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Abstract 
 
 
The objective for this master’s thesis was to test and evaluate two methods for 
determining the content of tannin in a pinebarkextract. The methods used at Södra 
for this previously have not been specific enough, only the amount of polyphenolics 
have been measured. One of these methods is a test based on the Stiasny test and it 
determines the extracts ability to form a gel with formaldehyde. When this test was 
carried out it showed that the extract did not contain much tannin. The other method 
used at Södra measures the amount of polyphenolic substances with a 
spectrophotometer. The result from this method showed that the content were 50 %. 
 
One of the two new methods that were evaluated determines the amount tannin 
present in the extract because of tannins ability to form a complex with proteins. 
According to this method, the amount tannin in the extract were 42,5 %, and 19,4 % 
of this in the form of tannic acid. These results are credible on basis of previous 
information about the extract. 
 
The other method uses a RP- HPLC where ellagic and gallic acid were used as 
standards. The amount ellagic acid in the extract was determined to 0,06 %, but the 
result from gallic acid was inconclusive. 
 
Further analysis is necessary to evaluate the obtained results and the methods 
reliability.  
 
If the metods is to be used on a regular basis, my recommendation would be to start 
evaluating the protein-binding method because this would be easier and less time-
consuming than modifying the HPLC- method. The HPLC- method could on the other 
hand provide useful information about the extract, not only the amount tannin could 
be measured, but also which kind of tannin could be investigated.   

 



Sammanfattning 
 
 
Arbetets mål var att undersöka två metoder för kvantifiering av tannin i ett extrakt från 
granbark. Man har hos Södra tidigare använt sig av två olika analysmetoder, men 
dessa har bland annat inte varit tillräckligt specifika och endast gett information om 
halten polyfenoliska föreningar. Den ena kallas för geltest och mäter extraktets 
förmåga att bilda en gel då det blandas med formaldehyd. Den andra är en UV- 
metod för bestämning av grantannin. När dessa testades blev resultatet vid geltestet 
att provet hade en relativt låg halt tanniner. Resultatet från UV- metoden visade att 
halten polyfenoliska föreningar i provet var ungefär 50 %. 
 
En av de två nya metoderna som testades bygger på tanninets förmåga att binda till 
protein. Enligt denna metod innehöll extraktet ungefär 42,5 % tannin varav ungefär 
19,4 % tanninsyra. Dessa resultat stämmer bra överrens med tidigare uppgifter om 
extraktet. 
 
Med den andra metoden bestämdes med en RP-HPLC halten ellagsyra i provet till 
cirka 0,06 % genom att ellagsyra användes som standard. Försök gjordes även med 
gallussyra som standard men inga slutsatser om provets innehåll kunde dras från 
dessa resultat. 
 
Denna studie är ej tillräcklig för att dra några slutsatser angående metodernas 
tillförlitlighet utan detta måste studeras vidare. Det behövs även fler undersökningar 
för att säkerställa de resultat som erhållits.  
 
Genom detta arbete kan slutsats dras att om vidareutveckling av metoderna är 
aktuell bör först proteinbindningsmetoden undersökas då detta är relativt enkelt. 
HPLC- metoden skulle kunna bli ett värdefullt verktyg för att inte bara kvantifiera 
tannin i provet utan även undersöka vilka sorters tanniner det innehåller. Dock kräver 
denna metod mer arbete och vidareutveckling. 

 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ................................................................................................................. 2 

1.1 Bakgrund........................................................................................... 3 
1.1.1 Framställning av granbarksextrakt ............................................... 3 
1.2 Syfte.................................................................................................. 5 
1.3 Avgränsningar ................................................................................... 5

 
2. Tanniner ................................................................................................................. 6 

2.1 Hydrolyserbara tanniner .................................................................... 7 
2.2 Kondenserbara tanniner.................................................................... 8

 
3. Analysmetoder ....................................................................................................... 9 

3.1 Analysmetoder i bruk hos Södra Cell ................................................ 9 
3.1.1 Geltest............................................................................................ 9 
3.1.2 UV-metod för grantannin .............................................................. 11 
3.2 Nya analysmetoder ......................................................................... 12 
3.2.1 Proteinbindningsmetod................................................................. 12 
3.2.2 HPLC metod................................................................................. 16

 
4. Resultat ................................................................................................................ 18 

4.1 Resultat för analysmetoderna redan i bruk hos Södra Cell ............. 18 
4.1.1 Geltestet....................................................................................... 18 
4.1.2 UV-metod för grantannin .............................................................. 18 
4.2 Resultat för de nya analysmetoderna.............................................. 19 
4.2.1 Proteinbindningsmetod................................................................. 19 
4.2.2 HPLC-metod ................................................................................ 22

 
5. Diskussion ............................................................................................................ 26
 
6. Felkällor................................................................................................................ 28
 
7. Slutsats och rekommendation .............................................................................. 30
 

Referenser ............................................................................................ 31
 
8. Bilagor .................................................................................................................. 32 

8.1 Riskanalys för proteinbindningsmetod............................................. 32 
8.2 Riskanalys för HPLC- metod ........................................................... 35 
 

  
 
 
 

 



Karin Åkesson  Examensarbete VT 2009 
Linköpings tekniska högskola 
 
1. Inledning 
 
Detta arbete har gjorts på uppdrag av Södra Cell, och alla försök har utförts på 
driftlaboratoriet på Södra Cell Värö. 
 
Södra är en ekonomisk förening som ägs av ungefär 50 000 skogsägare runt om i 
landet. Verksamheten är uppdelad i fem bolag: Södra Skog, Södra Timber, Gapro, 
Södra Cell samt Södra Vindkraft.  
 
Inom Södra Skog köper man in virke och ser till att Södras industrier får råvaror. 
Södra Skogsenergi är ett bolag inom Södra Skog som tar hand om det biobränsle 
som koncernen tillverkar, och säljer det till värmeverk och industrier. 
 
Södra Timber har nu tio sågverk som främst producerar konstruktionsvirke och 
byggprodukter. Träindustri och bygghandel både i Sverige och utomlands är de 
största kunderna. 
 
Inom affärsområdet Gapro finns sex anläggningar i Sverige, fyra i Norge samt en i 
Danmark. Där tillverkas interiörprodukter såsom lister, paneler och golv i massivt trä. 
De har även avdelningar för utveckling och försäljning av sina produkter.1

 
Södra Cell tillverkar pappersmassa och har i nuläget fem massafabriker varav två 
stycken i Norge. Totalt har dessa bruk en kapacitet på 2,1 miljoner ton per år. Av 
massan kan många olika pappersprodukter tillverkas, som till exempel 
hushållspapper, tapeter, förpackningar, tidningar och mycket annat. Kraven på 
massan varierar beroende på vad den ska användas till och man har även utvecklat 
PulpService som är ett verktyg där kunderna lättare kan specificera sina krav och 
önskemål. 
 
Södras massabruk har under lång tid gjort stora satsningar för att kunna vara 
självförsörjande när det gäller el- konsumtion, och de hade år 2007 sammanlagt en 
kapacitet på 1,8 TWh. Man har då även ungefär 300 GWh över att sälja till det 
allmänna nätet. Man satsar inom Södra mycket för att få ett fungerande kretslopp 
med energin, och den energi som tillverkas inom Södra Cell är till 98 % baserad på 
förnybara källor. Den nyaste satsningen inom detta område är Södra Vindkraft som 
planerar att bygga vindkraftverk för att producera och sälja mer förnybar energi.2  
 
Södra Cell Värö är ett av bruken där man tidigt satsat mycket för att bli mer 
energieffektiva och miljövänliga och man är nu helt självförsörjande när det gäller el. 
Man har till exempel stora turbiner som drivs av ånga från sodapannan. 
Överskottsvärme från produktionen går till en närliggande tomatodling, men även till 
fjärrvärmenätet i Varbergs tätort. I Värö finns även sedan 2005 Södra Cells avdelning 
för forskning och utveckling där man kontinuerligt undersöker nya sätt att ta tillvara 
på och återvinna så mycket som möjligt i processen.3

                                            
1 S. Hedner Ahlqvist & Co och Södra, En presentation, Södra. Printinfo Bergs Kommunikation. 
2 Södra Cell, Södra (2008). Giv Akt Information AB.  
3 Södra Cell Värö, Människor, Miljö, Massa, Södra. Giv Akt Information AB.  

2 
 



Karin Åkesson  Examensarbete VT 2009 
Linköpings tekniska högskola 
 
 1.1 Bakgrund 
 
Hos Södra Cell pågår ett projekt där man försöker utvärdera om man skulle kunna, 
och om det skulle vara lönsamt, att utvinna tanniner från deras produktion. Det 
material tanninet skulle utvinnas från är barken från granar som de använder vid sin 
massaproduktion, barken används nu endast som bränsle vid förbränning. Projektet 
har pågått under en längre tid och man letar nu efter ett användningsområde som 
deras grantannin skulle passa bra för, och man har tagit kontakt med flera möjliga 
kunder inom olika områden. För att i stor skala kunna utvinna tanninet, och för att det 
ska bli lönsamt, behöver man grundligare undersöka halten tannin som utvinns från 
granbarken. Det är här detta arbete kommer in i bilden.  
 
För att analysera mängden tanniner i granbarksextraktet har man hos Södra Cell 
tidigare använt sig av främst två metoder. Den ena metoden mäter extraktets 
förmåga att bilda en fast gel med formaldehyd, vilket är beroende på mängden 
tanniner. Metoden har varit svår att jämföra med resultat från andra analyser, och har 
inte varit helt tillförlitlig. Den andra metoden som använts bygger på tanninets 
absorption i en spektrometer. Ingen av dessa båda metoder var tillräckligt specifik för 
Södras behov, och man ville därför undersöka andra alternativ.  
 
I detta arbete har två olika analysmetoder testats för att undersöka om någon av dem 
fungerar tillräckligt bra för att arbeta vidare med. Det finns i litteraturen flera olika 
analysmetoder för tanniner, men eftersom det finns så väldigt många olika sorters 
tannin är inte alla applicerbara för detta granextrakt. Många av metoderna kräver 
även användning av farliga kemikalier eller utrustning som inte finns hos Södra Cell 
Värö. Eftersom målet är en metod man lätt, snabbt och säkert kan genomföra vill 
man helst undvika arbete med farliga kemikalier. Det har gjorts vissa analyser för att 
ta reda på vad granextraktet består av, men det behövs ytterligare undersökningar 
för att med säkerhet veta vad granextraktet innehåller. 
 
Eftersom det inte är känt vilken sorts tannin som finns i extraktet är valet av standard 
besvärligt. Vid dessa analyser har ett inköpt extrakt från akacia använts, samt även 
inköpt tanninsyra, ellagsyra och gallussyra.  
 
 
 
 

1.1.1 Framställning av granbarksextrakt 
 

För att få fram granbarksextrakt från Södras timmer, tas först barken från 
inkommande råvara omhand och mals ned. Den malda barken fylls sedan på en 
kolonn, hett vatten på ungefär 60°C tillförs varvid tanninerna lakas ur barken. Då 
tanninerna lakats ur töms kolonnen och barken pressas och används som bränsle. 
Vattnet tas omhand och indunstas sedan, och på så sätt får man fram det 
granbarksextrakt som undersökts i detta arbete. Extraktet är i pulver form och är till 
färgen brun/röd och det luktar väldigt karaktäristiskt. Den bark som använts vid 
pilotanläggningen som körts vid Södra Cell Värö har kommit från träd i Varbergs- 
området.  
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Tanninerna bryts ned väldigt snabbt vilket innebär att det för bästa utvinning krävs att 
barken är färsk. Man har även gjort undersökningar för att få fram optimala 
extraktionsförhållanden, till exempel så har en bra tid, vattentemperatur samt ett 
förhållande mellan mängd vatten och gran testats fram. Man har även gjort försök 
med att utföra extraktionen med alkohol istället för vatten. Även om det visade sig att 
det kunde ge högre utbyte av tannin, så är det också väldigt många andra ämnen 
som följer med i större utsträckning. Eftersom Södra endast är intresserade av att 
utvinna tanninerna vill man inte få med de andra ämnena vid extraktionen. Detta 
gäller även då högre temperatur på vattnet testats, det följer helt enkelt med för 
mycket annat som inte är tanniner. Vid utvinningen av granbarksextraktet används 
inga tillsatser utan endast vatten behövs. 
 
Som sagt följer mer än tanninerna med vid extraktionen, så extraktet innehåller inte 
endast tannin. Enligt tidigare undersökningar består det till ungefär 64 % av 
polyfenoliska föreningar, 30 % kolhydrater samt 5-10 % mineraler. Vilken sorts 
kolhydrater samt mineraler som förekommer har också analyserats. Man har funnit 
att av kolhydraterna så är det glukos och galaktos som finns i högst halt, se tabell 1. 
För mineralerna har inte halterna bestämts, men de som förekommer finns 
sammanställt i tabell 2.4

 
 
 
Tabell 1 Halter av olika kolhydrater i granbarksextraktet 

 
Kolhydrat Ungefärligt innehåll 
Glukos 68 % 
Galaktos 17 % 
Arabinos 7 % 
Mannos 5 % 
Xylos 2 % 
Annan kolhydrat 1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 2 De mineraler som förekommer i granbarksextraktet 

 
 Mineraler som förekommer i extraktet

Kalium, Natrium, Kalcium, Aluminium, 
Kisel, Järn, Magnesium, Mangan, 
Kadmium, Bly, Svavel och Fosfor. 
 

 
 
 
 
 

 
4 Samtal med Åsa Forss, 2009-05-15 
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 1.2 Syfte 
 
Arbetets syfte var att ta reda på andra möjliga analysmetoder för tannin som fanns 
tillgängliga för att utvärdera vilka som skulle kunna vara applicerbara på Södras 
granbarksextrakt. Några av dessa skulle sedan väljas ut för att testas och undersöka 
om det var metoder som skulle kunna användas för regelbundna analyser för att 
kvantifiera mängden tannin i granbarksextraktet. 
 
Målet med undersökningen var att om möjligt hitta en snabbare, enklare och mer 
specifik metod för att analysera tannin än de som för tillfället används hos Södra. 
Arbetets syfte kan sägas vara att fungera som förberedande studie för att utröna om 
någon av de undersökta metoderna skulle vara värda att arbeta vidare med. Även 
riskanalyser gjordes för dessa två nya metoder. 
 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet har begränsats till att endast fungera som en förberedande undersökning för 
att få fram information om någon av metoderna kan vara värda att arbeta vidare med 
och eventuellt modifiera.  
 
Målet har främst varit att kvantifiera mängden tannin i granbarksextraktet, men även 
inneburit ( i och med HPLC-metoden) en undersökning om vilken sorts tannin som 
provet innehåller. Detta eftersom gallussyra och ellagsyra använts som standard i 
HPLC metoden. Anledningen till att till exempel tanninsyra inte använts som standard 
är främst på grund av att det är en mycket stor och komplex molekyl som lätt skulle 
kunna fastna i kolonnen.  
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2. Tanniner 
 
Tanniner har numera många användningsområden, och nya möjligheter undersöks 
kontinuerligt. Historisk sett har tanniner använts för att garva skinn och ordet tannin 
härstammar från det Keltiska ordet för ek, som var källan till de tanniner som man då 
använde till garvning.5 Inom främst traditionell kinesisk medicin samt i 
naturläkemedel används tanniner för dess sammandragande effekt, mot diarré, som 
diuretika, och som antiinflammatoriskt, antiseptiskt och som blodstillande läkemedel. 
Man har även funnit att de har viss antiviral-, antibakteriell- och antitumör effekt, och 
vissa tanniner har förmåga att selektivt inhibera HIV replikation.6,7. 
 
Det finns många olika sorters tanniner, och deras molekylvikt varierar från 300 upp till 
20000 D. Även definitionen av vilka ämnen som skall räknas som tanniner varierar 
kraftigt, och även uppdelningen av de olika typerna kan ske på många olika sätt.7 
Dock delas tanninerna oftast upp i två undergrupper, de hydrolyserbara och de 
kondenserbara tanninerna.8 Det finns även en grupp som kallas för komplexa 
tanniner.7
 
Tanniner är polyfenoliska föreningar som är lösliga i vatten och kan bilda komplex 
med bland annat proteiner, alkaloider och metaller.8 Det är detta som skiljer 
tanninerna från övriga polyfenoliska föreningar, det vill säga deras förmåga att binda 
till bland annat proteiner.5 På grund av denna egenskap kan tanniner även användas 
vid förgiftning av metaller samt alkaloider.7
 
I många växter fungerar tanninerna som skydd mot bland annat infektioner, insekter 
och herbivorer (det vill säga växtätande djur). Detta har man sett då skadade eller 
sjuka växter har ökat sin tanninproduktion.9

 
Tanniner används även bland annat i vin, öl och juice, dels för att göra dryckerna 
klarare och för deras antioxidanta egenskaper.7
 
 
 
 
 

                                            
5 A. E. Hagerman (2002). Tannin Chemistry http://www.users.muohio.edu/hagermae/tannin.pdf 
Hämtat 2009-02-18 
6 D. Wen, C. Li, H. Di, Y. Liao & H. Liu (2005). A universal HPLC Method for the Determination of 
Phenolic Acids in Compound Herbal Medicines [Elektronisk version]. Journal of Agricultural And Food 
Chemistry, 53, 6624-6629 (American Chemical Society) 
7 K. Khanbabaee, T. Ree (2001). Tannins: Classification and Definition [Elektronisk version]. Natural 
Products Reports, 18, 641-649 (The Royal Society of Chemistry) 
8 H. Heqvist (2001). Kondenserade tanniner och deras effekt på proteinmetabolismen i våmmen 
[Elektronisk version]. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård. 
9 J. Parkås (2008). Tannin-Struktur, egenskaper och användningsområden, Internrapport Södra Cell 
FoU 

6 
 

http://www.users.muohio.edu/hagermae/tannin.pdf


Karin Åkesson  Examensarbete VT 2009 
Linköpings tekniska högskola 
 

 

2.1 Hydrolyserbara tanniner 
 
De hydrolyserbara tanninerna finns främst i till exempel kastanj och ek, och har fått 
sitt namn för att de lätt kan hydrolyseras.8,9
 
Gallotanniner och ellagitanniner är två olika sorters hydrolyserbara tanniner. 
 
Gallotanninerna innehåller gallussyra (3,4,5-trihydroxibensoesyra, se figur 1) och är 
de enklaste av de hydrolyserbara tanninerna. Då gallotanninerna hydrolyseras avges 
gallussyra medan det är ellaginsyra som avges då det gäller ellagitanninerna.10 Detta 
på grund av att ellagitanninerna innehåller ellaginsyra (se figur 2), och är även den 
grupp med flest kända tanniner.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 Figur 1 Gallussyras struktur.   
Figur från A. E. Hagerman 
(2002) 

Figur 2 Ellagsyras struktur. 
Figur från A. E. Hagerman 
(2002)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 L. Jonsson (2007). Tanniner-vad är det? Hämtad från www.vininfo.nu 2009-04-22 
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2.2 Kondenserbara tanniner 
 
Kondenserade tanniner är oligomerer och polymerer av så kallade flavan-3-ol 
enheter (även kallade katekin enheter), se figur 3. Denna enhet är alltså byggsten i 
de kondenserade tanninerna som även kallas för proantocyanidiner.7 Det är på grund 
av att de kondenserade tanninerna bildas genom kondensation av två eller fler 
enheter som de har fått sitt namn.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Katekins struktur, figur från R. B. Rosales (1999) 
 
 
 
Det vanligaste är att de kondenserade tanninerna innehåller mellan 2 och 20 eller 25 
flavan-3-ol enheter, men det finns även de med flera hundra stycken. Detta innebär 
att molekylvikterna kan vara väldigt höga, men de vanligaste har molekylvikter mellan 
ungefär 2000 och 20000.11

 
De kondenserade tanninerna finns framförallt i växtriket och är de som till störst del 
förekommer i till exempel vindruvor, äpplen, te, olika baljväxter samt flera tropiska 
buskar och träd som till exempel Akacia.8 De finns även till stor del i granar, tallar och 
i ekbark.9
 
Under en lång tid har kondenserade tanniner ansetts vara ett oönskat ämne i foder 
till husdjur med mera. Denna klassning har på senare tid börjat omvärderats. Detta 
på grund av att man i undersökningar kommit fram till att en kost innehållande 
kondenserade tanniner ger ökad tillväxt och ullproduktion hos får, och dessutom 
ökad mjölkproduktion hos mjölkkor. För enkelmagade djur är däremot tanniner 
generellt inte bra och framförallt inte de hydrolyserbara då de kan vara direkt giftiga.  
 
 
 
 
 
                                            
11 R. B. Rosales (1999). Condensed tannins in tropical forage legumes: their characterization and 
study of their nutritional impact from the standpoint of structure-activity relationships 
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3. Analysmetoder 
 

3.1 Analysmetoder i bruk hos Södra Cell 
 
De metoder som nu används hos Södra är inte tillräckligt tillförlitliga, bland annat är 
de något ospecifika. En metod där man kvantifierar mängden tannin i provet sker 
med en spektrometer vid en våglängd där flera andra ämnen också ger absorption. 
Man kan därför inte vara säker på att det är just tanninet som ger upphov till 
absorptionen, eller om den störs av andra ämnen.  
 
Man har inte funnit geltestet lika tillförlitligt som UV-metoden och det har vid flera 
tillfällen varit svårt att hitta samband dem emellan. Man kunde till exempel vid ett 
tillfälle få hög halt tanniner med UV-metoden, men sedan inte någon geltid vilket 
skulle innebära en låg halt tanniner.  
 
 

3.1.1 Geltest 
 
Syftet med geltestet är att undersöka hur väl ämnena i granbarksextraktet reagerar 
med formaldehyd. Denna metod har använts sedan 1960-talet och kallas även för 
Stiasny test. Man har vid Södra Cell modifierat den ursprungliga metoden något. 
 
Den utrustning som behövs för testet är bland annat en värmemantel, rundkolv, 
vattenkylare med tillhörande slangar, kokstenar, provrör med gummipackning, 
termometer och en lång omrörare. Även ett stoppur samt en termometer behövs för 
att genomföra testet. 
 
De kemikalier som används är 35 % formaldehyd i metanol, 25 % natriumhydroxid 
samt tannin. Natriumhydroxiden tillsätts för att öka pH och därmed reaktiviteten. 
 
Tanninets torrhalt mäts och därefter beräknas och uppvägs den mängd formaldehyd 
och natriumhydroxid som skall användas. Den färdiga blandningen ska innehålla 7 % 
formaldehyd och 2 % natriumhydroxid.  
 
Då denna metod testades användes tannin från leverantören Bondtite vars torrhalt 
var 55 %. Mängden som vägdes upp var 20,5 g, vilket innebär att mängden tannin 
var 20,5*0,55 = 11,275 g. För att beräkna mängden formaldehyd som skulle 
användas togs 7 % av detta (eftersom lösningen skulle innehålla 7 % formaldehyd) 
och dividerades med 35 %, (enligt nedan), eftersom detta var koncentrationen på 
formaldehyden. 
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På samma sätt beräknades mängden natriumhydroxid som behövdes. Den skulle 
istället vara 2 % av torrhalten och hade en koncentration på 25 % vilket beräknades 
enligt nedan. 
 

 
 
Först vägs alltså tanninet upp och därefter tillsätts formaldehyden och efter det 
natriumhydroxiden. Omrörning krävs för att lösningen skall blandas ordentligt. 
 
Utrustningen kopplas ihop enligt figur 4 nedan. Rundkolven fylls till ungefär en 
tredjedel med vatten och kokstenarna läggs i. Värmemanteln sätts igång, och 
kylningen kopplas på. Då vattnet kokar fylls provröret (som hålls över vattenytan) upp 
till ungefär en fjärdedel med lösningen innehållandes tannin, formaldehyd samt 
natriumhydroxid. Termometern förs ned i provröret och när temperaturen når 60°C 
startas stoppuret. Då tas även termometern upp, och den långa omröraren sätts ned i 
provröret. Omrörning sker kontinuerligt tills lösningen stelnar, och då stoppas även 
tidsuret. Den tid det tog för lösningen att stelna från det att dess temperatur nått 60°C 
är den så kallade geltiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 Uppställning av utrustning för det så kallade geltestet. 
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3.1.2 UV-metod för grantannin 
 
Denna metod bygger på en metod som ursprungligen utvecklats av Roux 1951 som 
sedan omarbetats av Pizzi 200112 och sedan vidare av Åsa Forss och Kristina 
Jaensson vid Södra Cell FoU.  
 
Kalibreringen görs med akaciatannin i pulverform, som köpts in från leverantören 
Bondtite och enligt Pizzi och Roux har den en halt av polyfenoliska föreningar på 
ungefär 60 %. Torrhalten på detta pulver beräknas vara närmare 100 %. Mätnigarna 
gjordes vid 280 nm. 
 
En stamlösning av akaciatanninet bereddes genom att väga upp 1 g akaciapulver 
som löstes i 1 liter vatten. Av denna stam togs sedan 2,8 ml till en lösning av 25 ml 
0,2 % natriumbisulfit och 25 ml vatten. Denna lösning gav en absorption på 0,0 då 
UV-intrumentet nollats med 0,0084 % bensoesyra. 
 
Sedan tillreddes 10 kalibreringspunkter med en koncentration av akaciapulver på 
mellan 0 och 90 mg/l. Dessa lösningar bereddes i 50 ml kolvar och till alla sattes 2,8 
ml av akaciatanninstammen för att kompensera för ett annars negativt 
absorptionsvärde. Den totala mängden tillsatt akaciatanninstam för varje lösning 
visas i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3 Total mängd akaciatanninstam i respektive kalibreringslösning. 

Koncentration 
(mg/l) 

Total mängd 
akaciatanninstam (ml) 

0 2,8 
10 3,3 
20 3,8 
30 4,3 
40 4,8 
50 5,3 
60 5,8 
70 6,3 
80 6,8 
90 7,3 
 
 
För att bereda granextraktsprovet vägs cirka 250 mg upp och löses sedan i 250 ml 
vatten. Av denna lösning tas 2 ml som sätts till en 100 ml kolv som även innehåller 
2,8 ml av akaciatanninlösningen (det vill säga från stamlösningen på 1 g/l, även här 
för att ta ut ett negativt absorptionsvärde). Sedan späds lösningen till 50 ml med en 

                                            
12 M.-L. Antoine, C. Simon, A. Pizzi, (2003), UV Spectrophotometric Method for Polyphenolic Tannin 
Analysis [Elektronisk version], Journal of Applied Polymer Science, 91, 2729-2732 (Wiley Periodicals, 
Inc) 
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lösning med 50 % vatten, 50 % natriumbisulfit. Natriumbisulfiten tillsätts för att 
förhindra oxidation av tanninet. 
 
Det är viktigt att lösningen med natriumbisulfit görs ny inför analysen eftersom den 
vid lagring samt kalla temperaturer ökar sin absorption. Vid normala förhållanden ger 
den ingen absorption vid 280 nm. 
 
 

3.2 Nya analysmetoder 
 
Efter att ha testat de två metoder som nu används hos Södra Cell för kontroll av 
granbarksextraktet gjordes mer efterforskningar och till en början undersöktes en 
metod som bygger på tanninets förmåga att binda till protein. Till denna metod 
användes inköpt tannin från akacia från leverantören Bondtite som standard. Enligt 
tidigare uppgifter hade detta akaciatannin en halt av tanniner på ungefär 60 %. 
Kalibreringskurva gjordes även med inköpt tanninsyra för denna metod. Därefter 
testades en HPLC- metod där två av de ämnen man misstänkt finns i granextraktet 
användes som standarder, ellagsyra samt gallussyra.  
 

3.2.1 Proteinbindningsmetod 
 
Den metod som följts är utarbetad av Hagerman5 och bygger på tanninets förmåga 
att binda till protein. Både de kondenserbara och de hydrolyserbara tanninerna kan 
mätas med denna metod då de binder till proteinet Bovine Serum Albumin (BSA). 
När protein-tannin komplexet bildats löses det i en lösning av trietanolamin (TEA) och 
natriumdodekylsulfat (SDS). Till detta sätts sedan en järnkloridlösning som binder till 
protein-tannin komplexet och bildar ett färgat komplex som sedan kan mätas med 
spektrometer. Absorptionen mäts vid 510 nm.  
 
Lösningar tillreddes enligt följande: 
 
Buffert A: 11,4 ml koncentrerad ättiksyra samt 9,86 g NaCl löstes i vatten och pH 

justerades till 4,9 med hjälp av NaOH och lösningen fick sedan en 
slutvolym på 1 liter. Bufferten hade då en koncentration av ättiksyra på 0,2 
M och 0,17 M NaCl. Lösningen förvarades i mätkolv i kylskåp. 

 
BSA:   En 1 mg/ml lösning av BSA i bufferten tillreddes genom att lösa 0,1 g BSA i 

100 ml av bufferten. Lösningen förvarades i mätkolv i kylskåp. 
 
SDS/TEA: I 50 ml trietanolamin löstes 10 g SDS och lösningens slutvolym justerades 

till 1 liter med avjonat vatten. Även denna lösning förvarades i mätkolv i 
kylskåp. 

 
FeCl3: En 0,01 M HCl lösning bereddes genom att blanda 0,83 ml koncentrerad HCl 

med vatten till en slutvolym på 1 liter. I denna lösning tillsattes 1,62 g järnklorid 
som löstes och den fick sedan stå över natten. Därefter filtrerades lösningen 
genom ett filterpapper (nr 1) innan den kunde användas. 
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Standardkurvor upptogs för både akaciatannin och för ren tanninsyra. 
Koncentrationer på mellan 1000 och 3500 mg/l befanns att passa akaciatanninet 
medan det för ren tanninsyra var bäst med koncentrationer mellan 200 och 600 mg/l. 
Både akaciatanninet och tanninsyran löstes direkt i vatten. 
 
För att protein-tannin komplexet skulle bildas sattes 4 ml BSA-lösning i 15 ml-provrör. 
Sedan tillsattes 2 ml av de olika tanninlösningarna till varje provrör och lösningen 
blandades direkt då tanninet tillsatts. Ett exempel på hur lösningen kunde se ut då 
ses i figur 5, som är taget vid akaciakalibrering och där man ser att lösningen redan 
är på väg att bilda fällning. De lösningar med ren tanninsyra stod sen i 15 minuter i 
rumstemperatur, medan de gjorda av akacia samt granextrakt stod i kylskåp i ungefär 
24 timmar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 Prov då akaciatannin satts till BSA-lösning 

 
När reaktionen fått tid att ske (exempel på hur detta kan se ut ses i figur 6) 
centrifugerades alla prov i 15 minuter vid 3000 x g.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 6 Prov då fällning bildats 
 

 
Efter centrifugeringen hälldes supernatanten bort och pelleten som bildats löstes i 8 
ml av SDS/TEA lösningen. Sedan tillsattes 2 ml järnkloridlösning varvid provet direkt 
blandades med en homogenisator. Proverna stod sen ytterligare 15 minuter innan 
absorptionen lästes i spektrometern. Exempel på hur proverna kunde se ut då ses i 
figur 7. Som blank användes SDS/TEA lösning med tillsatt järnkloridlösning som 
bereddes på samma sätt som de övriga proven. 
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 Figur 7 Prov precis innan mätning i spektrometern
 

 
Vilken koncentration av gran- akacia samt tanninsyra som skulle användas för att få 
lagom mycket fällning i det första steget var det första som testades ut. Om 
koncentrationen var för låg så bildades ingen fällning och efter centrifugeringen fanns 
då inget kvar att arbeta vidare med. Det kunde även vara så att det fanns fällning, 
men som inte syntes med blotta ögat, men det blev då så liten absorption i det sista 
steget att det blev för stor osäkerhet i mätningarna. Blev koncentrationen däremot för 
hög så bildades mycket fällning. Då var problemet att absorptionen blev för hög. Det 
var även så att dessa värden var olika för både gran, akacia samt tanninsyra proven. 
Men då ett lagom intervall hittats för alla ämnen gjordes kalibrering med tanninsyra 
samt med akaciatannin. 
  
En stamlösning av tanninsyra bereddes genom att 0,2 g sattes till 200 ml vatten. 
Detta gav alltså en koncentration på 1 g/l. Kalibreringslösningarna hade 
koncentrationer mellan 200 och 600 mg/l och tillreddes enligt tabell 4 nedan. 
 
 
Tabell 4 Beredning av lösningar för tanninsyrakalibrering 

Provnamn Slutvolym (ml) Mängd stam (ml) Slutkonc. (mg/l) 
200 50 10 200 
250 100 25 250 
300 50 15 300 
350 100 35 350 
400 25 10 400 
500 50 25 500 
560 25 14 560 
600 25 15 600 
 
 
Kalibrering med akaciatannin gjordes genom att 2 g akaciatannin sattes till 200 ml 
vatten vilket gav lösningen en koncentration på 10 g/l. Att akaciatanninet endast 
innehåller cirka 60% tannin kompenserades i ett senare steg. Kalibreringslösningarna 
hade koncentrationer på 1000 till 3500 mg/l och bereddes enligt tabell 5. 
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Tabell 5 Beredning av lösningar för akaciatanninkalibrering 

Provnamn Slutvolym (ml) Mängd stam (ml) Slutkonc. (mg/l) 
1000 100 10 1000 
1500 100 15 1500 
2000 50 10 2000 
2500 100 25 2500 
3000 50 15 3000 
3500 100 35 3500 
 
 
Granprover tillreddes också genom en stamlösning. Denna hade en koncentration på 
20 g/l eftersom 1 g granbarksextrakt sattes till 50 ml vatten. Prover tillreddes från 
denna stam enligt tabell 6. 
 
 
Tabell 6 Beredning av granextraktsprov 

Provnamn Slutvolym (ml) Mängd stam (ml) Slutkonc. (mg/l) 
2G 25 2,5 2000 
4G 25 5 4000 
2G.1 25 2,5 2000 
2G.2 25 2,5 2000 
 
 
 
Den buffert som proteinet löstes i har pH 4,9 vilket skulle gynna bildandet av 
komplexet. Men enligt en undersökning gjord av Gao, X., Ge, Shuntian med flera bör 
pH ligga under 4,7 för optimal bildning av komplexet. De har undersökt skillnaden i 
ett pH intervall på 2,0 till 6,0 och kommit fram till att det optimala är pH 4,1. Dessa 
undersökningar har i och för sig skett vid en temperatur på 37 °C, vilket är relativt 
högt i jämförelse med rumstemperatur vid vilken denna undersökning skett då det 
gäller ren tanninsyra. Vid analys av akacia samt granextrakt har komplexet bildats vid 
kylskåpstemperatur.13 Enligt en undersökning gjord av Papadopoulou, A. samt 
Frazier, R.A., där komplexet bildats i en kapillärelektrofores-kolonn spelar pH ingen 
signifikant roll i bildandet av protein-tannin komplexet. I undersökningen har pH 
varierat mellan 3,8 till 6,0.14

 
 
 
 
 

                                            
13 X. Gao, S. Ge, Q. Cai, K. Zeng & C. A. Grimes (2008). Kinetic study on the interaction between 
tannin and bovine serum albumin with a wireless magnetoelastic biosensor [Elektronisk version]. 
Sensors and Actuators B, 129, 929-933 (Elsevier B.V.) 
14 A. Papadopoulou, R. A. Frazier (2004). Characterization of protein-polyphenol interactions 
[Elektronisk version]. Trends in Food Science & Technology, 15, 186-190 (Elsevier Ltd.) 
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3.2.2 HPLC metod 
 
Eftersom detta arbete endast kan fungera som en ”förundersökning” valdes en 
isokratisk HPLC-metod trots att en med gradient förväntades ge bättre upplösning 
och säkrare resultat då det till exempel skulle kunna ge bättre separation av toppar. 
Den metod som använts finns beskriven av Hagerman5. Den kolonn som användes 
var en Reversed Phase C-18 kolonn med mått på 4,6 mm x 25 cm från Kromasil och 
även med en förkolonn med samma stationärfas. Mobilfasen bestod av 80 delar 1% 
ättiksyra, 20 delar acetonitril. Flödet var 1 ml/minut och varje körning tog 20 minuter 
då de första proverna körts i över 40 minuter för att försäkra att inget fastnade i 
kolonnen och kunde störa efterföljande analyser.  
 
Eftersom det finns många olika sorters tanniner valdes två ut för att göra 
standardkurvor av för att sedan se om just de fanns i granbarksextraktet. Dessa två 
var gallussyra och ellagsyra. Då gallussyran är ljuskänslig bereddes den omedelbart 
före analys och lösningarna bereddes i kolvar med aluminiumfolie runt. Ellagsyra är 
väldigt svårlösligt och bereddes därför i 10 ml 1 M NaOH innan mätkolven fylldes 
med vatten. Trots detta ville inte allt lösa sig, utan det var lite fällning kvar på botten. 
Dock var den vid flera tillfällen helt upplöst när den stått i rumstemperatur några 
timmar.  
 
Kalibreringskurva togs upp med hjälp av lösningar med koncentration på 0, 20 
respektive 50 mg/l. Samma intervall användes till både ellagsyra och gallussyran. 
Alla prover filtrerades innan de injicerades i HPLC:n. 
 
Detektionen skedde med en UV detektor där man kunde välja olika våglängder, men 
beräkning av areornas toppar gjordes endast på en av dem. Det valdes då att 
areorna skulle räknas vid 260 nm, men instrumentet visade även kromatogrammen 
för detektion vid 280 nm. Detta grundades på resultatet av de första proven där 
responsen var som minst två gånger så stor vid 220 nm. Till exempel var responsen 
på ellagsyra i ett prov, vid 220 nm, 0,0200 enheter medan det för samma prov vid 
280 nm endast gav en respons på 0,0032 enheter. 
 
Uppgifterna om vilken våglängd som skulle vara optimal för detektion av tanninerna 
skiljde sig mellan olika källor. Därför togs spektrum upp för gallussyra, ellagsyra samt 
för ett granprov i spannet 200 till 400 nm. I figur 8 nedan syns gallussyran som den 
gröna kurvan, granprovet som svart och ellagsyra som den röda. Man såg då tydlig 
att gallussyran hade väldigt låg absorption vid den högre (det vill säga 280 nm) av de 
två våglängder som valdes för detektion. Därför valdes vid de sista analyserna 260 
nm som den andra våglängden att mäta vid. Att den huvudsakliga detektionen 
gjordes vid 220 nm berodde på att alla ämnen absorberade högt vid denna, och på 
detta sätt kunde även alla resultat från HPLC analyserna jämföras. Dock skiljde 
koncentrationen på proverna något då spektrum upptogs, gallussyran samt 
ellagsyran var på 5 mg/l. Granprovet däremot hade en koncentration på 20 mg/l 
eftersom det förväntades ge en för liten respons annars. 
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Figur 8 Spektrum för gallussyra (grön kurva), grantannin (svart kurva) samt ellagsyra (röd kurva) 
upptaget mellan 200 och 400 nm
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4. Resultat 
 
Nedan redovisas resultat för de metoder som redan finns i bruk hos Södra Cell, samt 
de två nya metoder som testats. 
 

4.1 Resultat för analysmetoderna redan i bruk hos Södra Cell 
 
De metoder som redan är i bruk hos Södra Cell testades med hjälp av handledare för 
att jag skulle förstå hur de arbetade med tanninerna nu, samt att ett värde på 
tanninhalten skulle tas fram så att resultaten kunde jämföras mellan de olika 
metoderna.  
 
 

4.1.1 Geltestet 
 

Då geltestet genomfördes blev resultatet att granprovet inte fick någon geltid. Då 
stoppuret gått över en viss gräns klassas provet som att inte ha någon geltid, och i 
vårt fall väntade vi dessutom över den gränsen, men trots detta stelnade gelen inte. 
Granprovet innehåller alltså enligt detta test väldigt lite tannin. 
 
 

4.1.2 UV-metod för grantannin 
 

Kalibreringskurvan för UV-analysen för grantannin som gjordes ses nedan i figur 9.  
  
Granprovets absorption var 0,1470 och genom kalibreringskurvan för UV-analysen 
för grantannin motsvarade det en koncentration på 16,3 mg/l, detta beräknat med 
hjälp av kalibreringskurvans ekvation (y = 0,0074x + 0,0267). Eftersom den 
akaciatannin som användes vid kalibreringen endast innehöll ungefär 60 % tannin 
motsvarar det att granprovets koncentration var 9,78 mg/l. Mängden tannin i den 
lösning som mätningen gjordes på beräknades då genom att 9,78 mg/l dividerades 
med 1000 och sedan multiplicerades med 100 ml då detta var lösningens volym. 
Granextraktets mängd i denna lösning beräknades till 2 mg då 250 mg extrakt sats till 
250 ml, och sedan togs 2 ml av detta till den slutgiltiga lösningen på 100 ml. Eftersom 
både mängden tannin och mängden granextrakt i lösningen var känd kunde nu 
halten tannin i extraktet beräknas genom att mängden tannin dividerades med 
mängden extrakt. Resultatet blev då att halten tannin i extraktet var 48,5 %. Då 
extraktets torrhalt sedan innan bestämts till 97 % leder det till att halten tannin i 
provet blir ungefär 50 % enligt denna metod. 
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Figur 9 Kalibreringskurva för UV-metod för grantannin 

 
 
 

4.2 Resultat för de nya analysmetoderna 
 

4.2.1 Proteinbindningsmetod 
 
Kalibreringskurva för kalibrering med tanninsyra ses i figur 10 medan den för 
akaciatannin ses i figur 11.  
 
 

 
Figur 10 Kalibreringskurva för tanninsyra 
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Figur 11 Kalibreringskurva för akaciatannin 

 
Granproverna som testades hade en koncentration på 2 respektive 4 g/l och 
resultaten för dessa redovisas i tabell 7. I tabellen ses även den uträknade 
koncentrationen tannin enligt ekvationen för tanninsyrakalibreringen. 
 
 
Tabell 7 Resultat för granprover, samt deras koncentration enligt tanninsyrakalibreringen 

Provnamn Abs. (510 nm) Abs.(510 nm) Abs.(510 nm) Medel abs. x (g/l) 
Gran 2G 0,426 0,427 0,427 0,426 0,4
Gran 4G 0,831 0,831 0,832 0,831 0,6
Gran 2G.1 0,467 0,469 0,468 0,468 0,4
Gran 2G.2 0,449 0,449 0,451 0,450 0,4

 
 
Mängden tannin som finns i den lösning som absorptionen är mätt på beräknades 
genom att använda koncentrationen i provet enligt ekvationen, samt hur stor volymen 
på det provet var. Som till exempel för G2 har mängden tannin i den 25 ml kolv som 
lösning tagits från beräknats genom dess tanninkoncentration, som i sin tur 
beräknats från ekvationen för tanninsyrakalibreringen vilket var 386,6 mg/l. Det blir 
då 386,6/1000 för att få det i ml, sen multiplicerat med 25 eftersom det var 25 ml 
lösning. Då blir det sammanlagt 9,7 mg tannin i G2 lösningen. 
 
Mängden av det uppvägda granextraktet i denna lösning beräknades också, då 
genom att använda stamlösningens koncentration. För lösningen var gjord med 2,5 
ml stam med koncentrationen 0,02 g/ml. Mängden granextrakt i G2 blev då 
(2,5*(0,02*1000))= 50 mg. Då granextraktets torrhalt sedan innan bestämts till 97 % 
innebär det att det var 48,5 mg granextrakt i G2. 
 
Detta innebar att det i 48,5 mg granbarksextrakt fanns 9,7 mg tannin. Halten tannin i 
extraktet beräknades då genom 9,7/48,5 = 0,2. Det vill säga att cirka 20 % av 
granbarksextraktet var tannin. Eftersom det är samma granprov som använts i de två 
kalibreringskurvorna har det för akaciakalibreringen beräknats på precis samma sätt.  
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Halten tannin i granproverna enligt tanninsyrakalibreringen redovisas i tabell 8. 
Medelvärde för tanninhalten i granproven enligt tanninsyrakalibreringen blir då 
ungefär 19,4 % enligt tabell 8. 
 
 
Tabell 8 Resultat för granproverna genom tanninsyrakalibrering 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultatet för beräkningarna enligt akaciatanninkalibreringen redovisas i tabell 9, och 
granextraktets tanninhalt bör vara ungefär 42,5 % vilket är medelvärdet för de prover 
som analyserats. 
 
 
Tabell 9 Resultat för granproverna genom akaciatanninkalibrering 

Provnamn x (g/l) % Tannin i provet
Gran 2G 0,8 40,7
Gran 4G 1,6 41,2
Gran 2G.1 0,9 45,0
Gran 2G.2 0,8 43,1

 
 

Provnamn x (g/l) % Tanninsyra i provet 
Gran 2G 0,4 19,9
Gran 4G 0,6 15,8
Gran 2G.1 0,4 21,1
Gran 2G.2 0,4 20,6
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4.2.2 HPLC-metod 
 
Ett problem vid arbetet med HPLC- metoden var att topparnas retentionstid varierade 
något. Med de första testerna bestämdes ellagsyrans retentionstid till 5,5 minuter och 
datorprogrammet ställdes in på att leta efter toppar med retentionstid på 5,5 minuter 
med ett så kallat fönster på 0,3 minuter. Detta innebar att toppar inom detta intervall 
räknades som ellagsyra. Då kalibreringen kördes varierade toppens retentionstid 
mellan 5,642 och 5,708 minuter. I kromatogrammen fanns inga andra toppar, och 
väldigt lite störningar. När granprover samt akaciatanninprover kördes blev 
kromatogrammen som väntat inte lika tydliga. Dessa prover är inte alls lika rena som 
standarderna, utan innehåller många olika ämnen.  I kromatogrammen för dessa var 
det svårare att se en tydlig, definierad topp för ellagsyran. Retentionstiderna 
varierade ännu kraftigare. Dessutom var troligtvis koncentrationen väldigt mycket 
lägre, och störningarna blev då mer märkbara. Det var även så att det fanns flera 
olika toppar med liknande retentionstid, vilket gjorde det svårt att peka ut en speciell 
som ellagsyra. Tyvärr gjorde detta att endast två av de prover som kördes kan sägas 
ha gett utslag för ellagsyra. Dessa prover hade båda toppar med en retentionstid 
väldigt nära 5,7 vilket ansågs kunna räknas som ellagsyra. Proverna som detta rörde 
hade en större injektionsvolym än de andra, vilket kan tyda på att det i de andra 
proverna var för liten mängd ellagsyra för att det skulle kunna detekteras. 
 
Det var även så att de toppar som syntes i de prover som beräkningarna grundar sig 
på var väldigt små i jämförelse med de som fåtts vid kalibreringen. Till och med i ett 
vattenprov som kördes var arean större vid den nämnda retentionstiden än vad den 
var i gran- och akaciaproven. Därför gjordes fler kontroller med endast vatten, och då 
blev resultatet att det inte fanns någon topp att räkna med, det vill säga att arean 
räknades som noll. När man då beräknade ett medelvärde på arean för vattenproven 
blev detta värde i flera fall lägre än de areor som gran- respektive 
akaciatanninproverna gav upphov till.  
 
I figur 12 visas kromatogrammet för ellagsyran vid 20 mg/l, och topparna som syns i 
början uppkommer på grund av vattnet alternativt injiceringen, medan den högra 
toppen är ellagsyran. Figur 13 visar ett exempel på hur ett vattenprov kunde se ut, 
där vi ser samma toppar i början som i provet med ellagsyra.  
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Figur 12 Kromatogram för ellagsyra 20 mg/l 

 
 

 
Figur 13 Kromatogram för ett vattenprov 

 
 
Resultaten för kalibreringen med ellagsyran sammanställs i tabell 10, och tillhörande 
kurva i figur 14. I alla kalibreringslösningar injicerades 50 µl prov till HPLC:n. För att 
lättare kunna använda resultatet vid bestämning av mängd tannin i granproven, 
beräknades mängden injicerat tannin, vilket även syns i tabellerna. Vi kan där även 
se skillnaden på retentionstiderna för de olika kalibreringslösningarna. 
  
 
Tabell 10 Resultat för kalibrering med ellagsyra 

Koncentration (mg/l) Mängd injicerat tannin (mg) Area Retentionstid (min) 
0 0 857 5,708 
20 0,001 2722029 5,692 
50 0,0025 6903372 5,642 
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Figur 14 Kalibreringskurva för ellagsyra, beräknad med mängd injicerat ellagsyra 

 
 
När det gäller gallussyran uppkom ett annat problem. Då de första proven med 
gallussyra kördes sågs en topp som förmodades vara gallussyran. Denna hade en 
retentionstid på 3,2 minuter, och det så kallade fönstret ställdes in på 0,2 minuter. 
Även en topp på 2,9 minuter troddes kunna vara gallussyra, så dessa två toppar 
letade datorprogrammet efter. Problemet var att den topp som räknades som 
gallussyra låg väldigt nära vattentoppen. Antingen var det så att topparna 
samkromatograferade, eller också missbedömde vi kromatogrammen och ingen topp 
fanns att se för gallussyran. Det var nämligen även på de första testen svårt att 
urskilja exakt var toppen var då den gick ihop med vattentoppen. Detta innebar att de 
areor som beräknades vid gallussyrakalibreringen troligtvis endast beror av 
vattentopparna, vilket leder till att någon kvantifiering av gallussyra i gran eller 
akaciaproven inte var möjlig. 
 
Gran- och akaciaproven hade alla en koncentration på 100 mg/l. 0,050 g vägdes upp 
och sattes till 50 ml, av detta togs sedan 10 ml och sattes till 100 ml. Mängden 
granextrakt i det prov som injicerades i HPLC:n beräknades genom 0,05 g/50 ml = 
0,001 g/ml i första stammen. Av detta var det 10 ml som togs till det som injicerades, 
det vill säga 0,001 g/ml *10 ml = 0,01 g i totalt 100 ml. Om det sedan var 100 µl som 
injicerades så var det alltså 0,01 g/100 ml =0,0001 g/ml = 1*10^(-7) g/µl. 1*10^(-7) 
g/µl multiplicerat med 100 ger att totalt injicerades 0,010 mg granextrakt. 
 
Med hjälp av ekvationen från kalibreringskurvan beräknas sedan mängden av det 
injicerade som var ellagsyra. Detta innebar att både mängden extrakt som injicerats 
samt hur mycket ellagsyra det motsvarade var känt. Därefter beräknades halten 
genom att dividera mängden ellagsyra med mängden extrakt. Resultatet är 
sammanställt i tabell 11. 
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Tabell 11 Resultat samt beräkning av ellagsyrahalten i prover 

Provnamn Mängd injicerat 
extrakt (mg) 

Area Mängd injicerat ellagsyra 
enligt kal.kurva (mg) 

% 
Ellagsyra 

Gran 100 µl 0,010 2135 5,67*10^(-6) 0,057 
Akacia 100 µl 0,010 2154 5,67*10^(-6) 0,057 

 
 
Eftersom det i granprovet var svårt att kvantifiera mängden ellagsyra på grund av för 
små toppar gjordes även försök med att tillföra ellagsyra till granprovet. Mängden 
ellagsyra som då tillsattes motsvarade en koncentration på 50 mg/l. Det var alltså 
den koncentration som vid kalibreringen gett tydligt utslag. 
Granextraktskoncentrationen var lika stor som i de övriga granproven. Resultatet 
förväntades då bli en tydlig topp, med en area likt den som syntes vid kalibreringen, 
och helst något större vilket skulle bero på mängden ellagsyra i granprovet. Denna 
hypotes visade sig vara felaktig då det i kromatogrammet inte syntes någon topp alls. 
Vad detta kan bero på har inte undersökts närmare, men det skulle kunna tänkas att 
ämnena inte längre förekommer i samma form längre, vilket gör att någon topp för 
ellagsyra inte syns. 
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5. Diskussion 
 
En klar fördel som proteinbindningsmetoden har över UV-metoden för grantannin är 
att det nu endast är tanninerna som analyseras. I den äldre metoden är det alla 
polyfenoliska föreningar som detekteras, och man får då troligtvis ett lite för högt 
värde. Enligt UV-metoden för grantannin var halten tanniner i granbarksextraket 50 
%, vilket jämfördes med de värden jag fått fram genom att använda de två nya 
metoderna. Vid analys med proteinbindningsmetoden blev halten ungefär 42,5 % 
(medelvärde av de prover som analyserats). Detta är ett tecken på att det kan finnas 
flera olika polyfenoliska föreningar i granbarksextraktet som inte är tanniner och 
därför inte detekteras i proteinbindningsmetoden. Genom att använda den 
sistnämnda metoden bör man alltså få ett mer trovärdigt värde. 
 
Södra Cell har sedan innan även skickat sitt granbarksextrakt till en firma som heter 
Silva Team för analys. Enligt deras resultat innehåller provet ungefär 45 % tannin, 
vilket stämmer bra överrens med det resultat som fåtts genom 
proteinbindninganalysen. Det är även så att det laboratoriet är inriktat mot garveri- 
branschen och det är därför mycket möjligt att även de använt sig av en analysmetod 
som bygger på tanninets förmåga att binda till protein. Det är nämligen denna 
egenskap som gör att tanninerna så kallat garvar skinnet.  
 
För att utvärdera denna metod ordentligt hade man behövt testa många fler prov för 
att undersöka till exempel dess felgränser. Det hade även varit intressant att 
kontrollera de olika stegen i metoden för att se var möjliga variationer kan uppstå, 
och vad som är viktigt för att metoden ska ge stabila resultat. 
 
En av nackdelarna med proteinbildningsmetoden är tidsåtgången. Detta beror främst 
på att granproven måste stå i ungefär 24 timmar innan man kan fortsätta med 
analysen. Det är också så att metoden är något omständig, och det är relativt många 
steg som måste göras (i alla fall om man jämför med till exempel UV-metoden för 
grantannin). Det går åt ungefär 24 timmar plus 15 minuter i två olika omgångar före 
mätning med spektrometern. Detta innebär att det krävs en del planering för att få det 
att fungera bra i den dagliga verksamheten. 
 
Vid beredning av järnkloridlösningen skulle den enligt metodbeskrivningen först stå i 
flera timmar och sedan filtreras genom ett fint filter. Så vill man göra en analys bara 
på ett prov någon enstaka gång bör man räkna med att detta moment tar en del tid, 
även om filtreringen gick väldigt snabbt (en liter lösning kunde lätt filtreras på ungefär 
en halv timme). Även beredning av flera andra lösningar krävs.  
 
Innan man börjar använda denna metod kontinuerligt bör vissa saker undersökas 
närmare. Till exempel bör man se hur nya de lösningar man använder behöver vara 
för att inte påverka resultatet. Redan under dessa försök sågs en relativt stor 
förändring i blankprovets absorption, vilket skulle kunna vara ett tecken på att 
SDS/TEA- eller järnklorid- lösningen förändrats, eller möjligtvis båda två.  
 
När det gäller resultaten från HPLC metoden så är det endast ellagsyran som jag 
anser man kan dra någon riktig slutsats om. Där kan man tydligt se fina toppar i 
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kromatogrammen och de har liknande retentionstid. Men det hade även där behövts 
fler undersökningar för att minimera den slumpmässiga variationen. Även om 
topparna för ellagsyra är tydliga är kromatogrammen för granbarksextraktet något 
svårare att tyda och dra slutsats av. Det man ser är att det troligtvis är fler än ett 
ämne som ger upphov till topparna, men också att där i flera fall finns toppar med 
retentionstid liknande den för ellagsyra. Även om dessa toppar syns så är de väldigt 
små. I några fall är deras area till och med mindre än vad ett av vattenproven gav vid 
samma retentionstid. Detta skulle ju i så fall innebära att toppen man ser i gran- 
proven skulle kunna bero på vattnet som extraktet är löst i och att provet inte 
innehåller någon ellagsyra. Men tittar man på de andra vattenproven så gav de ingen 
area vid den retentionstiden, men resultatet visar även då på att halten ellagsyra i 
extraktet är väldigt lågt. Det kan även vara så att det är så pass lite i provet att det 
skulle gå bättre att bestämma halten om metoden modifierades något.  
 
Om man arbetar vidare med HPLC-metoden och får den att fungera bra är den 
egentligen ett bättre alternativ med tanke på arbetsbelastning samt tidsåtgång. Även 
resultatet blir mer specifikt och tillförlitligheten hos ett HPLC instrument är väldigt hög 
och fel på grund av den mänskliga faktorn kan nästan helt uteslutas. I denna metod 
består provförberedelsen i princip endast av att lösa prov i vatten och därefter filtrera 
det. Själva analysen av ett prov tar endast cirka 20 minuter och vill man göra flera 
prov på en gång är det väldigt enkelt om man har en så kallad autosampler. En viktig 
sak att tänka på är dock att kolonnen bör stå ett tag med mobilfas genom för att 
konditioneras ordentligt. 
 
Ett första steg om man vill använda och utveckla HPLC-metoden skulle vara att 
försöka hitta de optimala förhållandena för själva granprovet. För att få tydliga toppar 
kan till exempel olika koncentrationer, (framförallt se om resultatet blir bättre vid 
högre koncentrationer än vad som använts i detta arbete), flöde samt mobilfaser 
testas. Man kanske även skulle behöva använda mobilfas med gradient för att få ett 
bra resultat.  
 
Sedan skulle även kalibrering med lägre halter behövas, samt en grundligare 
undersökning av exakta retentionstider för standarderna. Man hade även kunnat 
testa andra och fler ämnen som standard. Det kan ju mycket väl vara så att det i 
granextraktet inte finns alls mycket av just ellagsyra och gallussyra, utan att en annan 
tannin skulle fungera bättre som standard. Till exempel hade det varit väldigt 
intressant att testa med katekin som standard då det är en grundsten i de 
kondenserade tanninerna. 
 
Det är även lite svårt att dra slutsatser om granextraktet då kromatogrammen skiljt 
sig åt flera gånger. Vid första analysen syntes tydliga toppar medan det i andra 
prover verkat som att det i princip inte innehåller något alls. För att kunna säkerställa 
några resultat bör detta studeras vidare. 
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6. Felkällor 
 
Vid haltbestämning av tanniner i granbarksextraktet är ett av de största problemen att 
bestämma vad som skall användas som referens. När man använder en sorts tannin 
till kalibrering får man egentligen endast information om hur mycket av just den 
sortens tannin som granbarksextraktet innehåller. Det kan alltså mycket väl vara så 
att dess tanninhalt utgörs till största del av någon annan sort. Detta kan alltså ge 
upphov till felvisande resultat, främst på grund av att man har relativt lite information 
av vad granbarksextraktet innehåller. Att granbarksextraktet är homogent kan man 
inte heller vara helt säker på då inga undersökningar gjorts på detta.  
 
Akaciatanninet som används till kalibrering i UV-metoden samt 
proteinbindningsmetoden har antagits vara ungefär 60 %-ig vilket grundar sig på 
tidigare uppgifter och analyser. Eftersom man inte har något exakt värde kan även 
detta bidra till något felaktiga resultat. Man har inte heller gjort några undersökningar 
på det nyligen, så det skulle kunna vara möjligt att halten förändrats med tiden. 
Torrhalten på granbarksextraktet mättes till 97 %, och akaciatanninets torrhalt har 
antagits vara 100 %. Detta kan också ha förändrats med tiden, främst eftersom det är 
känt att de båda är hygroskopiska.  
 
Eftersom det viktigaste med arbetet var att få fram om metoderna överhuvudtaget 
skulle kunna vara aktuella för Södra, valdes i ett första skede kalibreringskurvor med 
få punkter. Hade fler punkter använts hade säkerheten på resultaten ökat.  
 
Ett problem som uppstått vid flera tillfällen under detta arbete är att många av 
lösningarna ofta bildat bubblor eller skum. När detta händer ger det en osäkerhet vid 
till exempel beredning av en lösning i mätkolv, då man tvingas uppskatta var 
lösningens yta är, och då den nått mätkolvens streck.  Detta kan till exempel vara då 
antingen gran- eller akaciatannin har lösts i vatten (då i de högre halterna), när 
proteinlösningen beretts samt vid arbete med SDS/TEA- lösningen. Det som gjorts 
för att förhindra detta är framförallt att blanda försiktigt, och har bubblor bildats har 
lösningarna ofta fått stå en stund så att de ska försvinna till så stor del som möjligt. 
Dock har detta vid flera tillfällen tagit så pass lång tid att lite bubblor accepterats. 
Största problemet uppstod vid uppmätning av SDS/TEA- lösning då det bildades 
bubblor även i pipetten som användes. Detta kan ha lett till en liten skillnad i 
mängden som pelleten löstes upp i och i så fall kan det teoretiskt sett ha påverkat 
provets absorption, men denna påverkan räknas som försumbar och har inte 
studerats vidare. 
 
Då akaciatanninpulver eller granbarksextrakt skulle lösas i vatten var det vid lite 
högre halter svårt att få det att lösa sig. De har en förmåga att bilda en klibbig massa 
som är något svårlöslig. Vid vissa tillfällen värmdes lösningarna en aning i varmt 
kranvatten för att det skulle gå lättare och snabbare. Om detta påverkat på något sätt 
har inte heller undersökts, men då det inte rörde sig om särskilt varmt vatten tros 
påverkan vara försumbar. Lösningarna var i vissa fall något grumliga, vilket skulle 
kunna vara ett tecken på att inte allt löst sig ordentligt. Det märktes också vid några 
tillfällen att det bildades en fällning om lösningarna fick stå en liten stund. Detta 
kunde till exempel gälla en stamlösning av grantannin. För att detta inte skulle 
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påverka resultatet skakades stammen precis innan en del av den pipetterades upp, 
då det fanns risk att den inte var helt homogen. 
 
När proverna för proteinbindningsmetoden var färdiga och redo att läsas av i 
spektrometern var där vid flera tillfällen bubblor på ytan av lösningen. Även om vi 
försökte undvika detta är det möjligt att någon bubbla följde med till mätning och på 
så sätt påverkade absorptionen, men eftersom värdena som beräkningarna bygger 
på är ett medelvärde av tre mätningar bör denna inverkan minimerats. 
 
Vid de första analyserna användes snabbpipetter vid blandning av lösningar, men då 
det upptäcktes att en av dem inte höll helt tätt användes de i så liten utsträckning 
som möjligt.  
 
Precis som akaciatanninpulvret och granbarksextraktet kan även de lösningar som 
beretts ha förändrats med tiden. Det är framförallt bufferten, BSA- och SDS/TEA- 
lösningen samt järnklorid- lösningen som förvarats en längre tid. Dock har BSA- 
lösning gjorts ny flera gånger under arbetets gång. Om resultatet påverkats av att 
lösningarna inte är nygjorda har inte undersöks närmare. 
 
Innan de spektrometiska mätningarna påbörjades gjordes tester för att justera tiden 
som pumpen sög prov. Detta gjordes för att säkerställa att proven inte blandades, 
och att ett prov kunde förorenas av provet före. Trots att en tid bestämdes som var 
lite i överkant, så att det inte skulle ske, gjordes flera test för att vara på den säkra 
sidan.  
 
I proteinbindningsmetoden fanns några steg då lösningen skulle blandas direkt, till 
exempel då tanninlösningen tillförts till proteinet. Eftersom detta gjordes manuellt kan 
viss skillnad mellan proven uppkommit, men om detta påverkade resultatet har inte 
undersökts. När järnkloridlösningen satts till komplex- SDS/TEA- lösningen skulle 
provet vortexas direkt, men eftersom ingen vortex fanns tillgänglig användes istället 
en homogenisator. Men då alla prov blandades på samma sätt bör detta inte ha 
påverkat resultatet. 
 
I HPLC-metoden är som sagt provberedning med mera väldigt lätt, och den största 
risken för fel beror på att man gör simpla väg-, eller mätfel eller fel med 
beräkningarna. Andra felkällor är av att ellagsyran är svår att lösa, samt att 
gallussyran är ljuskänslig. Gallussyran blev i och för sig täckt med aluminiumfolie 
direkt efter att det blivit tillredd, men det skulle kunna vara så att detta är en del i 
förklaringen till varför den syntes så dåligt i kromatogrammen. 
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7. Slutsats och rekommendation 
 
Ett relativt litet antal prover till hade gett en bra bild av hur väl 
proteinbildningssmetoden fungerar i det dagliga arbetet. Enligt resultaten från detta 
arbete är detta den metod som ger bäst resultat, främst då i jämförelse med den 
information man hade sedan innan. För att ta metoden i bruk behöver man dock göra 
fler försök så att man försäkrar sig till exempel om att den naturliga variationen inte är 
för stor. 
 
HPLC- metoden skulle kräva relativt mycket mer arbete för att ge tillräckliga resultat, 
men hade man lagt ner den tiden hade resultaten kunnat bli väldigt bra. Genom att 
undersöka fler ämnen som standard hade man kunnat få viktig information om 
granextraktets sammansättning och vilka sorters tannin som ingår i provet, och även 
halterna på dessa olika.  
 
Som ett första steg i vidareutvecklingen hade jag rekommenderat att göra fler försök 
med proteinbindningsmetoden. Till en början för att få information om 
analysmetodens tillförlitlighet och varians. För att sedan kunna arbeta med metoden 
mer regelbundet bör även en undersökning av vilka faktorer som påverkar resultatet 
mest göras relativt tidigt. 
 
Eftersom det i denna studie är så få prover som slutsatserna grundar sig på bör fler 
undersökningar göras för att säkerställa resultaten. 
 
Det hade även varit intressant att ta reda på mer om extraktets innehåll, detta skulle 
till exempel kunna hjälpa då man letar efter orsaker till resultat man inte väntar sig. 
Man skulle till exempel kunna ta reda på om det är någon av mineralerna som 
förekommer i högre utsträckning än de andra samt om extraktet är homogent. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Riskanalys för proteinbindningsmetod 
 
Analysens namn: Proteinbindningsmetod tannin 
Analysens syfte: Analys av tanninhalt i granbarksextrakt 
Riskanalysen utförd av: Karin Åkesson Datum: 2009-04-14 
 

Ordn 
nr 

Arbetsmoment Olyckstyp 
ex hetvatten stänk

Olycksorsak 
ex stötkokning 

Skadeeffekt 
ex brännskada 

Riskförebyggande 
åtgärder ex koksten 

1 Beredning av 
buffert A 

Stänk av konc. 
ättiksyra samt 
NaOH 

Spill Ättiksyra är starkt frätande samt 
brandfarligt. Inandning av ångor är frätande 
och irriterande i mun, svalg och 
andningsvägar. Kan även ge lungödem 
eller lunginflammation. Är starkt frätande 
vid hud- samt ögonkontakt vilket kan ge 
bestående synskada. Vid förtäring är risken 
stor för allvarliga, bestående skador. Även 
natriumhydroxiden är starkt frätande och 
risk finns för frätsår samt bestående 
synskada och blindhet vid ögonkontakt. 
Kan vid inandning ge sveda i näsa och 
svalg och är det stora mängder rök eller 
damm kan det ge hosta, frätsår, 
andningssvårigheter och risk för 
lungskador. Vid hudkontakt kan man få 
sveda, frätsår samt svårläkta sår. Förtäring 
ger sveda, frätsår, bröstsmärtor, kräkningar, 
kan ge chocktillstånd, svårläkta sår och 

Försiktighet samt skyddsutrustning. 
Ättiksyran skall hanteras med stor 
försiktighet och hållas borta från 
statisk elektricitet och vid öppning av 
behållaren kan en trasa hållas över 
öppningen. Kontaktlinser får ej 
användas vid hantering och man bör 
använda tättslutande 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
och gärna syrabeständiga 
skyddskläder. 
 
Natriumhydroxid: Skyddsglasögon, 
skyddshandskar och om risken för 
direktkontakt finns bör skyddskläder 
användas. Natriumhydroxiden 
reagerar kraftigt med vatten och 
alkohol, och kontakt med syror, 
metaller, lättmetaller, legeringar och 
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frätskador på matstrupe och magsäck. 
Natriumhydroxid kan reagera med vissa 
metaller varvid vätgas kan bildas som kan 
ge explosiva blandningar med luft. 

ammoniumföreningar bör undvikas. 

2 Beredning av 
BSA-lösning 

Spill vid 
uppvägning av 
bovine serum 
albumin (BSA) 
samt spill och stänk 
av BSA/buffert A 
lösning. 

 BSA kan ge irritation av andningsorgan, 
ögon och hud. Kan omvandlas till bla 
koloxider, halogenerade föreningar, 
fosfater, saltsyra samt vissa metalliska 
oxider. Kan vara lättantändligt vid höga 
temperaturer. Exponering kan leda till 
magsmärtor, kräkning och diarré samt 
huvudvärk och illamående. Bevisat 
mutagena effekter och kan orsaka 
konvulsioner. 
Skadeeffekter för buffert A, se ovan. 

Vid hantering av BSA bör 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
samt helst skyddskläder användas 
(t.ex. laboratorierock).  

3 Beredning av 
SDS/TEA 
lösning 

Stänk alt. spill av 
trietanolamin (TEA) 
och 
Natriumdodekylsulf
at (SDS) 

 Trietanolaminen är irriterande, främst för 
ögonen och ångor kan göra att man blir 
dåsig och omtöcknad. SDS är mycket 
brandfarligt och hälsoskadlig, framförallt 
farlig vid hudkontakt och förtäring. Den 
irriterar ögonen, andningsorganen och 
huden. 

Trietanolamin: Arbete utförs i 
dragskåp med skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd och skyddshandskar 
samt lämpliga skyddskläder.  
 
Natriumdodekylsulfat: Undvik 
gnistkällor, stötar och friktion samt 
dammbildning vid hantering av SDS. 
Försiktighet samt skyddsutrustning i 
form av skyddsglasögon, handskar 
och skyddskläder. Arbete utförs i 
dragskåp.  

4 Beredning av 
järnkloridlösnin
g 

Spill samt damm 
eller rök vid 
uppvägning av 
järnklorid. Stänk 
och spill av 

 Järnkloriden är hälsoskadlig och irriterar 
huden och det finns risk för allvarliga 
ögonskador.  
Saltsyra är frätande och irriterar 
andningsorganen. Kan vid upphettning eller 

Järnklorid: Vid arbete bör 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
och skyddskläder användas.  
 
Saltsyra: Skyddsglasögon eller 
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järnklorid eller 
saltsyra.  

reaktion med vissa metaller ge gas som 
kan bilda explosiva luftblandningar. 
Reagerar häftigt med alkalimetaller och 
svavelsyra (explosionsrisk). 

ansiktsskydd bör användas liksom 
skyddshandskar och skyddskläder 
vid risk för direktkontakt. 

5 Hantering av 
tanninlösning 

Spill och stänk.  Tannin kan irritera samt ge upphov till 
allergier. Har vid inandning en 
sammandragande effekt och kan i högre 
halter ge upphov till hosta och 
andningssvårigheter. Verkar även 
sammandragande vid förtäring. Vid längre 
hudkontakt kan irritation uppstå och vid 
ögonkontakt irriteras även de. 

Använd skyddshandskar vid 
hantering samt skyddsglasögon vid 
hantering av tannin i lösning. 
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8.2 Riskanalys för HPLC- metod 
 
Analysens namn: HPLC- metod för tanninkvantifiering 
Analysens syfte: Kvantifiera mängden tannin i granbarksextrakt 
Riskanalysen utförd av: Karin Åkesson Datum: 2009-04-30 
 

Ordn 
nr 

Arbetsmoment Olyckstyp 
ex hetvatten stänk

Olycksorsak 
ex stötkokning 

Skadeeffekt 
ex brännskada 

Riskförebyggande 
åtgärder ex koksten 

1 Beredning av 
den mobila 
fasen 

Spill eller stänk av 
acetonitril eller 
ättiksyra. 

 Acetonitril är mycket brandfarligt och kan ge 
lätt irritation vid hud- eller ögonkontakt. Kan 
även tas upp via huden och ge systemiska 
effekter. Kan orsaka huvudvärk, kräkningar, 
yrsel, andningssvårigheter, kramper samt 
medvetslöshet vid inandning. Förtäring ger 
liknande besvär, dock kan höga 
koncentrationer vara dödligt. Kan bildas 
explosiva ångor över vattenyta. 
 
Ättiksyra är starkt frätande samt 
brandfarligt. Inandning av ångor är frätande 
och irriterande i mun, svalg och 
andningsvägar. Kan även ge lungödem 
eller lunginflammation. Är starkt frätande 
vid hud samt ögonkontakt vilket kan ge 
bestående synskada. Vid förtäring är risken 
stor för allvarliga, bestående skador. 

Arbeta i dragskåp, undvik 
exponering, använd 
skyddsutrustning samt vidta stor 
försiktighet. Bör ej komma i kontakt 
med statisk elektricitet. Vid hantering 
får kontaktlinser ej användas och 
skyddsglasögon, skyddskläder samt 
skyddshandskar ska användas. Vid 
förekomst av ångor bör 
andningsskydd användas. Acetonitril 
räknas som farligt avfall och bör 
destrueras. 
 
Ättiksyran skall hanteras med stor 
försiktighet och hållas borta från 
statisk elektricitet och vid öppning av 
behållaren kan en trasa hållas över 
öppningen. Man får inte använda 
kontaktlinser vid hantering och man 
bör använda tättslutande 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
och gärna syrabeständiga 
skyddskläder. 
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2 Beredning av 
gran- samt 
akaciatanninpro
ver 

Spill eller stänk 
samt damm eller 
rök vid uppvägning 

 Tannin kan irritera samt ge upphov till 
allergier. Har vid inandning en 
sammandragande effekt och kan i högre 
halter ge upphov till hosta och 
andningssvårigheter. Verkar även 
sammandragande vid förtäring. Vid längre 
hudkontakt kan irritation uppstå och vid 
ögonkontakt irriteras även de. 

Använd skyddshandskar vid 
hantering samt skyddsglasögon vid 
hantering av tannin i lösning. 

3 Beredning av 
ellagsyra-
lösning 

Spill eller stänk 
samt damm eller 
rök 

 Ellagsyra är irriterande och kan orsaka 
allvarlig irritation i ögon samt luftvägarna. 

Arbete bör ske i dragskåp och 
lämplig skyddsutrustning bör 
användas.  

4 Beredning av 
gallussyra-
lösning 

Spill eller stänk 
samt damm eller 
rök 

 Gallussyra är irriterande för hud, ögon samt 
luftvägarna. 

Vid hantering bör skyddsglasögon, 
skyddshandskar samt skyddskläder 
bäras. 

5 Byte av 
mobilfas 

Spill Mobilfasens 
höga placering. 

Skadeeffekter samma för vid beredning av 
den mobila fasen, men mycket lindrigare då 
lösningarna är utspädda. 

Vidta försiktighet samt bär 
skyddsutrustning såsom 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
samt skyddskläder. 

6 Filtrering av 
prover 

Stänkrisk Högt tryck vid 
filtrering. 

Samma skadeeffekter som för 
provlösningarna 

Filtrera proverna långsamt samt 
använd skyddsutrustning såsom 
skyddsglasögon, skyddshandskar 
samt skyddskläder. 
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