
  

 Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi 
 Textilhögskolan 
 2012-07-01 Rapportnr: 2012.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textil fotokatalytisk vattenreningsreaktor 
 
 

- Optimering av beredningsparametrar för titandioxidbeläggning på 
polyestersubstrat ämnad för vattenrening  

  

 

 

 

 

  

 

 

Emma Helenius 



        

SAMMANFATTNING 

I denna kandidatuppsats avlägsnas organiska föroreningar från vatten genom användning av 

textilier, vars yta belagts med nanopartiklar utav ämnet titandioxid. När titandioxid belyses 

med UV-strålning sker en fotokatalytisk reaktion, vilket i sin tur bryter ned bland annat 

bakterier och organiska färgämnen. I hopp om att finna ultimat vidhäftning mot textil 

passande titandioxid har olika typer av beläggningar studerats; akrylbaserade, sol-gel och 

slutligen en hybrid. Dessutom har fem olika konstruktioner av textila bindningar jämförts i 

syfte att undersöka dess påverkan på den fotokatalytiska effekten.  

Förorenade vatten är ett stort problem, både i utvecklingsländer och i industriella 

sammanhang. Att använda en textil för att rena nedsmutsat vatten är en lockande tanke, 

speciellt attraktivt är förmågan att dra nytta av endast solenergi. En av fördelarna med textilier 

inom området är möjligheten att tillverka stora tygareor på ett enkelt och kostnadseffektivt 

vis. 

Elementär analys visade att TiO2-partikellager på textilierna fastande i olika grad beroende på 

beläggningsteknik. Avfärgning genom nedbrytning av metylenblått studerades under 

sollampa. Proverna utvärderades genom att vid bestämda tidpunkter avläsa kromavärdet på 

färglösningen. För att erhålla mer information om textilernas effekt gjordes även en 

bakterieanalys, samt bildtagning i ytterlig förstorning med SEM. Resultaten visade goda 

fotokatalytiska egenskaper för samtliga beläggningar, däribland är akryl- och 

hybridbeläggningarna mest lovande. Utöver det visade de textila bindningarna på substratens 

konstruktioner ha en påverkan på den vattenrenande effekten.  

Denna kandidatuppsats är skriven på svenska. 

NYCKELORD:  

textil, titaniumdioxid, titanium  iso-propoxide, vattenrening, beläggning, metylenblått, UV-

strålning, dip-pad-dry-cure 

  



        

ABSTRACT 

In this bachelor essay work organic contaminants are removed from water using textiles, 

whose surface is coated with nanoparticles of titanium dioxide. When titanium dioxide is 

illuminated with UV radiation a photocatalytic reaction occurs, which in turn degrades 

substances such as bacteria and organic dyes. In hope of finding the ultimate adhesion for a 

textile coating suitable with titanium dioxide, various types of coatings are studies; acrylic-

based, sol-gel and finally a hybrid coating. In addition, five different structures of textiles are 

compared in order to examine their different outcome in photocatalytic effect.  

Contaminated water is a major problem in both developing countries and industrial context. 

The use of a fabric to purify polluted water is an attractive idea, especially because the ability 

to exploit only solar energy. One of the benefits with use of fabric is the ability to produce 

large areas of fabric, a process which is both simple and cost-effective.   

Elemental analyses showed varying degree of fasten of the particle layer of TiO2 depending 

on the coating technology used. Decolorization by degradation of methylene blue was studied 

under a solar energy AM 1,5 lamp. The samples were evaluated by reading the chroma value 

of the color solution at specified moments. To obtain more information the coated textiles 

went through bacterial analysis, as well as picture shooting in extreme magnification with 

SEM. The results showed good photocatalytic properties for all coatings, among them were 

the acrylic coating and the hybrid most promising. In addition, results showed that depending 

on textile structures different effects in water purification was achieved.  

This bachelor’s essay work is written in Swedish.  

KEY WORDS:  

textiles, titanium dioxide, titanium iso-propoxide, water purification, coating, methylene blue, 

ultraviolet radiation, dip-pad-dry-cure 

  



        

FÖRORD 

Examensarbetet har utförts som ett internt examensarbete vid institutionen Textilhögskolan i 

Borås. Det som fick mig att välja detta projekt var dess grad av innovation och högre nivå i 

kemi- och teknikväg som jag fann det att ha. Nästintill allt genomförande under arbetsgången 

har skett på Textilhögskolan i Borås, i undantag av lånad utrustning från närliggande företag. 

Denna tämligen omfattande studie har inneburit en tidskomprimerad arbetsprocess, vilket 

således krävt hjälpsamt stöd från flera håll. Därför vill jag uttrycka min tacksamhet till 

följande personer. Först och främst till Nils-Krister Persson som både varit min 

uppdragsgivare och handledare till denna intressanta och i högsta grad kunskapsgivande 

kandidatuppsats. Stort tack till alla teknikerna på Textilhögskolan i Borås som stött mig under 

denna arbetsintensiva period i utbildningen. Det inkluderar samtliga i personalen inne på 

väveriet, stickeriet och textila färgeri och beredningslaboratoriet. Fredrik Hagsköld på AK 

Lab här i Borås för god handledning och hjälp med bakterieanalys i denna studies 

experimentella genomförande. SWEREA IVF för utlåning och assistans vid användning av 

SEM-utrustningen.  

Mest av allt vill jag uttrycka min yttersta tacksamhet till min andra hälft, Emil Mauritzson, för 

det mentala stöd och tillit du visat under arbetet. Utan dig hade varken jag eller denna uppsats 

varit det de är idag.  
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Figur 2: Kemisk beteckning av Titanium (IV) isopropoxide. (Material Safty Data Sheet, 2012) 

Figur 3: Kemiska strukturen av MB. Bild tagen från (Methylene Blue, Part 2: The Chemist's Indicator, 2006) 
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Figur 6: t.v. tvåskaft, t.h. våffelbindning. 
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Figur 24 & 25: T.v. bild på utrustning, t.h. tråd monterad i maskin. 

Figur 26: Vikt absorberad mängd akrylbeläggning  

Figur 27: Vikt absorberad mängd sol-gel-beläggning 

Figur 28-31: Resultat för vidhäftning hos en tvåskaft & Våg 1 med akryl; t.v. före tvätt och t.h. efter tvätt 

Figur 32-35: T.v. en sol-gel i tvåskaft och Våg 1, t.h. hybridbeläggning för samma konstruktioner. 

Figur 36 & 37: Bilder på Akryl 1.2 (P90) i förstoring x25 och x 1000. 

Figur 38 & 39: T.v. referensprov, i jämförelse med sol-gel 2.1 t.h. 

Figur 40 & 41: Sol-gel 2.1 i förstorning 450 och 2000 gånger. 

Figur 42 & 43: Bilder på Sol-gel 2.2 i förstorning 500 och 1000 gånger. 

Figur 44: Bild som visar skillnad i avfärgningseffekt mellan referens, tvåskaft- och våffelbindning i väv. 

Figur 45: Diagram som visar jämförelsen mellan Våffel- och Tvåskaftbindningen inom väv. 

Figur 46-48: Tre diagram som visar skillnaderna mellan konstruktionerna inom trikå. 

Figur 49: Diagram som jämför resultaten mellan P25 och P90, samtliga belagda på tvåskaft. 

Figur 50: Diagram över temperaturförändring för MB-test 

Figur 51: Diagram över ett urval resultatet, 60-120 minuter. Diagrammet visar y-axel upp till 80 000 CFU/ml. 

Figur 52: Diagram över ett urval resultatet, 60-120 minuter. Diagrammet visar en förstorning av figur 51, med en 

tydligare bild av den lägre delen av y-axeln. 

Figur 53: Diagram över bakterienedbrytning, Omgång 2. 

Figur 54: Triangeldiagram över tre huvudelement för fotokatalytisk effekt i en textil reaktor. 

Figur 55: Ett överskådligt exempel på hur en plan flödesreaktor skulle kunna se ut. Bild är ursprungligen från 

John Ward, A plastic solar water purifier with figh output (2003), Solar Energy 75, 433-437. 

Figur 56: Bilder tagna från Rowan J. Braham & Andrew T. Harris, Reviewof Major Design and Scale-up 

Considerationsfor Solar Photocatalytic (2009),  Industrial & Engineering Chemistry Research 48, 8890-8905. 

Figur 57 & 58: Demonstrerande bilder över använd sammansättning av glasbehållare med olika höjd, samt dess 

resultat efter 60 minuters belysning. 
Figur 59: Diagram över kromavärde tagna vid utvalda tillfällen för de tre olika behållarna. 

 

Tabeller: 

Tabell 1 & 2: Värden i procent för den mängd beläggning som absorberas för väv och trikå. 

Tabell 3: Omgång 2. Samtliga värden i enhet CFU/ml erhållna från AK Lab. 
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ORDLISTA 

AM 1,5 – Air mass eller solar energy 1,5 är ett värde som definierar den direkta optiska 

vägbanan genom jordens atmosfär. I solceller, som i denna xenonlampa, förklarar värdet 

prestationsförmågan under standardiserade förhållanden. AM 1,5 är mest universalt använt och 

motsvarar medelvärdet för typiskt solljus under en solig sommardag i Sverige. 

Fotokatalys – Den reaktion som sker mellan titandioxid och solljus, som i sin tur bildar fria 

radikaler och bryter ner bland annat organiska föroreningar, bakterier och organiska 

färgämnen.  

Kroma – Det värde på färgintensitet som anges vid utvärdering genom färgtest.  Minskande 

färgintensitet och kromavärde betyder att fotokatalytisk reaktion har inträffat, och således en 

vattenrenande effekt.  

MB – Förkortning för metylenblått. 

Metylenblått – Det färgämne som löses i vatten och fungerar som indikator för fotokatalytisk 

reaktion under utvärdering av resultat.  

Processmedium – Ett medium, exempelvis vatten, fungerar som en länk eller kanal för en 

reaktion vid en process. 

Topografi – Studiet av en terrängs fysiska form som beskriver ytors höjdskillnader etc.  

 

ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDETS SEX SAMTLIGA BELÄGGNINGSRECEPT:  

Recept 1.1: Akrylbindemedel med Ti02-puder från L. Andersson 

Recept 1.2: Modifierad akrylbeläggning med Ti02-puder P25 

Recept 1.3: Modifierad akrylbeläggning med Ti02-puder P90 

 

Recept 2.1: Sol-gel 

Recept 2.2: Modifierad sol-gel i form av hybrid: Sol-gel/Aeroxide P25 

Recept 2.3: Modifierad sol-gel i form av hybrid: Sol-gel/Aeroxide P90 
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1 INTRODUKTION  

Textila material använder vi oss av dagligen. Eftersom applikationen av textilier är en 

kunskap som funnits hos oss en så pass lång tid kan det påstås att textil produktion är en 

ytterst traditionell affärshandel. Men vid sidan om de traditionella textila 

applikationerna är de tekniska textilierna ett område vars storlek och betydelse växer allt 

större inom textilindustrin. Tekniska textilier skapas inte främst av estetiska skäl utan 

för dess funktion, vilket kan vara till en oändlig variation av ändamål. I hopp om att 

förgylla vetenskapen med grönare alster är det viktigt att föra in tanken om miljö inom 

området textilteknologi. 

Denna kandidatuppsats med huvudområde textilteknologi är en teoretisk såväl praktisk 

undersökning av beläggning med nanopartiklar i titandioxid, vars fotokatalytiska effekt 

(se ordlista för förklaring) under påverkan av solljus är egenskapen som efterforskats. För att 

skapa inriktning inom det textiltekniska området är detta kandidatarbete specificerat på 

titandioxids vattenrenande funktion för textil applikation, samt tillhörande beredning . 

På senare år har titandioxid med dess fotokatalytiska egenskaper studerats extensivt 

inom det vetenskapliga och industriella området. Nanopartiklar av ämnet kan idag 

användas kommersiellt och syftet är oftast luftrening, sterilisering och desinfektion, 

utveckling av superhydrofila egenskaper och som i detta arbetets specificerade intention 

– vattenrening. Förutom det tidigare utforskade användningsområdet inom vattenrening 

för individer i utvecklingsländer finns det emellertid även stor potential för en 

vattenreningsreaktor inom den textila industrin. Den fotakatalytiska effekten bryter 

nämligen inte endast ned bakterier utan även organiska färgpartiklar från textila 

färgberedningsprocesser. Organiska färgämnen är en av de största grupper av 

föroreningar som släpps ut i avloppsvatten från så väl textila som andra industriella 

processer. Avlägsning av dessa färger är en uppgift av ansenligt intresse, särskilt på 

grund av färgernas potentiella toxicitet och dess synlighet i ytvatten.  

Titandioxidens fotokatalytiska effekt förefaller att vara en av de mest lovande inom 

vattenrening. Således är en reaktor bestående av textila filter innehavande en beläggning 

av denna renande nanopartikel ytterst intressant att studera närmre.  
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1.1 UPPDRAGSGIVAREN 

Detta projekt kommer från Textilhögskolan i Borås. Koordinator och ansvarig 

handledare för projektet är PhD Nils-Krister Persson, Textilhögskolan i Borås och 

styresman för Smart Textile Technology Lab. Följande arbete sker mestadels inom 

uppdragsgivarens facilitet, det vill säga med den utrusning och lokaler som 

Textilhögskolan i Borås förfogar över. Viss del behöver ske på annan plats, så som 

delar av Högskolan i Borås övriga institutlokaliteter, AK Lab i Borås och på Swerea 

IVF i Mölndal. 

1.2 SYFTE & PROBLEMFORMULERING 

Denna rapports ena syfte är att undersöka olika reaktorutformningar för vattenrening. 

Många filter för vattenrening består ofta av en textil uppbyggnad av någon sort. 

Dessutom finns det redan produkter på marknaden som renar vatten med hjälp av endast 

solljusets assistans, exempelvis projektet SODIS där relativt små vattenmängder 

behandlas (SODIS - Safe drinking water for all, 2012). Vid jämförelse mellan metoden 

för SODIS med TiO2, har metoden för TiO2 ett överläge i och med att den kan fungera 

snabbare och generera en kraftigare reaktion om textilen har en fungerande beläggning. 

Ytterligare är det industriellt fördelaktigt med en produkt som baseras på en textilmatris 

eftersom den kan tillverkas i snabb takt, samt i större volymer. Mer klarlagt är avsikten 

att få fram en produkt som kan rena större volymer vatten med bättre effektivitet. Först 

och främst är det val av textil och beläggningsmetod som står i fokus för undersökning.  

Om textilsubstratet har en konstruktion som har en hög porositet eller på något sätt 

genererar en större area skulle det bidra till fler reaktionsplatser och således förbättra 

vattenreningsprocessen. Det kan emellertid ha den motsatta effekten ifall det sker en 

blockering mellan de organiska kontaminationerna i håligheterna och det solljus som 

krävs för att den renande effekten skall äga rum. Problemet är att finna den ultimata 

balansen mellan tillgänglighet för solljus, väl fäst titandioxid, blottlagd smuts och 

vatten, som alla skall vara i kontakt med varandra för att en vattenrenande effekt skall 

uppstå. 

För att verbalisera denna tänkta arbetsprocess till en mer konkret problemformulering 

analyseras projektets kärna – vad uppgiften är och hur skall den lösas. Rapportens 

frågeställning blir således följande:  

Vilka beredningsparametrar skall användas för optimering av en textil 

titandioxidbeläggning, samt undersökning och användning av lämplig textil ämnad en 

vattenreningsreaktor? 

1.3 AVGRÄNSNING 

När en studie med kollaboration av många olika ämnesområden hanteras så skapas en 

risk för en bred mängd möjliga arbetsinriktningar och således en alltför spridd kurs i 
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projektet. För att undvika detta krävs att avgränsningar formuleras i tidigt skede, och 

lämpligt redan vid inledande arbetsplanering.  

De avgränsningar som valdes att göras för denna studie är bland annat att hålla sig till 

samma huvudkemikalie, det vill säga den variant av titandioxid, som använts vid 

tidigare arbete på Textilhögskolan. Den fungerar utmärkt för denna studie, samtidigt 

som det är en fördel att behålla en produkt som redan finns i skolans lager, samt att 

vetskap om avfallshantering och hantering finns sedan tidigare. Dessutom används 

polyesterfiber, vilken är relativt vanlig inom industriell textil framställning, samt att den 

använts tidigare vid forskning inom samma område av beläggning av titandioxid.  

Då kandidatuppsatsen har inriktning textilteknologi kommer arbetsprocessen att beröra 

mestadels den textila aspekten av problemformuleringen. Det innebär en stor vikt på 

tillverkning och undersökning av medvetna förbestämda textilsubstratformer. Mestadels 

av arbetsprocessen består även av undersökning och utförande av beläggningsprocesser 

av olika slag inom området textilberedning. Beläggningar som studien berör har 

avgränsats till två huvudvarianter, totalt fyra olika recept. Beläggningsalternativ så som 

plastisol och silikon har valts att inte beröras i denna studie, då båda substanser är svåra 

att hantera och varken tid eller resurser ger utrymme för dem. Metoden för att belägga i 

denna kandidatstudie är en dip-pad-dry-cure-metod, vilken valdes eftersom det är en 

enkel och effektiv metod för att åstadkomma ett jämnt fördelat resultat. Andra metoder, 

såsom knivbestrykning eller spray, är i detta fall strukna.  

Vid utvärdering av resultat kommer färgämnet metylenblått att användas. Graden av 

nedbrytning av färgstoftet i en vattendispersion mäts under belysning av en 

tillkännagiven ljuskälla i form av en sollampa. Övriga utvärderingsmöjligheter, såsom 

bakterieodling, har valts att uteslutas för egen undersökning i denna studie. Detta på 

grund av den tidsbrist som råder för att hinna erhålla kunskapen för att genomföra testen 

med god tillförlitlighet. Dessa tester skickas till extern verksamhet för utvärdering inom 

studien.    
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2 METOD 

2.1 FÖRSTUDIE  

 

För att lösa rapportens vitala problemformulering krävdes först och främst en förståelse 

om relevant huvudkemikalie och fotokatalytisk vattenrening, utvärderingsmetoder och 

en fördjupning inom de textila aspekter som uppgiften kommer att beröra. Den 

inledande delen av arbetsgången är kvalitativ, bestående av erhållen kunskap från 

litteratur och diskussion inom grupp och skolans personal.  

Genom att söka bland tidigare arbete inom området från vetenskapliga artiklar, 

litteratur, samt på Internet kunde den fakta som behövdes tas fram. För att finna 

användbara litteraturkällor på biblioteket nyttjades sökmotorn Libris. I databaserna 

fanns den större delen av vetenskapliga artiklar som behövdes till arbetet. Exempel på 

databaser som användes var World Textiles, Textile Technology Complete, INSPEC, 

Scopus, Knovel och inte minst Högskolan i Borås samlade databassöktjänst Summon. 

Sökbegrepp som användes var engelska termer såsom Titandioxide eller TiO2 Degussa 

Aeroxide i sammanband med textile coating och sol gel.  

Även avhandlingarna skrivna av studenter från Högskolan i Borås samt andra högskolor 

fanns att tillgå i databaserna, vilket kan innehålla fakta som kan ge en översiktlig inblick 

i området. Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteratursamlingar hade ofta egna 

referenser som var brukbara i vidare sökning efter mer primära källor till användbar 

fakta för denna rapport. 

2.2 TEORETISK REFERENSRAM  

Den teoretiska referensramen för denna kandidatuppsats är till stor del tagen från 

vetenskapliga artiklar skrivna inom området för fotokatalys, samt titandioxid i textila 

applikationer. Exempel på hjälpsamma texter för följande studie är sådana som kretsat 

kring receptframställning och fakta som givit riktlinjer för lämpliga 

bredningsparametrar. Beträffande recept stod två artiklar i fronten inom det 

experimentella genomförandet.   Det är bland annat författare vid namnen Kamal K 

Gupta och Manjet Jassal, vilka är några av de större namnen inom titandioxidforskning 

som skrivit användbara artiklar berörande textila applikationer (Gupta, Jassal, & 

Agrawal, 2008). Fler huvudsakliga referenser för denna studie är Kaihong Qi, John H 

Xin och Walid A Daoud’s arbete med syrabaserad sol-gel på Polytekniska Universitetet 

i Hong Kong, samt en artikel från journalen Applied Catalysis A: General som 

behandlar och jämför ett flertal olika beläggningar av titandioxid. (Qi, Xin, & Daoud, 

2007) (L.L.P. Lim, 2009) 

Eftersom denna studie är en påbyggnad av tidigare arbeten inom samma område som 

utförts i samarbete med Textilhögskolan i Borås så finns en god grund bland tidigare 

kandidatuppsatser. Solar surface – Solyta skrivet av Linnea Andersson är ett arbete som 

erbjuder en översiktlig fakta om områdets bakgrund samt mer ingående data om den 
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tidigare forskning, vilket framförallt visar vad denna studie skall ta avstamp från i sin 

vidareutveckling. (Andersson, 2011) 

 

Utöver den förvärvade personliga kunskapen inom textilteknologi existerar partier inom 

utförandet vilka är alster eller beslut komna ur muntlig dialog mellan projektdeltagare 

och tekniker på Textilhögskolan i Borås. På så sätt kan dessa delar av det 

experimentella genomförande ofta framstås som referenslösa. I själva verket är de allt 

annat än referenslösa, då de är ett kluster av sammanlagd kunskap som ibland måste 

accepteras av läsaren att vara en del av arbetets dokumenterade genomförande mer än 

insamling teoretisk fakta.  

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Återstående del av metoden, utöver den litterära förstudien, består i stor del av 

kvantitativt arbete. Till den gruppen tillhör moment bestående av egna laborationstester 

och utvärdering som ger statistiska värden vilket senare står som grund för vidare 

progression av arbetsgången. Denna rapport har ett genomförande av experimentell art, 

vilket leder till att stor del av metoden är bestående av praktiskt arbete och kvantitativ 

data.  

Det experimentella genomförandet utfördes mestadels i laboratorium för färgeri och 

beredning, samt i maskinparkerna för väv respektive trikå på Textilhögskolan i Borås. 

Arbetsprocessen bestod av kombination av teoretisk undersökning och praktiskt arbete 

med att tillverka textila substrat som är speciellt utformade för att möta de krav 

reaktorprodukten ställer. Avslutningsvis kommer mer praktiskt arbete utföras då 

utvärdering av substrat sker i laboratorium och finjustering av ytterligare parametrar 

görs i åtanke att effektivisera TiO2-reaktorns vattenreningsförmåga.   
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3 BAKGRUND 

Följande avsnitt förklarar de bakomliggande begrepp och metoder som inkluderas i 

kandidatuppsatsen på en mer faktabaserad nivå. Syftet är att ge läsaren en översiktlig 

förståelse inom de kunskapsområden det senare experimentella genomförandet berör. 

3.1 FOTOKATALYS 

Fotokatalys är en kemisk reaktion där en katalysator aktiveras genom elektromagnetism 

i det ultravioletta området. Mekanismen för katalyserad fotolys utgörs genom att ljus 

absorberas in i substratet i fråga. Effekten hos den fotokatalytiska aktiviteten är 

beroende på katalysens förmåga att skapa elektron-hål-par. Det är sedan dessa partiklar 

som skapar så kallade fria radikaler vilka undergår följande sekundära reaktioner. 

(Fujishima, 2000) 

Titandioxid är ett väl lämpat material för att frambringa sådana fria radikaler som 

fotokatalysen skapar. Ämnet är dessutom väldigt effektiv i att vidare oxidera de 

hydroxyla radikalerna, vars huvuduppgift är att angeläget attackera och bryta ned 

organiska föroreningar i vatten.  En ren praktisk överblick på händelseförloppet vid 

nedbrytning med användning av titandioxid som belägges på ett textils substrat kan 

bestå av följande steg; 

1. Den textila ytan beläggs med TiO2. 

2. UV-belysning aktiverar de fotokatalytiska egenskaper hos titandioxiden, vars 

partikelstorlek är i nanodimension.  

3. Radikaler bildas på substratets yta och attackerar cellerna hos mikroorganismer 

vilket motverkar tillväxten av bland annat bakterier, virus, samt alger. 

4. Sönderdelning av de organiska sammansättningarna; koldioxid och vatten är 

slutprodukterna av denna reaktion. (Photocatalytic effect with AEROSIL® fumed silica) 

Ett mer detaljerat schema över den kemiska nedbrytningen finnes i Bilaga 1. Där 

presenteras mer ingående den mekanism som sker vid en fotokatalytisk reaktion.  

3.2 TITANDIOXID 

Titandioxid, med kemiska beteckningen TiO2 som visas i fig. 1, är en nanometalisk oxid 

som är känd under många namn inom det vetenskapliga samhället; titanoxid, titanium 

white, titan anhydrid eller titanium (IV) oxide. Denna kemikalie är det centrala ämnet i 

denna studie, då den uppvisar självrengörande egenskaper vid exponering av UV-ljus. 

Utseendemässigt är denna kemikalie oftast i puderform, och är vit och ljus i uppsynen. 

(Murphy, 2001) 

 

Fig. 1: Kemisk beteckning av titandioxid Aeroxide P25/P90, Evonik. (Material Safty Data Sheet, 2012) 
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Titandioxid är en naturlig oxid av titan, som kan förefalla i fyra olika 

mineralsammansättningar; rutil, anatas, brookit och ilmenit. Det som skiljer dessa 

sammansättningar är deras krystallstrukturer (Wypych, 2010). Det viktiga om 

sammansättningarna i detta sammanhang är det påvisade faktumet att anatasformen 

uppvisar högst grad av fotokatalys (Linsebigler, Lu, & Yates, 1995). 

Angående titandioxids användning i vattenreningssammanhang blir således ämnets 

miljöpåverkan och eventuella hälsoaspekter ytterst aktuella. En av de anledningar till att 

titandioxid är fördelaktig inom just detta praktiska användningsområde är att ämnet är 

jämförelsevis icke-toxiskt, samtidigt som den är billig i framställning. 

Läkemedelsverket kunde 2007 dessutom bekräfta att det inte skall föreligga några 

cancerogena risker vid intagning av ämnet genom mun eller hud. (Mahltig, Gutmann, & 

Meyer, 2011) (Titandioxid och risk för cancer, 2007)  

De varianter av titandioxid som används i denna studie är ett nanopuder vid namn 

Aeroxide TiO2 P25 och Aeroxide TiO2 P90, samt en alloxid av titan (IV) med sitt fulla 

namn Titanium (IV) isopropoxide, fig. 2. Den senare är löslig i vatten då den reagerar 

och formar TiO2, vilket kan utnyttjas vid egen framställning av nanopartiklar av 

titandioxid genom sol-gel-metod (Mahltig & Textor, Nanosol Preparation and 

Application, 2008).  

 

Figur 2: Kemisk beteckning av Titanium (IV) isopropoxide. (Material Safty Data Sheet, 2012) 

3.3 NANOSOL OCH TEXTILIER 

Processen för bildande av en nanosol, även kallad sol-gel vid beläggningssyfte, kan 

delas upp i tre grundläggande steg: 

1. Bildning av nanosol genom hydrolys av grundsubstansen och en efterföljande 

kondenseringsreaktion. 

2. Beläggningsmetod på substrat (textil) 

3. Torkning och fixering 

(Niederberger, 2007) 

En sol-gel är en våt-kemisk teknik vid framställning av nanokristallina ämnen. I denna 

kemiska procedur tillreds en så kallad nanosol genom en kollidial lösning bestående av 

metalloxid med en partikelstorlek på nanoskala i ett organiskt lösningsmedel eller 

vatten. Denna metod är passande för en textil beläggningsprocess, eftersom det ger stor 

reaktionsarea på grund av de små partiklarna erhållna genom en nanosol, samt att 

reaktionen är metastabil. Det betyder att reaktionen kräver en särskild igångsättning för 
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att initiera en förändring hos grundsubstansen. Under den textila beläggningsmetoden 

skapas fördelaktiga förhållanden så som förångning av lösningsmedlet, vilket får 

partiklarna att aggregera och enkelt bilda ett tredimensionellt nätverk. (Mahltig & 

Textor, Nanosol Preparation and Application, 2008)  

Partikeldiametern i en nanosol kan variera från några få nanometer upp till 100 

nanometer. Beläggning med en nanosol kan däremot uppnå en tjocklek på flera hundra 

nanometer.  Den täcker ett brett utbud av strukturella element, allt från molekylnivå till 

större objekt som fibrer i en textil. Beroende på beredningsparametrar kan 

metalloxidsnätverket formas i olika sammansättningar, från en amorf till en växande 

andel kristallin struktur i samband med högre beredningstemperaturer. (Mahltig & 

Textor, Nanosol Preparation and Application, 2008) 

Enligt ett tyskt patent kräver emellertid nanosolen en fixeringstemperatur på åtminstone 

400 °C, för at bilda den grad av eftersträvad nätverksstruktur på just titandioxid. Vid en 

så pass hög temperatur på 400 °C anses den fotokatalytiska effekten fortfarande låg i 

jämförelse med den kristallina titandioxid i nanostorlek som finns tillgängliga att 

införskaffa kommersiellt. (Hennige, Hying, Hörpel, Oles, Nun, & Schleich, 2005) 

(Mahltig & Textor, Nanosol Preparation and Application, 2008) Ett exempel på denna 

kommersiella titandioxid är Aeroxide P25, vilket berörs i nästa kapitelavsnitt.  

Då en värmekrävande och lång textil behandling inte är ultimat i en textilapplikations-

synvinkel eftersöktes ett sol-gel-recept som tog speciell hänsyn till de krav en industriell 

framställning ställer. Därför valdes en process framtagen av Institute of Textiles and 

Coating, i samarbete med Department of Applied Physics vid The Hong Kong 

Polytechnic Univeristy. Denna sol-gel består av en grundsubstans utlöst i syravatten, till 

skillnad från den alkoholvatten- eller vattenbas som vanligen används, vilken lyckas 

beredas under lägre temperaturförhållanden än vanligen använt för en nanosol. (Qi, Xin, 

& Daoud, 2007) 

3.4 ATMOSPHERIC-PRESSURE GLOW DISCHARGE (APGD) PLASMA 

Plasmabehandling för textilier är ytterst attraktivt, bland annat på grund av dess rena, 

torra teknologi, vilket fritar användningen av processmedium
 se ordlista

 såsom vatten eller 

organiska lösningsmedel. Dessutom är energiförbrukningen mindre än vid motsvarande 

konventionella behandlingar, samtidigt som mängden avloppsutsläpp är betydligt 

reducerat. Behandlingen används för att modifiera topografin
se ordlista

 hos textiliers ytor, 

samt att förändra materialets kemiska egenskaper. För att utrustningen skall fungera 

krävs en kontinuerlig energitillgång från en extern källa, vilket vanligtvis tillförs genom 

en elektrisk frigivning, antingen med lågtryck i en vakuumkammare eller i en utrustning 

för atmosfärtrycksplasma. Där utefter kan plasmabehandling delas in i två 

huvudgrupper av utrustningstyper – Vakuumplasma och atmosfärplasma. Atmospheric-

pressure glow discharge, APGD, tillhör det billigare alternativet atmosfärplasma. 

(Mather, 2009) 
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Denna typ av plasmabehandling fungerar på sådant sätt att låg volt på 200 V appliceras 

mellan parallella elektroder, vilka är separerade från varandra med få millimeters 

avstånd. En APGD är jämnt fördelad över tyget under behandling, och mekanismen är 

dessutom relativt stabil. Det har argumenterats att APGD har många av de fördelar som 

finns hos vakuumplasma, fastän utan behovet av lågtrycksgeneration. Själva funktionen 

med behandlingen i detta fall är att bombardera textilytan med elektroner för att etsa 

rent. Textilytan blir då reaktiv genom bland annat radikaler, jonisering och 

dubbelbindningar, för att tillåta molekylfragment av önskat tillsatt material att reagera 

fast i ytan som aktiverats. (Mather, 2009) 

För att ett bra resultat skall uppnås efter behandling krävs det att provkroppen, i detta 

fall textilen, beläggs med sin pasta eller badlösning inom 24 timmar. Detta för att det 

inte skall finnas risk att radikalerna som bildats på ytan skall försvinna. Verkan av 

plasmabehandlingen varar dock upp till två veckor innan effekten avtar fullständigt.  Är 

textilsubstratet behandlat med någon form av harts eller mjukgörare sedan tidigare kan 

detta försämra resultatet av plasmabehandlingen, då dessa kemikalier migrerar mot ytan 

där radikalerna finns, och får på så sätt radikalerna att försvinna snabbare. (Karlsson, 

2012) 

3.5 INDIKATION AV FOTOKATALYTISK EFFEKT 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar den fotokatalytiska effekten hos titandioxid; 

renheten hos kemikalien, strukturen på krystallformen, storleken på partikeln, 

grumligheten hos vattnet, mantelarean hos textilen och tätheten på den textila 

konstruktionen. För att utvärdera den fotokatalytiska effekten krävs metoder för att 

analysera resultatet av de belagda textilierna. Den huvudsakliga metod som valts är 

mätning av färgförändring av ämnet metylenblått. 

3.5.1 METYLENBLÅTT  

Metylenblått är ett färgämne som kan användas i en rad olika ämnesområden, såsom 

biologi och kemi. Inom biologi är det vanligt att denna kemikalie används vid 

bakteriologiska undersökningar för att missfärga bakterier i försök att förenkla 

detekteringen av bakterierna under ett mikroskop. Substansen späds vanligtvis ut i en 

lösnig då den färgar i en kulör av blått, men i rumstempererad puderform uppfattas den 

som grön och luktfri.  Den blåa färgen hos metylenblått uppstår igenom en reaktion 

mellan ämnet och syre. Således skulle alltså den blåa färgen hos MB försvinna ifall syre 

inte finns tillgängligt, vilket kan användas som indikation för en tydlig förändring i 

lösningens syrehalt. (Methylene Blue, Part 2: The Chemist's Indicator, 2006) 

Eftersom en hydroxylradikal är en reaktiv syreradikal kan metylenblått följaktligen 

användas för att detektera hydroxylradikaler i en fotokatalytisk reaktion vid en lösning 

tillsammans med titandioxid. Studier visar att hydroxylradikaler kan relateras med 

antibakteriella egenskaper, vilket gör att det kan antas att en behandling som genererar 

hydroxylradikaler alltså borde besitta egenskap för vattenrening (Andersson, 2011). 

Enligt tidigare studier genomgår kemikalien en högre fotokatalytisk färgnedbrytande 

http://tyda.se/search/metylenbl%C3%A5tt
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effekt vid belysning av solljus, än vid artificiell UV-ljuskälla. (Kuo & Ho, 2001) För en 

mer detaljerad förklaring på reaktionen då molekyler av MB absorberas av titandioxid 

finnes i Bilaga 1. 

 

Figur 3: Kemiska strukturen av MB; 3,7-bis(dimetylamino)fenazationiumklorid. Bild tagen från 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMethylene_blue.svg (publika rättigheter) 

3.5.2 FÄRGINTENSITET 

Ett värde på kroma, även kallat färgintensitet, erhålls genom spektrofotometri, då ett 

objekt mäts med en så kallad spektrofotometer. Programmet som tillhör 

mätinstrumentet ger spektrala kurvor, dessutom ger den värdefull information om 

färgen som identifierats. Värden på ljushet (L*), färgintensitet (C*) och nyans (h) är 

exempel på sådan information. Vid jämförelse av färg mellan två prover, i detta fall 

färglösningar med varierande i färgintensitet, är värdet på DC* relevant. DC* är den 

förändring i färgintensitet, eller kroma, och anger renheten hos färgen. (Tomsic, 2000) 

Vid fallet med MB och titandioxid är det en avmagring av färg som eftersöks, vilket i 

spektrofotometerns fall visar en minskining i kromavärdet. Allt mer transparent en 

färglösning blir ger därför en bra indikation på att hydroxylradikaler har genarerats.  

3.6 TIDIGARE FORSKNING 

3.6.1 TEXTILHÖGSKOLAN I BORÅS 

Utifrån tidigare studie utförd av Linnea Andersson (Andersson, 2011) var 

garnbeläggning ett av två möjliga områden där vidare efterforskning efterlystes. En 

beläggning som fastnar tillräckligt bra på fiberytan skulle möjliggöra att garnet 

behandlas innan substratet stickas. Detta skulle i sin tur leda till att beläggning täcker 

mer av fibrerna, blir mer jämnt fördelat över provkroppen och på så sätt ge en större yta 

för reaktion för titandioxiden.  Därigenom skulle detta tillägg av studien kunna skapa 

större värde för slutprodukten.  I försök att uppnå detta kommer en sol-gelteknik 

utforskas i denna studie, då tidigare försök med akrylbeläggning har fallerat vid just 

garnbehandling.  

Både akrylbeläggning och sol-gel står som angelägna tekniker. Vid tidigare 

undersökning prövades sol-geltekniken att tillredas inne på Textilhögskolans eget färg- 

och beredningslaboratorium. Dock inträffade någon typ av felberedning, och 

apparaturens utseende och effekt inte överstämde med det förväntade resultatet. 

Eftersom en möjlig fallerad beläggning bildades kommer det återigen testas att tillreda 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMethylene_blue.svg
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denna form av beläggningslösning. Det anses att ytterligare utvärdering är högst 

relevant ifall annorlunda resultat kan presteras, vilket skulle betyda att denna teknik 

fortfarande står som potentiell lösning på beläggningsproblemet. 

Slutligen var syftet med högskolans tidigare forskning att finna produkter för 

användningsområdet vattenrening i just utvecklingsländer. Att produkten skulle kunna 

brukas i en mängd andra kontexter än vattenrening i utvecklingsländer är intressant att 

utforska. Även andra användningsområden för denna produkt är tänkbara, såsom 

reningsprodukter menade för industrisammanhang. Således kan det ge alster till nya 

tankar i utformning av reaktorsystem, vilka lämpar sig i större sammanhang. Inte minst 

handlar det om att skapa möjligheter att utnyttja produkten i flera, tidigare otänkbara 

områden där den kan göra potentiell nytta för miljön och människohälsa.  

3.6.2 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR.  

Utifrån underlag av resultat och konklusioner från vetenskapliga artiklar kan det 

konstateras att det ofta uppstår motstridigheter mellan olika författare och deras 

genomförda arbete. Det kan vara vilken huvudsubstans som fungerar bäst för 

vederbörande applikation, eller parametrar i utförandet som i vissa fall anses essentiella 

och som i andra fall kan kringgås. I försök att urskilja vilken metod som är mest 

tillämpbar krävdes således en bred förstudie. Målet var att täcka dessa skiljaktigheter 

och finna de överensstämmelser som kan vara avgörande för ett lyckat resultat vid 

arbete med titandioxid hos textila applikationer.  

En stor andel av de vetenskapliga artiklar som berör titandioxidbeläggning för textiler är 

ämnade för området självrengörande textilier, vilket betyder att en textil produkt kan 

själv avlägsna fläckar genom belysning av solljus. De angivna recept som finns i dessa 

artiklar skapas därför att passa för detta användningsområde. Det huvudsakliga syftet är 

att bryta ner färgfläckar såsom vin och kaffe. Det är mycket möjligt att brukaren av 

denna typ av textila titandioxidbelagda produkt är villig att hänga ut tyget i solljus under 

en längre period för att produkten skall fylla sin funktion. Med tanke på 

beläggningssubstansens långa verkningstid, möjligen flera dagar av solljus, krävs 

nödvändigtvis inte lika hög koncentration av verkningskemikalien titandioxid. Därför är 

det bra att ha detta i åtanke när recept från sådana vetenskapliga artiklar undersöks. Vid 

framtagande av recept menat till en titandioxidbeläggning för vattenrening med 

kraftigare fotokatalytisk bör istället en högre substansmängd eftersträvas. 

Därtill har det konstaterats att en bättre fotokatalytisk effekt erhålls i relation till en 

ökande procentandel titandioxidpuder i beläggningslösningen (Andersson, 2011).  

Därför är det tänkt att öka mängden pulver ytterligare i det experimentella 

genomförandet. Vidare kan en vetenskaplig artikel bevisa att en minskning i mängden 

bindemedel i en akrylbeläggning påverkar den fotokatalysiska effekten från 

titandioxiden positivt (Gupta, Jassal, & Agrawal, 2008). Detta beror antagligen på 

bindemedlets tendens att innesluta de verkande nanopartiklarna av titandioxid från att 

komma i kontakt med smutspartiklar och solljus, samtidigt som den håller kemikalien 
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fäst till tyget. Alltså erfordras en balans mellan eftersträvad vidhäftningsförmåga och 

blottande av verkningskemikaliens partiklar för ett optimalt resultat.  

Med stöd från föregående kandidatuppsats skriven av Linnea Andersson på 

Textilhögskolan i Borås, samt tidigare forskning ur insamlad artikelunderlag kan flera 

lovande recept utformas för kommande experimentella genomförande.  
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4 EXPERIMENTIELLT GENOMFÖRANDE 

4.1 INTRODUKTION  

Tillsammans med handledare Nils-Krister Persson gjordes en grundplan med följande 

tio steg som riktlinje för arbetsgången i det experimentella genomförandet. 

 

Så kallade testyger belagdes först, för att undersöka beläggningsmaterialen. Därefter 

gjordes samma sak med olika typer av garn, för att undersöka huruvida de kunde 

uppvisa skillnader i vidhäftning och absorptionsförmåga. När både tillförlitliga recept 

på beläggningar och optimalt textilmaterial var erhållet stickas och vävs substrat fram. 

Dessa substrat har olika utseende, i syfte med att testa ifall olika konstruktioner och 

mängd textilt material per samenlig ytenhet har en påverkan på den vattenrenande 

fotokatalytiska effekten. 

Därefter utvärderas titandioxids fotokatalytiska effekt i laboratoriet, genom 

undersökning efter närvarande hydroxylradikaler under belysning av sollampa, vilket i 

denna studie mäts genom produktens nedbrytande verkan av en färgämneslösning. För 

undersökning av substratens bakterienedbrytande egenskaper behövs extern assistans. 

Då transporteras vattenprover till ett fristående vatten- och livsmedelslaboratorium för 

analys. 

Avslutningsvis skall möjliga reaktorutformningar undersökas, hur olika höjder på 

vattenmängden kan påverka solljuset och således textilens vattenrenande effekt, försöka 

finna det ultimata designförhållandet mellan reaktorns öppenhet för solljus, rymd för 

vattenmängd och mängdbelagd textil.  

1 
•Undersökte tidigare forskning på området och fann lämpliga recept i litteratur. 

2 
•Fann substrat, och hur dem bör utformas. 

3 
•Fann applikationsmetoder i litteratur. 

4 
•Belade textilt provtyg, samt genomförde av efterkommande utvärdering. 

5 
•Belade garn med samtliga beläggningsmetoder som valts att genomföra. 

6 
•När tillförlitligt recept utvecklats tillverkades slutgiltiga textila substrat på Textilhögskolans 
maskinpark i vardera trikå- och vävkonstruktion. 

7 
•Belade de slutgiltiga substraten. 

8 
•Undersökte vattenmängdens påverkan. Det vill säga hur högt vattenmängden ovan textilytan 
eller kärlbotten kan vara för att fortfarande erhålla fotokatalytisk effekt. 

9 
•Undersökte reaktorutformningar. 

10 
•Avslutningsvis, om tid fanns, göra en skiss och även försöka konstruera en prototyp för 
demonstrationssyfte. (Detta moment kunde ej slutföras) 
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4.2 TEXTILT MATERIAL & SUBSTRAT 

Vid val av textilt material till provsubstrat krävs det att särskilda behov i egenskaper tas 

med i beräkning. I tidigt skede var det bestämt att materialet kommer att bestå av en 

polyesterfiber av något slag. Då denna typ av fiber är en vanlig och lättåtkomlig fiber i 

textilindustrin. Dessutom är polyester ett passande materialval på grund av att den är 

hydrofob och besitter hög motståndskraft mot värme, kemikalier, ultraviolett ljus samt 

syror (Hatch, 2006). Bomull stod även på listan av valbara fibertyper, då även den är ett 

frekvent brukligt material. Dock är bomullen känslig mot vissa kemikaliska processer 

och därmed också förhållanden som krävs för beredning med exempelvis sol-gel.  

4.2.1 FIBERMORFOLOGI HOS TEXTILT MATERIAL 

När val av polyester görs kan det vara bra att även ta med garnets ytstruktur i beräkning. 

En yta som har möjlighet att reflektera ljus bättre än en annan kan även tänkas generera 

en effektivare fotokatalytisk verkan. I detta avsnitt presenteras materialets morfologi, 

vilket är en studie av storlek, form och struktur på ett material eller i detta fall en textil 

polyesterfiber (Gohl & Vilensky, 1991). Morfologin kan delas in i mikrostruktur, samt 

makrostruktur. 

Mikrostruktur handlar om textilfiberns longitudinala utseende, samt om strukturen på 

fiberns tvärsnitt (Gohl & Vilensky, 1991). Titandioxid kan användas som 

mattbehandling för textil, men är inte den effekt av kemikalien som eftersträvas i denna 

studie. Ifall textilvaran blir allt för matt av titandioxidbehandling kan det i sin tur skapa 

svårigheter för ljusstrålning att sprida sig. Ljuset fångas istället upp av textilfibern, 

snarare än att sprida sig till andra partiklar för att komma åt partiklar som inte träffats av 

ljusets strålning i första hand. Syftet med beläggningen i denna studie är att den skall 

lägga sig som ett lager över fiberns yta, och därmed finns risk att tvärsnittets form blir 

irrelevant i slutändan. Möjligen om tvärsnittet skulle ha påverkan på beläggningens 

vidhäftning, men har i det här projektet valt att överses på grund av sin troligt låga 

påverkan. Ett cirkulärt tvärsnitt fungerar rimligtvis, och är dessutom en enkel fiber att 

erhålla från tillverkare. (Johansson, 2012)  

Däremot är fiberlängd och garnlyster egenskaper som kan anpassas för att bli 

hypotetiskt mest lämpat till effekten som vill utvinnas ut titandioxiden. De 

egenskaperna tillhör en annan del av morfologin, det vill säga makrostrukturen. Till 

makrostrukturen tillhör de närmre dimensionerade karaktärsdragen, såsom fiberns 

längd, tjocklek, om den har en färg eller transparens, samt dess grad av lyster (Gohl & 

Vilensky, 1991). När det kommer till fiberns längd borde stapel ge mer rymlig struktur 

till den slutliga textilen, då någon typ av filament kan ge allt för sluten struktur där 

garnet packas i den textila konstruktionen. Således får beläggning svårt att komma åt 

hela filamentfibern, och stänger ute partiklar från att fästa. (Johansson, 2012) 

Tjockleken på fibern är en egenskap som förkastas, då en tjocklek vars mått lämpad för 

textil tillverkning i väv och trikå anses lämplig även för beredning.   
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Som slutsats kan jag påstå att en polyester i stapel, med cirkulärt tvärsnitt och så mycket 

lyster som möjligt bör användas. Garnet skall helst vara utan tidigare slutbehandling, 

såsom tidigare tillsatt färg, flamsäker- och mattbehandling. Det ger varan förutsättningar 

vid titandioxidbeläggningen, samt att fungera optimalt till produktens ändamål. 

4.2.2 KONSTRUKTION 

Berörande substratens utformning fanns det rum för utvecklingsmöjligheter från 

föregående kandidatuppsats. En viktig slutsats från L. Anderssons arbete var själva 

designen på trikåmönstret, och hur dess utformning kunde påverka titandioxidens 

fotokatalytiska effekt. En komprimerad form gav plats för mer textil på samma yta t.ex. 

en slätstickad vara, och skapade därigenom fler möjligheter för fotokatalysen att 

genomföras. (Andersson, 2011) Denna information har väsentlig betydelse för denna 

studie. Därför är det aktuellt att försöka uppnå en lyckad garnbeläggning, samt att 

utforska hur förändring mellan konstruktioner kan resultera till skillnad i fotokatalytisk 

effekt.  

Med slutsatser från tidigare studier i åtanke kommer olika former av textilkomprimerat 

utseende att konstrueras. Substratens utformanden har gemensamt att sträva mot en så 

”fluffig” och garnkomprimerad utformning som möjligt. Dessutom kommer även 

referenskonstruktioner vars strukturer förblir släta att tillverkas i både väv och trikå.  

Totalt kommer genomförandet att beröra fem olika konstruktioner i vardera trikå och 

väv. De textila substraten kommer att vidare undersökas för vad konstruktionen har för 

roll i graden av fotokatalytisk effekt.  

Trikå 

För området trikå sker blott en påbyggnad från Linnea Anderssons tidigare studie 

(Andersson, 2011). Meningen är att efterlika olika varianter av sjögräsliknande 

utformanden, vilket skall uppnås genom att sticka ett vågmönster i trikå. Även i trikå 

tillverkas en slät struktur med bindningen fullribb. Därefter stickas två olika storlekar på 

vågstrukturer. Syftet med vågmönstret är att prestera en större mängd garn per ytenhet 

än om det vore stickat i fullribb, se figur 4 på nästkommande sida.  Följande 

trikåkonstruktioner tillverkas på en elektronisk flatstickmaskin i fabrikatet Stoll, modell 

CMS 330 TC Multi Gauge. 

 En slät struktur med bindningen fullribb: 70 nålars bredd, masklängd 10,5, se t.v. i 

fig. 5. 

 Två varor i vågmönster: 70 nålars bredd Singel Jersey Interlock, se mitten och till 

höger i fig. 5. 

1. Våg 1: Två maskrader fullribb (masklängd: 10,5) → 7 rapportlängder med 

maskrader i vågparti (masklängd: 12) → Två maskrader fullribb → … 

2. Våg 2: Två maskrader fullribb (masklängd: 10,5) → 15 rapportlängder med 

maskrader i vågparti (masklängd: 12) → Två maskrader fullribb → … 
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Figur 4: En schematisk bild på skillnaden mellan bindningarna i mängd garn förhållande till varans höjd. 

Målet är att erhålla en så hög höjd på vågstrukturen som möjligt. För att uppnå detta 

krävs fler maskrader i varje vågparti. Dock sätter detta stor belastning på varje nål i 

maskinen, då en nål måste hålla ned samtliga maskor i vågen med hjälp av holding-

down sinker. För att underlätta belastningen kan varan istället stickas på varannan nål, 

vilket gör att motsvarande nål ligger i vila medan den andra stickar. Detta lättar 

belastningen på varje holding-down sinkers, då de endast behöver hålla ned hälften av 

totala mängden maskor i maskinen under tillverkningens gång. På så sätt kan fler 

maskor läggas på varje nål under en stickad vågrapport, och således kan högre 

vågstruktur stickas. En ytterligare fördel med att sticka på varannan nål är att 

flottningar
1
 skapas på varans insida, vilket ger en ännu större mängd garn per ytenhet. 

Målet med en vågstruktur i trikå är att påvisa att en större mängd garn skall leda till en 

högre fotokatalysisk effekt, och således är flottningar i en vågstruktur en fördel. 

  

 

 

Figur 5: Sett f.v. en trikå med bindningen fullribb, vågmönster 1 och vågmönster 2. 

 

 

1
”flottering (av flottera, av franska flotter 'flyta', 'sväva'), del av tråd i en trikå. Den sträcker sig över en 

eller flera maskstavar i en väfttrikå eller maskrader i en varptrikå utan att bilda trådslinga” (Flottering, 

2012) 
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Väv 

Inom väveri skall två konstruktioner tas fram. Först utformas en referens i form av en 

tvåskaft, för att beteckna en slät struktur. Utöver denna vävs en vara i så kallat 

våffelmönster. Våffelbindning används främst i handdukar och klänningstyger, vars 

bindning består av grupperade rutor med fast tvåskaftbindning som bildar löst liggande 

varp- och väftflotteringar mellan bindningspunkterna (Våffelbindning, 2012). Detta 

mönster väljs i syfte att skapa en vara med höjd, vars glesa tråduppbyggnad låter vatten 

passera lättare igenom. Teoretiskt skall även åtkomligheter för beläggningslösning öka 

när garnet är mer blottlagt än den släta varan, vilket är en intressant aspekt att undersöka 

för en produkt för denna studies användningsområde. Samtidigt är mönstret tillämpbart 

på en vanligt brukad vävmaskin över 12 skaft, vilket tas i hänsyn till för ett 

industrimässigt genomförbart perspektiv. Den exakta vävmaskin som väver fram 

följande konstruktioner är en Donier GWN 8, utrustad med 12 skaft. 

 En slät struktur med bindningen tvåskaft: 12-skaftad maskin, 12 trådar/cm, se t.v. i 

fig. 6. 

 En vara med hög höjd och gles struktur med bindningen våffelbindning: 12-skaftad 

maskin, 12 trådar/cm, se till höger i fig. 6. 

Trådtätheterna behålls desamma för båda konstruktionerna i försök att ge varorna 

någorlunda samma mängd garn per ytenhet. Det är viktigt att sträva mot en likhet i 

grunden, i synnerlighet när tanken är att jämföra konstruktionerna emellan.  

 

Figur 6: t.v. tvåskaft, t.h. våffelbindning. 

Garner 

En mängd olika garner undersöks dessutom. De åtta garner som inkluderas i denna del 

av undersökningen är tre variationer polyesterfiber, samt fem resterande fibertyper av 

andra material i fiberform. Bomullsgarn utesluts på grund av efterkommande 

beläggning inkluderar badlösning med syrahaltiga nivåer som kan skada cellulosafibern.  

De åtta garner som berör denna del av genomförandet är: 

 Polyesterfiber: Stapelform, Nm 30/2. 

 Polyesterfiber: Monofilament. 
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 Polyesterfiber: Multifilament. 

 Polypropen PP: Multifilament, Nm 50/1 eller 2,8 dtex. 

 Polyolefin (Enya): Multifilament, 78/48/2 dtex. 

 Polyeten (Dyneema®): Monofilament, 440 dtex. 

 Optisk fiber, glasbaserad: Monofilament. 

 Optisk fiber, polybaserad: Monofilament. 

4.3 FÖRBEHANDLING AV POLYESTERFIBER  

4.3.1 TVÄTTNING AV POLYESTERFIBER 

Innan substraten beläggs skall de genomgå en förbehandling. Textilierna tvättas med ett 

TAED semikompakt hushållstvättmedel innehållande nonjon- och anjontensider. 

Tvättmaskinen är av modell Electrolux Wascator FLE120FC. Denna förbehandling 

utförs i intention att avlägsna de olika typer av föroreningar och andra yttre substanser 

som kan finnas på tyget sedan innan, så som smuts eller olja från maskin vid 

framställning av substraten.  

Behandlingsparametrar för tvätt:  

 95 ml tvättmedelspulver, beräknat för 18 liter vatten 

 80 grader/30 minuter 

4.3.2 ATMOSPHERIC-PRESSURE GLOW DISCHARGE (APGD) PLASMA 

Förbehandlingen skall enligt teori leda till att efterkommande beläggning erhåller en 

bättre förmåga att fästa till polyestern. Vid applicering av titandioxid på en textil 

produkt som polyester är det nödvändigt att förbättra kemikaliens vidhäftningsförmåga 

mot textilen, speciellt på grund av bristen av kemisk bindning mellan partikeln och 

fibern.  

Ett planerat besök gjordes på Swerea IVF, ett forskningsinstitut för industriell 

produktframtagning, textilier, polymerer och keramer beläget i Mölndal. Det var 

mening att plasmateknologin skulle bli ett nytt tillskott till denna kandidatuppsats inom 

ämnet, vars potentiella påverkan utforskas i denna textiltekniska kandidatuppsats.  

Tyvärr gick utrustningen sönder, och elektroderna i maskinen förblev ut funktion, och 

således blev körningen inställd. Plasmautrustningen hann inte lagas under resterande tid 

av terminen och därför fick plasmabehandling tas bort från denna studies 

genomförande. 
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4.4 BELÄGGNINGSMETOD 

4.4.1 RECEPT 

Recepten i denna studie består av två huvudriktningar på beläggningar innehållande 

nanopartiklar av titandioxid. Receptsamling 1 och 2 består av vardera två underrecept, 

då det första är en ursprungsvariant (recept 1.1 & 2.1) och det andra är ett modifierat 

(recept 1.2 & 2.2) med syfte att erhålla en förhöjd fotokatalytisk effekt av beläggningen.  

Första gruppen tillhör det kommersiella nanopudret från Evonik, vilket endast kräver en 

bindningsagent för att fästa en färdig kristallin utgångsprodukt vid textilsubstratet. Den 

typ av beläggning som sker med ett färdigt kristallint puder kan beredas till en textil 

genom två följande metoder. Antingen kan nanopudret inneslutas i en nanosol, vilket 

skapar en så kallad hybrid mellan en sol-gel och pudret. Det andra alternativet är att 

återupplösa pudret och fästa det vid textilen med ett icke organiskt bindmedel.  

Receptsamling 2 är en sol-gel med grundsubstansen Titanium (IV) isopropoxide. Denna 

metalliska alloxid kräver hydrolys för att omvandla ämnet till motsvarande hydroxid. 

Hydrolysen kan ske under både sura och alkaliska förhållanden. Med tanke på 

materialvalet till substraten, det vill säga polyester, undviks starkt alkaliska 

badlösningar. Istället genomförs sol-gelens hydrolys med en hög syrahalt, vilket är 

ytterst lämplig tillsammans med polyesterfibern som innehar en hög motståndskraft mot 

syror.   

Recept 1.1 – Akrylbindemedel med Ti02-puder från L. Andersson 

1 % vattendispersion av akrylbindemedel Jaypol B2 (Diazo Kemi AB)     2 g 

4 % TiO2, nanopartiklar i puderform av varumärket Aeroxide P25      8 g 

95 % vatten      190 g 

Bad: 2 minuter Tork: 4 minuter/80°C  Fixering: 3 minuter/140 °C 

Samtliga ingredienser placeras i en glasbägare och omröres i konstant rörelse tills 

lösningen erhåller ett jämnt utseende. För att lösnigen inte skall skikta sig krävs en 

ytterligare omrörning vid regelbundna upprepade tillfällen.  

Med stöd från tidigare forskning med akrylbaserade beläggningar vid University of 

Cambridge och Tekniska Universitetet i Danmark kommer vissa parametrar att tas i 

åtanke vid beredning med denna typ av beläggning.  Deras arbete hävdar nämligen att 

det inte är antalet beläggningscykler som avgör för att erhålla en högre effekt hos 

textilsubstraten, utan mer att en vara är väl belagd. Emellertid skulle fler cykler i 

beläggningslösningen resultera i en förhöjd risk för separering på grund av en bättre 

kohesion mellan akryllagren än vidhäftningen till tyget. För att minimera denna 

företeelse rekommenderar författarna att fokus bör läggas på att erhålla god dispersion i 

lösningen för en jämnare fördelning av nanopartiklarna.  
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Plats för förbättring fanns hos det ursprungliga receptet 1.1, och för att uppnå dem 

gjordes vissa modifieringar vilket resulterade till recept 1.2. Recept 1.3 är likadan som 

1.2, dock med ett utbyte av titandioxidpudret P25 till P90. P90 är en senare tillkommen 

variant av liknande substans som enligt tillverkarna Evonik skall vara en förbättrad 

produkt. 

Recept 1.2 – Modifierad akrylbeläggning med Ti02-puder P25 

0,5 % Diaprint S20, från Diazo Kemi AB       1 g 

4 % TiO2, nanopartiklar i puderform av varumärket Aeroxide P25      8 g 

95,5 % vatten     191 g 

+ Ett tillägg med 5 ml/l lösning med Lyocol RDN (10 % -tig koncentration)   1 ml 

Recept 1.3 – Modifierad akrylbeläggning med Ti02-puder P90 

0,5 % Diaprint S20, från Diazo Kemi AB       1 g 

4 % TiO2, nanopartiklar i puderform av varumärket Aeroxide P90      8 g 

95,5 % vatten     191 g 

+ Ett tillägg med 5 ml/l lösning med Lyocol RDN (10 % -tig koncentration)   1 ml 

 

Bad: 2 minuter Tork: 5 minuter/150°C  Fixering: 3 minuter/170 °C 

Lösningen skall hållas under kraftig omrörning i 20 minuter för att ge kemikalierna 

möjlighet att blandas ordentligt. Diaprint S20 är ett bindemedel som vanligtvis brukas i 

sammanhang som förtjockare till naturliga färgämnen.  Detta bindemedel innehåller inte 

den del av styvnadsapparatur som Jaypol B2 gör, som användes vid föregående studie 

(Andersson, 2011). 

En styvnadsapparatur skulle kunna öka risken att beläggningen vittrar sönder vid 

böjning av substrat efter beredning, och således orsaka att titandioxid faller av. Genom 

att använda en kemikalie som innehåller ett bindemedel är förhoppningen att medlet 

skall hjälpa partiklarna att binda till substraten utan att kompromissa tygets styvhet. 

Utöver Diaprint S20's bindefunktion skall medlet fungera som en förtjockare. Denna 

egenskap kan vara en fördel i detta fall, på grund av att en beläggningspasta som är 

tjock kan hjälpa titandioxiden att hålla sig jämt dispergerad. 

Utöver akrylbaserade beläggningar konstrueras även ett lämpligt recept på en sol-gel. 

Akrylat är en relativt vanlig och länge använt beläggningsmaterial. Sol-gel är en mer 

innovativ beläggning inom textilindustrin, vilket av ren nyfikenhet skall undersökas och 

utvärderas gentemot den äldre beläggningsmetoden.  
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Det finns en viss risk att framtagning av beläggningsämnet kan misslyckas, som vid 

föregående kandidatarbete. Då spekulerades det att anledning till fallering berodde på 

alltför låg koncentration på etanollösning. Vid mitt utförande har jag valt en annan typ 

av sol-gel, med en syrabas istället för en alkohol. Eftersom polyester är en syratålig 

fiber skall textilierna klara lösningsmedlet utan att ta skada.  

Recept 2.1 – Sol-gel 

10 ml Titanium (IV) isopropoxide (97 %; Aldrich, St. Louis, MO) 

89 ml vatten 

10 ml ättiksyra >90 % från Fisher Scientific 

1 ml salpetersyra 65 % 

Titanium (IV) isopropoxide tillsätts droppvis i ett syravatten under kraftfull omrörning. 

Blandningen skall värmas upp till 60 °C, och sedan hållas vid den temperaturen medan 

lösningen omrörs under efterföljande 16 timmar. Att ta med i beräkningarna är att sol-

gel-lösningen riskerar att förlora upp till hälften av sin volym under den långa 

tillredningsperioden med konstant vattenbadsvärme på 60 °C. För att garantera att 

temperaturen på lösningen hålls vid konstant nivå användes Ahiba Texoma G VI B, en 

vattenbadsmaskin menad för färgning av textilier. I utbyte för den metallskena som 

används för montering av textil, modifieras vispen för att istället kunna ge maximal 

omrörning i lösningen. För exakt utseende för den nya vispen, se figur 7. 

Bad: 1 minut  Tork: 5 minuter/80°C  Fixering: 3 minuter/120 °C 

Recept 2.2 – Modifierad sol-gel i form av hybrid: Sol-gel/Aeroxide P25 

Recept 2.3 – Modifierad sol-gel i form av hybrid: Sol-gel/Aeroxide P90 

Hybriden utformas i hopp om att uppnå en förhöjd effekt genom att korsköra en vanlig 

sol-gel med det titandioxidpudret som används i akrylbeläggningarna. Receptet följer 

2.1, med ett tillägg av 15 % (w/w) P25 eller P90 som tillsätts och hålls omrörande i 

ytterligare 30 minuter. Samma parametrar vid bad, tork och fixering som recept 2.1. 

 

Figur 7-9: Närbilder på modifierad visp, maskin under körning och Ahibamaskin i helhet. 
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4.4.2 BELÄGGNING AV TYG  

För att försöka undvika misstag och fallerade beläggningar görs en testbeläggning på 

redan tillverkade tyger som fanns att tillgå på Textilhögskolan i Borås materiallager.  

Det ena testtyget är stickat och det andra är vävt, varav båda är i polyester. Tanken är att 

undersöka ifall olika textilkonstruktioner kan påverka deras förmåga att absorbera 

beläggningslösning, samt att utvärdera deras fotokatalytiska effekt under artificiellt 

solljus. För testbeläggningen används recept 1.1 och 2.1 för att undersöka tygers 

förmåga att absorbera badlösningarna, samt att vidareutveckla de modifierade recepten 

(finns presenterade i föregående avsnitt).  

När optimal beläggningsmetod är erhållen är nästa steg att utföra denna process på de 

slutgiltiga tygsubstrat som tillverkats i stapel polyester Nm 30/2 på Textilhögskolan i 

Borås egna maskinparker i väv och trikå. Som Bilaga 2 visar under rubriken 

Beläggningsschema finnes ett träddiagram över samtliga olika utformningar av textila 

produkter som beläggs. Det högra ledet består av de slutgiltiga tyger vars beredning 

kommer att beskrivas härnäst.  Fem olika konstruktioner kommer att beläggas med tre 

olika beläggningslösningar vardera.  

Dip-Pad-Dry-Cure-process 

Dip-Pad-Dry-Cure är den metod som används för att pressa beläggningen in i tyget, 

samt få bort de rester som inte ryms i materialet. Först doppas tyget i en 

beläggningslösning, därefter kalandreras varan för att slutligen torkas och fixeras i ugn 

vid olika temperaturer beroende på vilken lösning som belagts. Modellen för 

kalandervalsen är Ernst Benz Textilmaschinen LQ350, med inställning på 20 kg/cm i 

tryck och hastighet på 3,5 m/min. Ugnen är från SDL Atlas Textile Testing Solutions. 

Skillnaden mellan akrylbadet och sol-gel-lösningen är tiden då substraten vilar i 

lösningarna; två minuter i akrylen och endast en minut för båda sol-gel-recepten. 

Därefter körs tygerna genom kalandervalsen, och placerades i en tidigare uppvärmd ugn 

på angiven temperatur under de antal minuter som behövs för att torka, och slutligen in 

ytterligare en omgång i högre temperatur för att fixera kemikalierna till textilen.  

 

Figur 10-12: Bilder på sol-gellösning, kalandervals och ugnsställ 
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Wet pick-up 

För att bestämma mängden badlösning som är belagt på vardera testtyg beräknas 

textilens wet pick-up (wpu). I samband med att varje provkropp går igenom respektive 

behandlingsprocess sparas samtliga berörda värden som erfordras. Vid beläggning av 

testtyger används dessa värden för att undersöka hur olika konstruktioner och material 

kan påverka absorberingsförmågan. Wpu är vanligtvis uttryckt som en procentsats på 

vikten av det torra och obehandlade tyget. Värdet beräknas genom att ta vikten av den 

pålagda lösningen, dividerat med vikten på det obehandlade tyget (Wolfgang D. 

Schindler, 2004). 

Badlösningens wet pick-up i en kalander påverkas av många faktorer så som den textila 

fiberns egenskaper, maskininställningar, tygets konstruktion och självfallet 

badlösningens kemiska egenskaper. För att erhålla högsta möjliga wpu hos en textil 

skall särskilda egenskaper uppnås. Garnet skall inneha en hydrofil läggning, och vara 

tillverkade med en låg tvinning, samt att tyget skall vara konstruerad med en lös 

bindning. Samtliga omnämnda särdrag bör eftersträvas för att åstadkomma en bra wpu. 

(Wolfgang D. Schindler, 2004) 

Samtliga prover förvarades i lufttäta påsar som därefter placerades i en ljusförseglad 

förvaring. Anledningen är att hålla behandlade textilier från att utsättas för risk att 

kontamineras av ljus eller andra kemikalier inför kommande utvärdering.  

4.4.3 GARNBELÄGGNING 

En parallell studie genomfördes även på åtta textilgarner av olika material och 

konstruktion, vilka testades för att undersöka deras förmåga att absorbera 

beläggningslösning. Garner belades med både recept 1.1 och 2.1, varje provkropp var 

två meter lång. Dock kunde inte samtliga åtta garner genomgå en beläggning av sol-gel-

lösningen på grund av dess höga syrahalt och svårhanterlighet. I resultatavsnittet 

presenteras mer utförligt vilka av de åtta garner som belades med vilken beläggning, 

samt de viktvärden som erhölls för vardera. Garnerna följde samma torknings- och 

fixeringsparametrar som vid beredning av tygerna.  

För att förenkla hantering vid användning av frätande kemikalier med sol-gelens lösning 

konstruerades en ställning för påträdning av garn. Detta gör att risken för trassel 

minskar, och förenklar hantering av garn i samband med frätande kemikalielösningar 

som brukas i vederbörande badlösning. Se utformning av garnställning i figur 13, på 

nästkommande sida i rapporten. 

Utöver garnernas olika förmåga att absorbera beläggning kommer dem även att testas 

genom dragprovning för att undersöka ifall deras styrka förändrats av behandlingarna.  
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Figur 13 & 14: Garnställning för enklare hantering vid bad i syrehaltig lösning och beläggning i lösning. 

4.4.4 TVÄTTNING 

Det egentliga syftet med efterföljande tvättning är trots allt endast för att avlägsna de 

nanopartiklar av titandioxid som inte lyckats fästa tillräcklig på textilsubstratet. 

Produkten i sig lär förhoppningsvis inte behöva genomgå en hårdare tvätt, om den inte 

mot förmodan lyckas bli tillräckligt smutsig av faktorer utanför dess tilltänkta 

användningssyfte.  

Efterbehandling av provkroppar för att simulera verklighetstrogna påfrestningar är 

begränsat till tvättslitage. Vid tidigare kandidatarbete utfördes efterföljande tvätt med 

vattentemperatur 60 °C. Dessutom skedde denna tvättning i maskin, vilket tillför 

ytterligare påfrestning på tyget och dess beläggning. Frågan är om denna varma och 

vådliga behandling är nödvänlig. Produkten är huvudsakligen riktad för att fungera som 

en typ av filtersystem inuti en reaktor, och inga mekaniskt nötande tvättningar eller 

höga vattentemperaturer lär utsätta textilen i den höga mån som tidigare kandidatstudent 

utförde. Det är mer troligt att denna produkt utsätts för handtvätt, därför en 

efterbehandling med vattentemperatur på 30-40 °C är tillräckliga för att simulera de 

verklighetstroliga förhållanden produkten maximalt lär utsättas för. 

Alltså genomfördes en efterföljande handtvättning på de belagda textilierna med 

uppvärmt vatten till 40°C. Efteråt torkades provkropparna under natten, i ett mörkt rum 

med rumstemperatur. 
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4.5 UTVÄRDERING AV FOTOKATALYTISK EFFEKT 

4.5.1 METYLENBLÅ FÄRG-TEST  

Utvärdering för att detektera hydroxylradikaler sker genom ett 

så kallat färgtest med metylenblått. Studier visar att 

hydroxylradikaler kan relateras med antibakteriella 

egenskaper, vilket gör att det kan antas att en behandling som 

genererar hydroxylradikaler alltså borde besitta egenskap för 

vattenrening. Metoden innebär att en glasskål med diametern 

14 cm placerades under en xenonlampa under minst 60 

minuters tid, se schematiskt bild för uppställning på fig. 15. 

Belysningen av provkropparna skedde med ett avstånd på 77 

cm mellan glödlampan och bordet som glasbehållarna 

placerades på.  

Figur 15: Schematisk bild för uppställning av MB-test. 

Den lampa som används för at belysa proverna är en xenonlampa (1000 W/m
2
), 

glödlampmodell HI 1200 från Suntech Group AB. Den är stabiliserat med värdet AM 

1,5, vilket är ett värde som definierar den direkta optiska vägbanan genom jordens 

atmosfär. I solceller, som i denna xenonlampa, förklarar värdet prestationsförmågan 

under standardiserade förhållanden. AM 1,5 är mest universalt använt och motsvarar 

medelvärdet för typiskt solljus under en solig sommardag i Sverige. Denna sollampa 

används vid utvärdering i denna studie eftersom den efterliknar de UV-förhållanden 

som är approximativt likvärdigt en utomhusmiljö. För utomhus är inte praktiskt 

genomförbart för analysering av tygerna, eftersom det finns alltför många påverkande 

faktorer som är okontrollerbara.  

Först genomfördes utvärderingen med en färglösning med koncentrationen 1,6 mg 

metylenblått till 500 ml vatten, vilket är desamma halter som användes vid tidigare 

studie år 2011 (Andersson, Solar surface - Solyta, 2011). Dock visade det sig att denna 

färglösning inte uppnådde tillräckligt höga begynnelsevärden i kroma för att ge en 

tydlig jämförelsestudie mellan de olika provkropparna. Därför fördubblades 

koncentrationen, vilket lede till att den slutgiltiga färgkoncentrationen som användes till 

färganalysen blev 3,2 mg MB-stoft till 500 ml vatten. Färgstoftet som brukades kommer 

från GFS Chemicals. Färglösning blandas i omgångar av 5-10 liter för att förenkla 

tillredning med rätt koncentration och minska risk för större variationer i ursprungligt 

kromavärde mellan skilda utvärderingstillfällen. 

En magnetomrörare användes för att hålla färglösningen under jämn omrörning under 

testets genomförande. Med hjälp av en pipett fördes 10 ml lösning från glasbägaren till 

en egen konstruerad mätkopp speciellt anpassad för den spektrofotometer som 

användes. Mätkoppens utseende demonstreras i figur 16. Tillfällena då detta utfördes 

var vid testets startskede, och sedan vid varje följande tionde minut fram till att 

åtminstone 60 minuter passerat.   
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Utöver behandlade textilier genomgick även referensprover samma analys. Dessa 

referenser var endast behandlade med den akrylbeläggning, det vill säga recept 1.2 utan 

tillsättning av titandioxid. Dessutom testades även prov med endast färglösning för att 

kontrollera eventuell påverkan under belysning utan närvarande av tyg.  

   

Figur 16-18: F.v. mätkoppens utseende, xenonlampan och spektrofotometer. 

MB(metylenblått)-lösningens färgförändring mättes med spektrofotometern, och ett 

kromavärde från varje provtagning sparades. Kromavärdet från begynnelseprovet 

jämfördes med följande prover för att se ifall det skett någon färgförändring av 

lösningen, vilket i så fall skulle indikera att en reaktion ägt rum. Om kromavärdet har 

minskat betyder det att hydroxylradikaler bildats. Den spektrofotometer som användes 

vid utvärderingen var en Datacolor Check Pro Model 200-1522. Differensmarginal på 

spektrofotometern kan vid vissa fall ligga på ± 1,0 för de värden erhållna från varje 

mätningstillfälle. För att värden skall accepteras som korrekta får de ha en differens på 

högst ± 0,2. När ett flertal mätningar genomförts på varje färglösningsprov beräknas ett 

medelvärde som står som slutgiltigt värde presenterat i diagrammen, se resultatkapitel. 

Om eventuella outliers, så kallade utstickande värden, dyker upp som har en differens 

på större än 1,0 tas dessa bort från stickprovet i fråga. 

4.5.2 FOTOGRAFERING MED STEREOSKOP & SEM: SVEP-ELEKTRON-

MIKROSKOP  

För att erhålla en tydligare bild av textiliernas ytor togs ett fotografi genom ett så kallat 

stereoskop, av modell Nikon SMZ-U Zoom 1:10. En kamera är fäst till utrustningen som 

sedan är kopplad till datorprogrammet Scope View 3.0 där en bild framkallas i digital 

form. Denna utrustning ger en närmre bild på textiliernas yta, vilket är i likvärdig mån 

av ögats förmåga att inspektera objekt.  

När en mer detaljerad bild eftersträvas används en så kallad SEM, även kallat svep-

elektron-mikroskop. Det skapar möjligheten att presentera en bild som kan underlätta 

analysering av beläggningens täckningsgrad på bärtextilen. Dessutom kan bilden visa 

hur de olika nanopartiklarna av titandioxid kan variera i storlek beroende på om de är en 

kommersiell framställd produkt eller tillredd av mig själv vid Textilhögskolans färg- 

och beredningslaboratorium.  
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Körningen med SEM genomfördes på Swerea IVF i Mölndal. Maskinen i fråga var av 

modell JEOL JSM-6610LV Scanning Electron Microscope. Utrustningen kördes i 

lågvakuum med 30 Pascal i tryck. Det betyder att en viss mängd luft fortfarande finns. 

Då genereras fler elektroner, vilket enligt Jan Johansson på Swerea är fördelaktigt för 

utförandet. 

Innan en textil provkropp kan undersökas krävs först fixering för att förhårdna, följande 

torkning, montering på provhållaren som består av en metallstubb och slutligen belagd 

av en metal före avbildning. (Wei, Huang, & Cai, 2009). Den metallbeläggning behövs 

ej i detta fall, vilket skapar möjligheter för snabba fototagningar. Vid genomförandet 

behövdes endast substraten klippas i 1x1 cm storlek och fästas till metallplattan med 

dubbelhäftande tejp, se demonstrerat i figur 20. Elektronmikroskopet klarar att 

fotografera vid en förstoring på 1500-2000 gånger och fortfarande få bra upplösning. 

Vid ytterligare förstoring kan bildernas kvalité påverkas negativt. Bilderna som 

framkallas till en digital bild får därefter en fotoupplösning på 2560x1920 pixlar.  

   
Figur 19 & 20: Bild på stereometer, SEM-utrustning hos Swerea IVF, samt monterade substrat. 

4.5.3 BAKTERIEODLING  

Metylenblått säger inte så mycket om textiliernas nedbrytning av bakterier, vilket är ett 

aktuellt område för användningssyftet vattenrening. Bakterier är på ett annat sätt 

levande organismer, och kan reagera och anpassa sig till sin miljö. Därför ansågs det 

viktigt att få med en bakterieanalys som komplement till det mer utförligt genomförda 

MB-testet. 

I brist på resurs och tid valdes denna del av utvärdering att skickas till extern anläggning 

för analys. AK Lab AB är ett fristående vatten- och livsmedelslaboratorium som utför 

kemiska och mikrobiologiska analyser på alla slags vatten och livsmedel. Denna 

anläggning är närliggande Textilhögskolan, vilket är viktigt vid transport av 

analysprover mellan anläggningarna.  

Det värde som eftersöks i bakterieanalysen är totalantalet bakterier, eller 

mikroorganismer. Att testa totalantalet bakterier har valts på grund av att den typ av 

analys inte kräver stor provmängd vätska. För varje tillfälle en del vätska extraheras ur 

den totala testvolymen skapas en risk för att resterande provtillfällen påverkas, och 

därför vill man hålla den extraherade volymen så låg som möjligt. Vid andra tester än 
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Figur 21-23: F.v. provrör med koncentrerad form av e-coli, provflaskor och bärgare under xenonlampa. 

 

totalantalet bakterier, till exempel en bakterie som e-coli, kräver provmängder upp mot 

100 ml, vilket skulle ge en riskskapande volymförändring i bägaren. I detta fall är det 10 

ml vätska som extraheras vid varje tillfälle ur den totala startvolymen, vilket Fredrik 

Hagsköld på AK Lab anser vara relativt icke-påverkande för resten av mättillfällena.  

Ett smutsvatten tillreds genom att en koncentrerad form av e-coli-bakterier och späda ut 

den i avjoniserat vatten. Spädförhållandet mellan de e-coli och vatten är 1:1 000, det vill 

säga att 1 ml koncentrerad e-coli placeras i en behållare med 1 liter vatten. Varje 

provgrupp består av 500 ml utspätt smutsvatten, samma startmängd som vid MB-

testerna. Uppskattningsvis borde det finnas 10
5
 antal bakterier av e-coli i det utspädda 

vattnet som utgör startpunkten för testet.  

Först och främst genomfördes en testomgång med glesa provtagningstillfällen, för att få 

en uppfattning om tiden det tar för att erhålla en effekt från titandioxiden. 

Testomgången bestod av ett tyg belagt med recept 1.3, samt en provbägare med endast 

smutsvatten. När bättre uppfattning om tiden för önskad effekt uppnås genomförs en 

andra omgång tester. Då analyseras fyra olika prover; vardera tvåskaft belagda med 

recept 1.2, 2.1 och 2.3 och slutligen ett prov med endast smutsvatten. Samtliga textila 

substrat är handtvättade för att undvika avfällning med titandioxid eller hög turbiditet på 

provvätskan. Att analysera endast smutsvatten behövs för att uppskatta den 

bakterienedbrytande effekt som xenonlampan kan ha i sig själv. 

Vid genomförandet placeras alltså varje prov med smutsvatten (500 ml) på en 

magnetomrörare, med eventuella substrat inuti och placeras under xenonlampan som 

används tidigare vid MB-testerna. Samtliga prover som genomgår bakterieanalysen 

finns presenterat i punkform nedan. Vid utvalda tidpunkter tas de behövda 10 ml 

analysvätska ur provbägarens totala startvolym. Denna analysvätska placeras sedan i 

steriliserade behållare, som förvaras i kylskåp vid ca 4 °C till dem är redo för transport 

till AK Lab. Under transport hålls samtliga analysvätskor förvarande i en kylväska med 

frysklampar inuti för att hålla 2-6 °C under resan till AK Labs laboratorium. 

Omgång 1:    Omgång 2 (slutgiltigt test): 

Tvåskaft 1.3    Tvåskaft Akryl 1.2 

Endast smutsvatten, som referens  Tvåskaft Sol-gel 2.1 

Tvåskaft Hybrid 2.3  

Endast smutsvatten  
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Figur 24 & 25: T.v. bild på utrustning, t.h. tråd monterad i maskin. 

AK Lab utför sedan en bakterieodling på varje inlämnad provvätska vid 22 °C i tre 

dygns tid av Fredrik Hagsköld. Metod för odling av mikroorganismer utförs enligt 

standard SS-EN ISO 6222-1. 

4.6 VIDHÄFTNINGSTEST 

Vidhäftningstestet genomförs för att få ett värde på huruvida beläggningen har fäst sig 

vid textilsubstratet. Samtliga tyger som ingått i det slutgiltiga beläggningsutförandet 

prövas, det vill säga på de tyger som tillverkats på Textilhögskolan i Borås och 

behandlats med recept 1.2, 2.1 eller 2.2. Recept 1.1 har uteslutits på grund av det 

visuellt bedömda resultatet vilket ansågs bristfälligt. Testet utfördes före handtvättning 

av substraten, samt efter tvättning på de prover som anses vara underkända i sin 

vidhäftning vid första testet.  

Tillvägagångssättet för att utvärdera vidhäftningen går efter den så kallade tejpmetoden. 

Då placeras en bit Scotch-tejp på tygsubstratets yta, följt av två strykningar med fingret, 

för att sedan dras av. Om det är en låg grad av vidhäftning mellan tyget och 

beläggningen lär fragment av beläggningen falla av och fastna på tejpen. Resultaten 

utvärderades för att sedan värderas efter en femgradig skala. Skalan utformades utefter 

inspektion av samtliga prover för att finna en lämplig fördelning av skalgrader, som 

proverna sedan placerades inom.  

4.7 DRAGHÅLLFASTHET  

Eftersom vissa av beläggningslösningarna är av syrahaltig art vore det intressant att 

undersöka ifall garnernas styrka har försämrats eller förbättrats efter beredningen. För 

att undersöka ifall genomförd beredning kan ha påverkat det textila materialets 

mekaniska egenskaper testas berörda garner i en dragprovsmaskin. 

Garnernas draghållfasthet mäts både före och efter 

genomförd behandling, så att värdena kan jämföras med 

varandra. Samtliga provkroppar tas från en och samma 

”batch” av material för att undvika immanenta differenser 

mellan garnkoner. Dragprovsutrustningen som användes i 

studien är från Institution Ingenjörshögskolan vid Högskolan 

i Borås, modell Tinius Olsen H10KT, med maxbelastning på 

250 Newton och monterad grip nr. 2 specialutformad för 

trådtestning.   

Tråden virades upp två varv på varje trådklämma, varav det 

var 10cm mellan klämmornas centrum. Testet stoppades när 

tråden nådde brott. Varje provtyp mättes vid minst fem 

separata omgångar, för att ge ett statistiskt säkert 

medelvärde på den erhållna kvantitativa datan.   
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5 RESULTAT  

5.1 SUBSTRAT OCH BELÄGGNING 

Wet pick-up 

I tabellerna 1 och 2 nedan presenteras de värden erhållna från en av omgångarna körda 

under det förberedande beläggningsutförandet med akrylat och sol-gel-behandling på 

testtyger. Ytterligare värden som tabellerna baseras på finnes i Bilaga 3. Resultatet 

bekräftar teorin om att en stickad konstruktion innehaver en högre förmåga att ansamla 

kemikalielösning vid en Dip-Pad-Dry-Cure-process. Dessutom tyder tabellens värden 

att sol-gel-lösning absorberas lättare än akryl, en slutsats som möttes av en viss 

förvåning. Dock är dessa resultat baserade på akrylvarianten 1.1, så hade modifierade 

recepten 1.2 och 1.3 använts vid denna undersökning finns möjligheten att de 

akrylaterna uppnått likvärdiga siffror med sol-gelen.  

Akryl Wet pick-up, % 

 

Sol-gel Wet pick-up, % 

 Vävt testtyg 125,6 - 134,1 

 

Vävt testtyg 123,9 - 138,2 

 Stickat testtyg 159,1 - 160,6 

 

Stickat testtyg 190,0 - 198,1 

 
Tabell 1 & 2: Värden i procent för den mängd beläggning som absorberas för väv och trikå. 

Ett flertal omgångar sol-gel skapades, i misstanke att tillredningen misslyckats då 

kemikalier tillsattes i alltför snabb takt. Eftersom det fanns tvivel om badlösningens 

verkningsfullhet tillreddes fler omgångar. Istället för att upprätthålla 60 graders 

tillredningstemperatur genom vattenbad valdes denna gång att använda en 

magnetomrörare med inbyggd kokplatta. Under de 16 timmars tillredning uppstod 

emellertid ett överslag i temperatur, vilket ledde till en total förångning av lösningen. 

Detta resulterade i att endast de sol-gel-konstruerade nanopartiklarna av titandioxid 

återstod som ett pudermedium i glasbägaren. Utifrån detta resultat kan det konstateras 

att tidigare använd uppvärmningsutrustning i färgmaskinen Ahiba bör användas för att 

undvika att denna följd upprepas vid framtida tillredningar.  

Angående höjden på den stickade vågdesignen: 

Resultaten från beläggningen pekar dessutom mot att det når en gräns för när en 

vågdesign blir tillräckligt hög, till att istället börjar medföra vissa negativa aspekter. 

Exempelvis uppstod problematik vid fixering av den största vågen, Våg 2, då 

tygsubstraten visade svårigheter att torka. Detta kan vara en potentiell nackdel eftersom 

resten av lösningsmedel fortfarande kan finnas kvar i textilen. Vid beläggning av sol-gel 

används syravatten, vilket gör att kvarliggande rester kan vara en betydande 

faktor.  Trots förlängd torknings- och fixeringstid i ugn var det fortfarande delar i tygets 

innersta delar som förblev fuktigt. Försök att förånga vätskan avbröts då kanterna av 

tyget började visa tecken på missfärgning. 
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5.1.1 RESULTAT FRÅN BELÄGGNING & DRAGPROVNING AV GARN 

Resultaten från garnbeläggningen bekräftar att polyestergarn i stapelform är ett lämpligt 

val av fiber. Samma garn användes för att tillverka de substrat som belades i de olika 

tygkonstruktionerna i både väv och trikå.  

Endast fyra av de åtta garnerna behandlades med sol-gel. Anledningen var att garnerna i 

monofilament var för svårhanterliga vid beläggning med en syrehaltig lösning, samt att 

de visade tämligen dåliga resultat redan vid akrylen.  

 

Polyester (multifilament), polyolefin och Dyneema visar alla hög upptagning av 

beläggning, vilket beror på att fibrerna i garnet är i form av multifilament, vilket ger 

förmågan att rymma en stor mängd beläggningslösning. Samma gäller för de två garner 

som är i form av stapel, däribland polyestern som visade högst värden. Resten av 

garnerna, vilka samtliga är i monofilamentform, uppvisade en ytterst låg grad av 

absorption. Deras form liknande fiskelina besitter helt enkelt inte förmågan att ta upp 

lösning eftersom den endast består av en fiber som inte klarar att rymma beläggning 

såsom flera fibrer kan göra mellan varandra. Ytan är samtidigt för glatt för att hålla kvar 

lösningen efter badet.  

Vidare utvärdering sker endast på polyesterfibern i stapelform, eftersom det slutligen 

blev det garn som användes för att tillverka tyget i denna studie. Vid tidigare 

kandidatstudier som berört detta område erhölls dåliga resultat vid garnbeläggning. 

Anledningen till det var att garnerna belades i stora härvor, i jämförelse med separerade 

längder av garn som i denna studie. Dessutom var det endast en akrylbaserad 

beläggning som användes, vilket resulterade i klumpformning på garnets yta som 

försvårade för vidare tillverkning av tyg i maskin. Denna kandidatstudie visar dock 

bättre resultat, både i val av beläggningsmetod samt fördelningen över garnet. Eftersom 
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Fig 26: Vikt absorberad mängd 
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Fig 27: Vikt absorberad 

mängd sol-gel-beläggning 
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garnen badades i lösningen i kortare längder var det lättare att hålla dem från att trassla 

sig. Innan fixering kontrollerades separationen en extra gång för att försäkra att trådarna 

inte kletat ihop. Fördelningen över garnet blev dessutom jämnare och slätare fördelat, 

dels tack vare metoden för beläggning, men därutöver på grund av en lyckad tillredning 

av sol-gel. Sol-gelen bildar inga klumpar, utan sluter sig kring garnfibrerna med ett 

lager av små nanopartiklar av titandioxid.  

Dragprovning 

När garnerna var klara med viktprovning och övrig utvärdering kunde dragprovning 

utföras. Detta test genomfördes på samtliga prover som var belagda, samt respektive 

referens. Således är det en omfattande mängd resultat, och därför presenteras varje garn 

separat nedan. De diagram som ligger till grund för resultaten finnes i Bilaga 4. 

Polyester, stapel: Vid denna garntyp är styrkeförändringen för samtliga beläggningar så 

pass liten att den är försumbar. Att denna fiber av de åtta är den enda som är oberörd av 

samtliga beläggningar kan hänga ihop med att den också är den enda stapelfibern. Att 

medelvärdena skiljer sig åt mellan referensen och de olika beläggningstyperna kan bero 

på den relativt låga mängden stickprov. I detta fall var det endast fem, i vissa fall fler 

om spridda värden erhölls. Vid mättillfället ansågs antalet mätprov vara tillräckliga, 

samt att tester utfördes tills de två meter garnlängder var slut.  

Polyester, multifilament: Är en av de få garner som visade en försvagning efter 

behandlingarna. Akrylen hade endast en låg, och nästintill försumbar effekt. Emellertid 

visade sol-gelen tydlig försvagande effekt, vilket kan bero på att syralösningen kan ha 

tärt på polyestern.  En annan hypotes som kan förklara resultatet är att den höga värme 

som garnen utsattes för under torkning och fixering kan ha försvagat de tunna 

filamenten.  

Polyester, monofilament: Genomgick endast akrylbehandling, vilket gav fibern en 

stärkande effekt. Anledningen kan vara att akrylen har lagt sig som en hinna runt fibern 

vilket hjälpt dem att ta upp en bråkdel av den kraft dragprovningen utsätter fibern för.  

Polyeten (Dyneema®), multifilament: Visade en helt klart starkare egenskap efter 

beläggning. Akryl och sol-gel visade båda ge en positiv effekt i exakt samma grad. 

Multifilamenten rymmer mycket beläggning, vilket kan ses tidigare i kapitalet, vilket i 

sin tur kan ge stöd i dragkraft då beläggningen omsluter filamenten inuti garnet.  

Polyolefin, multifilament: Även denna fibertyp blev starkare i dragprovning efter 

behandling med titandioxidbeläggningar. Precis som ovan kan mutlifilamenten vara en 

bidragande faktor.  

Polypropen, multifilament: Även denna fiber blev starkare av beläggningarna. Fibern 

var redan svag innan den genomgick beredning, så att erhålla ett högre värde i 

dragstyrka var inte heller svårt att uppnå så länge beläggningarna kunde ta sig in i fibern 

och ge den effekt det haft på andra fiberrika garner.  
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Glasbaserad optisk fiber, monofilament: Förvånansvärt blev denna fiber starkare. Likt 

polyestern i monofilament har denna en form som påminner om fiskelina. Förklaringen 

till den ökade styrkan kan vara samma som polyestern, ifall inte värmebehandlingen 

mot förmodan gav glasfibern en styrkegivande effekt.  

Polybaserad optisk fiber, monofilament: till skillnad från den glasbaserade fibern blev 

detta garn svagare. Eftersom garnet endast genomgick akrylbaserad beläggning, och inte 

utsattes för höga syrahalter, är en teori att det varit fixeringstemperaturen som kan ha 

försvagat den polybaserade uppbyggnaden.  

5.2 RESULTAT FRÅN VIDHÄFTNING 

De olika beläggningarna emellan visade stor differens. Akrylen uppvisade sämre 

vidhäftning mot tyget genom tejptestet, i klass med en 5:a på skalan. Den rena sol-gelen 

och hybriden erhöll emellertid betydligt bättre resultat. Som figurer 28-31 nedan 

demonstrerar fastnade stora partier av beläggningen på tejpen, både före och efter 

handtvättning. Vid sol-gelen däremot kunde ingen avfälling av titandioxiden detekteras 

på tejpremsan, vilket gav beläggningen grad 1 på skalan. Se resultat av detta i figur 32 

och 33. Hybriden hade steget mer avfällning på tejpen, men trots det var det fortfarande 

ytterst lite. Därför placerades hybridbeläggningen vid klass 2 i vidhäftningsgrad. För att 

hålla en jämn tråd genomgick samtliga provkroppar en handtvätt efter 

beläggningsutförandet, vilket även gällde sol-gelstygerna trots deras lyckade resultat i 

tejptestet.  

   

Figur 28-31: Resultat för vidhäftning hos en tvåskaft & Våg 1 med akryl; t.v. före tvätt och t.h. efter tvätt.  

   

Figur 32-35: T.v. en sol-gel i tvåskaft och Våg 1, t.h. hybridbeläggning för samma konstruktioner. 



Titel: Textil fotokatalytisk vattenreningsreaktor   Juni 2012 

Emma Helenius, Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi, Textilhögskolan i Borås  

 
 

36 

En ytterligare aspekt kring vidhäftning påträffades vid handtvätten. Även om sol-

gelerna uppvisade god vidhäftning vid tejptestet detekterades en sämre sådan vid 

kontakt med vatten. Då nanopartiklarna tagit fäste inuti garnet i tygproverna kunde en 

tejpbit inte nå dem, men när vatten trädde in i textilfibern kunde titandioxidpartiklarna i 

viss mån vandra ut ur tyget. Båda typer av beläggningar visar alltså en form av dålig 

vidhäftning till respektive textila ytor, dock vid olika skeenden av testutförandet.  

5.3 KARAKTERISERING AV TEXTILFIBERNS YTA  

Stereoskop 

Stereoskopet gav bilder på det som kan ses med blotta ögat. I bilaga 5 finnes de bilder 

som togs på de fem olika textila konstruktionerna, samt en närbild på polyestergarnet 

som användes för att tillverka dem. Rent kort kan slutsatsen dras att den förberedande 

tvätten har behållit tygerna i bra form. Därutöver kan en klar skillnad synas mellan 

referensprovet. I Bilaga 5 är bilderna placerade med ett referensprov längst till vänster, 

samt akrylen som kännetecknas av en mer kakig beläggning till höger. Slutlig på raden 

under är de två sol-gelerna. Sol-gel 1.2, t.v., är väldigt lik referensen medan hybriden 

2.2 är ett mellanting mellan en akryl- och sol-gel-beläggning. Hybriden fick även en 

god fördelning av titandioxidpudret, vilket även eftersöktes när den modifierade akrylen 

1.2 utvecklades. Akrylens bilder tydde dock på en ytlig beläggning i form av delvis 

täckande och sprucket lager. Samma resultat är fortlöpande genom varje konstruktion, 

både i väv samt trikå.  

SEM 

Tyvärr kundes inga pulver fotograferas i SEM-utrustningen utan förberedande arbete, 

vilket inte kunnat göras under samma dag som utförandet ägde rum. Således blev det 

endast tyger som kunde fotograferas.Totalt analyserades fem olika tyger utifrån de 

fotografier som togs genom SEM, samtliga i bindningen tvåskaft. Först studerades en 

akryl 1.3 där tydliga indikationer antydde en ytlig vidhäftning på tyget. Vid närmre 

förstoring kunde även tecken på en dålig vätning av fibern uppmärksammas, vilket syns 

tydligt i figur 37. Där är det ett distinkt tomrum mellan fiber och beläggning, och man 

kan uttyda att vidhäftningen är dålig mellan materialen.  

 

Figur 36 & 37: Bilder på Akryl 1.3 i förstoring x25 och x 1000. 
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Nästa substrat som undersöktes var den rena sol-gelen. Där kunde partiklar urskiljas på 

fibrerna, närmare bestämt de nanopartiklar av titandioxid som bildats ur sol-gel-

tillredningen. Att partiklarna ligger slätt över fibern tyder på god vätning mellan fiber 

och beläggning. Det är även partier där fibern har ett jämt lager av en beläggning. Vad 

detta lager består av är fortfarande oklart, men en stark teori är att det kan vara 

vidhäftande partiklar samlade i grupp som håller ihop i varandra. Detta resultat är 

önskvärt, helst att det varit så över samtliga fibrer i hela tyget. I referenstyget syns 

mindre utseendemässig skillnad mellan det obelagda och sol-gel-belagda tyget i 

jämförelse med den uppenbara skillnad hos akryl 1.2. Se likheten mellan referens och 

sol.gel 2.1 i förstoring x100 i figurerna 38 och 39. 

 

Figur 38 & 39: T.v. referensprov, i jämförelse med sol-gel 2.1 t.h. 

 

Figur 40 & 41: Sol-gel 2.1 i förstorning 450 och 2000 gånger. 

Slutligen inspekterades hybriden, där både ett tvättat i recept 2.2 och otvättat av 2.3 

prov placerats under SEM-instrumentet. Vid det tvättade substratet är fortfarande 

partiklar kvar på fibern, medan tvättningen har lyckats avlägsna de kakor av beläggning 

som kunde hittas vid akrylbeläggningen. Likt sol-gelen tyder bilderna av hybriden i 

figur 42 och 43 (nästkommande sida i rapporten) på en betydligt bättre vätning mellan 

materialen. De olika typerna av sol-gel emellan visar hybriden fler partiklar, vare sig 

den är tvättad eller otvättad.  
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Figur 42 & 43: Bilder på Hybrid 2.2 i förstorning 500 och 1000 gånger. 

5.4 FOTOKATALYTISK EFFEKT 

5.4.1 METYLENBLÅTT  

De första försöken med beläggning av titandioxid, det så kallade förberedande 

beläggningsutförandet, undersöktes med denna metod. Genomförandet fungerade endast 

som test av de utvecklade beläggningarnas eventuella effektivitet och huruvida tygerna 

hade erhållet en fotokatalytisk egenskap efter beredning med titandioxid med olika 

beläggningslösningar. Mätningar med spektrofotometer togs inte vid detta tillfälle, utan 

endast utvärdering med ögonmått genomfördes. Resultatet bedömdes att vara en guide 

för erhållande av lämpliga recept inför slutgiltig beläggning, vilket förklarar resultatens 

frånvaro i detta avsnitt. Resultaten värderas som en indikation på att recepten medför en 

lyckad formation av nanopartiklar av titandioxid, samt att beläggningslösningen är redo 

att genomföras på slutgiltiga substraten  

När de slutgiltiga textilsubstraten belagts kunde istället den kompletta utvärderingen 

genom MB-test göras: 

Vid MB-testet är det fortfarande möjligt att se en reaktion med blotta ögat. För att 

bekräfta även de små utslagen och få mätbara värden krävs dock assistans av en 

spektrofotometer. Diagrammen som framtagits i samband med MB-testen finnes i 

bilaga 6. I dem åskådliggörs värdena på deltakroma (y-axel) vid olika exponeringstider 

(x-axel) för olika substrat. Trots tillredning av färglösning i stora kvantiteter kan 

varierade startvärden i kroma förekomma. Anledning till detta är att det krävdes flera 

”batcher” med färglösningar för att genomföra samtliga test, då den mänskliga faktorn 

spelade roll för differens i mängden färgstoft som blandats med vattnet mellan varje 

omgång. Som diagrammen visar är det minskning i deltakromat som indikerar goda 

egenskaper för vattenrening. Resultatet visar dessutom att det fordrar minst en timmes 

tid under lampan för att ge kemikalierna tid att reagera och garantera att vattnet förlorat 

alla spår av färgstoft. 

Tydlig fällning är synlig vid de otvättade tygsubstraten när de utvärderas under belyst 

MB-bad. Resultatet tyder på att någon form av genomsköljning är nödvändig. Dock till 
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priset av försämrad fotokatalytisk effekt på produkten, vilket är uppenbart efter att ha 

erhållit resultat som visar att ett otvättat substrat ofta har en snabbare effekt än 

handtvättade. Detta faktum demonstreras tydligt i diagram 6.2 i bilaga 6.  

De flesta tvättade hybrider visar ingen fällning i färglösningen, vilket indikerar att 

partiklarna skulle sitta på tyget istället för att vandra ur tyget som vid de otvättade 

tygerna. De enda av hybriderna som faktiskt visar fällning i MB-lösningen är vågorna. I 

vågorna finns det antagligen en möjlighet för fler titandioxidpartiklar att gömma sig 

längst in i vågvecken, och på så sätt undvika att vandra ur under tvätt. När de sedan 

placeras i metylenblålösningen får dessa partiklar en möjlighet att vandra ur substratet.  

Om en större mängd partiklar finns på tyget, som inte tvättats bort, kan faktumet att 

partiklarna är vita riskera att ha en effekt på kromavärdet. När vita partiklar finns i 

färgprovet skulle maskinen kunna uppleva lösningen som ljusare. Denna hypotes 

påvisas i en jämförelse mellan Våg 1 och Våg 2 belagda med Recept 2.2 (tvättade). I 

testet av tygerna uppstod en stor fällning, vilket resulterade i försämrad effekt. En 

bindning som Våg 2 skulle teoretiskt bidra till en högre fotokatalytisk effekt, men i detta 

fall visar resultaten annat. Blir det för mycket fällning grumlas vattens i så pass stor 

grad att det istället hindrar ljuset att från nå ner till tyget i botten av bägaren med 

färglösningen. Detta leder med andra ord till att Våg 2 uppvisar lägre mätvärden än Våg 

1. Att skillnaderna mellan dessa två olika bindningars värden minskas med tiden beror 

troligtvis på att grumligheten minskar mer för varje mättillfälle. 

Att beläggningen verkar fälla mycket efter endast en användning blev ett tydligt faktum 

vid MB-testen. Exempelvis efter MB-test på Våg 2 med recept 2.2, där den höga 

turbiditeten orsakade försvagad fotokatalytisk effekt. Den höga fällningen kan bero på 

dålig genomförd handtvättning, med farhågan att samtliga resultat som erhållits efter 

detta MB-test inte lär uppvisa lika hög effekt vid ett andra test.  

Referensprovet som innehöll enbart färglösning, utan textil, visade ingen signifikant 

reaktion i färgförändring. Det prov som endast bestod av akryl, utan tillsatt titandioxid, 

visade däremot ett svagt utslag i metylenblåtestet. Anledningen kan vara att en liten 

mängd av titandioxidpartiklar har spridits från instrumentet som användes för att 

transportera rätt mängd vätska till spektrofotometern. En annan förklaring kan vara att 

laboreringsmiljön har kontaminerats, vilket har fört över kemikalier till detta 

titandioxidfria tygsubstrat. 

Konstruktionernas effektivitet 

Det var teoretiskt förmodat att en textils konstruktion påverkar vattenreningseffekten. 

Därför jämförs varje konstruktion för sig. Meningen med de plana textilierna i trikå och 

väv var för att påvisa en skillnad i effekt jämfört med de mer öppnare, 

garnkomprimerade utformningarna. Avvikelserna i resultat var uppenbar. 

Vid jämförelse av de två alternativen av väv kunde en tydlig skillnad i effekt antydas. 

Diagrammet nedan demonstrerar klart samhörigheten inom varje beläggningstyp, det 

vill säga att båda akrylbeläggningarna 1.2 ligger relativt parallellt med varandra.  
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Samtidigt har våffelbindningen alltid steget bättre reningsverkan på färglösningen än 

tvåskaften. Detta resultat betyder att våffelväven ger en bättre effekt, då bindningen 

består av en öppnare struktur vilket tillåter beläggning att tränga in i textilen lättare och 

fästa sig i högre grad. En fotografi som visar skillnaden i effekt mellan tvåskaft och 

våffelbindning finnes i figur 44 nedan. 

 

Figur 44: Bild som visar skillnad i avfärgningseffekt mellan referens, tvåskaft- och våffelbindning i väv. 

 

Figur 45: Diagram som visar jämförelsen mellan Våffel- och Tvåskaftbindningen inom väv. 

Inom trikå blev resultaten inte lika uppenbart som för väv. Den plana strukturen visade 

sig ha sämre resultat än vågstrukturerna, vilket var väntat.  Resultaten för vågorna följde 

emellertid inte varandra som teoretiskt förväntat. Inledande teori antydde att en högre 

höjd på vågen skulle ge en ökad fotokatalytisk effekt. Det är på grund av att en högre 

våg rymmer större mängd garn, och således binder den mer beläggning på samma yta än 

om designen varit en mindre våg. Detta motbevisades dock under MB-testen.   

Diagrammen i 6.10, Bilaga 6, visar att Våg 1 besitter bättre effekt i två beläggningstyper 

av tre. Det avvikande fallet är vid Recept 1.2, vilket kan bero på att akrylbeläggningen 
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gärna anlagras i oförutsägbara mängder vid håligheter och i skarvar. Därför skiljer sig 

resultaten från det mönster som kan tydas i Recept 2.1 och 2.2, som demonstreras vid de 

två senare diagrammen, fig. 47 och 48. För de två är resultaten snarlika i mönstret, på 

grund av att beläggningarna har en jämn fördelning vilket ger ett resultat som motsvarar 

mängden garn i textilen.  

 

Figur 46-48: Tre diagram som visar skillnaderna mellan konstruktionerna inom trikå. 

Beläggningarnas effektivitet 

Avslutningsvis är det de olika beläggningars resultat som skall utvärderas, bestående av 

antigen akryl, sol-gel eller hybrid.  

Akrylen erhåller bäst resultat eftersom den består av en anlagrad beläggning på 

substratet. Den har dock dålig vidhäftning mot fibrerna, vilket gör att denna effekt inte 

lär hålla i längden och att tydliga partiklar faller av i reningsprocessen.  

Sol-gelen har ett mediokert resultat, och placerar sig som ett mellanting i effektväg. I 

försök att skapa en korsning av akrylens och sol-gelens egenskaper, för att samla de 
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olika beläggningarnas fördelar togs en så kallad hybrid fram. Denna beläggning visade 

god fotokatalytisk effekt, bättre än den rena sol-gelen och relativt lik akrylen.  

P25 kontra P90 

Tillverkarna av titandioxidpudret Aeroxide menade att deras senare utkomna produkt 

P90 skulle besitta förbättrade egenskaper i fotokatalytisk effekt än P25. Detta påstående 

testades genom ett färgtest med metylenblått, då tvåskaft belades med akrylat och 

hybrid. De verksamma titandioxiderna P25 och P90 blandades vardera i olika omgångar 

med både akrylat och hybrid. Diagrammet i figur 49 visar blåa toner för akrylaterna, 

medan varianterna av hybriden har färgtoner av rött. Resultatet styrker det 

kemikalietillverkarna påstår, det vill säga att P90 ger en viss förhöjd effekt än P25.  

 

Figur 49: Diagram som jämför resultaten mellan P25 och P90, samtliga belagda på tvåskaft. 

Temperatur och pH 

Vätskornas temperaturförändring övervakades under sju olika tillfällen, vid varje 

omgång under xenonlampan. Eftersom varje resultat liknade varandra beräknades ett 

medelvärde som sedan placerades i ett diagram. Värdena visar en stadig ökning i 

temperatur, då värmen som lampan avger är het. Anledningen till att en kontroll gjordes 

var för att försäkra sig om att lösningarna inte uppgår i en skadlig nivå. Dock är det inte 

klart ifall en sådan nivå skulle påverka reaktionerna, och i så fall i vilken grad denna 

effekt uppstår.  

Diagrammet i figur 50 demonstrerar en tydlig temperaturökning samtidigt som 

lutningen verkar avta med tiden. Resultatet kan tyda på att temperaturen slutligen 

kommer att finna en maxpunkt, då den inte längre bör stiga. Följer resterande värden 

samma lutningsekvation som de erhållna värdena kan en teoretisk modell skapas. Enligt 

de medelvärden som erhållits ur resultaten kan kurvan få en andragradsekvation enligt     

y= -4,117*10
 -3  

*x
2 

+ 0,59x + 20,90. Förutsatt att kommande värden på temperaturen 

följer samma lutningsmönster som denna ekvation lär ett maximum nås vid 42,2 °C. I 
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korrelation med verkligheten behöver detta värde inte vara långt från korrekt, torts sin 

banala uppbyggnad. Utifrån mätningar från bakterieanalysen som togs under två timmar 

erhölls inga högre temperaturer än just 42-42,5 °C, vilket stödjer denna teoretiska 

formel.  

 

Figur 50: Diagram över temperaturförändring för MB-test 

Det inledande pH-värdet var 7, och visade inga tecken på att bli mer baskiskt eller surt 

under testens genomföranden. Detta resultat ger god indikation på att sol-gelernas 

syrahaltiga lösningsmedel inte är kvar i substraten efter fixering.  

5.4.2 BAKTERIEODLINGSANALYS 

Resultaten i bakterieanalysen presenteras i CFU/ml, vilket är en enhet som står för 

colony-forming unit som är antalet bakteriekolonier som finns vid mättillfället.  Den 

inledande testomgången antydde att en nedbrytning från 1 000 000-1 400 000 CFU/ml 

till 4 CFU/ml efter två timmars belysning. Slutresultatets mängd är nästintill obefintlig, 

och därför tas beslutet att den andra och slutgiltiga omgången bakterieanalys också görs 

under totalt två timmars belysningstid.  

Den slutgiltiga omgången bakterieanalys innehöll fyra olika provbägare; en för 

akrylbelagd textil, likaså en med sol-gel, en hybrid och slutligen ett referensprov med 

endast smutsvatten. Värdena som erhölls från AK Lab visade i första hand att samtliga 

fyra bägare hade likvärdiga startvärden, vilket ger indikation på att deras 

ursprungsförutsättningar är desamma.  

Sol-gel och hybriden erhöll likvärdiga resultat för deras bakterienedbrytande effekt. Den 

hybridbelagda textilen visade dock ha steget bättre effekt, vilket kan urskiljas både i 

tabell 3 samt i figur 52 (se nästkommande sida i rapport).  Linjerna för båda 

beläggningar följer nästintill samma mönster i diagrammet, och skiljer inte mycket från 

varandra vid varje provtagning. Diagrammen nedan antyder att den vattenrenande effekt 

som sker är kraftig i början, men tar längre tid under slutskedet när den bryter ned de 

sista mikroorganismerna i smutsvattnet.  

Det smutsvatten som använts vid detta test är enligt Fredrik Hagsköld helt klart 

försmutsat, i nivå med avloppsvatten. Emellertid var det rent för övrigt, då det utöver   
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e-coli endast bestod av avjoniserat vatten. Hade smutsigare avloppsvatten använts hade 

lika bra resultat inte uppnåtts. Skall använt smutsvatten relateras till gränsvärden för 

dricksvatten uppvisar erhållna resultat bra värden. 

Tabell 3: Omgång 2. Samtliga värden i enhet CFU/ml erhållna från AK Lab. 

Diagrammen i figur 51 och 52 visar ett urval resultatet, 60-120 minuter. Det övre 

diagrammet (fig. 51) visar y-axel upp till 80 000 CFU/ml för att referensprovets resultat 

skall synas i jämförelse med de andra proverna. Det nedre diagrammet visar istället en 

förstorning på de värden som befinner sig längre ned på y-axeln. Där kan gränsvärden 

satta av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket åskådliggöras. Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter om försiktighetsmått för dricksvatten för parametern mikroorganismer vid 

22 °C är 1000 CFU/ml (SOSFS 2005:20 (M), 2005). Detta krav har sol-gelen mött efter 

90 minuter, och hybriden redan innan en timme har passerat, visibelt i fig. 52.  

Figur 51: Diagram över ett urval resultatet, 60-120 minuter. Diagrammet visar y-axel upp till 80 000 

CFU/ml. 

 Figur 52: Diagram över ett urval resultatet, 60-120 minuter. Diagrammet visar en förstorning av figur 53, 

med en tydligare bild av den lägre delen av y-axeln.. 
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Omgång 2: CFU/ml 0 minuter 30 minuter 60 minuter 90 minuter  120 minuter 

Tvåskaft Akryl 1.2 1300000 520000 6500 120 1 

Tvåskaft Sol-gel 2.1 1300000 88000 2200 640 6 

Tvåskaft Hybrid 2.3 1300000 90000 740 83 0 

Endast smutsvatten 1300000 1100000 79000 36000 22000 
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Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten har emellertid hårdare gränsvärden. 

Enligt dem bör vattnet vara hälsosamt och rent. Ett dricksvatten uppnår detta så länge 

det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller halter som 

de angivit i deras kvalitetskrav. Dessa krav har specificerat maxtillåten mängd 

mikroorganismer vid 22°C vid 10 CFU/ml utgående dricksvatten. (SLVFS 2001:30, 

2011) Samtliga titandioxidbeläggningar ligger under detta maxvärde efter 120 minuters 

belysning under xenonlampan, vilket betyder att vattenproverna har gått från 

smutsvatten likt avlopp till ett tjänligt drickbart vatten.  

Den akrylbelagda textilen var långsam i sin vattenrenande bakterienedbrytning i 

inledningen, men hade efter två timmar nått en nästintill fullständig eliminering av 

smutsvattnet. Mellan testets tidsintervall 60-90 minuter skedde någon typ av stimulans 

hos reaktionen, och effekten fick ett uppsving. En förklaring till detta kan vara att ett 

parti av denna ”kakiga” beläggning kan ha lossnat från tyget och på så sätt skapat fler 

partiklar som kan reagera med smutsvattnet. 

Någonting sker uppenbarligen med referensprovet efter 30 minuter, se fig. 53. Antigen 

är det att ljuset från sollampan i sig har en påverkan som vid den tidpunkten inleder en 

aktiv bakterienedbrytande effekt. Ytterligare skulle det kunna vara temperaturen, som 

vid första passerade halvtimmen uppnått 31 °C, som kan vara tillräckligt högt för att öka 

farten på bakterienedbrytningen. Totalt uppnådde lösningarna vid båda omgångar en 

stadig maxtemperatur på 42,5, detta efter att två timmar gått. Emellertid gynnas även 

tillväxt av bakterier vid värma temperaturer, så den effekten skulle likaväl kunnat gå 

status quo. Bakterier är därutöver känsliga för kraftig omrörning, eftersom de är levande 

organismer, vilket också skulle kunna vara en förklaring till den plötsliga ökningen i 

nedbrytning.  Slutligen skulle en teori vara att spår av titandioxid lyckats kontaminera 

extraheringsinstrumentet, bägaren eller smutsvattnet, vilket i sin tur ger en plötsligt 

ökad effekt i minskning av totalantal mikroorganismer.  

Likt MB-testerna var det inledande pH-värdet sju, vilket höll sig på samma nivå under 

hela testets gång. Temperaturförändringen följde även samma mönster som vid MB-

testen.  

Figur 53: Diagram över bakterienedbrytning, Omgång 2. 
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6 REAKTORUTFORMNING 

Avslutningsvis i studien används samtliga resultat för att ge förslag till lämpliga 

reaktorutformningar.  

Det eftersträvas att uppnå en design som kan processera en liten vattenmängd per enhet. 

På så sätt kan ljuset tränga igenom vattenreningssystemet och tillåta solljus, 

textilbeläggning, smuts och vatten att komma i kontakt med varandra. Detta kräver en 

stor effektiv yta, vilket måste tas hänsyn till i utformning av den textila konstruktionen.  

En öppen struktur för att tillåta solljuset att nå textilytan och kemikalierna är viktigt. Det 

är inte alltid ultimat att sträva efter en maximalt packad textil, som i värsta fall stänger 

inne beläggningen från att bli belyst av solstrålning. Dessutom är det väsentligt att 

textilsubstraten inte ligger för tätt packade, ifall det är fler än ett lager. Det kan hindra 

solljus från att nå substraten. Utmaningen är att finna en balans av de tre element som 

är; vattenhöjden i reaktorn, öppenhet i textilvaran och mängden garn som partiklar kan 

fästa mot. Bilden i figur 54 demonstrerar ett triangeldiagram som kartlägger dessa tre 

huvudelement för den fotokatalytiska effekten i en textil reaktor.  

 

Figur 54: Triangeldiagram över tre huvudelement för fotokatalytisk effekt i en textil reaktor. 

Ett tillägg för att förbättra en textil kan vara att väva in aluminiumremsor för attraktion 

av solljus och spridning av strålning. Eventuellt istället placera ett lager aluminium eller 

material av reflekterande slag i botten av konstruktionen.  

Dessutom skulle utbytbarhet av det textila substratet vara en ytterst fördelaktig funktion. 

Reaktorn skulle i så fall undgå problem associerade med ersättning av hela reaktorn 

eller större delar av den ifall den fotokatalytiska aktiviteten minskar. I så fall är det inte 

mer än fotokatalysfiltret som behöver bytas, vilket är en tämligen enkel och icke 

kostsam process. (Grzechulska-Damszel & Morawski, 2008) Tanken med refill kan 

dessutom placeras i andra produktsamband såsom existerande UV-anordningar vars 

syfte redan är att rena vatten. Ett kompletterande filter höjer med troligtvis både 

effektiviteten och hastigheten på reningen. Den är därutöver en intressant textil 

applikation på grund av sin kostnadseffektivitet och möjlighet till snabb tillverkning. 

Ett ytterligare funktionellt tillägg skulle vara att montera ytterligare ett filter för att först 

rensa bort den grövre smutsen. Samtidigt skulle detta filter klara av att ansamla de 
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partiklar som mot förmodan skulle kunna lossna från textilsubstratet i den slutgiltiga 

produkten.  

För att ge en klarare bild över potentiella reaktorutformningar kommer därför två skiljda 

förslag på hur de skulle kunna se ut: 

Alternativ 1 

En flödesreaktor med en plan ansamlare för att skapa ett naturligt flöde av vattnet i 

långsam hastighet för att tillåta lång exponeringstid. En lämplig utformning är en typ av 

ramp med svag lutning som leder ner vattnet genom reningsreaktorn. Utformningen på 

rampen skulle sedan bestå av tuber som för vattnet i en sick-sack-bana innehållande en 

belagd textil. Det ger vattnet en längre tid på samma yta i renaren. Eftersom vattnet 

behöver ett cirkulerande flöde skulle en vattenpump behövas för att bära vätskan till 

planets startpunkt för återkommande genomflödningar genom filtret och textilen. Är 

flödesreaktorn av större area skulle det möjliggöra att undvika användning av pump, 

och istället genomföra rening av förorenat vatten under en enda genomflödning via 

flödesplanet. Figur 55 ger en schematisk bild över denna typ av reningsreaktors 

utformning.  

Figur 55: Ett överskådligt exempel på hur en plan 

flödesreaktor skulle kunna se ut. Bild är omarbetad men 

ursprungligen från John Ward, A plastic solar water 

purifier with figh output (2003), Solar Energy 75, 433-

437. 

Alternativ 2 

En parabolinspirerad reaktor med form som 

ansamlar ingående ljus på ett effektivt sätt och 

utnyttjar solstrålningen maximalt. Denna reaktor utnyttjar bakomliggande reflekterande 

ytor för att maximera effekten hos fotokatalysen. Paraboliska reflektorer är väl 

etablerade inom soltermisk maskinteknik, och denna form på en fotokatalytisk reaktor 

är grunden till de äldsta fotoreaktorutformningarna på marknaden. Tuber är monterade 

framför paraboldiskarna, vilka inuti smutsvatten renas genom att passera via belagda 

textilier.  

 

 

 

 

 

Figur 56: Omarbetade bilder ursprungligen tagna från Rowan J. Braham & Andrew T. Harris, Reviewof 

Major Design and Scale-up Considerationsfor Solar Photocatalytic (2009),  Industrial & Engineering 

Chemistry Research 48, 8890-8905. 

http://pubs.acs.org/journal/iecred
http://pubs.acs.org/journal/iecred
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6.1 VATTENHÖJD KONTRA PÅVERKAN PÅ SOLLAMPSSTRÅLNINGEN 

I denna studie anses det även intressant att undersöka olika vattenhöjders påverkan på 

den fotokatalytiska effekten. Eftersom reaktorns centrala del är vattenrening, är det 

viktigt att känna till produktens eventuella begränsningar. En försämrad 

vattenreningseffekt på grund av för höga vattenmängder som bromsar eller altererar 

riktning på den artificiella solstrålning som når det textila substraten är en sådan 

potentiell begränsning som är angelägen att studera.  

För att utreda denna teori användes textila substrat som belades under det 

experimentella genomförandet i samband med andra tester som genomfördes. Dessa 

provkroppar placerades sedan i tre olika behållare, med samma volym och 

koncentration av vattendispersion med metylenblått. Vattenvolymen är viktig att hålla 

konsekvent mellan samtliga tre behållare för att undvika att färgmängden skall bli en 

påverkande faktor i resultatet. Samtidigt skall behållarna ha olika värden på vattenhöjd, 

vilket åstadkoms genom att använda behållare med varierande omkrets på mellan 

varandra. För en tydligare uppfattning demonstreras använd sammansättning av 

glasbehållare på figur 57. Höjderna som testades var följande: 

 3,5 cm 

 8 cm 

 25,5 cm 

 

 

Figur 57 & 58: Demonstrerande bilder över använd sammansättning av glasbehållare med olika höjd, 

samt dess resultat efter 60 minuters belysning 

 

Resultaten utvärderades genom att mäta deltakroma vid utvalda tillfällen för samtliga 

behållare. Värdena åskådliggörs i figur 59, där resultaten visar en klar skillnad mellan 

olika vattenhöjder. Att strålningen måste penetrera ett större djup innan ljuset når 

textilen påverkar den fotokatalytiska effekten negativt.  

. 
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Figur 59: Diagram över kromavärde tagna vid utvalda tillfällen för de tre olika behållarna. 

Anledningen till denna påverkan kan förklaras genom en vetenskaplig artikel som berör 

framtagning av instrument för mätning av solljusets utsläckning när det färdas genom 

vattenkroppar. I artikeln beskrivs fenomenet genom att det infallande solljuset 

genomgår förändringar i dess spridningsriktning. Mängden ljus som passeras genom 

vattenytan beror på solvinkeln och den så kallade vattenstatusen. Rörelser och 

vattenytans egen karaktär sägs även påverka den effektiva strålningen inom 

vattenkolumnen. (Morris, 2009)  

Tillgängligheten av ljus för reaktioner, som fotokatalytiska sådana, påverkas av två 

fenomen: absorptionen och dispersionen i vattnet. Absorptionen utsläcker ljuset 

fullständigt, medan dispersion förändrar ljusets riktning. Spridning avlägsnar inte ljus 

från vatten, med det ökar sannolikheten att det absorberas eftersom det således ökar 

avståndet som ljuset måste färdas. Absorption och dispersion påverkar varandra på ett 

komplext och icke-linjär sätt. Så fort ljuset har passerat in genom vattenytan påbörjar 

absorptionen. (Ibáñez Civera, Romero Gil, Laguarda-Miro, Garcia-Breijoa, Gil-

Sánchez, & Martínez-Guijarro, 2011) 

De ekvationer som beräknar ljusets strålning i vattenkroppar kallas för radiative 

transport equations. Dessa ekvationer har inga exakta lösningar, men det finns 

datorprogram som är skapade för att lösa dem med hjälp av olika numeriska metoder. 

(Mobley, o.a., 1993) 

Med följande fakta i bakgrunden pekar resultaten i denna studie med all säkerhet mot att 

det krävs en låg vattenhöjd för att ljuset skall tränga igenom, och nå fram till textilen. Ju 

lägre desto bättre fotokatalytisk effekt. Därför vore det lämpligt ifall reaktorns 

textilsubstrat ligger nära vattenytan och riktad mot ljuskällan.  
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7 EGEN DISKUSSION  

I den egna diskussionen samlas de reflektioner och argument som uppstått under det 

experimentella genomförandet, samt respektive resultat. Kapitlet är uppdelat i avsnitt 

som separerar olika delar av studien för att förenkla texten som följer. 

Substratutformning 

Till skillnad från vetenskapliga studier som studerats genom artiklar visar emellertid 

denna studies resultat en klar förbättring i förkortad reaktionstid. Det är samtidigt viktigt 

att ha i åtanke vid reaktorutformning att den utformas på ett sådant sätt att vattnet, ljuset 

och substratet förblir i kontakt med varandra under åtminstone en timmes 

exponeringstid. Det är alltså inte ultimat att sträva efter en maximalt packad textil, som i 

värsta fall stänger inne beläggningen från att bli belyst av solljusstrålning. Löses 

emellertid denna mindre problematik kan en reaktor med någon variant av 

våffelbindning eller vågmönster ge en tillfredställande vattenrenande effekt.  

Ett vågmönster är en eftertraktad bidning hos substraten eftersom det på så sätt erhålls 

större reaktionsarea i jämförelse med en plan struktur. Inledningsvis i studien beskrevs 

en hypotes om att en ökad höjd på ett vågmönster i trikå ger en högre fotokatalytisk 

effekt. Denna motbevisades under MB-testen, vilket är ett faktum som borde diskuteras. 

Det uppstod även ett problem med substraten som bestod av den högre vågen då det 

handlade om att få beläggnings-lösningen att torka. Faktumet att den större vågen inte 

medförde snabbare fotokatalytisk effekt, ibland inte ens bättre än den lägre vågen Våg 

1, får mig att bedöma att ett substrat med vågmönster inte borde stickas för hög. 

Resultatet i denna studie indikerar att den ultimata höjden och garnmängden på ett 

vågmönster borde ligga nära rapportlängden för Våg 1. Mer bestämt en trikå som har 10 

rapportlängder med maskrader i vågpartiet. 

Våffelbindning i väv prövades också i denna studie, vars mål var att undersöka en porös 

strukturs påverkan. En öppen struktur såsom våffelbindningen visade sig ge förhöjd 

effekt jämfört med en plan tvåskaft. Ett substrat med någon form av våffelbindning bör 

vara lämplig att använda, utöver den form av vågmönster i trikå som beskrivits i stycket 

ovan. 

Garnbeläggning 

Garnbeläggningen genomfördes tidigt i arbetsgången, parallellt med de första 

beläggningarna av testtygerna. Denna del anses vara en separat studie, då den pekar mot 

att stapelform på en polyesterfiber är ett korrekt val av garn för en textil konstruktion 

med syfte att absorbera beläggningslösning. Det bekräftar den teori som formades och 

presenterades vid val av material baserat på dess fibermorfologi som gjordes i arbetets 

start. Slutligen kom det att vara det material som användes vid egen tillverkning av de 

substrat som utgjorde de testade konstruktionerna.  

Det var inte garanterat att sol-gel-tekniken skulle vara en ultimat lösning för att uppnå 

lyckad beläggning direkt på garnmaterialet. Via tidigare kandidatstudie på 
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Textilhögskolan i Borås erhöll jag vetskapen om att akrylpastan skapar vissa problem 

efter genomgående beredning. Materialet svällde under fixering vilket resulterade i att 

beläggningen gav garnet en klumpig en ojämn yta. Utöver det trasslade garnet ihop sig 

under efterkommande tvättning. Detta gjorde beläggning på garnet ogenomförbart.  

Med sol-gel-tekniken fanns dock förhoppningar att dessa problem skulle kunna 

undvikas. Dessa förhoppningar uppfylldes dessutom då sol-gelen gav indikation på en 

jämnt fördelad beläggning med så små partiklar att dessa inte förändrade garnets yttre 

egenskaper.  

Efter denna studie kan jag med god självsäkerhet anse att garnbeläggning i större skala 

är fullt genomförbart inom industrisammanhang.  Fördelen med detta skulle bli att 

textilen och beläggningen får den högsta möjliga reaktionsarean, vilket ger en optimalt 

belagd vara redan innan tillverkning av antingen trikå eller väv. Problematiken med 

garnbeläggningen som uppkom under mitt experimentella genomförande var att endast 

långa längder av garnerna klipps från konen. Det betyder att garnstyckena går genom 

beredning i separat form. Garner kommer med stor sannolikhet att trassla sig, vilket 

försvårar processutförandet betydligt. En lösning på detta problem, vilket hade passat 

storskalig beredning vore att utveckla denna beredning till en kontinuerlig process. Att 

garnerna i en fortlöpande rörelse förs från garnkornen, igenom badlösningen, därefter in 

genom en tidigare uppvärmd ugn såsom en spannram för att slutligen rullas upp på en 

kona igen.  

Akrylat kontra Sol-gel 

För att undersöka ytterligare beläggningsalternativ valdes sol-gelen. Enligt Kamal 

Gupta m.fl. har storleken på nanopartiklarna en signifikant påverkan på det erhållna 

resultatet. Enligt dem har en mindre nanostorlek erhållen ur en sol-gel en bättre 

fotokatalytisk effekt än de kommersiella nanopartiklarna P25. (Gupta, Jassal, & 

Agrawal, 2008) De resultat som erhölls ur denna studie visade dock inga klara tecken på 

att denna teori stämmer. Emellertid kunde skillnaden på mängden beläggning förklara 

varför mina reslutat inte stämde med Guptas slutsatser. Den akrylbeläggning som är 

kopplad till artikelns slutsats bestod endast av akrylbindemedel och vatten, i jämförelse 

med min modifierade variant som var menad att förbättra dispersionen och sluteffekten. 

Det skapades en viss förbättring genom receptförändringen. Akrylbeläggning uppvisade 

bättre effekt i jämförelse med sol-gelen, och detta trots att den innehåller större 

nanopartiklar. 

Partikelstorlek spelar även roll vid vidhäftningen till textilfibern. I en vetenskaplig 

artikel observerades det att större hopgyttrade partiklar var lättare att avlägsna från 

tygets yta. Samtidigt kan mindre partiklar penetrera djupare och fästa sig i tygmatrisen. 

När antimikrobal aktivitet studerades visade tyger som behandlats med mindre 

partikelstorlek erhålla bättre resultat än de med lite större storlek. Artikelns slutsats 

förklarades med faktumet att en minskning i partikelstorlek ledde till en ökning i ytans 

area. (K Sundaresan, 2012) Resultaten som erhölls utifrån mina studier vid SEM-

analysen pekade mot samma slutsats, vilket höjer sol-gelens lämplighet för val som 

beläggning.  
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Användning av en syrabaserad hydrolys kan enligt artikelförfattarna Mahltig och Textor 

skapa svagare nätkopplade produkter efter kondensation, samt en kompaktare 

beläggningsstruktur. Jag har dock lagt min tillit på Kaihong Qi m.fl., vilka påstår att 

deras metod trots ovan beskrivna påstående skall ge en signifikant fotokatalytisk effekt. 

(Mahltig & Textor, Nanosol Preparation and Application, 2008) (Qi, Xin, & Daoud, 

2007) Sol-gel är bra eftersom det är en homogen lösning, med jämnt fördelade 

nanopartiklar. Det förenklar beläggningsprocessen, samt dess resultat. En beläggning 

som baseras på akrylat enligt Recept 1.1 skapar en lösning som består av två skikt. Ett 

skuret utseende uppstår mellan vätskan och nanopartiklarna av titandioxid vilka ligger 

på botten. Detta försvårar beläggningsprocessen och därför framtogs Recept 1.2 och 1.3, 

en modifierad akrylbeläggning som innehåller en annan typ av bindemedel med en 

förtjockare samt ett dispersionsmedel.  

Förhoppningar lades på sol-gelens fördelar, men stor besvikelse uppstod då resultaten 

visade svårt att uppnå likvärdig fotokatalytisk effekt som den mer koncentrerade 

akrylblandningen. Att öka mängden titandioxid i sol-gelen är en detalj jag undvikit att 

förändra i receptet, eftersom att tillredningen är väldigt ostabil. Eftersom jag i tidigt 

skede befarade att sol-gelen inte skulle lyckas mäta sig med kommersiellt inköpta TiO2-

partiklar så valde jag att pröva en så kallad hybrid mellan sol-gel och akrylat. Hybriden 

visades sig ha god fotokatalytisk effekt, bättre än den rena sol-gelen och relativt lik 

akrylen. Den enkla förklaringen är att hybriden grundas på sol-gelen, med ett tillägg av 

fler nanopartiklar i form av P25 eller P90 från akrylaten. Samtidigt som sol-gel-

partiklarna fixerades mot fiberytan så fästes även en del av de extra partiklarna av 

P25/P90. Resultatet blev som förväntat; en slutprodukt med en effekt likvärdig 

akrylaten, fast med en mer homogent fördelad beläggning.  

Utvärderingsmetod 

En aspekt som inte bör underskattas i denna kandidatuppsats är att det finns en statistisk 

osäkerhet i vissa delar av studiens utvärdering. För att erhålla högre övertygelse i 

resultaten krävs alltså att fler upprepningar per prov och test görs i utvärderingen. Ett 

exempel på moment som fick lida av denna tidskomprimerade arbetsprocess var MB-

analysen, då jag valde att endast utföra en, högst två prover per bindning och 

beläggning. Värdena som erhållits och presenterats i resultatet kan därför istället ses 

mer som indikation på vad proverna väntas inneha för fotokatalytisk och vattenrenade 

effekt.  
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7.1 SLUTSATS 

Recept och metod till denna studie valdes med omsorg, speciellt för att passa till 

industri på grund av den korta fixeringstiden och undvikande av organiska 

lösningsmedel som kan vara skadliga för miljön. Trots dessa anpassningar är 

fortfarande tillredning av beläggningen en komplex och långsam process att genomföra 

i stor skala.  Risk för problem under tillredning skulle vara stor, då beredning av lösning 

inkluderar frätande vätskor vars tillsättning måste ske i dropphastighet.  

Om denna teknik bemästras skulle det ge en beläggning som visat sig lämpad till 

substrat i en textil vattenreningsreaktor. Hybriden är den beläggning som denna studies 

resultat visat vara mest lämpad för en vattenreningsreaktor. Anledningen är dess goda 

fotokatalytiska egenskaper, i kombination med dess utmärkta resultat gentemot de andra 

undersöka beläggningar inom bakterieanalysen. Akrylen är också en konstaterat bra 

beläggning, samtidigt som den emellertid utifrån utvärdering demonstrerat relativt dålig 

vätning och vidhäftning till textilfibern.  

För att formulera slutsats beträffande temat reaktorutformning bör en produkt enbart 

bestående av textil vars strålningskälla består av solen inte underskattas. Samtliga tester 

utförda i denna studie har bestått av en strålningsgrad likvärdiga ett svenskt 

sommarklimat. En sådan reaktor är fortfarande effektiv, även om den möjligen inte är 

likvärdig med vissa av de vattenreningsreaktorer som finns på marknaden. Så länge 

brukare är villiga att låta en textil fotokatalytisk reaktor ha aningen längre reaktionstid 

så skall produkten ge ett vattenrenande resultat.  

Det ultimata designförhållandet för reaktorns tre huvudelement är så stor öppenhet för 

solljus som möjligt, således rekommenderas endast ett blottat lager textil.  Som studiens 

resultat om vattenhöjdens påverkan visar så bör reaktorn inte ha djupa vattenmängder, 

och slutligen är det viktigt att få in största möjliga mängd belagd textil utan att solljusets 

framkomlighet kompromissas. Uppnås dessa krav bör en textil fotokatalytisk 

vattenreningsreaktor prestera sin avsedda funktion och omvandla smutsigt vatten till en 

rengjord produkt genom att endast använda solens ljus.  
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Om vidare studier utförs rekommenderar jag främst att fler upprepade tester utförs inom 

metylenblått och bakterieodling. För att korta ned utförningstiden kan antalet 

textilkonstruktioner och recept minskas. I slutändan gäller detta förslag att öka den 

statistiska säkerheten för de moment som utförts under denna kandidatstudie. Dessutom 

är det oklart hur väl den fotokatalytiska effekten bibehålls vid efterföljande omgångar 

MB-test. Därför skulle fler test behöva utföras på samma substrat. Det är efter en sådan 

undersökning som produktens levnadstid i antal användningstillfällen kan fastställas. 

Plasma förblev ett områden som inte undersöktes under arbetet. Därför skulle vidare 

efterforskning inom denna behandlingsmetod vara ytterst intressant för kommande 

arbeten, ifall resurs och möjlighet till detta uppstår. Behandlingen skall enligt tidigare 

dokumenterad forskning ge resultat som gynnar vidhäftningen, vilket är en egenskap 

som är särskilt eftertraktat för denna typ av textil beläggning.  

Ifall plasma inte är en möjlighet att efterforska kan istället en enzymbehandling som 

förberedning användas. Genom förbehandling förväntas funktionalismen på 

materialytan förbättras. På så sätt skall textilen ta upp efterföljande beredning bättre. 

Likt plasmabehandlingen bör enzymerna göra så att beläggningen erhåller en bättre 

förmåga att fästa mot polyestermaterialet. 

Försök att öka vidhäftning är bland det mest angelägna område att efterforska och 

förbättra. Ett annat sätt att uppnå detta är att försöka binda titandioxiden kemiskt till 

textilen. Möjligen skulle ett byte av textilt material behövas. Ett material som också är 

en vanligen använd textilfiber är bomullen. Denna textila fiber har god grund i tidigare 

forskning, samt som den är lämplig för kemisk bindning till andra ämnen.  

Slutligen vore undersökning av vätsketurbiditetens påverkan på den fotokatalytiska 

effekten intressant att utforska vidare. Hur graden av suspension av partiklar i en 

lösning kan påverka hur väl sol- eller lampstrålning kommer åt titandioxiden i 

lösningen. Under MB-testen kunde jag vid ett tillfälle se indikationer på hur hög grad av 

grumlighet kunde dra ned effektiviteten. Så länge vidhäftning inte är ultimat, vilket den 

inte lär uppnå utan djupgående forskning, så är beläggningspartiklarnas påverkan på 

reningsvattnets turbiditet i högsta grad aktuell.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 – REAKTIONSSCHEMA ÖVER FOTOKATALYTISK REAKTION 

Steg 1 visar excitationen av titandioxid av UV-belysning. Följande steg 2-5 skildrar 

oxiderings- och reduceringsreaktionerna. Slutligen beskrivs bildandet av syre genom 

oxidering av vatten och konsumerad via reduktion. (Fujishima, 2000) (Hashimoto, 

2005) Stegen sker nödvändigtvis inte i specificerad ordning, dock inträffar stegen 1-8 

parallellt med varandra under tiden reaktionen tillåts fortgå. 

Steg 9-12 visar den reaktion som sker mellan MB och titandioxid vid fotokatalys. Där 

visar det hur molekylerna av metylenblått som absorberats av titandioxid antingen kan 

genomgå en fotosensibiliseringsprocess (9-11), eller bilda elektroniskt exciterade 

syremolekyler. Det är när den absorberade energin som tillhör dessa exciterade 

syremolekyler överensstämmer med absorptionen av ljus för de gröna och röda 

regionerna av det synliga ljusspektret, vilket leder till att den reflekterande färgen på 

lösningen uppfattas som blå. (Kuo & Ho, 2001) (Housecroft & Sharpe, 2007) 

 

 

Bilder tagen från (Andersson, 2011) 
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BILAGA 2 – BELÄGGNINGSSCHEMA 
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BILAGA 3 – TABELL ÖVER BELÄGGNINGSVIKTER FÖR GARN  

         

  
Likare 

Vikt provkropp, 

före 

Vikt provkropp, 

efter 
Vikt beläggning 

Vävt testtyg, PES 1,074 1,080 1,080 2,437 2,527 1,356 - 1,447 

Stickat testtyg, PES 2,254 2,192 2,223 5,710 5,760 3,519 - 3,538 

PES, stapel (obehandlat)   0,144 0,956 0,812 

PES, monofilament   0,131 0,134 0,004 

PES, multifilament   0,066 0,273 0,207 

Polypropen, PP   0,039 0,266 0,227 

Polyolefin   0,042 0,480 0,439 

Polyeten, Dyneema®   0,100 0,449 0,449 

Optisk fiber, glasbaserad   0,165 oförändrad i vikt - 

Optisk fiber, polybaserad   1,911 1,919 0,008 

 

  

       

  
Likare 

Vikt provkropp, 

före 

Vikt provkropp, 

efter 
Vikt beläggning 

Vävt testtyg, PES 1,079 1,077 1,072 2,557 2,405 1,333 - 1,481 

Stickat testtyg, PES 2,220 2,149 2,127 6,233 6,341 4,084 - 4,214 

PES, stapel (obehandlat)   0,140 0,700 0,560 

PES, multifilament   0,067 0,246 0,180 

Polyolefin   0,041 0,320 0,280 

Polyeten, Dyneema®   0,089 0,450 0,361 
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BILAGA 4 – DIAGRAM ÖVER DRAGPROVNING 
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BILAGA 5 – BILDER FRÅN STEREOSKOP 
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BILAGA 6 – RESULTAT FRÅN MB-TEST 
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6.3 Recept 2.2 
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6.5 Tvåskaft  
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6.7 Fullribb 

 

6.8 Våg 1 

 

6.9 Våg 2 

 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 10 20 30 40 50 60 65 70 75 80 

K
ro

m
a

 

Tid, minuter 

Fullribb Recept 1.2 

Fullribb Recept 2.1 

Fullribb Recept 2.2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 10 20 30 40 50 60 

K
ro

m
a

 

Tid, minuter 

Våg 1 Recept 1.2 

Våg 1 Recept 2.1 

Våg 1 Recept 2.2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 10 20 30 40 50 60 

K
ro

m
a

 

Tid, minuter 

Våg 2 Recept 1.2 

Våg 2 Recept 2.1 

Våg 2 Recept 2.2 



Titel: Textil fotokatalytisk vattenreningsreaktor   Juni 2012 

Emma Helenius, Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi, Textilhögskolan i Borås  

 
 

69 

6.10 Jämnförelse mellan Våg 1 & Våg 2 
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