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Abstract  
 
The work presented in this thesis was done at Karlstad University between September 2008 
and February 2009. The thesis is divided into two parts, one literature study and one 
laboratory study. 
 
The purpose of the literature part was to get a better understanding of nanofibrillated 
cellulose. In this thesis everything from producing cellulose, the usage of cellulose and the 
future aspects of cellulose is presented. The studie also includes an examination of the raw 
materials that can be used. The last part of the literature part is a summary of the positive and 
negative aspects of production and usage of nano-cellulose. 
 
In the laborative part it is examined what nanofibrillation does to five different paper pulps. 
The different pulps have been fibrillated once or twice, then there have been two different 
characterizations to compare the different cellulose solutions. With the equipment that we had 
access to we have examined the mass viscosity and the dynamic rheological properties of the 
various nano-fibrillated cellulose.  
 
Specific data for the laboratory study is not included in the thesis because of confidentiality 
from the company that helped to produce the nanofibrillated cellulose.
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet som presenteras i denna rapport har genomförts på Karlstads universitet 
mellan september 2008 och februari 2009. Arbetet är uppdelat i två olika delar, en litteratur 
studie och en laborativ del.  
 
Meningen med litteraturdelen var att få en ökad förståelse för nanofibrillerad cellulosa. I 
arbetet presenteras allt från framställning till användningsområden, samt framtida aspekter för 
cellulosan. Det har även undersökts vilka råmaterial som kan användas och vad det finns för 
positiva och negativa bitar med just nanocellulosa.     
 
I den laborativa delen har det framställts nanocellulosa från fem olika pappersmassor. De 
olika massorna har fibrillerats en eller två gånger och därefter har det gjorts två olika 
karakteriseringar för att kunna jämföra de olika cellulosalösningarna. Med den utrustning som 
fanns tillhanda har massaviskositeten samt den dynamiska reologin för de olika nfc-
lösningarna kunnat undersökas.  
 
Specifik data för den laborativa delen finns inte med på grund av sekretess från företaget som 
hjälpte till att framställa nanofibrillerad cellulosa.
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Övergripande sammanfattning  
 
Rapporten är uppdelad i två olika delar, en litteraturstudie och en laborativ del.  
 
Litteraturstudien har som syfte att ge en ökad förståelse för nanofibrillerad cellulosa (NFC), 
vad cellulosan används till idag och hur framtidsutvecklingen ser ut. Studien innehåller även 
en inledande del som förklarar de stora grunderna om vedkemi såsom cellulosa, lignin och 
kemisk massa. Detta ger en grundintroduktion för hur pappersmassa tillverkas och vart den 
nanofibrillerade cellulosan framställs ifrån. 
 
Nanofibrillerad cellulosa framställs idag främst från pappersmassa. Det används idag flera 
olika pappersmassor för att framställa NFC beroende av dess syfte.   
 
Nanocellulosa är ett miljövänligt, hållbart, förnybart, tillgängligt och biologiskt nedbrytbart 
material. Det kan användas som tillsatsmedel i papper och kartong för att bl.a. öka styrkan. 
Små mängder av nanocellulosa kan användas inom papperstillverkning för att öka 
papperstyrkan eller för att fungera som ett torrstyrkemedel. 
 
Idag bedrivs stora delar av nanocellulosans forskning i en laborativskala. Studien visar bland 
annat på hur NFC ersätter vissa ämnen i pappersmassa för att öka såväl torr- som våtstyrka. 
Det visas även på hur NFC kan ersätta ämnen som på ett eller annat sätt är mer skadliga mot 
miljön. NFC ersätter inte bara vissa ämnen så att vi får exakt samma egenskaper utan i vissa 
fall får även pappersmassan ökade styrkeegenskaper.  
 
Det bedrivs även forskning med syfte att få fram en process som skulle kunna tillämpas i 
större skala. I grund och botten är målet att kunna använda dagens kunskaper till att tillverka 
pappersmassa med NFC som tillsatsämne i stor skala.  
 
Förutom att få en inblick i pågående arbete rörande forskningen om nanocellulosa innefattar 
även litteraturstudien framställning av och karakterisering för nanofibrillerad cellulosa.  
 
 
Den laborativa delen har gjorts i syfte att följa hela processen från pappersmassa till färdig 
nanocellulosa.  
 
Fem olika pappersmassor har använts för att framställa flera olika sorters NFC, dissolving-, 
barrsulfat-, lövsulfat-, blekt sulfit- och oblekt sulfitmassa. De olika massorna behöver 
förbehandlas på olika sätt för att underlätta för separeringen av fibrer till 
cellulosananofibriller. Förbehandlingen kan vara såväl kemisk som mekanisk. Efter 
förbehandlingen är det vanligast att massan körs genom en homogeniser för att man ska få ut 
en färdig nanocellulosasuspension. Det finns olika studier som tyder på olika försök att 
framställa NFC på andra sätt som tas upp i denna litteraturstudie.  
 
De fem massorna som har använts har alla genomgått en mekanisk förbehandling för att de 
ska få ett lagomt avvattningsmotstånd. Beroende av massatypen så har vissa massor malts mer 
än andra just för att avvattningsmoståndet inte ska vara för lågt. Skulle avvattningsmoståndet 
vara lägre skulle det innebära körningsproblem och det skulle bli stopp i homogenisern då de 
större fibrerna skulle fastna. Av samma anledning var det även viktigt att späda 
massasuspensionen till en sådan grad att det inte blir några stopp i homogenisern.  
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Något som är viktigt att påpeka är det faktum att inga resultat mellan de olika massorna går att 
jämföra sinsemellan då samtliga massor har malts vid olika varvtal. Detta på grund av att de 
skulle ha ett lagomt avvattningsmotstånd.  
 
Målet med den laborativa delen är att framställa nanofibrillerad cellulosa och att genomföra 
vissa karakteriseringar. Inga direkta jämförelser har gjorts mellan de olika massorna just av 
den anledningen att de har förbehandlats på olika sätt. I en framtida studie skulle det vara 
intressant att jämföra specifika massor men i denna var målet att få en ökad förståelse för 
tillverkningsprocessen och att själv producera en färdig suspension av nanofibrillerad 
cellulosa. 
 
Två olika karakteriseringar har gjorts för de olika suspensionerna. Den dynamiska reologin 
mättes med hjälp av en reometer, tre olika svep kördes och vi fick då fram amplitudsvep, 
frekvenssvep och flytkurva för de olika massasuspensionerna. Förutom karakteriseringar med 
reometern mättes även massaviskositeten för de olika suspensionerna enligt ISO 5351. 
 
 
Som tidigare har påpekats kan inga direkta slutsatser dras genom att jämföra de olika 
massorna sinsemellan. Karakteriseringen har gjorts på de olika massorna vid olika 
koncentrationer och den jämförelse som kan göras är egentligen endast samma typ av massa 
fast vid olika koncentrationer, samt dissolvingmassan vilken kördes genom homogenisern två 
gånger.  
 
Resultaten visar på hur lagringsmodulen ökar snabbare vid en högre koncentration vid ökad 
frekvens. Vid lägre koncentrationer är ökningen mindre märkbar. Körningar har gjorts vid 
massakoncentrationer som är så låga som 0,5 % NFC. Vad som är intressant att se är att 
suspensionerna fortfarande beter sig som en gel. 
 
Vid en jämförelse mellan att köra dissolvingmassa en respektive två gånger genom 
homogenisern kan vi se att lagringsmodulen sjunker märkvärt för suspensionen som har körts 
två gånger. Cellulosan börjar helt enkelt brytas ned istället för att fibrilleras. När 
koncentrationen är så låg som 0,5 procent för dissolvingmassan börjar suspensionen blir mer 
flytande och kan inte längre liknas vi en gel.  
 
Förutom att se till suspensionernas lagringsmodul har vi även undersökt viskositeten och 
massaviskositeten.  
 
Viskositeten sjunker vid ökad skjuvhastighet oberoende av massatyp. Det som varierar lite är 
när brottpunken för de olika suspensionerna sker. För de flesta suspensionerna inträffar det 
när skjuvhastigheten ligger runt 100 s-1. Nanocellulosan måste då först brytas sönder innan 
viskositeten fortsätter att sjunka och suspensionen slutar att bete sig som en pseudoplast.  
 
Massaviskositeten har testats vid tre olika tillfällen. Dels efter malningen (innan 
homogeniseringen), dels efter den första homogeniseringen samt efter den andra 
homogeniseringen för dissolvingmassan. Massaviskositeten påverkas främst beroende av 
vilken typ av massa det är. Vissa massors massaviskositet påverkas inte alls i samma 
utsträckning av homogeniseringen som vissa andra.  
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Karakteriseringarna som har gjorts är väldigt begränsade då det enda kravet i sig på 
pappersmassan var att få fram en lagom nivå på avvattningsmotståndet. Därefter behandlades 
alla massor på samma sätt. Dock hade det varit mer intressant att fokusera på en eller ett par 
massor och från de tillverkat olika pappersark för att se hur de påverkar ett färdigt pappersark. 
 
Nanocellulosa är fortfarande väldigt nytt och det finns stora möjligheter att utveckla de 
processer som finns idag, inte bara inom pappersindustrin. Med sin mångsidighet kan 
nanofibrillerad cellulosa ersätta flertalet andra tillsatsämnen som inte framställs av råvara som 
återbildas av naturen.  
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Executive Summary 
  
The report is divided into two parts, a literature review and an laboratory studie.  
 
The literature review aims to provide a better understanding of nanofibrillated cellulose 
(NFC), what the nanocellulose is used to today and how future development looks like. The 
study also includes an introductory section that explains the major bases of wood chemistry 
such as cellulose, lignin and chemical pulp. This provides a basic introduction to how paper is 
produced and where the nanofibrillated cellulose is produced from.  
 
Nanofibrillated cellulose is mainly produced from wood pulp. Depending on the purpose of 
the NFC several different pulps can be used for the production.  
 
Nano-Cellulose is an eco-friendly, sustainable, renewable, accessible and biodegradable 
material. It can be used as additives in paper and board to increase the strength. Small 
quantities of nano-cellulose can be used in paper manufacturing to increase its strength or to 
act as a dry strength agent.  
 
The main part of the nano-cellulose research is still in an experimantal state. Studies shows 
how the NFC can replace certain substances in the pulp to increase both dry and wet strength. 
It also shows how NFC can substitute for substances that are in one way or another more 
harmful to the environment. NFC will not replace only certain substances so that we get 
exactly the same properties, in some cases the pulp will even get increased strength 
properties. 
 
It is also conducted research with the aim to bring forward a process that could be applied on 
a larger scale. Basically the aim is to use current knowledge to make paper pulp with NFC as 
an additive in a larger scale 
 
In addition to getting an insight into the ongoing work on the research on nano-cellulose,  the 
literature review also inclused production and characterization of nanofibrillated cellulose. 
 
 
The laboratory studie has been made in order to follow the whole process from pulp to 
finished nanocellulose. 
 
Five different paper pulps have been used to produce several different types of NFC, 
dissolving pulp, softwood sulphate pulp, pinewood sulphate pulp, unbleached sulfite pulp and 
bleached sulfite pulp. The different pulps must be prepared in different ways to facilitate the 
separation of the fibers to nano fibrills. The pre-treatment can be both chemically and 
mechanically. The most common way to produce the NFC after the pre-treatment is to run the 
pulp through a homogenizer and by doing that you will recieve a nano-cellulose suspension. 
There are various studies that indicate various attempts to produce the NFC in other ways but 
none of them have been as succesfull. 
 
The five pulps that have been used have all undergone a mechanical pre-treatment to give 
them a moderate drainage resistance. Dependent on the pulp, some pulps have been ground 
more than others just so that the drainage resistance won’t be too low. If the drainage 
resistance would be too low it would cauase problems with the fibers getting stuck in the 
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homogenizer. For the same reason, it was also important to dilute the suspensions to such an 
extent that there are no stops in homogenizer. 
 
Something that is important to note is the fact that no results from the different pulps can be 
compared with each other since all lots have been ground at different amount of laps. This is 
because they all shouldd have a moderate drainage resistance. 
 
The main aim of the laboratory section is to produce nanofibrillated cellulose and to 
implement certain characterizations. No direct comparisons were made between the different 
masses because they have been pretreated in different ways. In a future study it would be 
interesting to compare the specific lots, but this goal was to get a better understanding of the 
manufacturing process and to produce a suspension of nanofibrillerad cellulose. 
 
Two different characterizations have been made for the different suspensions. The dynamic 
rheology was measured using a rheometer. Three sweeps were run and we got the amplitude 
sweep, the frequency sweep and the flow curves for the different pulp suspensions. In 
addition we also measured the pulp viscosity for the different suspensions using ISO 5351. 
 
 
As previously noted, no direct conclusions can be drawn by comparing the pulps themselves. 
The characterization was made at the various pulps at different concentrations. The 
comparison can be made on the same type of pulp at different concentrations and for the 
dissolving pulp which was run through the homogenizer twice. 
 
The results show how the storage modulus increases faster at a higher concentration at a 
higher frequence. At lower concentrations the increase is less noticeable. Runs were made at 
mass concentrations as low as 0.5%. What is interesting to see is that the suspensions are still 
behaving as a gel. 
 
When comparing the dissolving pulps that have been run one or two times through the 
homogenizer we can see that the storage modulus drops for the suspension that has been run 
twice. The cellulose begins to break down instead of being fibrillated. When the concentration 
for the dissolving pulp is as low as 0.5 percent the suspension becomes more liquid and can 
no longer be classed as a gel. 
 
In addition to ensuring the suspension storage module, we have also investigated the viscosity 
and pulp viscosity. 
 
The viscosity decreases with increasing shear rate independent of pulp type. What varies a bit 
is when the break point for the various suspensions occur. For most suspensions the break 
occurs when plotted against the shear rate at around 100 s-1. The nano cellulose is broken 
down before the viscosity continues to decrease and the suspension ceases to behave as a 
pseudo-plastic.  
 
The pulp viscosity has been tested on three different occasions. First, after the grinding 
(before homogenization), then after the first homogenization and also after the second 
homogenisation for the dissolving pulp. The pulp viskosity is mainly affected depending on 
the type of pulp. Some pulps pulp viscosity is not affected at all in the same degree of 
homogenization as some others. It depends on what kind of raw material that have been used 
and how long and strong the fibers are in the original pulp.  
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The characterisations that have been made are very limited when the only requirement on the 
pulp was to achieve a moderate level of drainage resistance. After the grinding all the pulps 
were in the same way. However, it would have been more interesting to focus on one or two 
pulps aswell as focus on the manufacturing of different papers to see how additions of NFC 
affect the properties of a sheet of paper. 
 
Nano Cellulose is still very new and there are great opportunities to develop the processes that 
exist today, not only in the paper industry. With its versatility nanofibrillated cellulose can 
replace most other additives which are not produced from raw materials that are formed by 
nature. 
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1 Målsättning och syfte 
Syftet med examensarbetet var att göra en litteraturstudie om nanofibrillerad cellulosa för att 
få reda på vad det har för användningsområden och hur tillverkningen går till. Förutom 
litteraturstudien skulle examensarbetet dessutom innehålla en laborativ del där nanofibrillerad 
cellulosa skulle tillverkas och karakteriseras. 
 
Litteraturstudiens syfte var främst att ta reda på vad andra hade gjort inom området och hur 
framtiden såg ut. Förutom att söka efter information i diverse databaser ingick även en resa 
till Trondheim för ett seminarium på PFI. Seminariets syfte var att få en bredare inblick över 
hur utvecklingen inom nanofibrillerad cellulosa fortgår och vad det har gjort för forskning 
inom området. 
 
Den laborativa delen var från början inte helt bestämd hur den skulle läggas upp utan det 
ingick i litteraturstudien att hitta lämplig process för att framställa NFC. När lämplig process 
var funnen bestämdes det även hur den nanofibrillerade cellulosan skulle karakteriseras. 
Laborationens syfte var att från olika pappersmassor tillverka NFC och sedan karakterisera 
denna på något eller några lämpliga sätt.
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2 Bakgrund 

2.1 Vedkemi 
Veden i ett träd består huvudsakligen av tre komponenter; cellulosa, hemicellulosa, lignin. 
Kort kan det sägas att träd är massor av fibrer som är uppbyggda av ett cellulosaskelett omgett 
av hemicellulosa och lignin. Vid en genomskärning av en fibervägg kan det ses hur cellulosan 
omges av lignin och hemicellulosa för att bilda en stabil fibervägg, figur 1. 

Cellulose fibrilsLayer of hemicellulose

Lignin and 
hemicellulose matrix

 
Figur 1 Tvärsnitt av en fibervägg med cellulosafibriller i koncentriska lager täckta av hemicellulosa som omges 
av hemicellulosa och lignin.  
 
Cellulosa, hemicellulosa och lignin kommer att beskrivas mer utförligt för att läsaren ska få 
en kort genomgång och överblick över hur cellväggen är uppbyggd av de olika elementen. 

2.1.1 Cellulosa  

 
Figur 2 Schematisk bild av en växtfiber med cellulosafibriller ordnade i lager.  

 
 

Cellulosa är en naturlig, förnyelsebar och biologiskt nedbrytbar polysackarid.  
 
Naturens vanligaste organiska material är cellulosa; årligen producerar ungefär 150 billioner 
ton cellulosa som bryts ner till biomassa. Cellulosa kommer från det latinska ordet cellulosus, 
rikt på små celler. Redan 1842 upptäcktes cellulosa för första gången då en neutral 
polysackarid förblev olöslig efter omfattande extraktioner. 
 
Majoriteten av alla växter på jorden synteserar cellulosa, som kan hittas i vanliga material 
såsom trä, gräs, alger och bomull. Även bakterier och djur producerar cellulosa. Hos vissa 
alger har man hittat cellulosakedjor som har innehållit 20 000 glukos enheter i en kedja. 
Växande celler består av cellulosa och deras olika morfologi beror på dess biologiska 
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ursprung. Björk t.ex. är uppbyggt i olika lager som är byggda av cellulosa mikrofibriller, 
hemicellulosa och lignin. Mängden cellulosa varierar beroende på vilket ursprung den har. 
 

Ursprung Cellulosa (%) 

Bomull 95-99 
Lin 60-65 
Trä 40-50 
Bakterier 20-25 
Bark 20-30 
Mossa  25-30 
 
Trä innehåller 40-50 % cellulosa och de resterande ämnena är lignin, olika slags 
hemicellulosa, andra polysackarider, protein och extraktivämnen. Cellulosa används främst i 
industrin för att göra produkter såsom papper, kartong, mjukpapper (tissue), blöjor, textilier 
etc. Regenererad cellulosa, t.ex. naturlig cellulosa som har upplösts och regenererats som 
fibrer används främst i textilier som viskos och rayon. (Lennholm 2006: 20-21) 
 
 
Cellulosan består av glukosenheter som bildar långa kedjor, figur 3, och den har både en 
primär och en sekundär struktur. Primärstrukturen består av β-glukopyranosenheter (D-
glukos). Glukosenheterna är sedan sammankopplade till varandra genom 1→4 β-
glukosbindningar och varannan glukosenhet är roterad 180°. Dessa bildar en lång och i 
nästintill helt rak kedja, se figur 3. 
 
.  
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OH OHO
O
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OH OHO
O

OH

OH OHO
O

OH

OH OH n

 

Cellobiose unit 1,03 nm  
Figur 3 Sterokemisk formel av cellulosa 
 
Sekundärstrukturen visar på hur flera cellulosakedjor hålls ihop av van der Waals-bindningar 
och/eller vätebindningar. Två närliggande cellulosakedjor binds ihop med vätebindningar vid 
kedjornas hydroxylgrupper. När flera kedjor binds på detta viset och ligger parallellt med 
varandra bildar de flak. (Lennholm 2006: 22-23) 
 
Flaken kan i sin tur staplas på varandra och hålls ihop av van der Waals-bindningar. När flera 
flak läggs nära varandra och bildar ordnade buntar kallas de fibriller. En fibrill består av 
flertalet parallellt buntade cellulosamolekyler. Fibriller är ett starkt och styvt byggmaterial 
som utgör växtens cellvägg. 
 
När cellulosaflaken binds ihop kan två olika former bildas, cellulosa Iα och cellulosa Iβ. 
Glukosenheterna kan inte staplas rakt över varandra utan det andra flaket kommer att få en 
förskjutning gentemot det första. Det tredje lagret placeras sedan antigen med samma 
förskjutning som flak nummer två, cellulosa Iα , eller i samma läge som flak nummer ett, 
cellulosa Iβ, se figur 3. Cellulosa är som sagt en linjär polysackarid som består av β-
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glukopyranosidrester enheter som är hopbundna med 1→4 β-glukosbindningar. 
Polymerisationsgraden för trä cellulosa är ungefär 8 000 och för bomull 10 000, vilket medför 
en hög molekylvikt. Ändarna på cellulosakedjan kallas reducerande och icke-reducerande. 
Det har att göra med att hemiacetalen på den reducerande änden kan öppna upp sig 
(mutarotera) för en aldehyd, aldehyden kan därefter t.ex. reducera Cu2+. (Lennholm 2006: 22-
23) 
 
Kort kan man alltså säga att mikrofibriller är uppbyggda i tre dimensioner. Den första 
dimensionen binds ihop genom kovalenta bindningar längs cellulosakedja, vilket ger 
mikrofibrillen dess längd. Cellulosa har oftast en hög polymerisationsgrad vilket gör att 
mikrofibrillerna är väldigt långa. Den andra dimensionen utgörs av vätebindningar som håller 
cellulosakedjorna samman i flak. Den tredje dimensionen bildas av van der Walls bindningar 
som bryggar cellulosaflaken till mikrofibrillerna.  
 
Den minsta morfologiska enheten av naturlig cellulosa kallas vanligtvis mikrofibriller. 
Storleken för tvärsnittet för en mikrofibrill är 2-20 nm. (Lennholm 2006: 22-24) 
 

2.1.2 Hemicellulosa  
Hemicellulosa är en av huvudbeståndsdelarna i trä och torr pappersmassa innehåller 20–35 % 
hemicellulosa. Hemicellulosa finns i cellväggen mellan cellulosa fibrillerna och fungerar som 
en bulk, en stödjande struktur. Det finns en stor mängd olika typer av hemicellulosa och de 
varierar främst beroende på ursprungligt träslag/växtsort. Hur stor mängd och vilken typ av 
hemicellulosa som finns i cellväggen beror även på växtvävnaden. Växtvävnaden kan variera 
beroende på i vilket växtsteg växten befinner sig i, hur förhållandena är där den växer, hur den 
förvaras och vilken extraktionsmetod som används. Förutom i trä kan man hitta hemicellulosa 
i t.ex. gräs, säd och vissa enkla växter. 

 
Hemicellulosa förekommer oftast som heteropolysackarider, med en polymerisationsgrad upp 
emot 200. De är klart mindre väldefinierade än cellulosa. Hexoser och/eller pentoser är de 
huvudsakliga byggstenarna tillsammans med mindre mängder av deoxyhexoser och vissa 
uronsyror. Den kemiska och termiska stabiliteten är lägre för hemicellulosa än vad den är för 
cellulosa.  
 
Hemicellulosan bidrar på ett viktigt sätt till cellväggens mekaniska egenskaper men dess 
exakta egenskaper är dock inte helt fastställda. Det är möjligt att hemicellulosan fungerar som 
ett gränssnitt mellan cellulosa och lignin. Hemicellulosan påverkar även det levande trädets 
fuktjämvikt. Cellväggens makromolekyler har olika egenskaper för att förvara vatten och 
därigenom öka dess volym. (Teleman 2006: 2-4) 
 

Förekomst Hemicellulosa Mängd (%) 

Barrträd Galactoglucomannan 5 – 8 
Barrträd Glucomannan 10 – 15 
Barrträd Arabinoglucuronoxylan 7 – 15 
Lärkträd Arabinogalactan 3 – 35 
Lövträd Glucuronoxylan 15 – 35 
Lövträd Glucomannan 2 – 5  
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2.1.3 Lignin  
Lignin är en av de grundläggande föreningarna i vävnaden hos träd. Lignin är dock inte 
begränsat till träd utan finns bl.a. i ormbunkar, hästsvansar och i alla kärlväxter.  
 
Bomull och trä är två olika sorters material som innehåller lignin, båda är dessutom fibrösa 
växtmaterial med hög dragstyrka. Cellulosa är den funktionella huvudgruppen hos både 
bomull och trä, men vad som skiljer dem åt är mängden lignin. Bomull, som innehåller 
väldigt lite lignin, är mjukt, flexibelt och kan absorbera vatten upp till 10 gånger dess vikt. Trä 
är ett styvt material med väldig låg vatten absorption. Ligninhalten i trä är betydligt högre än 
för bomull, dock varierar den beroende på om det är barrträd eller lövträd. Lövträd innehåller 
15 – 35 % lignin medan barrträd innehåller ungefär 20 %.  (Henriksson, 2006: 2-3) 
 
Lignin är en hydrofobisk polymer som finns mellan cellulosa mikrofibriller och hemicellulosa 
i cellväggen. Ligninet fyller rummet mellan dem och fixerar dem mot varandra, vilket ger 
cellväggen dess träiga egenskaper. Trä kan ses som ett material av mikrokompositer med 
cellulosa som förstärkande fibrer och lignin som en fenolplast. Polymeren hämmar svällande 
av cellväggen vid kontakt med vatten, vilket medför att cellväggen blir vattentät. Detta är en 
nödvändig förutsättning för cellens utveckling vad det gäller effektiv vatten- och 
näringstransport. 
 
Lignin är en av de vanligaste biopolymererna, dock är den en väldigt ovanlig biomolekyl; 
lignin är inte en polysackarid, lipid, protein eller en nukleotid. Den har istället den mest 
komplexa strukturen av alla naturligt förekommande polymerer och den är en blandning av 
aromatiska och alifatiska delar. Lignin är en uppbyggt som ett 3-dimensionellt nät, med 
monomerer bundna till ett antal olika eter och kol-kol-bindningar. (Henriksson, 2006: 2-4) 
 
Lignin har en väldigt viktig del av cellväggen. Det ger cellväggen dess styvhet då den 
fungerar som cement och fixerar polymererna i cellväggen. Genom att ligninet binder 
samman cellulosa och hemicellulosa blir fibrerna styva och stela. Detta ger ett nödvändigt 
mekaniskt stöd för trädets stam och grenar så att de kan fortsätta växa. Trädets mittenlamell 
innehåller huvudsakligen lignin, vilket fungerar som ett effektivt, och resistent, klister som 
håller cellerna samman.  
 
Lignin är ett skydda mot mikrobiell nedbrytning. Dock finns det vissa bakterier som kan bryta 
ned lignin effektivt, dessa tillämpas främst i massa- och pappersindustrin då man vill bryta ner 
ligninet. Ligninets struktur och dess egenskaper gör att lignin är väldigt intressant för massa- 
och pappersindustrin. För att få en ljus massa måste man på ett eller annat sätt bryta ned och 
ta bort ligninet för att kunna få bort dess gulnande färg.  (Henriksson, 2006: 4-5) 
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2.2 Kemisk massa 

 

2.2.1 Pappersmassa 
Massa brukar delas in i två huvudkategorier, mekanisk- och kemisk massa. De massor som 
har använts är alla framställda på kemisk väg.  
 
Den kemiska massan behandlas, precis som det låter, på ett kemiskt sätt för att lösa ut 
fibrerna. Träflisen måste behandlas så att ligninet, som håller ihop fibrerna, kan tas bort. För 
att ligninet ska kunnas ta bort måste träflisen behandlas så att fibrerna frigörs, man 
delignifierar fibrerna. Ligninfragmenten tvättas sedan bort från massan.  

Vid framställning av kemisk massa görs ligninet vattenlösligt genom reaktion med 
hydroxidjoner i kombination med vätesulfatjoner (sulfatmassa) eller med bisulfitjoner 
(sulfitmassa). Den vanligaste och mest använda processen globalt av dessa två är idag 
sulfatprocessen. Kokkemikalierna som används för att framställa sulfatmassa är 
natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S). De aktiva kemikalierna är OH- och HS-, 
OH- håller ligninfragmenten i lösningen och HS- fungerar som delignifieringsmedel. Skulle 
man istället bara använda sig enbart av natriumhydroxid skulle man få den processen som 
kallas soda kokning. Vid sulfitkokning används sulfursyra (H2SO3) och bisulfitjoner (HSO3

-).  
(Brännvall 2006: 4-5)  

Kemiska massafibrer är flexiblare än mekaniska massafibrer, fibrerna ordnar sig efter 
varandra när arken formas och därför får ark av kemisk massa väldigt god styrka.  
 
Det finns inga massakemikalier som är helt selektiva mot lignin, även kolhydrater i trä 
förloras till en viss del. Ungefär 50 % av trämaterialet löses upp vid kemisk massa. Det finns 
idag ingen kemisk massametod som kan ta bort allt lignin i massasteget utan att åstadkomma 
stor skada på kolhydraterna (cellulosan). Delignifieringen avslutas då det fortfarande finns 
lignin kvar i massan så att inte cellulosan ska ta för stor skada. Lignin innehållet bestäms 
genom att bestämma massans kappatal.  
 
När massan har nått en delignifieringsgrad uppemot 90 % ändras selektiviteten hos 
kemikalierna gentemot fibrerna. För stora mängder cellulosa skulle brytas ned om 
delignifieringen fick pågå längre, vilket skulle medföra en sämre massakvalitet om kokningen 
skulle få fortgå.  
 

2.2.2 Dissolvingmassa 
Dissolvingmassa är en höggradig cellulosamassa som innehåller väldigt lite lignin, 
hemicellulosa och harts. Dissolvingmassa är speciellt anpassad så att den har en väldigt hög 
renhet, vilket gör den till ett alldeles utmärkt råmaterial vid framställning av olika sorters 
cellulosaprodukter och cellulosaderivat. Mikrokristallin cellulosa och carboxymetylcellulosa 
är ett ämne som framställs av dissolvingmassa. Den färdiga massan förvaras och levereras i 
balar eller kompresserade ark av massa.  
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Engström (m.fl. 2006) skriver att dissolvingmassan allt som oftast tillverkas genom en sur 
bisulfatkokning av ved som därefter bleks genom TFC- eller EFC-blekning (TFC = Totally 
Chlorine Free, EFC = Elemental Chlorine Free). Kokprocessen löser ut lignin och 
hemicellulosa ur flisen så att en väldigt hög grad av cellulosa finns kvar, därefter tvättas 
massan innan den bleks med t.ex. väteperoxid.  
 
Bleksekvenserna kan se ut på lite olika sätt beroende av om massan framställs av barrved eller 
lövved. För barrved och lövved kan man använda sig både av EFC-blekning och TFC-
blekning. Nedan följer exempel på hur en EFC-sekvens kan se ut. (D = klordioxid, E = 
alkalisk extraktion, O = förstärkning med syrgas, P = förstärkning med väteperoxid) 
 

• Barrved: D – Eop – D – Ep – D 
• Lövved: D – Ep – D 

 
Om blekningen ska ske helt fritt från kemikalier med klor kan man istället använda alkalisk 
extraktion (E), ozon (Z) och/eller väteperoxid (P). Nedan följer två exempel på hur en sådan 
TFC-sekvens kan se ut. 
 

• Eop – P – E – P  
• P – Z – E 

 
Ett annat sätt att tillverka dissolvingmassa är när den alkaliska sulfatprocessen inleds med en 
sur hydrolys. Flis blandas då med ånga eller kokande vatten vid 140-170°C. Syror bildas när 
ångan/vattnet klyver acetyl- och formylgrupper från veden och dessa medför då ett lägre pH, 
ca 3,5. En sur hydrolys kan därmed startas. Dissolvingmassan bleks sedan genom EFC-
blekning. (Erhardsson 2009: 6-7) 
 

2.3 Nanofibrillerad cellulosa  
Cellulosafibriller består av amorfa och kristallina områden. De amorfa områdena ger fibern 
dess flexibilitet och reaktivitet, medan de kristallina områdena bidrar till dess styrka och 
styvhet. Materialets egenskaper varierar beroende på hur de amorfa och kristallina områdena 
förhåller sig mellan varandra.  
 
Under de senaste åren har vi sett en signifikant ökning av forskning inom nanoteknologi. Men 
vad innebär just nano? Storleken på en nanometer är en miljarddel av en meter. Forskning 
inom nanoteknologi bedrivs alltså på strukturer som i alla fall har en dimension som är mindre 
än 100 nanometer. 
 
Vad är då nanofibrillerad cellulosa? När träfibrer delas upp i sina substrukturella enheter kan 
man få fram fibriller som går ända ner till nanostorlek. Cellulosafibrer har en ungefärlig längd 
på 1-3 mm och en bredd på 30 – 40 µm. När fibrerna utsätts för höga tryck och höga 
hastigheter kan deras cellulosafibriller separeras ifrån varandra. Det är just vad som händer 
när en fibersuspension går igenom en homogenisator eller en microfluidiser. Fibrillerna 
separeras till nanostorlek och de får en ungefärlig längd på 1 µm och en bredd på 5 – 30 nm.  
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Figur 4 Schematisk bild för hur pappersmassan pumpas in för att därefter bilda nanofibrillerad cellulosa. 
(Syverud, 2008) 
 
 
Principen för att tillverka nanocellulosa med en homogenisator går till så att förbehandlad 
massa pumpas fram med ett konstant tryck. Produkten pumpas igenom en tryckkolv där den 
drivs igenom precist anpassade mikrokanaler. Då trycket hålls konstant medför det att 
produktströmmens hastighet accelereras till väldigt höga hastigheter, vilket i sin tur skapar 
höga skjuvhastigheter i produktströmmen. När cellulosafibrillerna utsätts för ett stora 
skjuvhastighet kommer den att sönderdelas i fibrillerad cellulosa. All cellulosa som går 
igenom tryckkolven kommer att utsätts för identiskt processförhållanden, vilket ger ett 
uniformt önskat resultat. (Syverud, 2008) 

Figur 5 Sönderdelning av naturliga cellulosafibrer genom homogenisering. Nanocellulosafibrillerna är endast 
några få nm tjocka. Längd/bredd förhållandet är alltså väldigt stort. 
 

Nanofibrillering genom homogenisation 
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Cellulosafibrillerna är vad som bygger upp fiberväggarna. När de separeras från fibern blir de 
långa, kompakta, tunna trådar. I ett träd finns det ungefär 700 miljarder fibrer, i en enda fiber 
finns det ungefär en miljard fibriller!  
Vad är då anledningen till att lösa upp fibrerna till nanofibrillerad cellulosa? Fibrillerna är 
tunna och extremt starka med ett stort längd/bredd förhållande. Suspensioner med 
nanocellulosa har elastiska egenskaper vid väldigt låga koncentrationer. Nanocellulosan i en 
suspension binder till sig vatten på ett väldigt bra sätt och det medför att suspensionen får en 
intressant reologi. Om suspensionen får ligga och torka bildas det starka, täta och hydrofoba 
filmer.  
 
Nanocellulosa är dessutom ett miljövänligt, hållbart, förnybart, tillgängligt och biologiskt 
nedbrytbart material. Det kan användas som tillsatsmedel i papper och kartong för att bl.a. öka 
styrkan. Små mängder nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning för att 
t.ex. öka pappersstyrkan avsevärt, eller för att fungera som ett torrstyrkemedel.  
 
Nanocellulosa i vattensuspensioner är ett väldigt uppsvällt material och återfinns därför allt 
som oftast i gelform. (Stenius, 2008) 
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3 Användningsområden för NFC 
Det bedrivs idag mycket forskning för att få fram en fungerande process som även kan 
tillämpas i stor skala. Vad som också undersöks är inom vilka användningsområden 
nanocellulosa kan användas och vilka egenskaper den i sådana fall kommer att påverka. 
Nedan följer flera exempel på där nanofibrillär cellulosa kan användas. 
 

3.1 NFC som tillsatsämne för ökade styrkeegenskaper  
Nanofibrillerad cellulosa i gelform kan t.ex. användas för att förstärka papperets 
styrkeegenskaper. Gelen har en cellulosakoncentration på endast 2-3 % vilket medför att 
gelen innehåller väldigt mycket vatten utan att för den sakens skulle vara speciellt flytande.  
Separerade nanofibriller kan användas som ett tillsatsämne för att förstärka papperets styrka. 
Till en slurry innehållande pappersmassa och vatten tillsätts nanofibriller och polyamidamin 
epiklorhydrin (PAE). Efter det att suspensionen rörts om och bildat en homogen lösning kan 
man forma pappersark som sedan torkas. Vid karakterisering av arken visas det att genom att 
tillsätta nanofibriller tillsammans med PAE ökades både våt- och torrstyrka.  
 
Även då väldigt små mängder PAE tillsattes märktes en markant styrkeökning. Mängden PAE 
som används för att få en viss våtstyrka kan påtagligt minskas vid papperstillverkning genom 
att använda nanofibriller. De höga värdena för torrstyrkan medför att nanofibriller även i en 
viss mån kan ersätta vissa torrstyrkemedel. (Ahola, Österberg & Laine, 2008) Nanofibrillerad 
cellulosa kan användas som substitut till andra ämnen. som kan vara mer skadliga för 
människan och miljön, för att uppnå liknande eller bättre egenskaper hos papper. NFC är trots 
allt pappersmassa i grund och botten.  
 

3.2 NFC som torrstyrkemedel  
Vissa ämnen som används inom främst papperstillverkning, såsom torrstyrkemedel, är gjorda 
av olja. Vad som är intressant för framtiden är om dessa till en viss del skulle kunna ersättas 
av nanofibrillerad cellulosa. Om nanocellulosan skulle ge en ökad styrkepotential utan att 
några andra problem uppstod skulle mer traditionella torrstyrkemedel mycket väl kunna 
ersättas av just cellulosa.  
 
Viss forskning har gjort inom just detta område och vid jämförelse mellan stärkelse och 
nanofibrillerad cellulosa som torrstyrkemedel visade det sig att styrkan ökade betydligt vid 
användning av nanocellulosa istället för stärkelse. Problem som uppstår är dock att 
nanocellulosa ger vissa problem med avvattningen då vattenmängden blir påtagligt större. 
Detta är något som måste lösas för att processen ska kunna tas från laboratorieskala och 
vidare mot industrielltillverkning. Om tillverkningsproblemen kan lösas i framtiden så skulle 
nanocellulosa vara ett bättre alternativ än stärkelse då styrkeegenskaperna ökar med ungefär 
60 %. (Gregersen, Eriksen & Syverud, 2008) 
 

3.3 NFC inom förpackningsindustrin 
Man undersöker även hur NFC skulle kunna användas inom förpackningsindustrin. NFC är ju 
ett återanvändbart material vilket medför att det är bra för miljön. Forskningen inom området 
visar att utmaningen ligger i att hitta konkurrenskraftiga material som är miljövänliga, som 
har funktionella egenskaper och som är ekonomiska.  
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Cellulosafibriller skulle kunna fungera tillsammans med biopolymerer som ett dämpande 
material. Nanokompositer har nämligen en starkt ökad energiabsorptionsförmåga som mycket 
väl skulle kunna ersätta andra dämpande material.  
 
Främst bedrivs det dock forskning på hur nanofibriller kan användas för att ersätta olika 
material vid tillverkning av matförpackningar. Det speciella med matförpackningar är att de 
behöver bra barriäregenskaper. Främst kyld och färsk mat behöver förvaras i en speciell 
atmosfär för att de ska kunna hållas färska. Barriären ska hålla CO2 och N2 i förpackningen 
och O2 utanför. Barriärmaterial som används idag är baserade på polymerer i flera skikt och 
de är i regel svåra att tillverka och relativt dyra.  
 
Vad man försöker göra i dagsläget är att få fram en tillverkningsprocess där nanofibriller 
används istället för dyra och/eller mindre miljövänliga polymerer. Fibrillernas huvudegenskap 
skulle vara att förstärka barriär- och styrkeegenskaper. I dagsläget har man framställt 
nanofibrillär cellulosa som tillsammans med hybridpolymerar ger goda barriäregenskaper. 
(Lenes, 2008) 
 

3.4 NFC som pappersmassa 
Andra områden som det bedrivs forskning på inom nanoteknologin är för att se om 
nanocellulosa kan användas för superkalandrerat papper, dvs. högkvalitets tryckpapper. 
Konsumenterna har idag väldigt höga krav på främst kvalitén på tryckta bilder. De viktigaste 
pappersegenskaperna som påverkar just tryckets kvalité är jämnhet, opacitet och glans. Vad 
som är intressant är hur dessa egenskaper påverkas om man ersätter en viss del av den vanliga 
massan med cellulosafibriller.  
 
Det visade sig att vid testtillverkning av tryckpapper med en tredjedel nanocellulosafibriller så 
ökade ljusspridningen, z-styrkan, töjstyrkan och böjstyvbarheten markant för de tillverkade 
arken. Det visade sig även vara förbättringar hos glansen efter det att papperet hade 
kalandrerats. Detta visar på att NFC skulle kunna användas för att tillverka papper med bättre 
tryckegenskaper än vad som finns idag. Dock ska det tilläggas att det är gjort i labbskala och 
det måste tas fram en fullständig process för att det ska kunna tillämpas i fabriksskala. 
Forskningen finns där som visar på egenskaperna så vad som behövs är någon som tar steget 
och hittar en tillverkningsprocess som kan fungera i fabrik. (Lenes, 2008) 
 

3.5 NFC från sockerbetor 
Ett exempel på användningsområden för NFC är då det används till att förstärka pappersark. 
Idag bedrivs forskning på hur man kan förstärka olika kompositer med hjälp av olika sorters 
nanofibriller. Cellulosan som används behöver inte bara vara från träd utan man använder sig 
även bl.a. av sockerbetor. Efter att sockret har tagits tillvara för sockertillverkningen kokas 
och bleks flisen så att en cellulosamassa från sockerbetsplantor fås ut. När massan har körts 
igenom homogenisatorn så att cellväggarna har gått sönder behandlades cellulosafibrillerna 
med polymerer och till sist tillverkades ark av cellulosapolymer lösningen.  
 
Resultat av att tillverka papper av NFC och polymerer blev det att cellulosa-arken fick 
överlägsna egenskaper jämfört med ett kraftpapper. Cellulosa nanofibrillerna visar 
tillsammans med en polymermatris utmärkta förstärkande egenskaper. Polymererna medförde 
en signifikant förbättring av dragstyrkan jämför med ett ark av rena nanofibriller. (Leitner, 
2007) 
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3.5 NFC som bestrykningsfilm 
Nanofibriller används förutom vid papperstillverkning främst för att förstärka olika material. 
Fibriller kan användas för att tillverka membran eller filmer. Dessa används som en 
bestrykningsfilm över t.ex. silikatföreningar (SiO2). Resultatet från sådana experiment visar 
att filmer av nanofibriller har en bra täckningsförmåga vid ett singellager, samtidigt som 
filmen även är stabil i en vattenlösning. En tunn film medför att man vid papperstillverkning 
kan studera den kemiska konstellation mer i detalj, något som en mer kompakt film inte skulle 
tillåta. (Ahola, Salmi, Johansson, Laine & Österberg, 2008) 
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4 Framställning av NFC (råvaror & processer) 
NFC kan idag klassificeras som en produkt under utveckling. Marknaden för NFC är väldigt 
öppen då den fortfarande är i sina första steg. Det bedrivs idag väldigt mycket forskning kring 
just NFC för att få en ökad förståelse för vilka egenskaper hos NFC som kan utnyttjas i olika 
produkter. De stora utmaningarna som fortfarande återstår innan NFC kan tillverkas i stor 
skala är hur man ska lösa den höga energikonsumtionen och hur man ska få en bra 
partikelstorleksfördelning.  
 
Energikonsumtionen kan främst lösas genom att massafibrerna förbehandlas innan de körs 
igenom homogenisatorn. Med ökad forskning och ett ökat intresse från marknaden är det 
något som idag är väldigt intressant att bedriva forskning på. Vi måste ersätta oljebaserade 
produkter med hållbara material och det är just vad nfc kan göra.  
 
För att producera NFC kan man använda sig av flera olika framställningsmetoder såsom 
homogenisering och malning. För att underlätta separeringen av fibrer till 
cellulosananofibriller kan produktionen föregås av förbehandlingssteg, både kemiska och 
mekaniska. Mekanisk förbehandling består av malning och raffinering, medan kemisk kan 
bestå av t.ex. enzymatisk-, syra- eller alkalibehandling.  
 
Vad som är intressant innan homogeniseringen är att studera hur olika förbehandlingar 
påverkar körbarhet och nanocellulosans egenskaper. Det finns resultat som visar att en högre 
grad av förmalning ökar körbarheten för en massasuspension men att den inte ger någon 
effekt på vare sig den totala energikonsumtionen eller de styrkeförhöjande egenskaperna hos 
nanocellulosan. Kemisk förbehandling med t.ex. cellulas och 3 %-ig  H2SO4 minskar 
partikelstorleken snabbare under homogeniseringen men den gav samma styrkeökning som 
för nanocellulosa utan förbehandling. Det som är positivt med vissa sorters kemisk 
förbehandling är dock att cellulosakedjorna klipps av vilket i sin tur medför en minskad 
energiförbrukning i homogenisatorn. Det självklara är även att fibrilleringen ökar, dvs. 
partikelstorleken minskar med ökad energitillsats. Problemet som dock uppstår är att vid 
minskad partikelstorlek hos fibrillerna ökar avvattningstiden hos suspensionen. (Gregersen, 
Eriksen & Syverud, 2008) 
 
För att få ut nanofibrillerad cellulosa används oftast en homogenisator (fluidizer) för att lösa 
upp massan i fibrill storlek. I arbetet av (Iwamoto, Nakagaito & Yano, 2007) går försöket ut 
på att försöka få ut nanofibriller genom att använda sig av en kvarn och skippa hela 
homogenizer steget. Vad man då har försökt är att mala massan åtskilliga gånger för att få den 
nödvändiga fibrilleringen för att massan ska vara i nanostorlek.  
 
Vid försöken maldes en suspension med massafibrer 1, 3, 5, 9, 15 och 30 gånger i en kvarn 
(MKCA6-3) vid 1500 rpm. Efter malning behandlades massan precis som en suspension som 
har gått igenom ett homogenizer. Massan lades upp för arktorkning och de färdiga arken 
karakteriserades sedan.  
 
Resultaten för de färdiga arken varierade beroende av hur många gånger de hade malts. Ark 
vars massa endast hade körts en gång i kvarnen hade många fibrer i macromått och endast 
några få i submicron- och nanostorlek. Mängden fibrer som var av mindre biståndsdelar 
ökade ju fler gånger fibrerna maldes. Efter fem malningar hade större delen av fibrerna 
uppnått nanostorlek.  
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Genom malning med en kvarn av detta slag kan man alltså få ut mikrofibriller från 
massafibrerna. Dock måste fibrerna behandlas på ett annat sätt om man vill få ut 
nanofibrillerad cellulosa, t.ex. genom högtrycks homogenisering. Efter fem malningar blev 
inte fibrillerna mindre utan det påverkade bara de mekaniska egenskaperna negativt. Den 
termiska expansionen för arken och kompositerna ökade dock ju mer man malde 
massafibrerna.  
 
Vad detta visar är alltså att NFC inte kan tillverkas genom endast malning, det höga trycket 
och de höga hastigheter som massan utsätts för i en homogenisator är nödvändiga för att 
kunna fibrillera massan ner till nanostorlek. (Iwamoto, Nakagaito & Yano, 2007) 
 

4.3 Karakterisering av Nanofibrillär Cellulosa 
 
 

För att kunna optimera en produkt vill man kunna förutse dess slutliga egenskaper. Genom 
karakterisering av nanofibrillär cellulosa (NFC) kan man kontrollera och optimera processen 
så att produkten får så bra goda egenskaper som möjligt, så nära det som förväntas av dem.   
 
Det finns flera olika metoder som kan användas för att karakterisera NFC. Några av dessa 
kommer gås igenom här med en kort beskrivning.  
 
Mikroskopi 
 
Det finns ett stort antal mikroskopitekniker, och de flesta av dem kan ge användbar 
information om NFC kvalitet. Light microscopy (LM, Ljusmikroskopi) har lägst upplösning, 
men den kan ge snabb information om provet. Scanning electron microscopy (SEM), 
transmission electron microscopy (TEM) och atomic force microscopy (AFM) har alla bättre 
upplösning, men kräver en viss förberedelse av provet för att kunna köras. 
 
Mikroskopi är användbart för subjektiva utvärderingar av nedbrytningen av ett NFC prov. För 
mer objektiva utvärderingar krävs bildanalyser, vilket kan vara svårt att få ut p.g.a. stora 
längd/bredd förhållandena och breda storleksfördelningarna hos NFC. Torra prov av NFC 
formar täta strukturer vilket gör det svårt för karakterisering av individuella nanofibriller.  
 
Vattenretentions värde 
 
Vatten retentions värde används frekvent vid karakterisering av kemisk massa. 
Vattenretentions värde är beroende av nanofibrillens exponerade yta och volym. Därför kan 
man använda den som en approximation för att bedöma fibrilleringen i ett NFC-prov.  
 
Storleksfördelning 
 
Storleken för fibrillerna i en NFC/vattensuspension kan avgöras genom filtrering. Det ger en 
grov bedömning av storleken hos fibrillerna, men ger väldigt lite information om 
storleksfördelningen.  
 
Fördelningen kan istället bestämmas genom att man använder t.ex. en Zetasizer eller en 
Mastersizer. Den hydrodynamiska diametern mäts på partikeln, vilket kan ge inkorrekta 
mätningar p.g.a. nanofibrillens höga ”aspect-ratio”. 
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En Zetasizer användas när storleksfördelningen antas vara mellan 0,3 nm och 10.0 µm, en 
Mastersizer används vid lite större storlekar, 0,02-2000 µm. Mastersizern har fördelen med att 
kunna göra mätningar på torra såväl som våta prover, Zetasizern kräver ett vått prov. 
(Malvern, Mastersizer och Zetasizer 2011-03-27) 
 
Viskositet 
 
De reologiska egenskaperna för fibrillerad cellulosa suspenderad i vatten ger ett mått på 
graden av homogenisering eller fibrillering. En vatten/NFC suspension kan bete sig som en 
gel, men är väldigt flytande när den rörs om eller pumpas. Ökad fibrillering av ett NFC prov 
kommer att medföra en ökad viskositet.  
 
Trots att det finns flera olika metoder för att karakterisera NFC och urskilja dess olika 
kvaliteter, krävs det djupare förståelse och mer efterforskning för att man fullständigt ska 
kunna förstå förhållandena mellan dem. För att förstå NFCs inverkan på papper krävs det 
ännu mer förståelse för att kunna bestämma vilka pappersegenskaper NFC kommer att ha 
inverkan på.  
 
(Gregersen, Eriksen & Syverud, 2007) 
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5 Laborativ del 

5.1 Metod 

5.1.1 Framställning av NFC 
Fem olika sorters massor användes för att framställa sex olika sorters NFC. Massorna 
tillhandahölls av tre olika företag enligt nedan. 

• Dissolvingmassa från Domsjö Fabriker. 
• Blekt barrsulfatmassa från Södra 
• Blekt lövsulfatmassa från Södra 
• Oblekt sulfitmassa från Nordic Paper 
• Blekt sulfitmassa från Nordic Paper 

Sulfitmassorna som användes var fortfarande våta medan de andra tre tillhandahölls som torra 
ark.  
 
30 g torrtänkt massa vägdes upp och späddes i 2000 ml vatten för att sedan slås upp en 
uppslagare vid 30 000 varv. Massorna avvattnades sedan i en Büchnertratt och till fiberkakan 
som bildades tillfördes vatten så att kakan fick en totalvikt på 300g.  
 
Därefter maldes massorna i en PFI-kvarn. De olika massorna maldes med olika antal malvarv 
för att få ett lagomt högt Shopper-Riegler. Vid ett för lågt Shopper-Riegler-tal kan 
körningsproblem uppstå när fibrerna körs igenom homogenisern.  
 
För att bestämma avvattningsmotståndet användes standardmetoden ISO 5267-1 på massorna 
så att ett Shopper-riegler värde kunde tas fram. Om SR° var för lågt ökades varvantalet så att 
fibrerna fick ett högre SR°. 
 
Efter malningen späddes massorna ut så att torrhalten blev lägre, allt för att undvika 
körningsproblem i homogenisern.  Massasuspensionen slogs sedan upp med en ultra turrax 
innan den kördes igenom homogenisern för att få en så jämn fördelning av fibrer som möjligt 
i suspensionen. Alla massor kördes igenom homogenisern en gång, hälften av 
dissolvingmassan kördes igenom två gånger. Från de fem massorna blev det alltså sex olika 
sorters NFC-suspensioner. 
 

5.1.2 Karakterisering av NFC 
Två olika sorters karakteriseringar genomfördes för att mäta den nanofibrillerade cellulosans 
egenskaper. Den dynamiska reologin samt massaviskositeten mättes för alla NFC-
suspensioner. 
 
Den dynamiska reologin mättes med en reometer (MCR 300) vid geometrin kon-platta (CP-
50-1 och 150P-C). Suspensionernas torrhalt varierade mellan 0,5 % - 1,5 %. Gapet mellan 
konen och plattan sattes till en mm. Tre olika svep kördes och vi fick då fram amplitudsvep, 
frekvenssvep och flytkurva för massasuspensionerna. 
 
Innan de dynamiska viskoelastiska mätningarna utfördes bestämdes den linjära viskoelastiska 
regionen med ett amplitudsvep för alla suspensioner. Amplitudsvepet mättes mellan 0,01 – 
100 Pa vid en frekvens på 1 Hz.  
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Den valda dynamiska spänningsamplituden för frekvenssvepsmätningen var 0,06 
amplitudgamma då viskoelastisitet uppvisades. Frekvenssvepet utfördes mellan 0,01 – 100 Hz 
i den viskoelastiska regionen. Skjuvviskositeten mättes genom att skjuvhastigheten ökades 
från 0,1 till 1000 1/s vid 25°C. 
 
Massaviskositeten mättes enligt ISO 5351 för de sex olika NFC-suspensionerna. Mätningar 
gjordes även på de omalda massorna för att man skulle få en uppfattning av hur 
massaviskositeten påverkas av homogenisern.  
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5.2 Resultat och diskussion 
 
Fem olika sorters massor användes vilka maldes och fibrillerades. De olika massorna har 
malts vid lite olika varvtal, allt för att få ett lagomt högt Shopper-Riegler värde.  

• Dissolvingmassan maldes vid 10 000 varv 
• Barrsulfatmassan maldes vid 30 000 varv 
• Lövsulfatmassan maldes vid 15 000 varv 
• Blekt sulfitmassa maldes vid 10 000 varv 
• Oblekt sulfitmassa maldes vid 10 000 varv 

 
Barrsulfatmassan krävde minst dubbelt så många varv som de övriga massorna och det beror 
av barrmassans längre fibrer. Lövträdens cellulosafibrer är knappt hälften så långa som 
barrträdsfibrerna.  
 
Därefter kördes massorna i en homogenisator, vissa massor kördes flera gånger för att se om 
resultaten då skulle bli olika. 

Olika massor med 1 % massakoncentration.
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Figur 6. En jämförelse mellan olika massors lagringsmodul vid 1% massakoncentration. Massorna som 
användes för denna jämförelse var barrsulfat, lövsulfat, blekt sulfit samt oblekt sulfit som homogeniserats en 
gång, samt en dissolvingmassa som genomgått homogenisation två gånger.  
 
I figur 6 kan vi se en jämförelse mellan de olika massornas slutprodukt när de efter 
homogeniseringen har 1 % massakoncentration. Lagringsmodulen är högst för 
barrsulfatmassan, vilket sannolikt har att göra med att den har långa nanofibriller och 
fibrillaggregat som bildar en mer hoptrasslad nätverksstruktur i jämförelse med t.ex. lövsulfat 
och dissolvingmassa, där fibrillerna troligen är väldigt mycket kortare och inte alls bildar 
samma starka nätverk. Den högre lagringsmodulen kan också vara en indikation på en högre 
grad av fibrillering hos cellulosan. Vad som är viktigt att påpeka är att inget av resultaten i 
figur 6 kan jämföras rent teoretiskt gällande grad av fibrillering då de olika massorna har 
malts vid olika varvtal (för att få ett lagomt Shopper-Riegler) samt kommer från olika 
vedråvaror. De olika massornas Shopper-Riegler värde före fibrilleringen varierar också något 
då målet endast var att få en körbar produkt. 
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Blekt Sulfit 0,5%/0,8%/1%
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Figur 7. Kurvorna beskriver lagringsmodulen för blekt sulfit med olika massakoncentrationer.  
 
För att sedan jämföra de olika massorna var för sig späddes lösningar varefter de utsattes för 
ordentligt med omrörning för att få en homogen suspension. Vi kan då se att lagringsmodulen 
ökar då frekvensen ökar för samtliga koncentrationer. Ju lägre koncentration desto mindre 
beror lagringsmodulen av frekvensen. Alla lösningar har ett géllikt-beteende, även 
suspensionen med en så låg massakoncentration som 0,50 % betedde sig som en gel. Vi kan 
se att figur 7 och 8 beter sig på samma sätt när koncentrationerna sänks.  
 
Dock kan det inte dras slutsatser om de olika massornas lagringsmodul då de inte har 
förbehandlats på samma sätt innan homogeniseringen. Lagringsmodulen sjunker avsevärt ju 
lägre massakoncentration suspensionen har. Modulen är väldigt hög om man jämför 0,5% och 
1% massakoncentration. Koncentrationen är den dubbla, men lagringsmodulen är mer än 
flerdubbel.  

Oblekt Sulfitmassa med olika koncentrationer.
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Figur 8. Lagringsmodulen beskrivs som på samma sätt i figur 6.  
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Dissolvingmassa 1 gång jämfört med 2 gånger
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Figur 9. Massan har fibrillerats en respektive två gånger och kurvorna visar hur det påverkar lagringsmodulen. 
 
I figur 9 kan vi se hur cellulosan beter sig när den körts genom homogenisatorn en andra 
gång. Lagringsmodulen mer än halveras efter att ha körts ytterligare en gång, elasticiteten 
förändras alltså betänkligt genom att fibrillera suspensionen ytterligare en gång. Detta 
indikerar att cellulosan inte fibrilleras bättre utan att fibrillerna istället bryts ned. 
 
I annat fall skiljde sig inte dissolvingmassan i stort jämfört med de andra massorna vad det 
gällde en lägre koncentration av nanocellulosa, se figur 10. Lagringsmodulen sjönk betänkligt 
när massakoncentrationen var så låg som 0,5 %.  När koncentrationen är så pass låg som 0,5 
% så ser man att lagringsmodulen även är relativt konstant vid olika frekvenser. Suspensionen 
har även den blivit mer flytande och kan inte längre liknas med en gel. Den är mer lik en 
suspension med massafibrer än en gel. 
 

Dissolvingmassa körd två gånger med olika koncentra tioner.
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 Figur 10. Massan har körts två gånger och figuren visar på hur lagringsmodulen påverkas. 
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Olika sorters massor 1% koncentration
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Figur 11. Kurvan visar hur de olika massornas viskositet förändras med olika skjuvhastigheter.  
 
I figur 11 kan vi se att samtliga massor, oberoende av material, påverkas på samma sätt. Vid 
en skjuvhastighet på 100 stiger viskositeten innan den åter går ner mot noll. Suspensionen 
slutar då bete sig som en pseudoplast och cellulosan måste brytas sönder innan viskositeten 
fortsätter att sjunka. Då inte alla massor har behandlats på exakt samma sätt är det svårt att dra 
några konkreta slutsatser mellan de olika massorna. Dock kan man se att precis som för 
lagringsmodulen ligger barrsulfat och oblekt/blekt sulfit på högre viskositeter än vad lövsulfat 
och dissolvingmassa gör. Det har på samma sätt med att göra att deras fibriller bildar 
hoptrasslade nätverksstrukturer som i sin gör att suspensionerna får en högre viskositet då det 
blir en ”tjockare” lösning. 
 
När en dissolvingmassa har körts två gånger genom homogenisatorn kan man se att även 
viskositeten sjunker och att suspensionen då får en lägre viskositet, figur 12. 

Dissolving 1 gång jämfört med 2 gånger 
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Figur 12. Figuren beskriver hur viskositeten hos dissolvingmassan påverkas när massan har körts genom 
homogenisatorn en respektive två gånger. 
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Olika koncentrationer Blekt Sulfit
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Figur 13. Figuren visar hur viskositeten hos blekt sulfit påverkas av spädning.  
 
För att se hur viskositeten påverkas av en lägre koncentration späddes två olika massor ut och 
resultaten blev som i figur 13 och 14. Genom att endast sänka koncentrationen väldigt lite kan 
man åstadkomma en ganska markant skillnad i viskositeten.  
 
Vill man ha en suspension med en viss viskositet finns det alltså alternativet att antingen köra 
suspensionen flera gånger genom homogenisatorn, alternativet är att späda lösningen för att 
sänka viskositeten. I det ena fallet går det åt mer energi jämfört med i det andra fallet då det 
går åt mer vatten för spädningen. Dock går det inte att dra några direkta slutsatser vilket som 
blir mest lönsamt, man måste göra noggranna undersökningar i vilket som skulle vara mer 
effektivt.   
 

Olika koncentrationer för dissolvingmassa som har f ibrillerats två gånger.

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Shear Rate (1/s)

V
is

ko
si

te
t (

P
a*

s)

1.5%

1.5%

1%

1%

0.5%

0.5%

0.5%

 
Figur 14. Figuren visar hur dissolvingmassans viskositet påverkas när koncentrationen sjunker. 
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Olika koncentrationer för oblekt sulfit
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Figur 15. Kurvorna visar hur den oblekta sulfitens viskositet påverkas när koncentrationen sjunker.  
 
Den sista egenskapen som testades var hur massornas massaviskositet påverkas av att 
massorna fibrilleras flera gånger. En hög massaviskositet indikerar på en lång kedjelängd. 
Kedjelängden gör att massan blir mer trögflytande. När en lång kedja fibrilleras bryts den ned 
flera gånger än en kort kedja. Sulfitmassans viskositet sjunker rent procentuellt mer än för 
övriga massor, de påverkas i en högre grad av fibrilleringen.   
 
I figur 16 kan man se hur massaviskositeten påverkas av fibrillering. Vid punkt 1 ser vi 
massaviskositeten efter malningen. Vid punkt två har massorna fibrillerats en gång och vid 
punkt 3 har dissolvingmassan fibrillerats en andra gång. Beroende på massatyp sänks 
massaviskositeten olika mycket. Viskositeten minskade med nästan en tredjedel för 
sulfitmassorna, övriga tre massor påverkades inte i samma utsträckning av att fibrilleras. 
 
Dissolvingmassan har en väldigt låg massaviskositet som knappt påverkas av fibrillering. 
Efter den första fibrilleringen har dissolvingmassan brutits ned ytterligare varav viskositeten 
sjunker en aning, när massan körs ytterligare en gång är viskositetsförändringen knappt 
märkbar. Detta har att göra med att dissolvingmassans kedjelängd redan har brutits ned i en 
sådan grad att ytterligare en fibrillering knappt blir märkbar för viskositeten. 
 
Barrmassan och lövmassan har en något högre massaviskositet då de har längre kedjelängder 
än dissolvingmassan. Malningen bryter ner kedjorna så att de får en lägre viskositet. 
Fibrilleringen påverkas dock massorna ytterligare och massaviskositeten sjunker ytterligare 
när kedjelängden blir kortare. Barrmassans långa kedjor bröts ned väldigt mycket redan vid 
malningen då Shopper-Riegler värdet ej fick vara för lågt.  
 
Sulfitmassorna har betydligt högre massaviskositet än de övriga tre massorna. Dess långa 
kedjelängd bryts ned flera gånger vid en fibrillering och därför sjunker massaviskositeten i en 
högre utsträckning än för de övriga tre massorna.  
 



 33 

Fibrilleringens påverkan på massaviskositeten
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 Figur 16. De olika massorna påverkas väldigt olika av att fibrilleras. På vissa massor är det en väldigt liten 
skillnad och på vissa massorna är skillnaden mer påtaglig.  
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6 Slutsatser 
• Nanocellulosa är fortfarande väldigt nytt och det finns stora möjligheter att utveckla 

processer och utforma nya användningsområden för den, inte bara inom 
pappersindustrin. Med sina egenskaper kan nanocellulosa ersätta andra tillsatsämnen. 
Nanocellulosa tillverkas av olika träd/växtfibrer och är ett av få ämnen baseras på en 
råvara som återbildas. 

• De olika karakteriseringarna som genomfördes i examensarbetet ger väldigt begränsad 
information. Inga direkt slutsatser kan dras då det har genomförts för få fibrilleringar, 
samt att de olika massorna maldes vid olika varvtal då det enda kravet var att ha ett 
högre Shopper-Riegler innan fibrillering genomfördes på pappersmassorna. 

• Det är väntat att resultaten blir som de blir: att lagringsmodulen, viskositeten och 
massaviskositeten blir lägre ju lägre koncentration är samt ju mer massan fibrilleras är 
väntat. För att få fram relevanta mätdata skulle massorna har fibrillerats tre – fyra 
gånger för att se hur pass mycket en fibrillering påverkas nanocellulosans olika 
egenskaper.  

• När koncentrationen förändras ser man en förändring i nanocellulosasuspensionens 
egenskaper. Vad som dock är tydligt är att när koncentrationen blir så låg som 0,5 % 
har nanocellulosans lagringsmodul börjat sjunka ner mot 0 Pa. För de tre massorna 
som späddes till 0,5 % kan man se att lagringsmodulen uppför sig på ett liknande sätt, 
lagringsmodulen ökas väldigt lite vid högre frekvenser. 

• Viskositeten beter sig på ett liknande sätt när koncentrationen sänks. Vid 
koncentrationsförändringen mellan 1 % och 1,5 % är viskositeten fortfarande relativt 
oförändrad, när den sänks ytterligare är viskositetsskillnaden däremot mer markant.  

• Barrsulfatmassa har både högst lagringsmodul och viskositet trots att massan malts vid 
fler varv. Detta tyder på att dess fibrer är mycket starkare än de övriga massornas även 
innan fibrilleringen. Dissolvingmassan samt lövsulfatmassan var de två massorna som 
över lag hade lägst styrkeegenskaper. Lövsulfatmassan har visserligen malts vid fler 
varv. De två sulfitmassorna beter sig mer som barrsulfaten vad det gällde 
styrkeegenskaper. Den oblekta sulfiten har högre mätvärden än vad den blekta sulfiten 
har och det är helt naturligt gå blekning påverkas massans mätvärden negativt.  
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7 Rekommendationer för fortsatta studier 
• För att kunna se vad nanocellulosan ger för inverkan på papper skulle arbetet ha 

behövt utvecklas så att ark tillverkades av olika sorters nanocellulosa med olika 
koncentrationer och fibrilleringsgrad. Så för framtida arbeten är det rekommenderat att 
använda sig av en till två massor och därefter tillverka olika sorters ark för att de hur 
man kan påverka arkets egenskaper. 

• För att få ut ett lagom Shopper Riegler värde kördes de olika massorna vid ett bestämt 
antal varv för att kunna köras genom homogenisatorn. Genom att påverka antalet varv 
för att komma precis vid samma SR° kan nanocellulosan få bättre egenskaper än om 
målet endast är att komma över ett specifikt SR°. 

• För att få tydligare resultat måste massorna behandlas efter samma förutsättningar. 
Bestäm ett Shopper Riegler som alla massor ska ha. Använd endast en eller två massor 
till att börja med. Bestäm en massakoncentration som ska gälla för samtliga massor. 
Vid flertalet massor och flertalet koncentrationer blir resultatet lätt rörigt och inte lika 
lättöverskådligt. Börja i mindre skala för att förstå hur fibrilleringen påverkar 
massorna.  

• Bestäm vad målet med studien är. I denna studie har det endast varit att undersöka rent 
generellt hur en massa skall behandlas för att bli en bra nanocellulosa. Dessvärre fanns 
det inte speciellt många instrument för en noggrann karakterisering. Ska massorna 
användas till papper för att se om det ger en positiv inverkan på dess egenskaper eller 
vad är målet? 

• Vad som hade varit intressant att undersöka är vid vilken koncentration egenskaperna 
förändras så pass markant att nanocellulosan förlorar hela sin mening med förökade 
styrkeegenskaper. Gör mätningarna först på en massa vid flertalet olika 
koncentrationer. Därefter kan mätningar göras på en annan typ av massa för att se om 
den uppför sig på liknande sätt. När har massorna sina olika brottpunkter och hur 
förändras dessa brottpunkter för olika massor samt är de beroende av 
massakoncentrationen. 
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