningseffekt av fibrerna. Det man kan konstatera är att det 
sker en reaktion med retur- och sulfatfibrerna när katjoniserade tanniner tillsätts och att 
turbiditeten blir avsevärt lägre. För att gå vidare med studier i ämnet behöver mer pålitliga 
metoder tas fram och testas. Metoderna som användes i den här studien var inte tillräckliga 
för att avgöra om katjoniserade tanniner kan användas som retentionsmedel vid 
papperstillverkning. 
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