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1 INTRODUKTION 

Detta examensarbete handlar om pappersinsamling och återvinning av cellulosafibrer. 

Fokusområdet kommer ligga mer specifikt vid återvinningsprocessens inverkan på egen-

skaper hos cellulosafibrer och hur återvunna cellulosafibrer kunde tillämpas för tillverk-

ning av kompositmaterial. Skribenten kommer ta upp ljud absorberande material som ett 

exempel på vad kan tillverkas med hjälp av återvunna cellulosafibrer. Skribenten under-

söker hur användbara icke råfiber är för detta ändamål. 

Cellulosafiber används i många olika pappersprodukter som är tillverkade för flera olika 

ändamål och industrier runt världen. För tillverkning av dessa olika pappersprodukter an-

vänds både råfiber och återvunnet papper. Råfiber och återvunna cellulosafibrer används 

även för tillverkning av andra material utanför pappersindustrin av kompositmaterial. 

Pappersindustrin är en av de största industrierna i världen. Industrin domineras av tre 

olika områden i världen, nämligen Nord Amerika, Nord Europa och Östra Asien. Även 

om efterfrågan av vissa pappersprodukter har minskat i stora delar av världen på grund 

av teknologiska framsteg, har konsumtionen av pappersprodukter i Kina ökat i jämn takt. 

Europa har också sett en långsam ökning av deras konsumtion. Ökningen i Europa är 

dock mest synlig i Östra Europa. Konsumtionen av pappersprodukter är dock inte ökande 

i hela världen, utan det finns också ekonomier där konsumtionen minskar. Ett av dessa är 

Nord Amerika. Den globala konsumtionen beräknas öka till 490 miljoner ton under året 

2020. [1, pp. 1, 6] 

Papper kan återvinnas och användas för att tillverka diverse nya pappersprodukter. Vissa 

pappersprodukter, som till exempel nyhetspapper, toalettpapper och paketeringsmaterial, 

kan tillverkas av upp till 100% återvunna cellulosafiber. Dessa produkter har också histo-

riskt varit produkter man har tillverkat av fibrer från sekundära källor på grund av deras 

lägre standard på kvalitet. Medan pappersprodukter med högre standard på kvalitet behö-

ver råfiber, såsom till exempel papper som används för grafiska ändamål.  

Pappersprodukter som tillverkas av återvunna cellulosafiber, närmar sig hela tiden det av 

pappersprodukter som tillverkats av råfiber. Tack vare framsteg inom teknologin i pap-

persåtervinning, kan man återvinna fibrer från sekundära källor som är av liknande kva-

litet som råfiber. Detta betyder att återvunna cellulosafibrer kan användas för att tillverka 

produkter som tidigare endast kunde tillverkas av råfiber. [1, p. 5] 



9 

 

År 2011 hade Europa en insamlings procent på 70,4% och ledde världen som bästa in-

samlaren av pappersprodukter. Insamlingen av papper inom Europa fungerar alltså rätt så 

bra. Andra delar av världen arbetar också hårdare och hårdare för att underlätta insamling 

och öka effektiviteten på processen. Det beror till stor del på pressen som på sista tiden 

har satts på länder runt om i världen att minska deras koldioxidavtryck. [1, p. 3] 

En stor faktor, kanske även en större än den ekologiska, som påverkar länders insats på 

att underlätta insamlingen av papper är den ekonomiska. 

Pappersindustrin har länge kämpat med allt mindre vinstmarginal och detta startade hela 

utvecklingen av att använda allt mer och mer återvunna cellulosafiber för tillverkning av 

pappersprodukter. Man började använda sig av mer och mer återvunna cellulosafibrer 

p.g.a. kostnadseffektiviteten som återvinning hämtar och utvecklingen mot grönare till-

verkningsprocesser och metoder har endast satt mer fart på detta. [1, p. 3] 

Då cellulosafibrer återanvänds inom pappersindustrin i diverse olika produkter tillräckligt 

många gånger, blir cellulosafibrerna till slut för korta för att användas till pappersproduk-

ter. Cellulosafibrerna blir alltså så pass korta att de inte längre håller ihop i pappersform 

väldigt bra. Detta leder till väldigt svaga och oanvändbara pappersprodukter. Då cellu-

losafibrer blir så korta, är de onödiga för pappersindustrin och kunde lika bra brännas upp 

för att utvinna energi. I detta utredningsarbete, kommer skribenten undersöka hur använd-

bara återvunna cellulosafibrer är för ljud isolerande kompositmaterial (och genomförbar-

heten av deras tillverkning) som dessa korta cellulosafibrer skulle kunna utnyttjas för. 

Kraven på allt lättare, starkare, miljövänligare och dessutom förmånligare material har 

bara ökat med tiden och kommer fortsätta att göra det. Kraven på bättre och starkare 

material är inte det enda behovet i dagens värld, utan det finns också ett ökat behov på 

mängden material som tillverkats av träd och andra naturliga material. [2, p. 1]  

Därför är det viktigt att vi lär oss tillämpa cellulosafibrer ännu efter att de redan har ut-

nyttjats inom en industri, som i detta fall pappersindustrin. Det här är än ett steg närmare 

en totalt cirkulär ekonomi. 
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Figur 1. Cellulosafibrer från växt källa (på vänster) och bakteriecellulosa (på höger). Bilden är en elektronmikrosko-
pisk bild. [3] 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden kommer skribenten ta upp centrala begrepp och central information som 

har med återvinning av cellulosafibrer och deras återanvändning att göra. Informationen 

i detta kapitel kommer bli aktuellt då olika skeden av processerna diskuteras i arbetet. 

Pappersmassa är massan som används för tillverkning av papper. Pappersmassa tillverkas 

av växter som innehåller cellulosafiber, hemicellulosa och lignin. Cellulosafibrer är ut-

vunna från växtmaterialet med hjälp av antingen en kemisk, semikemisk, kemi-mekanisk 

eller mekanisk process. [4, p. 55] 

Papper är mångsidiga materialet som man får utav pappersmassan med hjälp av att binda 

cellulosafibrer tillsammans i ett nät. Nätet av cellulosafibrerna åstadkoms med hjälp av 

att placera pappersmassan ut på något verktyg i en tunn skiva, som sedan torkas. Då pap-

persmassan torkar, börjar cellulosafibrerna binda fast vid varandra, vilket skapar pappers-

material. Dessa cellulosafibrer är bas komponenten för pappersmaterial. Bindningen mel-

lan fibrerna kallas för vätebindning. [4, p. 209] [5, p. 740] 

Första steget i att tillverka papper är att sprida ut pappersmassa på ett instrument, t.ex. en 

filmduk. Andra steget är att avleda vatten från pappersmassan med att låta vattnet rinna 

ur med hjälp av dragningskraft eller tryck. Tredje steget är att pressa materialet för att 

vidare avleda vatten från massan. Fjärde, och sista steget, är att torka massan med hjälp 

av luft eller värme. [4, p. 209] 



11 

 

Återvinning av användbara cellulosafibrer från papper är en process där föroreningar, 

som färgämnen, ska separeras från cellulosafiber. Alla källor av återvunna cellulosafibrer 

är inte av samma kvalitetsnivå. Cellulosafibrer som härstammar från t.ex. nyhetspapper 

kan vara av sämre kvalitet (kortare och svagare) än cellulosafibrer från t.ex. högkvalitets 

kontorspapper. På grund av dessa skillnader i kvaliteten är det viktigt att källorna inte 

blandas om vart annat – om inte såklart användningsfallet tillåter detta. Då cellulosafibrer 

ska återvinnas, är det viktigt att källan är lämplig för det specifika användningsfallet. 

Detta beror på att cellulosafibrer är lik varandra inom en och samma källa (papperspro-

dukt), som exempel hög kvalitets kontorspapper som tillverkats av råfiber. Medan cellu-

losafibrerna mellan två olika pappersprodukter kan ha väldigt olika kemiska och meka-

niska egenskaper. [4, p. 263]  

Dessa skillnader beror på de varierande källorna av cellulosafibrer och processer som 

använts för att producera de olika pappersprodukterna som nu skall användas som källor 

till en ny pappersprodukt. 

Användning av cellulosafibrer i kompositmaterial har gjorts tidigare. Cellulosa förstärkta 

kompositmaterial kan ha egenskaper nära, om inte bättre, än traditionella glasfiber för-

stärkta kompositmaterial. [6] 

Cellulosafibrer kan härstamma från andra naturliga, eller botaniska, källor än träd. Kom-

positmaterial industrin är intresserad av dessa typs fibrer, på grund av deras miljövänliga 

egenskaper. Till dessa naturliga källor hör frön, frukt, bast, löv, träd, stjälk och rör, gräs 

samt vass. [2, p. 3] På grund av att olika pappersprodukter använder fibrer från olika 

källor (igen beroende på vad pappersprodukten skall användas för) är det viktigt att käl-

lorna för återvunnet papper är rena och består enbart av samma typs pappersprodukt. [4, 

p. 263] 

1.2 Arbetslivsrelevans 

Insamling av material som kan återanvändas till samma användningsändamål som tidi-

gare (papper till papper), eller tillämpas för alternativa användningsändamål (papper till 

kompositmaterial) är ett centralt ämne i dagens värld. Att hitta alternativa användnings-

ändamål för material som annars inte duger till någonting mera, kan leda till lukrativa 

affärsidéer.  
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1.3 Syfte 

Syftet för arbetet är att undersöka möjligheterna att återanvända cellulosafibrer, som re-

dan tidigare återanvänts till papper. De cellulosafibrer som är av intresse i detta arbete, är 

sådana som redan återanvänts så pass många gånger att deras mekaniska egenskaper inte 

längre duger till återanvändning inom pappersindustrin. Det vill säga, cellulosafibrerna 

har genomgått återvinningsprocessen så pass många gånger att de blivit för korta för till-

verkning av pappersprodukter. Skribenten strävar efter att hitta alternativa komposit-

material där dessa cellulosafibrer kunde återanvändas. På detta sätt kunde fibrerna tilläm-

pas utanför pappersindustrin, och deras livslängd förlängas. 

1.4 Forskningsfrågor 

Följande frågor är centrala för att stöda arbetets syfte: 

• Hur många gånger kan cellulosafibrer återanvändas innan de inte kan användas 

till pappersprodukter längre? 

• Vilka slags pappers skum kan tillverkas med korta cellulosafibrer? 

• Hurudana fibrer tillämpar sig som skummaterial? 

• Vilka slags papperslaminat eller fiberförstärkta material kan tillverkas? 

• Hurudana fiber tillämpar sig som matrismaterial? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att undersöka återvunnet papper, mer specifikt återvunnen cellulosafi-

ber, som redan återvunnits ett antal gånger. Arbetet går in på frågan om en cellulosafiber 

kan återanvändas inom pappersindustrin ett visst antal gånger innan den inte längre duger 

som råmaterial till pappersprodukter, samt mekaniska skillnader mellan ny fiber och åter-

vunnen fiber och till vilka kompositmaterial återvunna cellulosafibrer kunde användas 

för. Pappersindustrin som helhet behandlas inte i detta arbete. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Detta arbete representerar en litteraturstudie. Denna typ av studie är en sammanfattning 

av tidigare insamlad information om ett visst ämne. 

I detta kapitel undersöker skribenten cellulosafibrernas livscykel ända från naturen till 

pappersprodukt och slutligen tillbaka till naturen. Av intresse är specifikt processen att 

tillverka ny fiber samt återvinning av gamla fibrer, vilka typer av fibrer tillämpar sig för 

återvinning till pappersprodukter, vilka fibrer kan komposteras och slutligen vilka fibrer 

kan tillämpas till alternativa produkter. Syftet är att återanvända cellulosafibrer som i 

andra fall skulle brännas upp och skapa växthusgaser samt eventuellt andra skadliga ga-

ser. 

Stegen i processen att skapa papper är följande: 

1. Skog till råvara 

2. Råvara till pappersmassa 

3. Pappersmassa till papper 

4. Papper till återvinning 

a. Papper till papper 

b. Papper till kompost 

c. Papper till energi (och sedan kompost) 

d. Papper till alternativa material 

Första skall råvaran hämtas och sedan ska den transporteras till sågverket för att sågas 

upp. Till vanligaste källor av cellulosafibrer hör träd och ofta sågas träden upp på så sätt 

att så stor del som möjligt går till byggverk, och det som blir över (yttre kanterna och 

barken av träden) går till pappersmassaindustrin. Överlopps materialet transporteras se-

dan till en pappersmassefabrik där råmaterialet förvandlas med antingen en kemisk, me-

kanisk, eller semi-mekanisk process till pappersmassa. Pappersmassan som råvaran har 

förvandlats till förflyttas sedan till en pappersfabrik där massan formas till diverse olika 

pappersprodukter. Dessa produkter är klara för konsumtion. 

Efter att pappersprodukten har uppfyllt sitt uppdrag, återvinns det och förs till en pappers-

återvinnings fabrik. Här sorteras pappersprodukten enligt kvalitet (cellulosafibrernas kva-

litet) och skickas vidare enligt vad fibrerna lämpar sig för. Om de inte längre lämpar sig 

för pappersprodukter, blir de antingen lämpade för kompost, energi, eller alternativa 
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material. Om de duger till pappersprodukter, förvandlas de till en pappersmassa än en 

gång och skickas tillbaka till pappersfabriken. 

 

Figur 2. Processen som cellulosafibrer genomgår illustrerad. [7] 

Skribenten undersöker hur processen ser ut som en helhet och hur de enskilda stegen i 

denna process fungerar. Skribenten undersöker även mekaniska och kemiska egenskaper 

av cellulosafiber som används inom pappersindustrin. Här beskrivs också cellulosafibers 

molekylära struktur, hurudana förändringar det sker i fibrerna under pappersproduktion 

och -återvinning. Utöver det beskrivs också hur fiberlängden påverkar cellulosafibrernas 



15 

 

mekaniska egenskaper, hur vätebindningen ser ut i allt kortare cellulosafibrer och hur 

reparation av cellulosafibrer fungerar ifall det är möjligt. 

2.1 Strukturen av cellulosamolekyler 

För att förstå hur cellulosafibrer bearbetas och varför, är det bra att se hur cellulosamole-

kyler ser ut och hur de är uppbyggda. Här går skribenten igenom cellulosafibrers kemiska 

struktur. 

Den kemiska strukturen av cellulosa består av länkade D-glukosenheter, det vill säga mo-

lekyler som bildar 6-ringar. Dessa 6-ringar är kopplade till varandra med en glykosidbind-

ning, det vill säga kovalenta bindningar som bildar en syrebrygga mellan glukosmoleky-

ler. [8, p. 1] 

Kolatom C-1 i en pyranosring binds till kolatom C-4 i följande pyranosring i cellulosa 

molekylen.  Hydroxylgruppen i C-1 utgör en så kallad icke reducerande pol, och C4-OH 

gruppen på andra sidan är en så kallad reducerande pol. [9, pp. 2-3] 

Den molekylära strukturen hos allting levande och icke levande, bestämmer många ke-

miska och fysiska egenskaper. I fallet cellulosafiber, bestämmer dess molekylära struktur 

följande definierande egenskaper 

• Kiralitet – Kiralitet, eller på engelska ”chirality” härstammar från grekiska ordet 

’cheir’ som betyder hand. Ordet hänvisar till både naturliga samt icke naturliga 

objekt som inte är kopior av varandra, men är omöjliga att särskilja från varandra 

som spegelbild. 

• Hydrofilitet – Egenskapen som ger cellulosafiber en stark attraktion till vatten. 

• Degraderingsförmåga – Ger cellulosafiber dess förmåga att degradera och vara en 

naturvänlig råvara. 

• Kemisk variation [9, 10, 11] 
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Figur 3. Molekylära strukturen av cellulosa. [8, p. 1] 

Då råmaterialet bearbetas för att tillverka pappersmassa som ska bli pappersprodukter, 

separeras cellulosafibrerna från varandra antingen 

• mekaniskt – fibrerna rivs mekaniskt från varandra, vilket skadar själva fibrerna 

som brister och sidoprodukterna förblir fast i fibrerna, 

• kemiskt – avlägsnar sidoprodukterna från fibrerna och resulterar i medeltal 

mycket längre cellulosafibrer som resulterar i starkare pappersprodukter, 

• eller med hjälp av en process som är någon blandning mellan dessa två. [4, 9] 

2.2 Från skogen till sågverket 

Då skog förvandlas till råvara, alltså då skogen röjs, skickas de sågade träden till ett såg-

verk där de sågas ner till olika formers byggmaterial. Stora delar av det användbara trädet 

används till byggmaterial. Det vill säga trävirke av olika slag och mått. 

På sågverket tas trädet in och förbereds för att sågas ner till byggmaterial. Trädet mäts 

och sågas sedan upp på ett sådant sätt som maximerar mängden byggmaterial som kan 

utvinnas av trädet. 

Det finns ett antal standardmått på trävirke. Nedan finns en tabell på standardmåtten av 

trävirke som används bland annat i Nord Amerika. 
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Tabell 1. Standard dimensioner på virke i USA. [12] 

Nom. Verklig Nom. Verklig Nom. Verklig Nom. Verklig Nom. Verklig 

tum tum mm tum tum mm tum tum mm tum tum mm tum tum mm 

1 x 2 3
4#  x 1 1 2#  19 x 38 2 x 2 1 1 2#  x 1 1 2#  38 x 38    

1 x 3 3
4#  x 21 2#  19 x 64 2 x 3 1 1 2#  x 21 2#  38 x 64    

1 x 4 3
4#  x 31 2#  19 x 89 2 x 4 1 1 2#  x 31 2#  38 x 89 4 x 4 3 1 2#  x 31 2#  89 x 89   

1 x 5 3
4#  x 41 2#  19 x 114     

1 x 6 3
4#  x 51 2#  19 x 140 2 x 6 1 1 2#  x 51 2#  38 x 140 4 x 6 3 1 2#  x 51 2#  89 x 140 6 x 6 5 1 2#  x 51 2#  140 x 140  

1 x 8 3
4#  x 71 4#  19 x 184 2 x 8 1 1 2#  x 71 4#  38 x 184 4 x 8 3 1 2#  x 71 4#  89 x 184  8 x 8 7 1 4#  x 71 4#  184 x 184 

1 x 10 3
4#  x 91 4#  19 x 235 2 x 10 1 1 2#  x 91 4#  38 x 235    

1 x 12 3
4#  x 11 1 4#  19 x 286 2 x 12 1 1 2#  x 11 1 4#  38 x 286    

 

Det som blir över, alltså rester som inte duger till byggmaterial, krossas sönder till flis 

eller sågas till stockar. Sågspånen som faller från sågandet samlas också ihop. Dessa res-

ter (flis, stockar och sågspån) skickas vidare till en pappersmassefabrik. Där kan de annars 

oanvändbara små bitarna av träd tillämpas till pappersmassa. 

2.3 Produktion av pappersmassa 

Produktion av pappersmassa kan ske på många olika sätt. Det finns ett antal olika proces-

ser som kan tillämpas för att producera pappersmassa. Dessa massakoknings processer 

faller under följande huvudgrupper: kemisk, semikemisk, kemi-mekanisk och mekanisk 

process. Dessa processgrupper innehåller diverse olika processtyper inom sig som tilläm-

par varierande principer att separera cellulosafibrerna från varandra. [4, p. 55] 

Till pappersmasseproduktion tillämpas idag väldigt sällan endast ny fiber från naturen. I 

dagens läge tillämpas också stora mängder återvunnen cellulosafiber. Denna sekundära 

källa av cellulosafibrer är återvunna pappersprodukter. Mängden återvunna fibrer som 

kan tillämpas beror till stor del på vilka egenskaper som krävs av den färdiga pappers-

massan. Vissa typer av sekundära källor av cellulosafibrer tillämpar sig ytterst bra för 

vissa pappersprodukter, som exempel tidningspapper, toalettpapper och förpacknings-

papper, medan de till andra pappersprodukter inte gör det, som exempel kontorspapper 

och papper för grafiska användningsändamål. 

Alla källor för cellulosafibrer är inte likvärda . Cellulosafibrer från träd har en mycket 

hög halt av biprodukter som lignin och hemicellulosa, jämfört med fibrer från fröhåren 
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på bomullsfrön. Cellulosafibrerna från bomullsfröns fröhår anses vara de renaste natur-

liga fibrerna som finns [9, p. 3]. Det kan argumenteras att den vanligaste källan för cellu-

losafiber som används för pappersproduktion idag är från plantor. Mer specifikt från träd. 

Cellulosafiber som härstammar från träd är en komposit av cellulosafiber med lignin samt 

andra polysackarider [9, p. 3]. 

Som tidigare konstaterats är samma sak sant för källor av sekundära cellulosafibrer. Egen-

skaperna hos cellulosafibrerna från olika sekundära källor kan variera mycket. Cellulosa-

fibrer som härstammar från tidningspapper skall inte till exempel blandas med brunt pap-

per, och vice versa. Detta är sant för alla källor av sekundära fibrer. Orsaken till att man 

inte kan tillämpa en blandning av sekundära källor, är på grund av skillnader i kvaliteten 

av fibrerna. Vissa sekundära källor innehåller fibrer som redan en eller fler gånger blivit 

återanvända, medan andra källor innehåller endast råfiber. Vissa källor innehåller fibrer 

som producerats med hjälp av en kemisk process, medan andra källor innehåller sådana 

som producerats med hjälp av en semikemisk process. Vissa källor innehåller tillsatsäm-

nen medan andra är renare. Alla variablarar inom pappersindustrin har någon betydelse 

för kvaliteten hos fibrerna. [4, pp. 263-266] 

Om källan för cellulosafibrer antas vara träd som kommit från sågverket i förra stycket, 

finns det alltså fyra olika typer av processer som kan tillämpas. Dessa är kemiska, semi-

kemiska, kemi-mekaniska och mekaniska processer. På följande sida finns en tabell som 

sammanställer de olika processerna och deras skillnader. 
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Tabell 2. Sammandrag av olika massakoknings processer [4, p. 59] 

 

En observation man kunde göra från tabellen innan, är att skörden som fås av en mekanisk 

process är mycket högre än skörden från en kemisk process. Denna skillnad i skörd beror 

helt enkelt på att en mycket större del av biprodukterna som finns i träd är upplösta och 

bort tvättade i kemiska processen. [4, p. 62] 

Då en mekanisk process endast malar trädet och river rent mekaniskt cellulosafibrerna 

isär från varandra, är resultatet inte endast kortare, brutna fibrer utan också sådana med 

PROCESS KEMIKA-

LIER 

TRÄDAR-

TER 

PAPPERSMAS-

SANS EGEN-

SKAPER 

ANVÄND-

NINGS ÄNDA-

MÅL 

SKÖRD 

(%) 

Mekanisk Inga. Denna pro-

cess innebär verk-

tyg som, malar 

sönder råmateri-

alet. 

Lövträd (pop-

pel) 

 

Ljusa barrträd 

(gran, balsam-

gran, odört, 

ädelgranar) 

Högt genomskinligt, mjuk-

het, volym , låg styrka och 

ljushet 

Nyhetspapper, bok-

papper, tidningspap-

per 

92 - 96 

Kemi-meka-

nisk 

CTMP, 

mild, 

NaOH eller 

NaHSO3 

Medel styrka 88 - 95 

Kraft  

(pH 13 - 14) 

NaOH + Na2S (15 

- 25% på träd); 

ofodrad kokare, 

hög återhämtning 

av massakoknings 

kemikalier, 

svavellukt 

Alla trädarter Hög styrka, brun färg (om 

inte blekt) 

Påsar, paketerings-

papper, paketerings-

paff linerboard, blekt 

vitt papper 

65 - 70 (oblekt 

brun pappers-

massa) 

47 - 50 (blekbar 

pappersmassa) 

43 - 45 (efter 

blekning) 

Sulfit, syra 

eller vätesul-

fit 

(pH 1.5 - 5) 

H2SO3 + HSO3-

med Ca2+, Mg2+, 

Na+ eller NH4
+ 

bas; Ca2+; fodrad 

kokare  

Lövträd (pop-

pel och björk) 

Barrträd 

(icke-harts-

artad) 

Ljusbrun pappersmassa 

(oblekt), lätt blekbart till 

hög ljushet, svagare än 

Kraft-pappersmassa men 

ger en högre skörd 

Pappersnäsdukar, 

mjukt papper, glass-

inpapper, förstärk-

ning i nyhetspapper 

48 - 51 (oblekt 

pappersmassa) 

46 - 48 (blekt 

pappersmassa) 

 

Mg2+ bas Nästan alla ar-

ter (gran och 

ädelgranar fö-

redras) 

Samma som ovanför, änd-

ast ljusare och något star-

kare 

Nyhetspapper, fina 

papper, osv. 

50 - 51 (oblekt 

pappersmassa) 

48 - 50 (blekt 

pappersmassa) 

Naturlig sul-

fit  

Semikemisk 

(NSSC) 

(pH 7 - 10) 

Na2SO3 + Na2CO3 

Ungefär 50% av 

kemikalierna åter-

hämtas som 

Na2SO4 

Lövträd (före-

dras; asp, ek, 

al, björk) 

Barrträd 

(douglasgran, 

sågspån och 

flis) 

Styv och lätt formad Wellpapp 70 - 80 
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biprodukterna ännu fästa vid dem. Dessa biprodukter, speciellt lignin, hindrar cellulosa-

fibrerna från att skapa vätebindningarna mellan varandra och som ett resultat leder det till 

att pappersmaterialet inte är lika starkt eller flexibelt. Dessa fibrer lämpar sig mera för 

användningsområden där kvaliteten och känslan hos pappersprodukten inte spelar någon 

stor roll (till exempel nyhetspapper eller förpackningsmaterial). [4, p. 62] 

Å andra sidan är cellulosafibrerna från en kemisk process längre och renare än deras me-

kaniska motparter. Under en kemisk process löses biprodukterna upp (speciellt lignin och 

hemicellulosa) och sköljs senare bort. Detta betyder att cellulosafibrerna som fås ut från 

en kemisk process är rena fibrer som är långa (för att ingen mekanisk process har brutit 

sönder dem) och flexibla (för att det inte finns biprodukter som skulle stöda). Dessa fibrer 

kan användas för att tillverka starkt papper med höga kvalitetskrav (till exempel kontors-

papper som används för viktiga dokument). [4, p. 72] 

Då cellulosafibrer utvinns från ett råmaterial, måste fibrerna gå igenom en process för att 

’aktiveras’. Aktivering av cellulosafibrer betyder i princip det att fibrerna förbereds för 

produktion. Det vill säga, fibrerna förbereds på så sätt att de är mer mottagliga för för-

ändringar. Denna egenskap är nödvändig för att få cellulosafibrerna att bilda vätebind-

ningar och bilda ett tätt nät. Ett tätt nät av cellulosafibrerna är det som bildar papperspro-

dukten. [5, p. 740] 

De cellulosafibrer som utvunnits med hjälp av kemiska processer är ofta oskadda och 

rena. Det vill säga dessa cellulosafibrer har en renare yta som är fri från hydrofobiska 

material som lignin och andra harts material. Detta tillåter ytan på cellulosafibrerna att ha 

en mycket högre fri ytenergi. Detta igen betyder att dessa cellulosafibrer är mer hydrofila 

och har en bättre förmåga att bilda vätebindningar mellan varandra. [5, p. 741] 

Om man jämför cellulosafibrer som är utvunna från samma källa (träd), men som har 

genomgått olika processer, kan man märka en stark skillnad i ytkemisk uppbyggnad och 

struktur. På grund av att den mekaniska processens sätt att skilja på cellulosafibrerna är 

rent mekanisk, lämnas alla sidoprodukter från källan (trädet) kvar. Detta leder till cellu-

losafibrer som är rika med lignin och andra harts som gör fibrerna något svåra att bear-

beta. Ett av problemen som dessa sidoprodukter orsakar är att de gör fibrerna hydrofoba. 

[5, p. 741] 

Den högre hydrofobiteten hos cellulosafibrer som utvunnits från sitt råmaterial med hjälp 

av mekaniska processer kan delvis förklaras med att porerna som existerar på ytan av 

cellulosafiber är mycket mindre än de som finns på ytan av fibrer från en kemisk process. 
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Porerna som existerar på ytan av fibrer från en mekanisk process är något större än 1 nm, 

medan porer som existerar på ytan av fibrer från en kemisk process är i storlek allting 

mellan 2 nm ända upp till 50 nm. Fibrerna som har undersökts här har varit råfibrer och 

aldrig torkade. Detta beror på att under kemiska processen utlöses ligninet och hemicel-

lulosan från fibrerna och porerna öppnas. [5, p. 741] 

Cellulosafibrer som har utvunnits från råmaterialet med hjälp av någon kemisk process, 

har till skillnad från sådana som utvunnits med hjälp av någon mekanisk process en yta 

som är väldigt rik på kolhydrater. [5, p. 741] 

Det skulle ju verka som om cellulosafibrerna från en kemisk process skulle vara en 

mycket mer attraktiv produkt jämfört med fibrer från en mekanisk process. Detta är dock 

inte hela sanningen. På grund av hur mycket mer en kemisk process kan lösgöra lignin 

och hemicellulosa, och på detta sätt producera mycket renare och mera lätt bearbetbara 

fibrer, är också skörden mycket lägre än från en mekanisk process. I en mekanisk process 

fastnar en stor del av biprodukterna fast vid cellulosafibrerna i pappersmassan, vilket be-

tyder en mycket större mängd användbar pappersmassa än det man får av en kemisk pro-

cess. [4, pp. 62-72] 

Då cellulosafibrerna är renare och längre, är de också mycket starkare och av en ”högre 

kvalitet”. Men en högre kvalitet påverkar priset och är därför inte lämplig till produktion 

av alla sorters pappersprodukter. Då fibrerna rivits sönder i en mekanisk process, har pap-

persmassan som består av dessa cellulosafibrer begränsade användningsmöjligheter och 

är av en allmänt lägre kvalitet. Denna pappersmassa är på grund av dessa begränsningar 

också billigare. 

Massakokningsprocesserna för att tillverka pappersprodukter skiljer sig från varandra inte 

bara på hur slutprodukten ser ut, utan också på hur de fungerar. Nedan är en närmare titt 

på huvudgrupperna av massakokningsprocesserna och hur de ser ut och vad de innebär. 

Huvudgrupperna är kemiska processer, semikemiska processer, kemi-mekaniska proces-

ser och mekaniska processer. 

 

KEMISKA PROCESSER 

I en fullständig kemisk process används kemikalier för att bryta ner bindningarna mellan 

cellulosafibrerna och lösa upp ligninet samt hemicellulosan som är fästa vid cellulosa-

fibrerna. Detta betyder att en rent kemisk pappersmassa består av långa och starka en-

skilda cellulosafibrer. På grund av att ligninet och hemicellulosan löses upp och sköljs 
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bort betyder också att utbytet från en kemisk process är mycket lägre än utbytet från en 

mekanisk process. Utbytet från en kemisk process är ca. 50%. Det finns dock kemiska 

processer som ger ett mycket lägre utbyte. Den så kallade ”dissolving pulp” är en pap-

persmassa med ett mycket lågt utbyte (bara 30–35%). [4, p. 72] 

Kemisk pappersmassa är alltså av hög kvalitet som består av långa starka fibrer. Lågt 

utbyte och hög kostnad hos den kemiska pappersmassan är nackdelarna för denna typ av 

process. [4, p. 72] 

 

SEMIKEMISKA PROCESSER 

En semikemisk process består av två steg. Första steget i processen innebär en mild ke-

misk behandling av råmaterialet. Efter att den milda kemiska behandlingen har slutförts 

(och ligninet samt hemicellulosan har löst upp sig), behandlas råmaterialet av en måttligt 

kraftig mekanisk behandling för att separera på de individuella fibrerna. Under processen 

avlägsnas en del av ligninet och hemicellulosan som sitter fast vid cellulosafibrerna. 

Första steget, alltså den kemiska behandlingen av råmaterialet, är väldigt lik den rent ke-

miska processtypen. Första steget av den semikemiska processen skiljer sig dock från den 

kemiska med temperatur, tillagningstid och styrkan av kemikalierna. I en kemisk process 

är dessa variabler förstärkta. [4, p. 71] 

 

KEMI-MEKANISKA PROCESSER 

Kemi-mekaniska processen och semikemiska processen är väldigt liknande processer. 

Kemi-mekaniska processen består också av två steg. I första steget behandlas råmaterialet 

med en mild kemisk behandling. Efter den milda kemiska behandlingen behandlas rå-

materialet med en stark mekanisk behandling. Den mekaniska behandlingen i denna pro-

cess är dock inte lika stark som den i en rent mekanisk process. [4, p. 69] 

Dessa två processtyper (semikemiska och kemi-mekaniska processtyperna) är som hybri-

der mellan kemiska och mekaniska processtyperna. I den semikemiska processen är när-

mare den kemiska, medan den kemi-mekaniska processen är närmare den mekaniska. 

 

MEKANISKA PROCESSER 

Mekaniska processtypen går ut på att cellulosafibrerna separeras från varandra med en-

bart mekaniska metoder. Inga kemikalier ingår alltså i processen att separera på fibrerna. 

Om man inte vill räkna vatten och vattenånga som kemikalier. Då fibrerna mekaniskt rivs 
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isär från varandra, bryts de i tu och ligninet som är fäst vid fibrerna stannar kvar. Detta 

bidrar till det höga utbytet av pappersmassa som utvinns från råmaterialet. Mekanisk pap-

persmassa karakteriseras av högt utbyte, hög volym, mycket styva fibrer och låg kostnad. 

På grund av att ligninet som ännu sitter fast vid fibrerna har en negativ effekt på väte-

bindningen mellan de individuella fibrerna, är den mekaniska pappersmassan också 

mindre stark än den kemiska pappersmassan. Ligninet får också pappersmassan att ändra 

färg och bli gulaktig då pappersmassan kommer i kontakt med luft och ljus. [4, p. 62] 

 

Då cellulosafibrer används för att tillverka papper, händer ett antal förändringar i struk-

turen av cellulosafibrerna. Beroende på vilken processtyp som används för att tillverka 

papper, genomgår cellulosafibrer mekaniska eller kemiska processer. I vissa fall genom-

går fibrerna både och. Dessa processer förändrar mekaniska och kemiska egenskaperna 

hos cellulosafibrerna. 

Då cellulosafibrer utvinns från ett råmaterial, måste fibrerna gå igenom en process för att 

’aktiveras’. Aktivering av cellulosafibrer betyder i princip det att fibrerna förbereds för 

produktion. Det vill säga, fibrerna förbereds på så sätt att de är mer mottagliga för för-

ändringar. Denna egenskap behövs då cellulosafibrerna skall användas till produktion av 

pappersprodukter. [5, p. 740] 

Det finns en skillnad mellan cellulosafibrer som har utvunnits med hjälp av de diverse 

massakoknings processer som existerar. De cellulosafibrer som utvunnits med hjälp av 

kemikaliska processer är ofta oskadda och rena. Det vill säga dessa cellulosafibrer har en 

renare yta som är fri från hydrofoba material som lignin och andra harts material. Detta 

tillåter ytan hos cellulosafibrer att ha en mycket högre fri ytenergi. Detta igen betyder att 

dessa cellulosafibrer är mer hydrofila och har en bättre förmåga att binda sig vid varandra. 

[5, p. 741] 

Om man jämför cellulosafibrer som är utvunna från samma källa (träd), men som har 

genomgått olika processer, kan man märka en stark skillnad i den kemiska ytstrukturen. 

På grund av att mekaniska massakoknings processen rent mekaniskt river isär cellulosa-

fibrerna från varandra, lämnas alla sidoprodukter från källan (trädet) kvar. Detta leder till 

cellulosafibrer som är rika med lignin och andra harts som gör fibrerna något svåra att 

bearbeta. Fibrerna blir även svagt hydrofoba på grund av sidoprodukterna. [5, p. 741] 

Det att cellulosafibrer som utvunnits från sitt råmaterial med hjälp av en mekanisk process 

är mer hydrofoba, kan delvis förklaras med att porerna som existerar på ytan av dessa 
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fibrer är mycket små. Porerna däremot på fibrer som utvunnits med hjälp av en kemisk 

process är mycket större. Porer som existerar på ytan av fibrer från en mekanisk process 

är något större än 1 nm, medan porer som existerar på ytan av fiber från en kemisk process 

är i storlek allting mellan 2 nm ända upp till 50 nm. Fibrerna som har undersökts här har 

varit råfiber och aldrig torkade. Den stora skillnaden mellan porstorlekar mellan process-

typerna beror på att under kemiska processen utlöses ligninet och hemicellulosan från 

fibrerna och porerna öppnas upp. Fibrer från en mekanisk process har kvar ligninet och 

hemicellulosan som delvis täcker upp porerna, vilket gör det svårare för vatten att pene-

trera fiberytan. [5, p. 741] 

Cellulosafibrer som har utvunnits från råmaterialet med hjälp av någon kemisk process, 

har till skillnad från sådana som utvunnits med hjälp av någon mekanisk process en yta 

som är väldigt rik med kolhydrater. [5, p. 741] 

Figuren nedanför illustrerar skillnader mellan cellulosafibrer som har genomgått olika 

processer och använts till olika användningsfall. Figuren visar skillnader i strukturen på 

själva fibrerna. 
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Figur 4. Ång exploderat barrträd (uppe vänster), papper av SGW barrträd (uppe höger), TMP lövträd (mitten 
vänster), nyhetspapper (mitten höger), NSSC barrträd/OCC korrugeringsmedium (nere vänster) och bläkta kraft 

fibrer av lövträd (nere höger) [4, p. 58] 
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2.4 Produktion av pappersprodukter 

Pappersmassan som producerats genom de olika pappersmasseproduktions processerna 

används sedan till att tillverka pappersprodukter. Beroende på pappersmassan och dess 

egenskaper, tillverkas diverse olika pappersprodukter av det. Då pappersmassan förvand-

las till pappersprodukter, genomgår pappersmassan olika processer och kemiska behand-

lingar som förändrar egenskaperna hos cellulosafibrerna. Avsikten med dessa processer 

och kemiska behandlingar är att förändra på egenskaperna så att fibrerna är optimerade 

för specifika användningsfall. 

Pappersproduktionsprocessen kan kortfattat förklaras med följande steg: 

1. Formning – (placering av pappersmassan på en skärm (ett nät som låter vatten 

rinna igenom)) 

2. Avvattning – (tillåta vattnet att rinna ner igenom skärmen med hjälp av antingen 

en kraft som t.ex. jordens dragningskraft eller ett tryck som kan åstadkommas med 

hjälp av en vattenkolumn)  

3. Pressning – (vidare avvattning av pappersmassan med hjälp av att pressa ut vatten 

från pappersmasselakanet)  

4. Torkning – (torkning av pappersmasselakanet med luft eller ovanför en het yta i 

en ugn) [4, p. 209] 

Efter att pappersmassan genomgått dessa steg i processen, har massan förvandlats till en 

färdig pappersprodukt. Cellulosafibrerna har under produktionsprocessen bundits fast vid 

varandra genom vätebindningar och format ett tätt nät av fibrer. Detta nät av cellulosa-

fibrer formar pappersprodukten. 

2.5 Återvinning av papper 

I Finland tog vi år 2015 vara på 580 tusen ton pappersprodukter. En utveckling på -9,3% 

från föregående år. En negativ utveckling kan betyda många saker, med i detta fall har 

det antagligen mycket att göra med digitaliseringen som blir allt vanligare och mer till-

lämpad år för år. Grafen nedan visar utvecklingen på pappersinsamling och tillvaratagan-

det i Finland från år 1960 tills 2018. [13] 
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Figur 5. Utveckling av pappersinsamling i Finland från år 1960 tills 2018 [13] 

Även om utvecklingen är negativ, och digitalisering av dokument blir allt vanligare, har 

vi i Finland en differens på pappers och kartongs förbrukning och utnyttjandet av insam-

lade pappersprodukter. År 2017 förbrukade vi i Finland 870 tusen ton papper och kartong, 

medan vi tog samma år vara på endast 570 tusen ton insamlat papper och kartong. Av 

denna information kan man dra en slutsats att 34,5 % (!"#
$"#

= 0,655) av de insamlade pap-

persprodukter var antingen odugliga för återvinning eller användes till annat än för åter-

vinning. En stor del pappersprodukter som tillverkas är förpackningsmaterial eller andra 

pappersprodukter som transporteras utomlands och returneras aldrig tillbaka till ur-

sprungslandet. En del pappersprodukter är också sådana som inte är avsedda för engångs-

bruk, utan är avsedda att användas många år framåt, till exempel böcker. Grafen nedan 

visar utvecklingen på förbrukning av papper och kartong och hur mycket som tagits till-

godo av de insamlade pappersprodukter. [14] 



28 

 

 

Figur 6. Utveckling av förbrukning (blå) och tillgodotagning (grön) av papper och kartong i Finland [14] 

Från grafen kan man se att relationen mellan förbrukning av papper och kartong går hand 

i hand med tillgodotagandet av insamlade pappersprodukter. 

Då pappersprodukten efter produktionen använts färdigt och det blir dags att återvinna  

den, finns det ett antal saker som kan göras med pappersprodukten. Det återanvändnings 

sättet som pappersprodukten används för beror mycket på dess egenskaper. Poängen är 

att återanvända så stor procent av pappersprodukten som möjligt för praktiska ändamål. 

Det vill säga produkter som skulle förlänga livstiden hos cellulosafibrerna så mycket som 

möjligt. 

Då cellulosafibrerna antingen används till kompostering eller till att skapa energi, har 

fibrerna så att säga ”förlorats”. Då dessa återvunna fibrer har förlorats, måste råfiber häm-

tas från någon naturlig källa för att ersätta dem. Detta är bättre än ingenting, men ett 

mindre önskat scenario än att helt enkelt förlänga fibrernas livstid. 

Återvinning av pappersprodukter för att antingen skapa nya produkter och på detta vis 

förlänga cellulosafibrernas livstid, skapa kompost som kunde användas för att gödsla 

skogsmark eller att bränna upp fibrerna samt möjliga tillsatsämnen för att skapa energi 

handlar i ett nötskal om att uppnå en cirkulär ekonomi. 

Nedan går skribenten in på de olika sätten återvunnet papper kan återanvändas. 
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2.5.1 Kompostering 

Cellulosafibrer som är rena cellulosafibrer, det vill säga sådana fibrer som inte har några 

onaturliga eller icke nedbrytbara material fästa vid dem, kan komposteras. Då cellulosa-

fibrerna komposteras, används produkten som gödsel för att odla nya källor för råfiber 

(skog) eller annat. 

Kompostering av cellulosafibrer är ett naturvänligt sätt att avsluta cellulosafibrernas 

livscykel, men inte den bästa lösningen då man försöker uppnå en förlängd livstid för 

fibrerna. Istället för att kompostera fibrerna och avsluta livscykeln, kunde alternativa an-

vändningsfall utnyttjas till att förlänga livscykeln istället om inte fibrerna längre duger 

till pappersprodukter. 

2.5.2 Utvinning av energi 

Utvinning av energi är en lösning som också avslutar cellulosafibrernas livscykel abrupt 

och lämnar dem oanvändbara. Då cellulosamassan bränns upp för att återvinna energi, 

handlar det om orena cellulosafibrer. Det vill säga fibrer som har material fast i dem som 

inte går att komposteras. 

2.5.3 Papper till papper 

Återanvändning av cellulosafibrer som kommit från papper till att tillverka nytt papper 

eller andra pappersmaterial, är ett användningsfall där cellulosafibrernas livslängd fak-

tiskt förlängs. 

Att tillverka pappersprodukter av före detta pappersprodukter är ett simpelt men effektivt 

sätt att förlänga cellulosafibrernas livstid. Processen är också mycket känd och man har 

kunnat förbättra den under årens lopp. Då cellulosafibrerna som man fick från processen 

tidigare var av betydligt lägre kvalitet. Men då processen har förbättrats och den har med 

tiden blivit allt mer effektiv, blir fibrernas kvalitet som utvinns från återvunna pappers-

produkter allt närmare den som fås ur råfiber. [1, p. 3] 

Förändringar som sker med råfiber är en sak, medan förändringar som sker med cellu-

losafibrer som återanvändes (det vill säga fibrer som redan har använts till någon pap-

persprodukt en eller flera gånger) är en annan sak. Då cellulosafibrerna genomgår meka-

niska och kemiska processer om och om igen, sker förändringar hos cellulosafibrerna som 
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ändrar på deras fysiska och kemiska egenskaper. Försämringar av fibrernas fysiska egen-

skaper är mycket synbar i synnerhet i kemiskt bearbetade återvunna cellulosafibrer. 

Också försämringar i cellulosafibrernas förmåga att binda sig fast i varandra och skapa 

ett starkt nät av fibrer, har tidigare konstaterats i experiment. [5, p. 742] 

Då cellulosafibrer återanvänds, går de genom en process där fibrerna tvättas och åter se-

pareras från varandra. Denna process handlar till hög grad om att avlägsna främmande 

material och ämnen från pappersmassan. Återvunnen pappersmassa som skall användas 

till något ljust eller vitt papper, går igenom en så kallad ”deinking” process. Ordet ”dein-

king” betyder på svenska ”radering av färg”, alltså avfärgning. Processen handlar alltså 

exakt om vad det låter som, färgämnen avlägsnas från pappersmassan. Alla främmande 

föremål och material som avlägsnas från pappersmassan har i slutändan en viss massa. 

Då denna massa har separerats från pappersmassan, har pappersmassan självklart en lägre 

massa än tidigare. Detta fenomen kallas för ”krympning”. Om fiktiva återvinnings fabri-

ken ÅterPapper Oy får in 1 ton nyhetspapper, och får ut 850 kg användbar pappersmassa, 

har denna sats en krympning på 15 %. Krympning betyder alltså förlusten av massa under 

en återvinningsprocess. [4, p. 263] 

Under processen som cellulosafibrerna undergår för att tillverka pappersmassa, bearbetas 

fibrerna på vissa sätt som kan ha en påverkan på fibrernas fysiska och kemiska egen-

skaper. Behandlingarna sker då fibrerna antingen blir förberedda för sin första generation 

av pappersprodukt, eller skall undergå en återvinningsprocess för att förberedas för en 

andra eller senare generation av pappersprodukt. Till dessa behandlingssteg hör funktion-

ella tillsatsämnen, våt pressning, torkning, kalandrering, utskrift, konvertering, åldrande, 

ålders distribution, avfärgning och åter-raffinering. [5, pp. 743-746] 

Nedan ger skribenten en klarare förklaring på vad dessa behandlingssteg innebär, samt på 

vilka sätt och till vilken grad de påverkar cellulosafibrernas fysiska samt kemiska egen-

skaper. 

 

FUNKTIONELLA TILLSATSÄMNEN 

Utnyttjandet av kemikalier, eller tillsatsämnen, i pappersprodukter finns av många slag 

med olika användningsändamål. Alla tillsatsämnen kunde sorteras in i två huvudgrupper 

– konventionella kemikalier (oorganiska syror, frätande ämnen, blekmedel, aluminium-

föreningar, osv.) och special tillsatsämnen (funktionella kemikalier, process kemikalier 

och allmänna behandlings kemikalier). De kemikalier som för detta examensarbete är av 
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största intresse är funktionella kemikalierna. Dessa kemikalier läggs till i pappersmassan 

för att förändra fysiska och kemiska egenskaperna av cellulosafibrerna. Dessa föränd-

ringar kan vara t.ex. att förstärka fibrerna, göra fibrerna mer hydrofoba eller att förbättra 

fibrernas flexibilitet. [15, pp. 225-226] 

Då tillsatsämnen används inom produktion av pappersprodukter, varierar så klart kemi-

kalierna samt mängderna som används. Totala mängden special tillsatsämnen som till-

lämpas inom pappersproduktionen är beräknat att vara ungefär 1,1% [15, p. 226]. Till 

denna procentuella mängd har inte stärkelse eller modifierad stärkelse räknats med. 

Mängden stärkelse som används inom pappersproduktion är beräknat att vara ytterligare 

1,6%. Pappersindustrin är den största icke-matindustrin som använder stärkelse. Hela 

pappersindustrin konsumerar årligen i genomsnitt 5 miljoner ton. [15, p. 226] Dessa till-

satsämnen används för att så bra som möjligt och billigt som möjligt tillämpa cellulosa-

fibrer för specifika användningsfall. Då funktionella tillsatsämnen används förändras 

egenskaperna av pappersmassan, vilket också kan betyda att fibrerna beter sig på ett an-

norlunda sätt då de återanvänds för en andra generation av pappersprodukt. En del av 

tillsatsämnen som används i pappersproduktion, kan upplösas och sköljas bort under åter-

vinningsprocessen, medan andra tillsatsämnen fortsätter att påverka cellulosafibrerna 

även efter återvinning. [5, p. 743] 

Hur mycket och på vilket sätt dessa tillsatsämnen påverkar återvunna cellulosafibrerna, 

beror totalt på tre variabler.  

1. Hur mycket av ett tillsatsämne har tidigare använts.  

2. Vilket tillsatsämne har använts.  

3. Hur mycket av tillsatsämnet kan sköljas bort under återvinningsprocessen. 

[7] 

Både kvaliteten och kvantiteten av stärkelsen som används inom pappersproduktion va-

rierar enligt användningsändamålet av den färdiga pappersprodukten. Inom papperspro-

duktion tillämpas både kemiskt modifierad stärkelse, samt icke modifierad stärkelse. En 

ökad mängd stärkelse används då det är fråga om äldre eller annars bara kortare cellu-

losafibrer. Den ökade mängden stärkelse förbättrar den annars dåliga bindningsförmågan 

mellan kortare och äldre cellulosafibrer. [15, p. 227] 

 

VÅT PRESSNING 
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Våt pressning är en process där papperslakanet pressas i en maskin mellan två rullor för 

att leda bort vattnet från pappret. Då papperslakanet våtpressas av maskinen, förändras 

också papprets ytegenskaper. [16] Detta sker på grund av att cellulosafibrerna pressas 

ihop och tomrummen inom cellulosafibrerna kollapsar. Då tomrummen kollapsar formas 

vätebindningar mellan ytorna som tidigare var separerade från varandra. Detta är en irre-

versibel förändring i fibrernas struktur. [5, p. 743] 

 

TORKNING 

I torkningsprocessen skall det torra innehållet av pappret ökas. Torkningen av ett pap-

perslakan uppnås med en process var värme och massöverföring kombineras. Pappers-

lakanet torkas i detta skede så att det torra innehållet av pappret är mellan 90 och 98%. 

Det finns olika sätt som papperslakanet kan torkas på. Vilket av sätten som tillämpas, 

beror på hurudan pappersmaskin som är i bruk. Vanligaste sättet att torka papperslakan 

är att skicka lakanet genom en multicylinder torkare. Metoder att torka papperslakan som 

är mer sällsynt är singelcylinder torkare, luftinträngnings torkning och med infraröda ele-

ment. Då papperslakanet (nätet av cellulosafibrer) torkar, formar fibrerna sinsemellan vä-

tebindningar. Dessa vätebindningar är ett naturligt sätt för cellulosafibrer att hänga ihop. 

[15, p. 991] 

Figuren nedan illustrerar hur en cellulosafiber pressas ihop och antar formen då den tor-

kar. Ytorna på insidan av fibrerna bildar vätebindningar mellan varandra, och på så sätt 

hindrar fibrerna från att återvända till sin ursprungliga cylinderform. 

 

Figur 7. Förändringar i cellulosafibers tvärsnittform på grund av raffinering och torkning därefter [5, p. 756] 

 

KALANDRERING 

Kalandrering är en process där papperslakanet förs igenom en del av produktionslinjen 

där två rullor pressar ihop cellulosafibrerna, eller papperslakanet. Denna process används 
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för att ändra på ytegenskaperna hos pappersprodukten. Det kan betyda att pappersproduk-

tens yta görs antingen glänsande, slät, sträv, tät, mörk, ljus eller opaciteten justeras. Eller 

så önskas ytan av pappersprodukten ha en blandning av tidigare nämnda egenskaper. 

Värme tillämpas också i processen för att mjuka upp cellulosafibrerna och förbättra glan-

sen och slätheten av pappersprodukten. [15, pp. 1085-1086] 

Kalandrering görs genom att styra papperslakanet igenom en eller fler par av cylindrar. 

Dessa cylindrar har olika egenskaper som förändrar ytan hos pappersprodukten. [15, p. 

1086] 

Det har observerats att cellulosafibrer som genomgått kalandrering har en signifikant kva-

litetsskillnad från råfiber. Fibrer som blivit kalandrerade och sedan genomgått en återvin-

ningsprocess har en försämrad förmåga att svälla upp av vatten under återvinningspro-

cessen. [5, p. 744] 

 

UTSKRIFT 

Att skriva ut text och grafik på papper har en effekt på hur cellulosafibrerna beter sig då 

de återanvänds. Toner och bläck fastnar vid ytan hos cellulosafibrerna då pappret används 

för utskrift. Många bläckmaterial som används till utskrift är något hydrofoba, vilket be-

tyder att dessa bläckmaterial sänker ytenergin hos cellulosafibrerna som de fästs vid. [5, 

p. 744] 

 

KONVERTERING 

En konverteringsprocess görs för att öka värdet på cellulosafibrerna för kunder med spe-

cifika krav på hurudana egenskaper pappersprodukterna skall ha. Konverteringsprocessen 

kan innebära en mängd olika behandlingar. Till dessa behandlingar hör klippning, lami-

nering, vikning, limning, kräppning och så vidare. Cellulosafibrer som har genomgått en 

konverteringsprocess kan vara väldigt svårbehandlade och krångliga att återvinna för att 

användas inom pappersindustrin. I vissa fall kan konverterade cellulosafibrer som annars 

var av hög kvalitet och bra skick vara väldigt oattraktiva med tanke på återvinning. [5, p. 

744] 

 

ÅLDRANDE 

Då pappersmassan och pappersprodukterna åldras och används för olika ändamål, finns 

det en chans att cellulosafibrerna genomgår kemiska samt fysiska förändringar. Dessa 
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förändringar har en effekt på fibrernas egenskaper, som sen igen har en inverkan på hur 

väl de lämpar sig för återanvändning. Processen som tillämpats för att producera pappers-

massan som pappersprodukten är gjord av, har också en inverkan på hur ”väl” cellulosa-

fibrerna åldras. Cellulosafibrer som genomgått en process under svagt alkaliska förhål-

landen, åldras långsammare eller bättre än fibrer som genomgått en process där förhål-

landen har varit syrliga. Variabler som temperatur och fuktighet i förhållanden där pap-

persprodukten fyllt sin uppgift har också en inverkan på hur cellulosafibrerna har åldrats. 

[5, p. 745] 

 

ÅLDERS DISTRIBUTION 

Då pappersprodukter samlas in för att återvinnas, är pappersprodukterna antagligen av 

olika ålder och är också kanske i och för sig tillverkade av olika ålders cellulosafibrer. En 

pappersprodukt som tillverkas av återvunna cellulosafibrer innehåller alltså högst antag-

ligen väldigt olika cellulosafibrer av väldigt olika ålder. Endast i en högt kontrollerad 

omgivning kan man vara säker på att cellulosafibrer som återvinns är av samma ålder. Då 

vissa cellulosafibrer i en pappersprodukt genomgått en återvinningsprocess redan många 

gånger, medan andra fibrer är nya, kan man förvänta sig att fibrerna har sinsemellan en 

stor skillnad i fysiska och kemiska egenskaper. [5, p. 745] 

 

AVFÄRGNING 

Då cellulosafibrer återvinns och skall användas för något nytt ändamål, är cellulosa-

fibrerna i vissa fall täckta med föroreningar som till exempel bläck. Då skall dessa för-

oreningar fås bort och detta sker med hjälp av en så kallad avfärgningsprocess. I denna 

process används kemikalier av olika former för att lösa upp föroreningarna och skilja åt 

dem från cellulosafibrerna de sitter fast vid. Även om processen är väldigt lyckad och 

föroreningarna har avlägsnats, stannar ändå en del av kemikalierna som användes i pro-

cessen kvar i färdiga pappersmassan. Dessa kemikalier har en viss effekt på cellulosa-

fibrernas kemiska och fysiska egenskaper beroende på kemikalierna i fråga. [5, p. 746] 

2.5.4 Papper till alternativa material 

Då cellulosafibrerna som återvunnits tillräckligt många gånger blir för kort eller annars 

oanvändbar för pappersprodukter, kunde de användas för att producera alternativa 
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material. Istället för att kompostera eller förvandla cellulosafibrerna som inte längre duger 

för pappersindustrin till energi, kunde deras livscykel förlängas på detta vis. 

Alternativa materialen som i denna litteraturstudie är av intresse, kallas för komposit-

material. Kompositmaterial är i grund och botten ingenting annat än en blandning eller 

kombination av två eller flera olika material, där alla enskilda material behåller sin iden-

titet inom blandningen. Blandningen är alltså en inhomogen blandning. Meningen med 

att blanda materialen på detta sätt, är att få en slutprodukt (komposit) som har önskade 

fysiska egenskaper tack vare blandningen. [2, p. 7] 

Det finns två huvudgrupper av kompositmaterial. Dessa huvudgrupper är naturliga och 

syntetiska kompositmaterial. Skillnaden mellan dessa två grupper är att kompositmaterial 

som kallas ”naturliga” innehåller material som härstammar från en naturlig källa (t.ex. 

träd) medan kompositmaterial som kallas ”syntetiska” innehåller material som tillverkats 

med hjälp av en kemisk syntes. [2, p. 7] 

Ett kompositmaterial är alltså ett artificiellt material där ett material har använts som hu-

vudmaterial (”matrix”) som omger det andra materialet, sekundärmaterial (”dispersed 

phase”), som fungerar som förstärkande material. Huvudmaterialets uppgift är att ta emot 

mekanisk last, dela ut och ta emot den av sekundärmaterialet. Sekundärmaterialet kan 

vara i form av flingor, partiklar, fibrer, strån eller nanopartiklar. Sekundärmaterialet kan 

ligga i en kontinuerlig form, åt en och samma riktning inom primärmaterialet eller om 

vart annat åt olika håll. Hur sekundärmaterialet ligger inom primärmaterialet har en stor 

effekt på kompositmaterialets fysiska egenskaper. [2, pp. 7-8] 

Nedan finns en figur som demonstrerar de olika sätten sekundärmaterialet kan ligga inom 

primärmaterialet. 
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Figur 8. (a) Kontinuerlig och rät, (b) avbruten och rät, (c) avbruten och slumpmässigt orienterad [2, p. 8] 

Cellulosafibrer kan utnyttjas till att producera ett stort urval av kompositmaterial med 

mycket varierande mekaniska egenskaper. Dessa kompositmaterial kan användas i di-

verse produkter för en låg rad olika industrier. Beroende på kraven som industrin i fråga 

har på materialet, kunde materialet produceras enligt dessa krav. Det skulle tillåta fibrer-

nas livslängd att bli förlängt i vissa fall med till och med tiotals år. 

Ett exempel på en produkt där cellulosafibrer eventuellt kunde utnyttjas är ljudabsorbe-

rande material. 

2.6 Ljudabsorberande material 

I detta stycke tar skribenten en närmare titt på ljudabsorberande material. På grund av att 

cellulosafibrerna inte nödvändigtvis behöver vara långa för att fungera som råmaterial i 

ljudabsorberande material, kunde så kallade ”låg kvalitets cellulosafibrer” användas till 

detta ändamål.  

Ljud är i grund och botten vibrationer i luften (eller i vätska) som rubbar gasmolekyler 

framför sig. Ett ljud är en mängd vågor i luften som beroende på frekvens är antingen 

högt (pipigt, hög frekvens) eller lågt (basiskt, låg frekvens). Figuren nedan illustrerar hur 

en ljudvåg beter sig desto längre den har existerat. 
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Figur 9. Illustration på förfall av energi över tid [17] 

Från figuren kan man konstatera att en ljudvåg som i början av dess existens har energin 

1, har i slutet endast en bråkdel av det kvar. Sist och slutligen når energin 0 och då slutar 

ljudvågen att existera och dess mätning är alltså vid detta skede omöjligt. Energin som 

ljudvågen har i början, förvandlas del för del till värme. 

Då ljudvågen träffar ett material händer 3 saker med ljudet. En del av energin i ljudvågen 

går igenom materialet, alltså transmission (T), en del av materialet blir reflekterat (R) och 

en del blir absorberat (A). 

Alltså, 

1 = 𝑇 + 𝑅 + 𝐴 

I ett ljudisolerande/absorberande material vill man minimera transmissionen (T) och max-

imera reflektion (R) och absorption (A). Materialet borde kunna reflektera en del av ener-

gin tillbaka och sprida ut samt förvandla så mycket som möjligt av den återstående ener-

gin till värme.  

 

RERFLEKTION (R) 

Med reflektion avses alltså den energi av ljudvågen som inte blir absorberad och inte förs 

igenom materialet, utan den energin som studsar tillbaka från ytan som den träffar. För 
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att uppnå ett material vars uppgift är att släppa igenom så lite energi som möjligt, är det 

bra om materialet är kapabelt att reflektera en del av energin tillbaka mot källan eller med 

en vinkel. För att uppnå ett ljudisolerande/absorberande material, måste materialet kunna 

absorbera och förvandla till värme den energi som materialet inte klarar av att reflektera. 

 

ABSORPTION (A) 

Med absorption avses den energi som blir absorberad av själva materialet och rymmer 

inte ut mot något håll. Absorbering av energin är nödvändigt i ett ljudisolerande/absorbe-

rande material då man vill minimera ljudet som färdas igenom materialet. Den energi av 

ljudvågen som blir absorberad förvandlas till värme. Absorption av ljud inom ett material 

uttrycks med någonting som kallas till Noise Reduction Coefficient (NRC). NRC mäter 

alltså uppladdning av ljud inom ett medium. [18] 

 

TRANSMISSION (T) 

Med transmission avses den energi av ljudvågen som inte har reflekterats bort eller för-

vandlats till värme än. Denna energi kommer igenom materialet och kan mätas på andra 

sidan av materialet som en ljudvåg. Detta uttrycks med något som kallas för Sound Trans-

mission Class (STC). Desto högre STC värde, desto mindre ljud släpper materialet ige-

nom. En STC gradering på 30 betyder att ljud hörs bra igenom materialet, medan en STC 

gradering på 60 betyder att ljud inte penetrerat materialet längre. [18] 

2.6.1 Definition och funktion av ljudabsorberande material 

Ett ljudabsorberande material är ett material som tar in (absorberar) energin från ljudvå-

gor som träffar dess yta. Ljudabsorberande material används som ett medium som för-

sämrar efterklangegenskapen av utrymmen eller objekt. Då ljudvågor träffar ett ljud-

absorberande material, som i detta fall är ett poröst fibröst material, händer två saker som 

bidrar till att ljudet blir svagare.  

1. Gasmolekylerna i luften vid ytan av materialet samt inne i materialets hålrum blir 

tvingade att vibrera. Då gasmolekylerna vibrerar förvandlas en del energi från 

ljudvågen till värme.  
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2. Energin från ljudvågorna tvingar fibrerna i materialet att vibrera. Detta leder också 

till att en del av energin från ljudvågen förvandlas till värme i det porösa materi-

alet.  

Dessa två fenomen bidrar alltså till att ljudvågorna blir svagare och en mindre andel av 

vågorna kan reflekteras tillbaka i form av eko. [19, p. 6227] 

2.7 Granskning av cellulosafibrernas längd 

I en laboratorieomgivning kan längden på cellulosafibrer rätt lätt utföras med hjälp av 

mikroskop och ett okulärt mikrometermikroskop. [20] Detta sätt är dock mycket mer 

tidskrävande och lägger mycket belastning på ögonen av den som använder mikroskopet. 

Repeterad användning av mikroskop, kan orsaka astenopi [20] och dålig hållning hos 

operatören. I längden är alltså inte mikroskopet ett gott val för längdmätning av cellulosa-

fibrer för en människa som operatör. Mikroskopet kan paras med en dator, och med hjälp 

av datorn lära en AI (artificiell intelligens) att mäta fibrernas längd. Snabbare och nog-

grannare än en människa någonsin kunde klara av. 

På grund av att laboratorier har tillgång till mikroskop redan färdigt, är mikroskopet det 

billigaste instrumentet att använda med tanke på kostnad av utrustning. I längden, däre-

mot, blir mikroskopet dyrare på grund av tiden som går åt att få fram den nödvändiga 

informationen. [20] 

Med tanke på hur långsam och hur mycket belastning mikroskopet orsakar till operatören, 

kan den inte användas i en industriell omgivning. I en industriell omgivning måste mät-

ningarna ske snabbt och noggrant. 
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3 ANALYS 

I detta kapitel tar skribenten en titt på informationen från föregående kapitlet samt ny 

information angående cellulosafibrer i ljudabsorberande tillämpning och analyserar den. 

I analysen är målet att komma till en slutsats då det kommer till återanvändning av cellu-

losafibrer inom produktion av kompositmaterial. 

3.1 Kvaliteten av återvunna cellulosafibrer som ljudabsorbe-
rande material 

Jämfört med traditionella material som används i isoleringsmaterial, fungerar cellulosa-

fibrer rätt så bra. Ett experiment gjordes på cellulosasmulor som var uppbyggda av råfiber 

från ett barrträd som heter Montereytall (Pinus radiata) för att mäta cellulosafibrernas 

förmåga att absorbera energi ur ljudvågor. För att också mäta effekten av luftfuktighet, 

mättes resultaten vid två olika fuktighetsnivåer. Fuktighetsnivåerna som ljudabsorbe-

ringsförmågan mättes vid var 0% och 69%. Först var cellulosamaterialet torkat i en ugn 

på 105oC tills ingen förändring i dess vikt längre kunde observeras. Materialet transpor-

terades sedan i lufttät förpackning och experimentet utfördes några minuter efter att 

materialet hade lämnat ugnen. I alla test som utfördes, hade materialet hällts in i provröret 

utan någon extra packning för att simulera en lösfylld applikation så bra som möjligt. [19, 

p. 6230] 

För att mäta cellulosafibermaterialets prestanda som ljudabsorberande material, mäts 

någonting som kallas för ljudabsorptions koefficient (sound absorption coefficient). För 

att mäta denna koefficient, användes standardmätnings metod för att mäta ett ljud absor-

berande materials prestanda. Metoden kallas för ”two-microphone transfer function 

method using a standing wave tube”. Uppmätning av överföringsfunktionen (insignal di-

viderat med utsignal) är mätt emellan två mikrofoner som är placerade platt mot väggen 

av det stående provröret. En högtalare placeras i ena ändan av provröret medan motsatta 

ändan täpps till. I figuren nedan är en bild på hur provrören ser ut. [19, p. 6231] 
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Figur 10. Figur a visar provröret tomt med mikrofonerna nere och högtalaren uppe. Figur b visar provröret fyllt med 
smulor av cellulosafiber. [19, p. 6232] 

Själva genomskinliga cylindern är 200 mm i längd och 50,8 mm i diameter. Materialet av 

tuber är polykarbonat (PC). Experimentet gjordes med olika mängder material som simu-

lerade olika tjocklekar av produkt. De olika tjocklekarna som testades var 25, 50, 75 och 

100 mm. På grund av att ljudet (eller ljudfrekvenserna) som kom ur högtalaren var slump-

mässiga, togs totalt 200 spektrala genomsnitt för att mäta överföringsfunktionen mellan 

de två mikrofonerna i provröret. Frekvenserna som testades var mellan 100 och 3000 Hz. 

[19, p. 6231] 
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Figur 11. Ljud absorberings koefficient för cellulosaprovbitar av olika tjocklekar;  ̶  0% luftfuktighet, - - 69% luftfuk-
tighet. [19, p. 6234] 

Resultaten av experimentet finns utsatt i graferna i figur 11. Det kan konstateras att i varje 

experiment finns det en klar skillnad på hur materialet beter sig under omständigheter där 

luftfuktigheten är 0% och då den är 69%. Det som också kan konstateras är att cellulosa-

fibrer som ljudabsorberande material fungerar bättre då det kommer till höga frekvenser. 

Däremot desto tjockare produkten är, förbättras också absorptionen av lägre ljudfrekven-

ser. 

Cellulosaisoleringsmaterial kan ha en NRC på upp till 0.8 beroende på ut uppbyggnaden 

av materialet och hur det är utlagt och en STC på till och med 70. Detta betyder att cellu-

losafibrer fungerar mycket bra som ljudisoleringsmaterial. [18] 

I en demonstration där isoleringsmaterial gjort av cellulosafibrer jämfördes med isole-

ringsmaterial gjort av glasfibrer, konstaterades det att ljudisolerings effektiviteten var 

mycket högre i isoleringsmaterialet av cellulosafibrer. Ljudkällan i demonstreringen var 
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ett larmsystem vars ljudnivå var 105db och ljudvågorna korta (högt ljud). Då larmsyste-

met i demonstrationen placerades in i ämbaret med glasfiberisolering, föll ljudnivån av 

larmsystemet ner till 75db utanför ämbaret då locket lades på. Detta är närmare normalt 

tal som är ungefär 60db. Ljudnivån föll alltså med cirka 29,69% ( "!
%#!

= 0,7142) med 

hjälp av glasfibrerna. Då larmsystemet sedan flyttades över till ämbaret med cellulosa-

isolering, föll ljudnivån av larmsystemet ner till bara 40db. 40db är ungefär lika med 

bakgrundsljud. Ljudnivån föll med cirka 62,9% ( &#
%#!

= 0,3809) med hjälp av cellulosa-

fibrer. Detta visar att cellulosaisoleringsmaterialet släppte igenom 46,3% mindre ljud-

energi än glasfiberisoleringsmaterialet. [21] 

En sak att lägga märke till här är det att ljudet från larmsystemet är väldigt högt i ton. 

Som konstaterats tidigare i kapitlet är ljudabsorberings förmågan mycket bättre hos cel-

lulosa då det kommer till högre toner. Lägre toner är svårare att absorbera med hjälp av 

cellulosafibrer om inte materialet är väldigt tjockt. 

 

Figur 12. Illustration på cellulosafibrer som ljudisolering. [18] 
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4 DISKUSSION 

Cellulosafibrer finns runt om i världen i många olika former. Det finns råfiber i naturliga 

källor och det finns återvunna källor i pappersprodukter. I dagens värld har vi mer och 

mer börja fokusera på att återanvända pappersprodukter så mycket som möjligt, så att vi 

inte skulle behöva använda oss alltid av naturliga källor av råfiber. 

Däremot är det viktigt att komma ihåg att överallt i världen är det inte ekonomiskt eller 

ekologiskt smart att använda sig av endast återvunna fibrer. Dessa länder är sådana som 

producerar och exporterar stora mängder pappersprodukter utomlands. Om dessa länder 

skulle vara tvungna att använda mer återvunna cellulosafibrer än vad de kan samla från 

närheten, skulle denna råvara måsta transporteras långa vägar. Detta ökar kostnader samt 

förstorar koldioxidavtrycket på cellulosaprodukten märkvärdigt. Beroende på detta är 

lönsamheten av att använda återvunna cellulosafibrer totalt bunden till geografisk posit-

ion och klimat. 

Då återvunna cellulosafibrer används i någon produkt är produktens kvalitet väldigt hög 

och i vissa fall nästan lika bra som en motsvarande produkt gjord av råfibrer. Detta är helt 

tack vare framsteg i återvinningsprocesserna som gjorts under senaste tid runt om i värl-

den. Idag kan cellulosafibrer återvinnas från sekundära källor och ha mekaniska egen-

skaper väldigt lik dom av råfiber. 

Återvunna cellulosafibrer är tack vare detta väldigt användbara i många olika industrier 

som kanske kunde tillämpa dessa. Pappersindustrin själv använder en stor del av åter-

vunna cellulosafibrerna för att producera nya pappersprodukter av dem. Andra industrier 

som producerar produkter där cellulosafibrer kan användas för andra ändamål än papper 

har också stor nytta av återvunna cellulosafibrer (om dessa kommer nära ifrån). Ett ex-

empel på en applikation där råfiber samt återvunna cellulosafibrer kan tillämpas är inom 

byggmaterial. Mer specifikt inom isoleringsmaterial. Cellulosafibrerna har visat sig ha 

mycket goda egenskaper inom ljud absorberande material och kan användas för ljudiso-

lering i byggnader till exempel.  

I dagens läge finns det företag som använder både råfiber och återvunna cellulosafibrer 

till ett antal olika applikationer. Ett antal företag runt världen har kommit underfund med 

hur bra mekaniska egenskaper cellulosafibrer har för isolering. Dessa företag tillverkar 

idag olika slags isoleringsprodukter av cellulosafibrer i olika format och av olika graders 

kvalitet.  
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5 SLUTSATS 

Cellulosafibrer tillverkas från naturliga källor (dessa kallas råfibrer) men kan tack vare 

framsteg i processteknologi också bra utvinnas från sekundära källor. Sekundära källor 

är redan åtminstone en gång använda pappersprodukter. 

Om fabriken där cellulosafibrer skall användas till någon produkt befinner sig relativt 

nära en sekundär källa, kan användning av denna sekundära källa av cellulosafibrer 

mycket väl löna sig av både ekonomiska och ekologiska skäl. 

Återvunna cellulosafibrerna kan tillämpas i många olika slags produkter. I detta arbete 

kom skribenten fram till att cellulosafibrerna har goda ljud absorberande egenskaper och 

kan bra användas i produktion av isoleringsmaterial. Dessa isoleringsmaterial används i 

dagens läge i till exempel väggar, golv och tak i byggnader.  
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