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SAMMANFATTNING 
De senaste decennierna har en miniatyriseringstrend inom ingenjörsvetenskaperna 
blivit allt större. Komplexa maskiner eller processer skalas ner till en allt mindre 
skala. Det kan vara motorer som inte är större än 500 µm eller kemiska analyser 
som vanligtvis görs på en större laboratorieutrustning som nu går att utföra på en 
yta på ca 2x4 cm. En sådan utrustning som kan utföra kemiska analyser kallas ofta 
för ”Lab-on-a-Chip” (LoC) och innehåller kemiska kretsar som hanterar 
mikroflöden av analysvätskor. En del av dagens forskning för att ta fram nya LoC 
handlar om att möta ett behov av portabel, billig och snabb analysutrustning i 
utvecklingsländer. Dock finns ett problem med att få ut produkter på marknaden. 
De flesta LoC som presenteras i forskningsrapporter idag är tillverkade av 
polydimetylsiloxan (PDMS). Det är en elastomer som lämpar sig väl för småskalig 
prototypframställning, men är svår att producera i stor skala, dessutom krävs ofta 
extern utrustning för att vätskeflöde skall uppstå. Det finns även LoC i papper, 
vilkas porösa struktur möjliggör för spontan vätsketransport, wicking, utan extern 
utrustning. Dessa är billiga och har nått större framgång. Exempelvis är vanliga 
graviditetstest som går att köpa på apoteket ofta LoC i papper.  
 
Textiliers fukt- och vätskehantering är relevant för komfort, och för många 
beredningsprocesser. Exempelvis är wicking ett välstuderat område som det finns 
djup kunskap om i den textila sektorn. Denna kunskap kan utnyttjas för att skapa 
ett textilt LoC. Att använda textila tekniker innebär möjligheter att styra 
vätskeflödet med hjälp av garn med och utan wickingförmåga. Denna studie 
undersöker hur en vävs naturliga X-Y-system av varp- och väftgarner kan utnyttjas 
för att skapa en kontrollerad vätskestyrning, en textil kemisk krets. Arbetet har 
utgått från frågan om hur en väv kan konstrueras för att leda en vätska från ett 
varpgarn till ett väftgarn utan läckage i oönskad del av väven. Två olika garner 
valdes: ett monofilament av polyeten för de områden där vätskeledning ej var 
önskvärd och ett multifilament av Coolmax® polyester med god wickingförmåga 
där vätskan vara avsedd att transporteras. Tre parametrar testades; bindningen i de 
delar av väven som var avsedd för vätsketransport (önskad väg); bindningen där 
vätskan skulle övergå från ett varpgarn till ett väftgarn (vägskälet); och antalet 
wickande trådar (trådigheten). Åtta olika kombinationer avseende dessa parametrar 
testade. Samtliga parametrar hade signifikant inverkan på läckaget. Den 
konstruktion med minst läckage in i oönskad väg var den med bindning över två 
trådar i önskad väg, flotteringar i vägskälet och var tvåtrådig. 
 
Den framtagna vävens möjlighet att användas i en biosensor undersöktes genom ett 
försök att konstruera en elektrokemisk glukosmätare. Som elektroder valdes en 
silverbelagd polyamid. Vid preparering av elektroderna skedde en oväntad reaktion 
mellan det silverbelagda garnet och en av de ingående kemikalierna, prussian blue. 
Därför kunde ingen detektion av glukos ske. Det noterades även att den textila 
kemiska kretsens wickingförmåga försämrades då den utsattes för våta 
prepareringsprocesserna av elektroderna. Från experimentet med att konstruera en 
textil glukosmätare drogs slutsatsen att preparering av elektroderna bör ske innan 
invävning i den textila kemiska kretsen.  
 
Nyckelord: mikrofluidik, wicking, Lab-on-a-Chip, textil, biosensor,  
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 ABSTRACT 
In recent decades, a miniaturization trend in engineering science has grown. 
Complex machines or processes are scaled down to an even smaller scale. It can be 
motors that are no larger than 500 µm or chemical processes, usually made on a 
larger laboratory equipment, which can now be carried out on an area of 
approximately 2x4 cm. A small device that can carry out chemical analyses is often 
referred to as a "Lab-on-a-Chip" (LoC). These consists of chemical circuits that 
handle microflows of analytical fluids. Part of today's research to develop new LoC 
aims to meet the need for portable, cheap and fast analytical equipment in 
developing countries. However, there is a problem in commercialising the products. 
Most LoC:s presented in research reports today are made of polydimethylsiloxane 
(PDMS). An elastomer suitable for small-scale prototype production, but which is 
difficult to produce on a large scale. In addition, they often require an external 
equipment to produce a flow. There is also LoC in paper, whose porous structure 
allows for spontaneous fluid transport, wicking, without external equipment. These 
are cheap and have been more successful. For example, pregnancy tests that can be 
bought at the pharmacy are often a LoC in paper. 
 
Moisture management in textiles are relevant for comfort, and for many colouring 
and finishing processes. For example, the textile sector has a deep knowledge of 
wicking properties of textiles. This knowledge can be used to create a textile LoC.  
By using textile techniques, it is possible to control the fluid flow by using yarns 
with and without wicking ability. This study investigates how a weave's X-Y-system 
of warp and weft yarns can be used to create a controlled fluid flow, a textile 
chemical circuit. The construction of a weaving pattern that can direct a liquid from 
a warp yarn to a weft yarn without leakage in unwanted parts of the fabric has been 
the focus of this study. Two different yarns were chosen: a polyethylene 
monofilament in the area where liquid transport was not desired and a multi-
filament of Coolmax® polyester with good wicking ability where liquid transport 
was intended. Three parameters were tested; the weaving pattern in the parts of the 
weave where liquid transport was intended (desired road); The weaving pattern 
where the liquid would pass from a warp yarn to a weft yarn (crossroads); And the 
number of wicking yarns. Different combinations of these parameters were 
constructed and a total of eight different weaving structures where tested. All 
parameters were found to have a significant impact on the leakage. The pattern with 
the smallest amount of leakage in undesired pars had two wicking yarns, weaving 
over two yarns in the desired road and floating yarns in the crossroads. 
 
To investigate the possibility to create a biosensor of the textile chemical circuit, an 
attempt to construct an electrochemical glucose monitor was made. The electrodes 
where made of a silver-coated polyamide. However, when preparing the electrodes 
an unexpected reaction occurred between the silver-coated yarn and one of the 
chemicals, prussian blue, so the experiment ended prematurely. It was also noted 
that the wicking ability of the textile chemical circuit deteriorated when subjected 
to the wet preparation processes of the electrodes. From the experiment of 
constructing a textile glucose meter, it was concluded that preparation of the 
electrodes should occur before weaving them in to the textile chemical circuit. 
 
Keywords: microfluidics, wicking, Lab-on-a-Chip, textile, biosensor  
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SAMMANFATTNING POPULÄRVETENSKAPLIG 
De senaste årtiondena har allt fler produkter blivit mindre och mindre, för att spara 
på plats och för att effektivisera. Det kan handla om motorer som är mindre än 1 
mm eller avancerade kemiska analyser som vanligtvis utförs på en större 
laboratorieutrustning men som nu går att utföra på en yta på ca 2x4 cm. En sådan 
utrustning som kan utföra kemiska analyser på en liten yta kallas ofta för ett ”Lab-
on-a-Chip”, ett LoC. De innehåller kemiska kretsar. En krets är ett nätverk av 
ledningsvägar, i en elektrisk krets leder vägarna ström. I en kemisk krets leder de 
istället vätskor. Dessa vätskor kan vara kroppsvätskor, som blod eller urin, som ska 
analyseras för att exempelvis upptäcka glukosnivåer, specifika hormoner eller 
virus. I analysen behöver ofta en kemisk reaktion ske med kroppsvätskan. Därför 
måste andra vätskor och kemikalier, kunna tillsättas i den kemiska kretsen. I vissa 
fall behöver olika typer av processer kunna ske i en och samma kemiska krets. Som 
att separera olika molekyler i en vätska, att blanda två vätskor eller att få en 
färgskiftning som visar på närvaron av ett visst virus. På grund av detta behöver de 
vätskor som transporteras i den kemiska kretsen kunna styras till exakt rätt område.  
 
I denna studie har vävning valts som metod för att producera textila kemiska kretsar. 
Garner med vätskeledningsförmåga har använts i de delar där vätskeledning är 
önskvärd, och garner utan vätskeledningsförmåga har använts där ingen 
vätskeledning ska ske.  Syftet har varit att undersöka om det går att styra vätskan 
på ett sådant vis att olika typer av mönster kan bildas. Då en väv har två garnsystem 
som ligger vinkelrätt mot varandra kommer mönstret att följa ett rutnät. Tre 
huvudmönster har identifierats som de mest grundläggande för att åstadkomma 
mönsterbildning av vätska i en väv. Dessa har beskrivits som ett alfabet med I-, L- 
och T-vägar. Där I är en väg som går rakt fram, L är en väg som svänger i 90° och 
T är en väg där en vätska delas eller två vätskor kan blandas. L-vägen identifierades 
som den svåraste då vätskan behöver stoppas i två riktningar och har därför varit 
denna studies huvudfokus. Frågan har varit vilka faktorer som påverkar vätskan 
möjlighet att svänga i 90° från ett varpgarn till ett väftgarn, och vice versa. Utan att 
läckage in i oönskade delar av väven sker. För att undersöka detta har olika antal 
garner samt olika vävbindningar i såväl transportsträckorna som i den punkt där 
svängen ska ske använts.  
 
För att undersöka möjligheten att använda den textila kemiska kretsen för analys 
gjordes att försök att göra en elektrokemisk mätning av glukos. De garner som valts 
att fungera som elektroder reagerade dock med en av de ingående kemikalierna så 
experimentet avbröts. Dessutom noterades att vätskeledningsförmågan hos textilen 
försämrades vid den upprepad blötning som prepareringen av elektroderna krävde. 
Därmed drog slutsatsen att elektroderna bör prepareras innan de vävs in i den textila 
kemiska kretsen och att andra garner bör utvärderas för användning som elektroder.  
 
I denna studie skapades en textil kemisk krets med tre stycken 90° svängar och ett 
läckage som utgjorde som lägst 4,3% av den totala sträckan. Detta anses vara ett 
mycket gott resultat. Samtliga faktorer som undersöktes visade sig ha effekt på hur 
stort läckage som uppstod, det vill säga hur väl vätskan svängde i 90°. Den mest 
grundläggande vägen har skapats i och med denna studie. Det finns därmed stor 
potential att skapa en avancerad mönsterbildning i en kemisk krets med vävning.  
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TERMINOLOGI 
 
Textil kemisk krets Ett sammanhängande nätverk av ledningsvägar för 

vätska i en textil konstruktion 
 

Vätande garn Ett garn som har förmågan att transportera vätska 
  

Ickevätande garn Ett garn som saknar vätskeledningförmåga 
 

Önskad väg Den väg i vilken vätskan är avsedd att transporteras 
 

Oönskad väg Den väg i vilken vätskan ej är avsedd att transporteras 
 

Vägskäl 
 

Plats i väven där varp- och väftgarn korsas, där 
vätskan byter riktning i 90° 
 

Trådighet 
 

Antal vätande garner som har placerats sida vid sida i 
väven.  
 

Intra-garnporer 
 

De sammanlänkade nätverk av hålrum mellan 
fiberväggar i ett garn. 
 

Inter-garnporer 
 

De sammanlänkande nätverk av hålrum mellan olika 
garner i en väv 
 

LoC ”Lab-on-a-Chip”  
 

PES Coolmax® polyestergarn, dtex 47/78/2 
 

PE Monofilament av polyeten, 0,15 mm 
 

Wicking En fiber, garns eller tygs förmåga att spontant leda 
vätska  
 

Fluidik Flöden av vätskor eller gaser 
 

Mikrofluidik En disciplin som studerar flöden i konstgjorda 
mikrosystem 
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1 INTRODUKTION 
En krets kan ses som ett sammanhängande nätverk av ledningsvägar. I en elektrisk 
krets leder vägarna ström och i en kemisk krets leder de vätskor av olika slag. Att 
utveckla en textil kemisk krets innebär att ta fram ett textilt material som har 
förmågan att transportera vätskor till specifika platser i materialet. 
Vätskeledningsförmåga, wicking, och absorption är några vätskerelaterade 
fenomen som är välstuderade inom den textila sektorn. För exempelvis 
träningskläder är förmågan att leda bort fukt från kroppen en viktig egenskap för 
att öka komforten och hålla kroppen sval under fysisk aktivitet (Kadolph 2013). I 
industrin är istället ett stort fokus att optimera mängden vatten som används i textila 
för- och efterbehandlingar. Den textila branschen besitter därmed stor kompetens 
och kunskap inom vätskehantering i textilier. Att aktivt kontrollera var i ett tyg 
vätska eller fukt befinner sig är däremot ett relativt nytt fenomen, det senaste 
decenniet har dock textiler i allt större utsträckning börjat undersökas för 
användning i kemiska kretsar (Nilghaz, Ballerini & Shen 2013). Kemiska kretsar 
av denna typ benämns oftast som Lab-on-a-Chip (LoC) som är ett stort 
forskningsområde och inkluderar LoC:n av många olika material (Sackmann, 
Fulton & Beebe 2014).  
 
Skapandet av LoC:n är en del av en miniatyriseringstrend inom 
ingenjörsvetenskaperna, där komplexa processer skalas ner till en så liten storlek 
som möjligt (Tabeling 2005). Ett LoC kan, på en liten yta, utföra en analys som 
vanligtvis görs på en större laboratorieutrustning. På så vis kan mängden provvätska 
som behövs minskas, men även utrymmet för att utföra analysen blir mindre 
(Volpatti & Yetisen 2014). Om LoC dessutom inte kräver någon extern utrustning 
öppnar detta upp för att skapa portabel utrustning som effektivt kan användas vid 
patientnära provanalys (Nge, Rogers & Woolley 2013). Patientnära provanalys är 
fördelaktig då provvätskan inte behöver skickas till ett laboratorium för analys utan 
ett resultat kan utläsas på plats (von Lode 2005). Detta kan vara avgörande för att 
rätt vård ska kunna ges i miljöer där tillgången på avancerad laboratorieutrustning 
är bristfällig eller helt frånvarande. I arbetet för att främja social hållbarhet och god 
hälso- och sjukvård kan portabel analysutrustning vara ett viktigt hjälpmedel för att 
göra vård tillgänglig för fler människor (Nilghaz, Ballerini & Shen 2013).  
 
Idag tillverkas LoC:n i en mängd olika material, allt från olika typer av polymera 
material till papper eller textil (Nge, Rogers & Woolley 2013). Pappersbaserade 
LoC är de som nått störst framgång kommersiellt. Idag finns bland annat 
pappersbaserade graviditetstest (Apoteket 2017), HIV-test och malaria-test på 
marknaden (Yetisen, Akram & Lowe 2013). I papperschippen flödar vätskan på 
grund av kapillära krafter som bildas i papperets porer och ingen extern utrustning 
som exempelvis pumpar krävs för att vätsketransport ska ske (Ahmed, Bui & Abbas 
2016). Papper är naturligt hydrofilt och poröst, därmed kommer vätska som är i 
kontakt med pappret att spridas i hela materialet (Owens, Leisen, Beckham & 
Breedveld 2011). För att styra vätskan till ett specifik område i chippet behöver 
därmed de områden som vätskan ej är önskvärd i göras hydrofoba (Yetisen, Akram 
& Lowe 2013). Detta kan ske genom exempelvis vaxtryck eller fotolitografi (Xia, 
Si & Li 2016).  
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Textila fibrer kan genom att de hålls samman i ett garn skapa sammanhängande 
nätverk av porer i vilka vätska kan transporteras (Kissa 1996). Vid skapandet av 
textila kemiska kretsar kan därför liknande metoder som används för papper 
användas för att leda vätskan. En stor skillnad gentemot papper är att i en textil 
finns det även möjlighet att styra vätskeflödet med hjälp av garn med och utan 
wickingförmåga (Owens et al. 2011). På så sätt finns potential att kunna styra 
vätskeflödet utan att behöva göra några hydrofobiserande efterhandlingar. Detta 
skulle innebära ett minskat antal processer och därmed troligen bidra till både 
snabbare och billigare produktion. Vätskestyrning i en väv är därav av intresse att 
studera för att tillverka LoC. 
 
1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 
För att få en bakgrund till arbetet gjordes en litteraturstudie om mikrofluidiksystem 
och patientnära analys. Nedan presenteras resultatet från denna litteraturstudie 
indelat i två undrerubriker: ”1.1.1 Mikrofluidiksystem” och ”1.1.2 Patientnära 
analys”.  
 
1.1.1 MIKROFLUIDIKSYSTEM 
Miniatyriseringen av olika typer av system, allt från mekaniska eller 
elektromekaniska till termiska eller vätskebaserade, har pågått sedan 80-talet 
(Tabeling 2005). Syftet har varit att kunna utföra komplexa processer på en så liten 
yta som möjligt, exempelvis presenterades den första mikromotorn 1989 med en 
storlek under 500 mikrometer (Tabeling 2005). Idag är forskningsområdet för 
mikroelektro-mekansiska system (MEMS) stort och applikationsområdet sträcker 
sig från bilar och telefoner till videospelskonsoler och medicinska sensorer (Nge, 
Rogers & Woolley 2013).  
 
Ett fluidiksystem hanterar flöden av antingen vätskor eller gaser och kan handla om 
så vitt skilda system som ventilationssystem, avlopp eller komplicerad 
laboratorieutrustning (White 2011). Vid miniatyriseringen av denna typ av system 
framkom tydligare att flödena inte riktigt följde samma principer som i makroskala 
(Tabeling 2005). Instängda i små utrymmen, och med betydligt mindre volymer, 
var gravitationens påverkan på vätskan relativt sett mindre i relation till 
kapillärkraft och ytspänning, vilka istället dominerade vätskans beteende 
(Sackmann, Fulton & Beebe 2014). På grund av dessa skillnader fanns det ett behov 
av att klargöra och specificera flödens mekanik och fysik, även i mikroskala, och 
därmed uppkom en ny forskningsdisciplin. Området var mikrofluidik; en disciplin 
som studerar vätskeflöden i konstgjorda mikrosystem; system som har kanaler med 
en diameter på 1-500 mikrometer och som har en volymkapacitet från femtoliter 
(10−15 liter) till nanoliter (10−9 liter) (Nge, Rogers & Woolley 2013).  
 
Ofta sker exempelvis medicinska analyser av vätskor på en större 
laboratorieutrustning och i flera olika steg. En målsättning med att skapa 
mikrofluidiksystem är att kunna ersätta dessa processer med ett system där alla 
processteg kan integreras i en och samma apparat som behöver väsentligt mindre 
utrymme (Volpatti & Yetisen 2014). Dessa typer av system kallas ofta för 
”miniaturized total analysis systems” (µTASs) eller ”Lab-on-a-Chip” (LoC) 
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(Sackmann, Fulton & Beebe 2014) och innehåller transportsystem för vätskor, 
kemiska kretsar. Fördelarna med ett mikrofluidiksystem gentemot konventionell 
laboratorieutrustning anses vara stora (Nge, Rogers & Woolley 2013; Sackmann, 
Fulton & Beebe 2014; Tabeling 2005; Volpatti & Yetisen 2014). I ett mindre system 
krävs mindre mängd vätska för analysen, detta gäller både den vätska som ska 
analyseras och de reagenter som ska användas. Att kunna minska volymerna är 
fördelaktigt då den komponent som ska analyseras, som exempelvis DNA-strängar, 
inte alltid är lättillgänglig och för att reagenter både kan vara dyra och ibland 
miljöfarliga och/eller giftiga (Volpatti & Yetisen 2014). Laboratoriet sparar pengar 
på minskade inköp och det är miljömässigt fördelaktigt då en minskad användning 
av kemikalier leder till minskade utsläpp och/eller spill. Att en mindre volym vätska 
transporteras i betydligt mindre kanaler än tidigare innebär även att reaktionerna, 
och i förlängningen analyserna, kommer kunna ske betydligt snabbare. Ett resultat 
skulle i vissa fall kunna visas efter bara några minuter istället för efter flera timmar 
(Sackmann, Fulton & Beebe 2014). Mindre system öppnar även upp för att kunna 
skapa portabla LoC som kan användas i fält, exempelvis i utvecklingsländer där 
konventionell laboratorieutrustning kan vara otillgänglig (Nge, Rogers & Woolley 
2013). 
 
Forskningsområdet för µTASs och LoC är idag stort, en sökning med söksträngen 
”LoC OR "Lab on a chip" OR "Lab-on-a-chip"” ger idag (11 maj 2017) ca 13 500 
träffar på citeringsdatabasen Scopus. Utvecklingen har tagit stora steg framåt sedan 
80-talet, men trots detta har enbart ett fåtal produkter nått marknaden (Nge, Rogers 
& Woolley 2013; Sackmann, Fulton & Beebe 2014; Volpatti & Yetisen 2014). 
Snabba pappersbaserade tester är goda exempel på LoC-produkter som är 
kommersiellt tillgängliga, bland annat finns tester för graviditet, HIV, E-coli och 
malaria på marknaden (Yetisen, Akram & Lowe 2013). En av anledningarna till en 
långsam kommersialisering av LoC-produkter kan vara att det ibland finns en 
bristfällig koppling mellan de som utvecklar systemen och de som i slutändan ska 
använda utrustningen (Nge, Rogers & Woolley 2013). Utvecklingen sker allt som 
oftast inom ingenjörsvetenskapen medan de som kommer att bruka systemen kan 
vara exempelvis sjuksköterskor, läkare, biologer eller volontärer i fält (Sackmann, 
Fulton & Beebe 2014). Detta innebär att mikrofluidiksystemen, om de ska kunna 
kommersialiseras, behöver vara lätta att använda även för de utan vana. De bör inte 
kräva allt för många eller komplicerade externa system, som pumpar, och de 
behöver vara integrerbara med existerande teknologi på marknaden (Volpatti & 
Yetisen 2014). Ytterligare ett hinder för kommersialisering är att det råder en brist 
på såväl standardisering som redovisning av reproducerbarhet av systemen, samt 
skalbarhet till industriell produktion i de artiklar som beskriver experimentell 
framtagning av LoC (Volpatti & Yetisen 2014). Sackmann, Fulton och Beebe 
(2014) menar att även om ett mikrofluidiksystem kan utföra komplexa analyser med 
samma eller med förbättrad precision som de större systemen har de ännu inte 
kunnat påvisa en tillräckligt stor förändring för att motivera den tilltänkta 
användaren att byta system. Volpatti och Yetisen (2014) har en liknande analys och 
menar att för att ett mikrofluidiksystem ska accepteras på marknaden behöver 
utvecklarna fokusera på områden där ett sådant kan innebära en avsevärd 
förbättring gentemot nuvarande processer. 
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1.1.1.1 MIKROFLUIDIKSYSTEM - MATERIALVAL 
En faktor som påverkar såväl funktionen, integrerbarheten, applikationsområdet 
och möjigheteten för kommercialisering för ett LoC är materialvalet (Nge, Rogers 
& Woolley 2013). Idag kan de vanligaste materialen som används för 
mikrofluidiksystem delas in i tre breda kategorier: oorganiska material, som glas, 
silikon och keramer; polymerer, såväl elastomerer och termoplaster; och 
pappersbaserade LoC (Nge, Rogers & Woolley 2013). Även textilier i olika 
material och producerade med olika tekniker, har på senare år börjat användas i 
dessa sammanhang (Sackmann, Fulton & Beebe 2014). Bland polymererna finns 
polydimetylsiloxan (PDMS), en elastomer. Detta är ett väldigt vanligt materialval 
och dess användning har fått stor betydelse för utvecklingen av mikrofluidiksystem 
(Sackmann, Fulton & Beebe 2014). Att PDMS har fått stor spridning beror delvis 
på att det är relativt enkelt och billigt att köpa in en mindre utrustning för 
prototypframtagning och att det är enkelt att bilda komplexa kanalsystem i 
materialet (Berthier, Young & Beebe 2012). Däremot finns det svårigheter med att 
producera produkter i PDMS i en större skala då vanliga tillverkningsmetoder för 
plaster inte kan användas (Volpatti & Yetisen 2014). Vidare har PDMS visat sig 
vara problematisk i exempelvis studier av cellkulturer då den har tendens till att 
läcka oligomerer. Dessa kan sedan inkorporeras i cellernas membran och därmed 
förstöra experimentet (Berthier, Young & Beebe 2012).  PDMS kan även absorbera 
små molekyler, vilket kan störa de analyser som LoC:t ska utföra genom att påvisa 
betydligt lägre nivåer av ett visst ämne än vad som är fallet (Sackmann, Fulton & 
Beebe 2014). Dessa är några av anledningarna till att LoC:s i PDSM inte har 
kommersialiserats i någon större utsträckning. 
 
På grund av pappers hydrofila karaktär har det länge använts som substrat av 
vätskor för analys. Redan på 1600-talet uppfanns lackmuspapperet som med 
färgskiftningar indikerar pH-värdet i en vätska (Ahmed, Bui & Abbas 2016). Till 
skillnad från många chip i PDSM behöver inte mikrofluidiksystem i papper någon 
extern utrustning, som exempelvis pumpar, för att få ett flöde i kanalerna (Nge, 
Rogers & Woolley 2013). Pappers porösa struktur och hydrofila karaktär ger det 
vätbarhet och även upphov till laterala och kapillära flöden (Ahmed, Bui & Abbas 
2016). Analysverktyg som använder sig av laterala flöden i papper är idag vanliga 
på marknaden, exempelvis i form av graviditetstest (Yetisen, Akram & Lowe 
2013). Dock wickas vätska isotropt1 i papper (Owens et al. 2011) och för att kunna 
styra flödet i en specifik riktning eller i ett specifikt mönster behöver därför 
hydrofila kanaler skapas genom att skapa hydrofoba väggar mellan de hydrofila 
områdena (Ahmed, Bui & Abbas 2016). Det finns många metoder för att 
åstadkomma de hydrofoba väggarna, bland annat används vaxtryck, inkjet-teknik 
och fotolitografi2 (Ahmed, Bui & Abbas 2016; Xia, Si & Li 2016). Fördelar med 
mikrofluidiksystem i papper är att det är ett lättillgängligt och billigt material, det 
är biologisk kompatibelt och relativt enkelt att funktionalisera, det vill säga skapa 
hydrofoba områden (Xia, Si & Li 2016).  
 
                                                
1 Ett isotopt material har samma egenskaper i alla riktningar (NE) vilket innebär att 
vätskeflödet blir lika sort i alla riktningar.  
2 Fotolitografisk mönstring: Pappret prepareras med en ljuskänslig beläggning. 
Därefter belyses och härdas de områden där hydrofobisering ska ske och övriga 
områden bibehålls hydrofila.  
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1.1.1.2 MIKROFLUIDIKSYSTEM – I TEXTIL 
Mikrofluidiksystem i textil är ett relativt nytt, men inte helt outforskat område. Då 
en textils fukt- och vätskehantering är relevant både för komfort och för många 
beredningsprocesser finns det djup kunskap om detta inom den textila sektorn. 
Denna kunskap skulle kunna utnyttjas för att skapa ett textilt LoC. Studier har gjorts 
för att undersöka hur olika textilers och garns absorptions- och wickingförmågor 
kan användas för att skapa mikrofluidiksystem (Nilghaz, Ballerini & Shen 2013; 
Owens et al. 2011; Parikesit, Prasetia, Pribadi, Simbolon, Pradhana, Prastowo, 
Gunawan, Suryopratomo & Kusumaningtyas 2012; Reches, Mirica, Dasgupta, 
Dickey, Butte & Whitesides 2010; Safavieh, Zhou & Juncker 2011). Precis som 
med papper beror textil vätsketransport på passiv wicking med hjälp av kapillära 
krafter (Owens et al. 2011). En stor skillnad är att i en textil går det att styra 
vätskeflödet med hjälp av vätbara och icke-vätbara garn istället för att göra en 
hydrofobiserande efterbehandling som med papper (Owens et al. 2011). Dock är 
det inte alla som utnyttjar detta, utan istället är det vanligt att enbart hydrofila garner 
eller tyger används. Då blir flödet isotropt, som i papper, och sprids okontrollerat. 
Exempelvis har garn använts på detta vis, de sys eller limmas fast på ett substrat, 
vanligen ett polymert material, och vätskan appliceras vid ena garnänden (Reches 
et al. 2010; Safavieh, Zhou & Juncker 2011) och specifika områden bereds med 
reagenter (Nilghaz, Ballerini & Shen 2013) och/eller kopplas till en elektrod för 
elektrokemisk analys (Yang, Lin & Wei 2014). Det har visats att vätskan kan 
överföras från ett garn till ett annat genom att låta garnen ligga mot varandra 
(Reches et al. 2010), även knutar har utforskats som metod för kontrollerad 
blandning av två olika vätskor (Safavieh, Zhou & Juncker 2011).   
 
När det gäller tyger finns det studier där kommersiella tyger köpts in för att 
användas som substrat för vätskan som ska analyseras (Li, Liu, Wang & Zhang 
2017; Lisak, Arnebrant, Ruzgas & Bobacka 2015; Morris, Schazmann, Wu, Coyle, 
Brady, Hayes, Slater, Fay, Lau, Wallace & Diamond 2008; Parikesit et al. 2012). I 
en studie (Lisak et al. 2015) har tyger, med ospecificerad konstruktion, i bomull, 
polyester och polyamid, jämförts för användning vid analys av bland annat pH-
värde på vätskeprover från miljön, som vattenpölar. Studien visar att framförallt 
bomull ger avvikande och osäkra resultat vid mätningen av miljöproverna jämfört 
med mätningen som gjordes direkt i vätskan (Lisak et al. 2015). När bomullstyg har 
använts som substrat för mätning av glukosnivåer i blod har istället mycket goda 
och tillförlitliga resultat uppnåtts (Li et al. 2017). För att välja material till ett textilt 
LoC bör hänsyn tas till vilken typ av vätska som ska analyseras och hur denna 
eventuellt kan reagera med det textila materialet. Lisak et al. (2015) menar att en 
textils kemiska och fysikaliska egenskaper behöver klargöras för att kunna avgöra 
vilken effekt dessa eventuellt kan ha på vätskeprovet och avläsningen. 
 
Istället för att använda sig av färdiga standardtextilier som finns på marknaden är 
det även möjligt att, som tidigare nämnts, utnyttja att garn i olika material kan vara 
antingen hydrofoba eller hydrofila. Genom exempelvis vävning kan då olika delar 
av ett tyg bli hydrofobt, och andra hydrofila, och på så sätt kan mikrofluidiserande 
kanaler, eller vägar, skapas. I en studie (Vatansever, Burtovyy, Zdyrko, 
Ramaratnam, Andrukh, Minko, Owens, Kornev & Luzinov 2012) användes 
polypropen (PP) för att bilda hydrofoba barriärer medan en ytbehandlad 
(hydrofiliserad) polyester skapade hydrofila vägar. I ett annat exempel (Choudhary, 
Rajamanickam & Dendukuri 2015) har hydrofilt och hydrofobt silke används för 
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att skapa likande vägar. I det sistnämnda exemplet användes vävning också för att 
väva in elektroder för att kunna använda den färdiga konstruktionen som en 
glukosmätare. Vävstolen varpades så att partier med hydrofilt och hydrofobt silke 
bildades, därefter vävdes textila elektroder in som ett väftgarn, vilka separerades 
med hjälp av hyrdrofobt silke. På så sätt bildades en väg med hydrofilt silke vilken 
passerade de tre elektroder som sedan kunde mäta glukos elektrokemiskt 
(Choudhary, Rajamanickam & Dendukuri 2015).  
 
Det finns en brist på specifikationer av de textila material som används i flera 
studier. I en artikel (Parikesit et al. 2012) benämns substratet enbart som ”grid 
clothes” utan att specificera bindning eller fiberinnehåll, vilket är två parametrar 
som påverkar bland annat ett tygs wickingegenskaper (Hamdaoui, Sawssen Achour 
& Ben Nasrallah 2014; Hsieh 1995) och därmed vore av intresse. Yang, Lin och 
Wei (Yang, Lin & Wei 2014) presenterar ett garnbaserat mikrofluidiksystem där ett 
polyestergarn används. Ytegenskaperna för en typisk polyester beskrivs som 
hydrofoba och vanligtvis ”somewhat fluffy” [sic!]. Detta är inte nödvändigtvis fel, 
dock finns det en oerhörd bredd av olika typer av polyestergarner på marknaden. 
Variationen sträcker sig från mono- och multifilament till stapelfibergarner, även 
tvärsnittet kan variera från runt till triangulärt eller pentalobalt (Kadolph 2013). En 
”fluffighet”, eller krusning, kan åstadkommas med en textureringsprocess av garnet 
eller fibern, men även otexturerade garner av polyester är vanliga. I andra artiklar 
(Lisak et al. 2015; Morris et al. 2008; Reches et al. 2010) specificeras 
fiberinnehållet men information om exempelvis garnnummer, bindning och 
tillverkningsteknik presenteras inte. Eftersom denna information saknas i artiklarna 
skulle det även vara svårt att upprepa försöken, då det vore omöjligt att veta om 
samma material användes. 
 
1.1.2 PATIENTNÄRA PROVANALYS 
Flera författare (Nge, Rogers & Woolley 2013; Sackmann, Fulton & Beebe 2014; 
Volpatti & Yetisen 2014) menar att LoC-teknikens problem med kommersialisering 
delvis beror på att den inte lyckats rikta in sig på rätt marknad eller applicering. 
LoC-teknikens stora fördelar gentemot traditionella analysmetoder är att den kräver 
mindre yta och mindre volym av provvätskan och reagenter. Det öppnar upp för att 
skapa portabel utrustning som effektivt kan användas vid patientnära provanalys. 
Patientnära provanalys, eller  ”Point-of-Care-Testing” (POCT), definieras som 
analys som sker i direkt kontakt med patienten, oavsett om detta är på en 
läkarmottagning, i en ambulans eller hos skolsköterskan (von Lode 2005). En LoC-
teknik i dessa sammanhang är fördelaktig då provvätskan inte behöver skickas till 
ett laboratorium för analys utan ett resultat kan utläsas på plats och nödvändig vård 
kan sättas in i ett tidigare stadie (von Lode 2005). Detta kan vara extra fördelaktigt 
i miljöer där tillgången till avancerad laboratorieutrustning är bristfällig eller helt 
frånvarande, som till exempel på landsbygden i utvecklingsländer.  
 
I utvecklingsländer, där majoriteten av befolkningen bor på landsbygden, kan 
bristen på välfungerande vägar, kommunikation och annan infrastruktur vara en 
avgörande faktor i tillgången till vård (Yetisen, Akram & Lowe 2013). Att kunna 
utföra provtagning och analys ute i fält kan därför vara ett hjälpmedel för att hindra 
smittspridning, minska dödlighet av behandlingsbara sjukdomar och göra vård 
tillgänglig för fler (Yetisen, Akram & Lowe 2013). Där skulle portabla LoC:n 
kunna bli ett välbehövligt hjälpmedel för diagnostisering och behandling av 
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sjukdomar (Chin, Laksanasopin, Cheung, Steinmiller, Linder, Parsa, Wang, Moore, 
Rouse, Umviligihozo, Karita, Mwambarangwe, Braunstein, van de Wijgert, 
Sahabo, Justman, El-Sadr & Sia 2011) och på så sätt bidra till en positiv utveckling 
av social hållbarhet. I arbetet för att främja social hållbarhet är en målsättning att 
alla människor ska ha tillgång till god hälso- och sjukvård (FN u.å.) som en del i 
detta har Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram kriterier för hur 
diagnosutrustning kan utvecklas, den ska vara ”ASSURED - affordable, sensitive, 
specific, user-friendly, rapid, equipment-free, and deliverable to the users”  (i-sense 
u.å.). Textil tillverkning sker över hela värden, och till stor del i utvecklingsländer, 
den är känd för att kunna producera stora volymer till låga kostnader (Choudhary, 
Rajamanickam & Dendukuri 2015). Textila tillverkningsmetoder har därför 
potential till att kunna användas för att producera LoC som lever upp till WHO:s 
kriterier när det gäller låga kostnader. Eftersom vätsketransporten beror på kapillära 
flöden krävs inte heller någon extern utrustning för flödet. Att ett textilt LoC lever 
upp till ASSURED-kriterierna är dock inte självklart, hur stora delar av processen 
som kan integreras i textilen är avgörande för hur användarvänligt slutprodukten 
blir.  
 
1.2 SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka om det går att skapa vätskestyrning i en väv utan 
att hydrofobisera eller hydrofilisera garner eller tyg. Förhoppningen är att skapa en 
textil kemisk krets som går att användas som ett LoC för patientnära analyser. 
Därmed syftar arbetet till att undersöka vilka mönsterbildningar och funktioner som 
är nödvändiga för en sådan applicering.  
 
1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
Följande forskningsfrågor och underfrågor har formulerats:  
 

1. Hur kan en väv konstrueras för att leda vätska i specifika delar av ett 
garn och kunna växla med en 90°-sväng från ett varpgarn till ett 
väftgarn, och vice versa, med minimal spridning av vätska i oönskade 
delar av garnen, i en industriellt skalbar process? 

 
a. Påverkar bindningen i den önskade ledningvägen vävens 

förmåga att få en vätska att växla i 90°? 
b. Påverkar bindningen i punkten där en övergång från varpgarn till 

väftgarn ska ske vävens förmåga att få en vätska att växla i 90°? 
c. Påverkar antalet wickande trådar vävens förmåga att få en vätska 

att växla i 90°? 
 

2. Hur kan den textila kemiska kretsen användas i en sensor för mätning 
av biokemiska parametrar som exempelvis glukosnivåer? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningen har begränsats till att enbart arbeta med ett monofilament i 
polyeten (PE), 0,15 mm, och ett multifilament i polyester (PES) med garnnummer 
dTex 47/78/2, Coolmax®. Materialen har valts då PES med trilobalt tvärsnitt, vilket 
liknar tvärsnittet för Coolmax®, i tidigare studier har visat god wickingförmåga 
(Das, Das, Kothari & Fangueiro 2011a). PE är hydrofobt (Kadolph 2013) samt att 
monofilament saknar kapillärer, vilka är nödvändiga för att vätskan ska kunna 
wicka (Kissa 1996). De valda garnernas hydrofoba och/eller hydrofila egenskaper 
som exempelvis kontaktvinkel har ej undersökts.  
 
Då undersökningen syftar till att undersöka hur en vävs X-Y system av varp- och 
väftgarner kan användas för att styra vätskan så kommer inga andra textila tekniker, 
som stickning eller nonwoven, att tas upp i denna rapport.  
 
Då fokus varit att framgångsrikt få vätskan att svänga 90° har undersökningen 
avgränsats till att enbart använda en typ av vätska, 1 g/l metylenblått. Detta på grund 
av att vätskans egenskaper, som viskositet och densitet, kan påverka 
wickingförmågan och blir då ytterligare en parameter i experimentet. För att hålla 
dessa parametrar konstanta har alltså enbart en typ av vätska används och vattnets 
och färgämnets eventuella effekter på wickingen har inte utvärderats. Vid 
konstruktion av en textil glukosmätare använts även andra vätskor. Dessa vätskors 
wickingförmåga i det textila chippet kommer inte att utvärderas utan enbart 
användas för konstruktionen av glukosmätaren.   
 
För att undersöka om vätskeledningen i väven gick att använda i en biokemisk 
sensor gjordes ett försök att skapa en elektrokemisk glukosmätare. Det gjordes inga 
försöka att skapa någon annan typ av sensor. Elektrokemisk mätning av glukos 
valdes då detta är en välkänd teknik för mätning av glukos, den första 
elektrokemiska mätningen av glukos gjordes redan 1962 (Wang 2006). Genom att 
använda en etablerad teknik minimeras risken för att handhavandefel uppstår. Syftet 
var enbart att undersöka om biokemiska parametrar kan analyseras i chippet och 
inte att ta fram nya sätt att mäta dessa på.  
 
Syftet har enbart varit att undersöka om den textila kemiska kretsen går att använda 
i en biosensor. Den grundläggande elektrokemi som krävs för att förstå hur 
elektrokemisk mätning av glukos fungerar presenteras under rubrik 3 
”Elektrokemisk mätning av glukos”. Dock kommer inte de kemiska reaktionerna 
som sker vid prepareringen av elektroderna redovisas ingående.  
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2 WICKING 
Många textila processer kräver stora mängder vätska då flera för- och 
efterbehandlingar är våtprocesser, exempelvis avklistring, avkokning, 
mercerisering och färgning för att nämna några. Vatten används dels för att lösa 
upp processkemikalier och dels för att skölja ur och tvätta det textila materialet. För 
att optimera dessa processer har fibers, garns samt tygs förmåga att transportera 
vätska studerats ingående (Das et al. 2011a; Hamdaoui, Sawssen Achour & Ben 
Nasrallah 2014). Ett ständigt mål är att minska vattenförbrukningen, då en mindre 
mängd vatten ger ekonomiska så väl som miljömässigt fördelaktiga effekter. 
Egenskaper som absorption, vätning och wicking är väsentliga parametrar att ta 
hänsyn till för en minskad vattenmängd i färg- och beredningsprocesser. Med 
wicking menas att en vätska spontant transporteras i ett poröst material med hjälp 
av kapillära krafter (Kissa 1996). För komforten av exempelvis träningskläder har 
en fibers wickingegenskaper stor betydelse, då fukt kan transporteras bort från 
huden till fiberns yta och där avdunsta och på så sätt kyla bäraren (Kadolph 2013). 
Wicking som fenomen har studerats flitigt och försök att ta fram matematiska 
modeller för att beskriva flödet har varit föremål i flera studier (Das et al. 2011a; 
Das, Das, Kothari & Fangueiro 2011b; Hamdaoui & Nasrallah 2015; Hsieh 1995; 
Kissa 1996; Liu, Choi & Li 2008; Washburn 1921).  
 
2.1 WICKING I ETT TEXTILT MATERIAL 
Ett textilt material är uppbyggt av fibrer eller filament som skapar nätverk av 
hålrum inuti konstruktionen. Hålrummen eller porerna bildar mikrokanaler, 
kapillärer, i tyget eller garnet. Hur fibrerna är strukturerade i ett garn eller ett tyg 
påverkar hålrummens storlek och geometri (Kissa 1996). Porerna längs med fibern 
kan vara långa och mer eller mindre sammanlänkade med varandra. Storleken kan 
variera beroende på fiberns form, längd och tjocklek. Lika så har fibrernas 
orientering längs garnaxeln en inverkan på hur homogena de kapillära kanalerna 
blir (Hsieh 1995). I en väv kan dessa hålrum delas upp i intragarn- och 
intergarnporer, hålrum mellan fibrer i ett garn och hålrum mellan olika garn i 
vävstrukturen (Hamdaoui & Nasrallah 2015).  
 
En vätskas förmåga att stiga i ett smalt rör eller i ett poröst material beror på 
fenomenet kapillärkraft (Hsieh 1995). När ett smalt rör eller ett poröst material 
kommer i kontakt med en vätska stiger antingen vätskan uppåt eller pressas nedåt. 
Molekylerna i vätskan och molekylerna i materialets väggar attraheras av varandra 
och kallas adhesion. Samtidigt har molekylerna i vätskan en attraktion mellan 
varandra, kohesion. När exempelvis ett smalt glasrör kommer i kontakt med vatten 
är adhesionen större än kohesionen vilket leder till att vätskan klättrar uppåt. På 
motsatt vis pressas vätskan nedåt då kohesionen är större än adhesionen (NE u.å.-
b). Vätskan sägs väta materialets väggar. På samma vis måste en fibers yta kunna 
vätas för att transportera vätska (Hsieh 1995).  I ett textilt material kallas 
kapillärkrafter för wicking. Förutom vätning krävs hålrum, kapillärer, mellan 
fibrerna i ett garn eller en väv för att wicking ska ske (Kissa 1996). Vätskans 
egenskaper, som viskositet, densitet och ytspänning, så väl som fiberytans hydrofila 
eller hydrofoba egenskaper påverkar kapillariteten (Kissa 1996).   
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En fibers egenskaper som ytstruktur, tvärsnitt och längd har en inverkan på garnets 
wickingförmånga. Multifilament med trilobalt (Das et al. 2011a) och pentalobalt 
tvärsnitt (Wang, Zha & Wang 2008) har en högre wickingförmåga i förhållande till 
ett runt tvärsnitt. I figur 1 illustreras båda dessa tvärsnitt. Dessa tvärsnitt bildar 
längsgående kanaler utmed fibern och därmed ökar antalet kapillärer i garnet 
(Wang, Zha & Wang 2008; Zhang, Wang & Chen 2006). I små kanaler leds vätskan 
snabbare och på så vis kan vätskan transporteras längre (Hsieh 1995). För att få en 
snabb spridning av vätska bör textilen tillverkas så att små, jämnt spridda och 
sammankopplade kanaler bildas (Hsieh 1995).  

 
Figur 1. Illustration av trilobalttvärsnitt (vänster)  
och pentalobalttvärsnitt (höger) 

Flera studier (Bhandari, Narahari & Dendukuri 2011; Das et al. 2011a; Liu, Choi & 
Li 2008; Wang, Zha & Wang 2008) har undersökt hur ett garns snodd påverkar 
wickingförmågan. Det råder en viss oenighet i om snodden ökar eller minskar 
höjden som vätskan kan transporteras. Studier visar (Bhandari, Narahari & 
Dendukuri 2011; Wang, Zha & Wang 2008) att en första pålagd snodd på ett 
filamentgarn ger avsevärt mycket högre wicking än vad ett filamentgarn utan snodd 
gör. Medan andra studier (Das et al. 2011a; Liu, Choi & Li 2008) istället menar att 
ökad snodd minskar wickingförmågan och ger en högre wickinghöjd än vad ett garn 
utan snodd gör. Wang et al. visar dock att när snodden ökar ytterligare blir den 
wickade sträckan kortare igen. Anledningen menar de, är att kapillärerna som 
formats kan ha blockerats vid en högre snodd (Wang, Zha & Wang 2008). Att ett 
garns porstruktur är komplex råder det ingen oenighet om och hålrummen kan ofta 
vara olikformiga och variera i storlek och längd (Das et al. 2011a). När garnet 
tvinnas, tvingas fibrerna in i en mer tätpackad struktur vilket kan täppa till porerna 
och på så vis förhindra vätskans spridning längs garnet (Liu, Choi & Li 2008). En 
texturering av garnet påverkar antalet kapillärer, där ett filamentgarn som har blivit 
texturerat efter en initial snodd ger ett bulkigare och krusigare garn vilket är en 
fördelaktig struktur för kapillär effekt (Wang, Zha & Wang 2008). Oavsett tvärsnitt 
och texturering så anser Wang, Zha & Wang (2008) att mängden snodd på garnet 
är den störst bidragande faktorn till en minskad wickingförmåga.  
 
Wickinghastigheten påverkas även av vävstrukturen och undersökningar visar att 
en vätska sprids snabbare i en satinvara i förhållande till en kypert eller en tuskaft 
(Hamdaoui & Nasrallah 2015; Hamdaoui, Sawssen Achour & Ben Nasrallah 2014). 
Författarna menar att anledningen kan vara att en satinvara har längre flotteringar 
vilket då skulle ge mer homogena kapillärer för vätskan att transporteras i 
(Hamdaoui, Sawssen Achour & Ben Nasrallah 2014). I dessa båda undersökning 
användes ett wickande garn i både varp och väft. I ett annat fall (Owens et al. 2011) 
användes vätande och icke vätande garner som väftinlägg i en textil vara. Studien 
undersökte hur wickingen påverkas då dessa garner vävdes in med olika bindningar. 
När de vätande garnerna placerades bredvid varandra blev wickinghastigheten 
högre och vätskan spred sig längre jämfört med då varannan vätande och 
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ickevätande garn vävdes in. De menade att den högre wickinghastigheten var ett 
resultat ökad ytattraktion mellan fiber och vätskan utöver de ökade antal kapillärer 
som bildats (Owens et al. 2011).  
 
2.2 MATEMATISK BESKRIVNING AV WICKING 
För att beskriva kapillärt flöde, det vill säga spontan wicking av vätska, i ett tyg 
eller garn används ofta Lucas-Washburns ekvation (Washburn 1921). Ekvationen 
beskriver hur långt tid, t, det tar för en vätska att wickas en viss längd, h, i ett 
kapillärt rör, se ekvation (1). 
 ℎ" = $% (1) 
 
Där D är den kapillära hastighetskoefficienten. Koefficienten är beroende av radien, 
r, av intra- eller interporhålrummen; fiberytans kemiska komposition; och 
ytegenskaperna för vätskan som transporteras enligt ekvation (2). 
 

 $ = & '()*+",  (2) 

Där h är vätskans viskositet, g är vätskans ytspänning och q är kontaktvinkeln 
mellan fiberyta och vätskan. När garn eller tyg undersöks antas ofta porernas 
geometri vara homogen. De kapillärer som formas mellan fibrerna i garnet eller 
garnerna i tyget behandlas som sammansatta vertikala rör där vätskan kan 
transporteras (Das et al. 2011b; Hamdaoui & Nasrallah 2015). Dock är de kapillärer 
som formas av fiberns väggar sällan helt parallella eller cylindriska och därför 
kommer kapillärernas radie variera (Kissa 1996). Som tidigare nämnts beror det på 
fiberns storlek, tvärsnitt och hur de är sammanhålla i ett garn. Lucas-Washburns 
ekvation är endast användbar för ett lågt värde av t och tar inte hänsyn till 
gravitationens inverkan när wickingen pågår under en längre period (Das et al. 
2011a). Under den initiala wickingen visar ekvation (1) att wickingförloppet följer 
en rät linje. När tiden ökar kommer dock kurvans lutning att avta och plana ut (Das 
et al. 2011a; Hamdaoui & Nasrallah 2015).  
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glukosoxidas 

3 ELEKTROKEMISK MÄTNING AV GLUKOS  
Att kontinuerligt kunna mäta glukosnivåer i blodet kan vara livsavgörande för 
personer som lever med diabetes. Mätningen ger dem verktyg för att själva kunna 
anpassa intag av exempelvis mat och/eller insulin för att kontrollera sitt blodsocker 
(Diabetesförbundet 2016). Idag finns det ett stort utbud av portabla glukosmätare 
på marknaden och dessa utgör en stor majoritet av den totala marknaden av för alla 
typer av portabla biosensorer (Wang 2008). I stort sett alla av dessa bygger på 
elektrokemisk detektion (Dungchai, Chailapakul & Henry 2009).  
 
Elektrokemi handlar om samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar (NE 
u.å.-a). Eftersom kemiska bindningar bygger på elektromagnetiska krafter skulle 
termen elektrokemi egentligen kunna användas för all typ av kemi. I en mer specifik 
bemärkelse handlar elektrokemi främst om att studera och mäta elektriska 
parametrar som ström och laddning i en kemisk reaktion (Wang 2006). I stor 
utsträckning handlar detta om den ström, flödet av elektroner, som bildas vid 
redoxreaktioner. En redoxreaktion är en kemisk reaktion där ett ämne oxideras och 
ett annat reduceras (NE u.å.-d). Oxidation innebär att ett ämne ger ifrån sig en eller 
flera elektroner och reduktion att ett ämne tar upp en eller flera elektroner. Då 
elektroner inte kan existera själva sker oxidation av ett ämne alltid samtidigt som 
ett annat reduceras, dessa två reaktioner brukar tillsammans kallas redoxreaktioner 
(NE u.å.-d). Exempelvis består bildningen av järn(II)oxid (FeO), ekvation (1), av 
en oxidation av järn, ekvation (4), och en reduktion av syre, ekvation (5).  
 
 2Fe + O2 ® 2FeO (3) 

 

 2Fe ® 2Fe2+ + 4e- (4) 
 

 O2 + 4e- ® 2O2- (5) 
 
För att elektrokemiskt kunna detektera och mäta glukos behöver en redoxreaktion 
ske. Redoxreaktionen sker på två elektrodytor som är sammankopplade med en 
ledare. Ledaren är i sin tur kopplad till en amperemeter som mäter den bildade 
strömmen.  Glukosoxidas är ett enzym som är välkänt och välanvänt för att oxidera 
glukos (Choudhary, Rajamanickam & Dendukuri 2015), se ekvation (6).  
 
 
 Glukos + O2 ––––––––––––® glukonsyra + H2O2  (6) 
 
 H2O2 ––––––––––® O2 + 2H+ + 2e-  (7) 
 
Strömmen, det vill säga elektronerna som frigörs i ekvation (7), som bildas genom 
oxidationen är då direkt proportionerlig mot antalet H2O2-molekyler som har 
oxiderats. Oxidationen sker på den ena elektrodytan och de bildade elektronerna 
transporteras genom ledaren och amperemetern där strömmen mäts. Därefter leds 
elektronerna till den andra elektroden där motsvarande reduktionsreaktion kan ske 
och processen börjar om. Vid mätning av glukoskoncentration appliceras en känd 
mängd provvätska på elektrodytan som är kalibrerade så att en viss ström motsvarar 
en viss koncentration av glukos i vätskan. För att påskynda en oxidation av glukos 
brukar vanligtvis någon form av katalysator användas (Wang 2008). En sådan 

elektrod 
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katalysator är exempelvis prussian blue, ett olösligt komplex av FeII, FeIII och CN- 
som har en katalyserande effekt på H2O2 och möjliggör oxidation även vid lägre 
potential än annars (Dungchai, Chailapakul & Henry 2009).  
 
Två vanliga elektrokemiska metoder som används vid preparering av elektroder för 
glukosmätning är amperometri och cyklisk voltametri (Dungchai, Chailapakul & 
Henry 2009). Elektroderna är då kopplade till en hårdvara som kan utföra dessa och 
hårdvaran är i sin tur kopplad till en portabel eller stationär avläsare i vilka ett 
resultat kan utläsas. Amperometri mäter den genererade strömmen som funktion av 
tiden vid en bestämd spänning, potential, som mäts i volt (NE u.å.-c). Cyklisk 
voltametri innebär istället att elektrodens potential varieras mellan specifika nivåer 
samtidigt som strömmen mäts (Wang 2006). Vid cyklisk voltametri genereras 
oxidations- och reduktionskurvor, se figur 2, de visar vid vilken potential som 
reduktion respektive oxidation sker. Piken som bildas på den övre delen av grafen 
är en reduktionspik och på den nedre delen fås en oxidationspik (Wang 2006).  

 

 
  

Figur 2. En typisk kurva för cyklisk voltametri där oxidationspik 
kan ses vid Epc och en reduktionspik kan ses vid Epa.  
Källa: Wikimedia, cyclovoltammogram. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cyclovolt
ammogram.jpg 
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4 KONSTRUKTION AV EN TEXTIL KEMISK KRETS 
En krets kan ses som ett sammanhängande nätverk av ledningvägar, i en elektrisk 
krets leder vägarna ström och i en kemisk krets, som i ett LoC, leder de vätskor av 
olika slag. De kemiska processer som kan ske i ett LoC är exempelvis: separation 
av molekyler i en lösning, blandning av två olika vätskor eller färgskiftning vid 
kontakt med exempelvis en pH-indikator (Nge, Rogers & Woolley 2013). I vissa 
LoC:n är det önskvärt att flera av dessa processer kan ske simultant och att 
provvätskan skall kunna ledas in i olika regioner avsedda för olika typer av analyser 
eller processer. En textil kemisk krets avsedd för att fungera i ett LoC behöver 
därför kunna skapa ledningsbanor, eller vägar. I vilka vätska kan styras till specifika 
delar av väven. Då en väv är ett naturligt X-Y-system med sina varp- och väftgarner 
var det intuitivt att låta vägarna följa de mönster som går att skapa i ett rutnät. För 
att möjliggöra olika typer av processer har ett antal möjliga vägar för vätskan 
illustrerats i figur 3.   
 

 
Figur 3. Vägar som kan bildas i en vävs varp- och väftgarner. De turkosa pilarna illustrerar vilken väg som 
vätskan är tänkt att ledas. 

Formerna på vägarna skulle kunna beskrivas som ett alfabet. Ett I är en väg som går 
rakt fram, ett L är en väg som svänger 90° och ett T är en väg som antingen kan 
dela en vätska i två riktningar alternativt blanda två vätskor. Med dessa tre 
grundläggande bokstäver skulle alla möjliga typer av mönster kunna konstrueras. 
Ett I kan vara den enklaste av bokstäver då vätskan bara behöver wickas rakt fram. 
Ett L är mer komplext då vätskeflödet behöver hindras i två riktningar, rakt fram 
och i motsatt riktning än den avsedda svängen. I ett T behöver vätskan enbart 
avstanna i en riktning. Då ett L är den mest komplexa av bokstäverna är den också 
mest central att angripa. Finns det möjlighet att avstanna vätskan i två olika 
riktningar bör inte en avstanning i en riktning, för en T-väg, utgöra ett problem. 
Därför har denna studie fokuserat på L-ledningen, att åstadkomma en vätskeledning 
i 90°. Om en L-väg visar sig möjlig bör även en T-väg konstrueras.  
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För att styra vätskan i en L-väg har partier med garn med dålig wickingförmåga 
(PE) och partier med garn med bra wickingförmåga (PES) skapats i väven. De 
wickande garnerna placerades i grupper om 2 eller 4 garn med 20 mm avstånd. 
Samma geometri användes vid invävningen av väftgarnerna, så att rutor med PES 
om 20x20 mm bildades, se figur 4. I och med skapandet av den textila kemiska 
kretsen utvecklades även en terminologi för att beskriva de olika komponenterna. 
Det mönster som vätskan var avsedd att ta kallades för önskad väg, se figur 5a, och 
de partier med wickande garn där wickingen skulle avta kallades oönskad väg, se 
figur 5b. De partier i väven där vätskan var avsedd att byta riktning kallades för 
vägskäl. I en tidigare studie (Havel & Lindeberg 2016) framkommer det att 
flotteringar är fördelaktiga för att avstanna vätskeledningen, de placerade 
flotteringsgarnerna på samma sida om väven vilket kan ha bidragit till att relativt 
mycket läckage ändå uppstod. I denna studie konstruerades därför de oönskade 
vägarna så att så stor separation som möjligt av filamenten i garnet skulle ske. I de 
tvåtrådiga provbitarna placerades PES garnerna på varsin sida om PE garnerna och 
i de fyrtrådiga provbitarna placerades vartannat garn på vardera sida, se avsnitt 
”5.2.1 Vävning”. Att lägga garnerna på var sin sida av väven valdes för att få så 
mycket distans mellan garnerna som möjligt och då minska risken för att kapillärer 
bildas mellan garnerna. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Exempel på provbit med rutor om 
20x20 mm. De vita garnerna är PES garn 
och de semitransparenta är PE garn. 

Figur 5. Rödmarkerade områden visar: (a): önskad väg där vätska är tänkt att ledas och (b): oönskad 
väg där vätska vätskeledningen skall avstanna. 

(a) (b) 
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Flotteringar har tidigare visat på ett minskat vätskeflöde. Det antogs därmed att om 
garnen tilläts flottera in i vägskälet skulle även risken för läckage till oönskade 
vägar minska. Därför konstruerades bindningar för vägskälen där garnen tilläts 
flottera in i vägskälet, se figur 6a. För att kontrollera huruvida bindningen i 
vägskälet hade någon betydelse konstruerades även bindningar där flotteringarna 
stoppades precis i vägskälets början, se figur 6b. Det är även känt att olika typer av 
bindningar påverkar wickingprofilen (Hamdaoui, Sawssen Achour & Ben 
Nasrallah 2014) där en bindning med flottering gav en snabbare spridning av 
vätska. Därför varierades även bindningen i de önskade vägarna på så vis att så att 
PES-garnerna flotterade över två PE-trådar alternativt fyra PE-trådar. För detaljerad 
redogörelse för bindningarna se ”5.2.1 Vävning”.  
 

 

 

  

Figur 6 Detaljbild på vägskäl där PES garn (turkost) har låtits: (a): flottera in i vägskälet och (b): 
där flotteringen har bundits ner i vägskälet. 

(b) (a) 
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5 MATERIAL OCH METODER 
Nedan beskrivs de material och metoder som användts i arbetet. Kvantitativa 
metoder har använts. I ”5.1 Material” beskrivs de textila fibrer som används vid 
vävning av den textila kemiska kretsen. Under ”5.2 Metod” redovisas metoden för 
framställning av den textila kemiska kretsen, metod och material för wicking, 
metod för analys av wickingresultatet samt material och metod för konstruktionen 
av en glukosmätare.  
 
5.1 MATERIAL 
De material som använts för framställning av en textil kemisk krets redovisas 
nedan.  
 
5.1.1 POLYETEN 
Polyeten (PE) används ofta i rep, linor och teknisk textil och har en enkel kemisk 
struktur av upprepade –CH2– grupper (Kadolph 2013). Beroende på 
polymerisationsmetod kan kedjor av eten vara mer eller mindre förgrenade. En 
vanlig metod är att polymeriseringen sker vid högt tryck vilket resulterar i en 
polymer med medium till låg densitet på grund av en förgrenad struktur. 
Polymerisering vid lågt tryck ger istället en mer linjär polymer som gör det möjligt 
för kedjorna att packas tätare (Crangle 2009). Det ger en högre densitet och en mer 
kristallin fiber kan produceras. Graden av förgrening påverkar fiberns mekaniska 
egenskaper och där en lägre förgrening ger en högre styrka och styvhet som 
dessutom ökar temperaturen för glastransition (Cook 2001).  
 
Polyeten är extremt hydrofob och har mycket låg fuktupptagningsförmåga (Cook 
2001). En av anledningarna är polyetens opolära struktur vilket bidrar till låg 
affinitet till vatten (Mather 2009). Som beskrivs i ”5.3 Wicking” har det visat sig 
att ett monofilament med runt tvärsnitt ger en sämre wickingförmåga. Att använda 
en sådan fiber i detta projekt är fördelaktigt då PE garnet är tänkt att användas i 
partier där ingen vätska ska ledas. Ett monofilament som är invävt i en gles vara 
bör inte skapa några porer mellan dem och ger då inte upphov till kapillära krafter. 
I detta projekt har därför monofilament av polyeten med ett runt tvärsnitt med 
diametern 0,15 mm valts och kommer i fortsättningen att benämnas som PE. 
 
5.1.2 POLYESTER 
Polyester är en vanlig fiber i textilier på grund av dess mångsidiga egenskaper, som 
hög slitstyrka, nöthållfasthet och resiliens. Polymeren byggs upp av linjära 
molekylkedjor av en ester av teraftalsyra, se figur 7, och i en fiber packas 
polymerkedjorna tätt ihop och hålls samman av vätebindningar. Den tätpackade 
strukturen ger en fiber med hög kristallinitet (Deopura, Alagirusamy, Joshi & Gupta 
2008). Genom sträckning efter att fibern extruderats kan polymerkedjorna göras 
mer linjära och på så vis öka kristallinitetet och ge en mer slitstark fiber. Polyester 
är mycket modifierbar och förutom ett runt tvärsnitt kan fibern extruderas, med 
hjälp av spinndysans mönster, till olika former som ger olika egenskaper (Kadolph 
2013). 
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Figur 7. Kemisk formel av polyetentereftalat (PES) 

Under 1980-talet utvecklade företaget Dupont© fibern Coolmax® som vanligen 
används i träningskläder och funktionsplagg (DuPont 2017). Fibern marknadsförs 
som högteknologisk och plagg av Coolmax® ämnar ge bäraren hög komfort vid 
fysisk aktivitet (Invista 2017). Formen på fiberns tvärsnitt, se figur 8, gör att kanaler 
kan bildas längs med fibern (Bagherzadeh, Gorji, Latifi, Payvandy & Kong 2012; 
Li & Ni 2009). Fukt kan således transporteras bort från kroppen i kanalerna utmed 
fibern till det yttre lagret av tyget och på så vis hjälpa till att hålla bäraren torr och 
sval (Bagherzadeh et al. 2012). I jämförelse med singel jersey av ull, konventionell 
polyester och garnblandningar med ull/Coolmax® visar en trikåvara i 100 % 
Coolmax® på högst wickingförmåga och kan snabbt transportera bort fukt från 
huden (Fangueiro, Gonçalves, Soutinho & Freitas 2009). I tidigare studier (Havel 
& Lindeberg 2016) har Coolmax® visat god wickingförmåga och därför valdes 
fibern även i denna studie. Garn med dtex 47/78/2 av Coolmax®-polyester kommer 
i fortsättningen benämnas som PES. 

 

 
5.1.3 SILVERBELAGT GARN 
Konduktiva garner används i textila applikationer inom bland annat hälsa och 
sjukvård, sport och rehabilitering samt i olika typer av yrkeskläder (Alagirusamy, 
Eichhoff, Gries & Jockenhoevel 2013; Bertuleit 1991). Konduktiva garner kan 
tillverkas med olika tekniker och ett vanligt sätt är att belägga ett icke ledande garn, 
som polyamid, med ett metallager (Alagirusamy et al. 2013). Olika metaller som 
nickel, koppar och silver är vanliga, av dessa har silver flera fördelar; god 
formbarhet även vid tjock beläggning, fäster bra till olika substrat och mycket god 
förmåga att leda ström (Bertuleit 1991). Silverbelagda garner i polyamid behåller 
polyamidens mekaniska egenskaper och kan utan förbehåll användas i textila 
processer som exempelvis vävning, stickning, brodering eller nonwoven (Bertuleit 
1991). De kan användas som ledare i en sensor eller för att minska statisk 
uppladdning (Statex 2017). I denna studie användes ett silverbelagt polyamidgarn 
från företaget Statex, SHIELDEX® 235/36dtex, som elektrod. 
 
5.2 METOD 
Nedan beskrivs den metod som användes för att ta fram en textil kemisk krets; 
dokumentation och analys av wicking samt konstruktion av en glukosmätare.  
 
5.2.1 VÄVNING 
En handvävstol från AK:s Snickeriverkstad, Kinna Öxabäck Sweden, användes i 
provframtagningen. Handvävstolen var kopplad till datorprogrammet Weavepoint 

Figur 8 Illustration av Coolmax® 
tvärsnitt 
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6 som styr skaften. För att förenkla varpningen av två olika garner förbereddes två 
varpbommar: PE monofilament 0,15 mm med 456 trådar och PES multifilament 
dTex 47/78/2 med 48 trådar. Båda bommarna monterades sedan på handvävstolen. 
PE-varpen spreds ut så att den fick en trådtäthet på 18 trådar/cm. För att optimera 
provframtagningen fördelades PES-varpen med en trådighet av två garner på halva 
väven och fyra garner på den andra halvan av väven. Varje ”grupp” av PES-garn 
placerades med 20 mm mellanrum. Varpen solvades på 24 skaft enligt figur 9 
nedan. Solvningen upprepades så att två provbitar av varje trådighet vävdes upp 
samtidigt. Vävsked med skednummer 90/10 med två trådar per tand användes. 
Inslagstätheten beräknades till ca 16 trådar per cm.  
 

 

   
 Figur 9. Del av solvning på 24 skaft, (a) solvning av tvåtrådig provbit med två garner av PES. (b) solvning av 
fyrtrådig provbit med fyra garner av PES. Turkosa rutor representerar solv med PES garn. PE monofilament 
representeras av svarta rutor. 

Åtta olika bindningar ritades i datorprogrammet Weavepoint 6 från B.T. Myhre. 
För de önskade vägarna gjordes bindningar så att PES-garnerna flotterar över två 
PE-garner alternativt fyra PE-garner. Bindningen i vägskälet, det vill säga där en 
90° sväng eftersträvades, varierades på två sätt: för att tillåta en lång flottering och 
för att stoppa flotteringen. I Tabell 1 ses en sammanställning av samtliga provbitar, 
deras benämning, namnbeskrivning, bindning och detaljbild för vägskäl. Sex 
replikat av varje bindning vävdes upp varav fem stycken testades. Det sjätte 
replikatet behölls som reserv och användes då eventuellt vävfel eller fel vid 
wickingen eller klippning skedde. Provbitarna klipptes utanför nästa vägskäl så att 
flotteringarna var invävda, figur 10.   
 

 
Figur 10. Provbit av bindningen (8) panama två över två och ett vägskäl som tillåter så långa flotteringar som 
möjligt. PES i turkos/lila och PE monofilament i gråt/vitt. 

(a) 

(b) 
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Tabell 1. Översiktstabell för de åtta olika bindningstyperna.  

Benämning Namn Bindning Detaljbild vägskäl 

1 Fyrtrådig väg med 
stopp i vägskäl och 
4-4 panama 

  
2  

 

Fyrtrådig väg med 
flottering i vägskäl 
och 4-4 panama 

  
3 Fyrtrådig väg med 

stopp i vägskäl och 
4-2 rips 

  
4 Fyrtrådig väg med 

flottering i vägskäl 
och 4-2 rips 

  
5 Tvåtrådig väg med 

stopp i vägskäl och 
2-4 rips 

  
6 Tvåtrådig väg med 

flottering i vägskäl 
och 2-4 rips 

  
7 Tvåtrådig väg med 

stopp i vägskäl och 
2-2 panama 

  
8 Tvåtrådig väg med 

flottering i vägskäl 
och 2-2 panama 
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Efter att de första wickingexperimenten utförts och de åtta olika bindningtyperna 
hade utvärderats undersöktes den textila kemiska kretsens applicerbarhet i en 
biosensor. Den bindningstyp som gav minst läckage i oönskade delar av väven 
användes som grund för att konstruera ytterligare två bindningstyper. Den första 
var en bindningstyp med så kallad T-väg. T-vägen skall kunna sprida en vätska i tre 
riktningar från vägskälet och då göra det möjligt att blanda vätskor eller sprida en 
vätska i två riktningar. Den andra bindningstypen som konstruerades var en E-väg 
som användes i framtagningen av en glukosmätare där silverbelagd SHIELDEX® 
garn vävdes in i konstruktionen. En översikt av båda bindningstyper står att finna i 
tabell 2.  
 
Tabell 2. Översiktstabell för bindningstyper av T-väg och E-väg 

Benämning Namn Bindning Detaljbild vägskäl 
9 T-väg med tvåtrådig väg 

och flottering in i 
vägskälet 

 

 

10 E-väg med tvåtrådig väg 
och flottering in i 
vägskälet 

 

 

 
5.2.2 WICKINGTESTER 
Samtliga provbitar konditionerades i minst 48 h med temperatur på 20° C ±2° C 
och luftfuktighet på 65 % ±3 %, wickingtesterna utfördes sedan i samma miljö. 
Provuppställningen för wickingtesterna bestod av följande utrustning: 
laboratoriestativ med trefingerklämma, krokodilklämma, en skiva plexiglas a 5 
mm, millimeterpapper, två skivor plexiglas á 3 mm, ett linsetui á 4 ml, en lösning 
av 1g/l metylenblått för visualisering av wickingen och en plastlåda.  
 
På plexiglasskivan a 5 mm monterades ett millimeterpapper med hjälp av 
dubbelhäftande tejp. I ena änden av skivan placerades först en plexiglasskiva a 3 
mm, sedan en provbit och sist linjalen, dessa spändes sedan fast med 
trefingerklämman. I den andra änden monterades en smal plexiglasskiva a 3 mm, 
den lösa provbiten hölls sedan mot denna med hjälp av en krokodilklämma. Ett 
linsetui placerades på en uppånervänd plastlåda och provbitarna klipptes så att 5 
mm av PES-garnerna kunde stickas ned i etuit. En närbild på provuppställningen 
visas i figur 11. Lösningen med 1g/l metylenblått kunde sedan pippetteras ned i den 
del av etuiet som PES-garnerna befann sig i och wickingen påbörjades. Wickingen 
dokumenterades med en Canon Powershot G7X mark II. Kameran placerades på 
ett Monfrotto basano-italia-stativ #029 med linsen 1.06 meter från 
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provuppställningen. Kameran sattes i videoläge och ställdes in på time-lapse 
fotografering med inställningen 1 bild/s i 330 s. 

 
Figur 11. Närbild på provuppställning för wickingtester 

5.2.3 FILMANALYS 
Time-lapse filmerna analyserades i QuickTime Player från Apple Inc. Wickingen 
analyserades okulärt genom att trycka fram en ruta (en sekund) i taget och med 
hjälp av millimeterpapperet notera hur långt vätskan hade transporterats i önskad 
väg, oönskad väg väft och oönskad väg varp. På så sätt skapades ett numeriskt 
resultat av wickingen som kunde plottas i ett diagram med sträckan som funktion 
av tiden.  
 
5.2.4 STATISTISK ANALYS  
För att avgöra om de olika typerna av bindningar påverkar vävens förmåga att växla 
i 90 grader från ett varpgarn till ett väftgarn (och vice versa) gjordes en statistisk 
undersökning. Förmågan att växla i 90 grader i specifika garn mättes genom att 
mäta andelen vätska som wickats in i garn i de oönskade vägarna. För att få så 
rättvisande resultat som möjligt valdes en tidpunkt då majoriteten av alla prover 
wickat hela sin önskade väg, vid 240 sekunder (4 minuter). Andelen vätska i de 
oönskade vägarna mättes som procent av den totala wickade längden. Om en 
provbit wickat exempelvis 72 mm i önskad väg, 4 mm i oönskad väg väft och 8 mm 
i oönskad väg varp beräknades andelen vätska i oönskad väg som följer: 
((4+8)/(72+4+8))*100 ≈ 14,29 %.  
 
En ANOVA av en linjär modell gjordes i MiniTab 17. Tre faktorer i två nivåer 
vardera undersöktes: vägskäl i nivåerna ’flottering’ och ’inte flottering’; bindning i 
väg i nivåerna ’över fyra’ och ’över två’; och antal trådar i nivåerna ’två’ och ’fyra’. 
Även eventuellt samspel mellan faktorerna undersöktes. Testerna utfördes på en 
konfidensnivå på 95 % mot nollhypotesen att alla medelvärdena i grupperna 
vägskäl, bindning respektive trådar är lika. Vid en ANOVA antas att variansen i 
gruppen är normalfördelad och oberoende, är de inte det faller modellen och 
resultatet är inte giltigt. Därför beräknades residualerna (skillnaden mellan det 
observerade värdet och medelvärdet) och plottades i ett histogram för att undersöka 
normalfördelningen och ett punktdiagram gjordes för att undersöka om beroende 
kunde påvisas.  
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5.2.5 WICKINGTESTER AV VÄTSKELEDARE I T-FORM 
En vätskeledare konstruerades för att leda vätska i ett T-mönster i väven. Totalt 
vävdes fyra replikat upp varav ett prov testades för att sprida en färgad vätska i två 
riktningar. Tre replikat användes för att blanda två färgade vätskor. Två 3 % 
blandningar av reaktivfärg Turkos 44 och Citrongul 40 från Zenit användes. Turkos 
vätska användes för samtliga replikat och Citrongul vätska användes för de tre 
prover där färgad vätska var avsedd att blandas. Uppställningen av experimentet 
gjordes i horisontellt läge, se figur 12, där droppar av färgad vätska placerades på 
provbiten och tilläts wicka tills dess att hela den önskade vägen var fylld. 
Wickingförloppet dokumenterades med en Canon Powershot G7X mark II som 
sattes i videoläge och ställdes in på time-lapse fotografering med inställningen 1 
bild/s. Kameran placerades på ett Monfrotto basano-italia-stativ #029 med linsen 
29 cm från provuppställningen. Bilderna analyserades okulärt och bedömdes utifrån 
om vätskan blandades alternativt delades. 

 
Figur 12. Närbild på horisontell provuppställning för wickingtest av vätskeledare i T-form.  

5.2.6 KONSTRUKTION AV GLUKOSMÄTARE 
Följande kemikalier användes för konstruktionen av glukosmätare (Format: 
Kemikalie (producent)): NaCO3 (SIGMA-ALDRICH), KCl (SIGMA), HCl 
(Fluka), K3[Fe(CN)6] (Reidel-de Haën), FeCl3 (SIGMA-ALDRICH), D(+)-Glukos 
(SIGMA), Glukosoxidas (SIGMA), Nafion (Fluka), Fosfat-buffer i saltlösning 
(PBS) (LiU), destillerat vatten.  
 
För konstruktion av en glukosmätare krävs tre olika elektroder, en working 
electrode (WE), en counter electrode (CE) och en reference electrode (RE). Ett 
silverbelagt garn, SHIELDEX® 235/36 dtex, från Statex valdes för att verka som 
elektroder i det textila chippet. Ett textilt chip konstruerades sedan så att vätskan 
leddes upp till tre parallella områden där PES-garnet vävdes in tillsammans med ett 
garn SHIELDEX®, se bindning i tabell 2. För att kunna utvärdera resultaten på det 
textila chippet gjordes alla behandlingar parallellt på ett screen-tryckt kol-
elektrodchip, DRP-110, från DropSens. Vid samtliga behandlingar applicerades 
kemikalierna på det textila chippet respektive DropSens-chippet på ett sådant vis 
att samtliga elektroder var i kontakt med vätskan. På det textila chippet 
kontrollerades även att PES-garnerna var vätta så att kontakt mellan elektroderna 
kunde ske.  
 
Konstruktionen av glukosmätaren följde 6 steg. Steg 1 bestod av en rengöring av 
elektroderna genom elektrokemisk oxidation av elektrodytan med en mättad 
lösning av Na2CO3 (SPECA). Rengöringen syftar främst till att ta bort orenheter 
från screentryckningen som kan störa mätningen. Då det inte var säkert att 
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SHIELDEX® garnet var fritt från orenheter gjordes rengöring även av dessa. En 
konstant potential ställdes in på 1,4 v i 90 s.  
 
I steg två funktionaliserades elektroderna genom en avlagring av prussian blue. 
5mM (K3[Fe(CN)6)] + FeCl3 löstes i en 0,1 M HCL + 0,1 KCL-vattenlösning och 
placerades på elektroderna. Cyklisk voltammetri mellan 0,4 V och 0,7 V utfördes 
sedan och eventuell avlagring av prussian blue avlästes från grafen. Chippen 
rengjordes därefter försiktigt med destillerat vatten.  
 
Steg 3 innebar en aktivering av chippen och en kontroll av närvaron av prussian 
blue. Cyklisk voltametri utfördes mellan -0,1 V och 0,35 V i 3 cykler. Chippen 
rengjordes och därefter utfördes cyklisk voltametri på PBS med samma 
inställningar. I steg 4 applicerades och immobiliserades glukosoxidas på WE. En 
droppe (ca 1 µl) 20 mM glukosoxidas i PBS placerades på WE och fick sedan torka 
i 15 min. Sedan placerades en droppe (ca 1 µl) av 2 % nafion på enzymet för att 
immobliserade detta, det vill säga försäkra att glukosoxidas ej skulle försvinna från 
elektrodytan. Nafionlösningen fick sedan torka i 15 min.  
 
I steg 5 gjordes en amperometrisk mätning av glukos och kalibrering av sensorerna. 
En serie av glukoslösningar i PBS förberedes med följande koncentrationer: 0; 0,5; 
1; 2; 5 och 10 mM. Baserat på kurvan av den cykliska voltametrin av PBS valdes 
en lämplig potentialinställning. På denna inställning gjordes sedan en 
amperometrisk mätning av glukos på de olika glukoslösningarna och en 
kalibreringskurva kunde utläsas. I steg 6 testades vätskor med okända glukosnivåer 
och med hjälp av kalibreringskurvan från steg 5 kunde glukosnivåer utläsas.  
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6 RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i fyra delar; wickingtest med olika bindningar, statistisk 
analys av wickingresultatet, vätskeledare i T-form och konstruktion av 
glukosmätare.  
 
6.1 WICKINGTEST MED OLIKA BINDNINGAR  
Nedan redovisas resultatet från wickingtest på de 8 olika bindningstyperna som 
presenterades under rubriken 5.2.1 Vävning. En bildserie som visar wickingen vid 
30, 100 respektive 250 sekunder från ett replikat av varje bindningstyp har valts ut. 
Det replikat som ansågs mest representativt valdes men bildserier av samtliga 
replikat redovisas i bilaga 2. För varje bindning finns en graf som redovisar 
wickingen i de olika replikaten som sträckan i relation till tiden. Wicking i önskad 
väg (öv), oönskad väg i varpriktning (oö varp) och oönskad väg i väftriktning (oö 
väft) redovisas som separata linjer i grafen. Längd i oönskad väg avser bara wicking 
som sker fram till nästa vägskäl eftersom bindningen upprepas där och vätskan då 
börjar wicka i en bindning som är avsedd att leda vätska. Om wicking sker hela 
vägen fram till nästa vägskäl anses läckaget vara fullständigt. Proverna är 
handvävda och därmed finns det en viss variation i avståndet mellan de olika 
vägskälen, längden på den önskade vägen varierade mellan 14 och 25 mm. Detta 
resulterar i att den önskade vägen kommer vara variera med varje replikat. För att 
göra resultatet jämförbart valdes den provbit med kortast önskade väg, 7:C, på 59 
mm som referens och en horisontell linje placerades på graferna. Vid 59 mm 
beräknas även medelvärde och standardavvikelse för tiden.  
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6.1.1 FYRTRÅDIG VÄG MED STOPP I VÄGSKÄL OCH 4-4 PANAMA 
Av replikaten på provbit 1 når enbart två av fem hela den önskade vägen, se figur 
13. Läckage in i oönskade vägar förekommer, med det största läckaget i 
väftgarnerna. Detta kan ses i bildserien, figur 14, där fullständigt läckage har skett 
vid både vägskäl 1 och 2 redan efter 100 s. Fullständigt läckage i oönskad väg väft  
vid det första vägskälet sker på samtliga replikat (Se bilaga 2).  

 
Figur 13. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 1. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 14. Wickingförlopp, provbit 1:A efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.2 FYRTRÅDIG VÄG MED FLOTTERING I VÄGSKÄL OCH 4-4 PANAMA 
Samtliga replikat av provbit 2 når hela den önskade vägen. Läckage i oönskad väg 
väft är större än i oönskad väg varp enligt grafen i figur 15. Grafen visar att fyra av 
fem replikat har ungefär samma kurva i den önskade vägen. Ett replikat, 2:C ö väg, 
avviker från de övriga genom att ha en lägre kurva, alltså en lägre hastighet, än de 
övriga. Bildserien i figur 16 visar att läckage sker redan under de första 30 
sekunderna. 

 
Figur 15.  Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 2. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 16. Wickingförlopp, provbit 2:A efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.3 FYRTRÅDIG VÄG MED STOPP I VÄGSKÄL OCH 4-2 RIPS 
Enligt grafen i figur 17 följer samtliga replikat för provbit 3 en likande kurva i den 
önskade vägen. 3:E oö väft och 3:C oö väft visar ett större läckage än övriga kurvor 
för oönskade vägar till en början. 3:B oö varp ökar dock dramatiskt strax efter 160 
s. Bildserien i figur 18 visar replikat 3:B där läckaget i varp och väft är relativt lika. 

 
Figur 17. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 3. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 18. Wickingförlopp, provbit 3:B efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.4 FYRTRÅDIG VÄG MED FLOTTERING I VÄGSKÄL OCH 4-2 RIPS 
Som syns i grafen i figur 19 avviker 4:A ö väg tydligt från de övriga kurvorna på 
önskad väg genom att ligga lägre. Kurvorna för oönskad väg ligger nära varandra 
och ingen tydlig trend kring om större läckage skett i varp eller väft. Figur 20 visar 
bildserien för replikat 4:A i vilket ett större läckage i varp än väft kan noteras vid 
250 s.  

 
Figur 19. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 20. Wickingförlopp, provbit 4:A efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.5 TVÅTRÅDIG VÄG MED STOPP I VÄGSKÄL OCH 2-4 RIPS 
Grafen i figur 21 visar att kurvorna för önskad väg följer varandra de inledande 20 
sekunderna, därefter syns en större spridning. 5:A ö väg når inte hela vägen den 
önskade vägen. Replikat 5:E, vars bildserie visas i figur 22, tar mer än 100 sekunder 
längre tid för att nå hela sin önskade väg. Läckaget i oönskade vägar har en stor 
spridning, där ingen tydlig trend om läckaget varit större i varp eller väft kan utläsas 
ur grafen.  

 
Figur 21. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 5. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 22. Wickingförlopp, provbit 5:E efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.6 TVÅTRÅDIG VÄG MED FLOTTERING I VÄGSKÄL OCH 2-4 RIPS 
Fram till omkring ca 40 sekunder följer kurvorna för önskad väg varandra, se figur 
23, därefter sprider de sig. Provbit 6:F slutade wicka efter 4 mm, se bilaga 2, och 
syns därför inte i grafen. Då 6:F inte nådde första vägskälet skedde inte heller något 
läckage, därför räknas denna inte med i vidare analys. Tre av replikaten to över 220 
sekunder för att nå önskad väg, i figur 24 visas bildserien för 6:D där det syns att 
den önskade vägen inte är komplett vid 250 sekunder.  

 
Figur 23. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 6. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 24. Wickingförlopp, provbit 6:D efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.7 TVÅTRÅDIG VÄG MED STOPP I VÄGSKÄL OCH 2-2 PANAMA 
I grafen i figur 25 syns en relativt stor spridning av kurvorna för önskad väg, det 
skiljer över 100 s mellan de prover som når 59 mm först och sist. Läckaget in i 
oönskad väg är litet och ingen tydlig trend för huruvida det läcker mer i varp eller 
väft kan utläsas från grafen. I figur X visas bildserien för replikat 26, något mer 
läckage syns i väftråden vid det första vägskälet, i övrigt är läckaget litet. 

 
Figur 25. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 7. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 26. Wickingförlopp, provbit 7:A efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.1.8 TVÅTRÅDIG VÄG MED FLOTTERING I VÄGSKÄL OCH 2-2 PANAMA 
Grafen i figur 27 visare att kurvorna för önskad väg inledningsvis följer varandra 
väl, med undantag från provbit 8:C som ligger under de andra. Läckage in i oönskad 
väg verkar öka kring ca 80 sekunder och är mot slutet av testet större i varpriktning 
än i väftriktning. Bildserien för replikat 8:B visas i figur 28, läckaget är litet och 
jämt fördelat i varp och väft i detta replikat.  

 
Figur 27. Wickingförlopp för samtliga replikat av provbit 8. Blå kurvor visar vätskeledningen i önskad väg, 
gröna kurvor visar vätskeledning i oönskad väg i varp och orange kurvor visar vätskeledning i väft. 

 
Figur 28. Wickingförlopp, provbit 8:E efter 30, 100 och 250 sekunder. 
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6.2 STATISTISK ANALYS AV WICKING 
För att analysera resultatet av wickingen gjordes olika statistiska undersökningar. 
En genomsnittlig tid för wickingen för varje bindningstyp räknades och jämfördes. 
Därefter utvärderades bindningstypernas förmåga att föra vätskan i den önskade 
vägen utan läckage i oönskad väg. Läckaget beräknades som andel vätska som 
spridit sig till oönskade delar och genom en ANOVA undersöktes vilka faktorer 
som påverkade resultatet.  
 
6.2.1 GENOMSNITTLIG TID WICKING 
När wickingen i de olika provbitarna nått 59 mm noterades tiden. Median, 
medelvärde och standardavvikelse beräknades, se tabell 3. De provbitar som aldrig 
nådde 59 mm uteslöts ur beräkningarna.  
 
Tabell 3. Provbitar 1-8 med repektive median, medelvärde och standardavvikelse redovisad. 

Typ Binding Antal Median [s] Medelvärde [s] Stdav. [s] 
 
1 

Fyrtrådig väg med stopp i 
vägskäl och 4-4 panama 

 
2 66 66 2.83 

 
 
2 

Fyrtrådig väg med 
flottering i vägskäl och 4-4 
panama 

 
 
5 53 60.8 17.74 

 
3 

Fyrtrådig väg med stopp i 
vägskäl och 4-2 rips 

 
5 55 55.6 4.45 

 
 
4 

Fyrtrådig väg med 
flottering i vägskäl och 4-2 
rips 

 
 
5 49 54.4 21.57 

 
5 

Tvåtrådig väg med stopp i 
vägskäl och 2-4 rips 

 
5 71.5 76.25 25.90 

 
 
6 

Tvåtrådig väg med 
flottering i vägskäl och 2-4 
rips 

 
 
4 141.5 157.5 53.19 

 
7 

Tvåtrådig väg med stopp i 
vägskäl och 2-2 panama 

 
4 127 118 35.80 

 
 
8 

Tvåtrådig väg med 
flottering i vägskäl och 2-2 
panama 

 
 
5 80 93.40 29.59 

 
De tvåtrådiga provbitarna (5-8) har ett högre medelvärde. Det tar längre tid för dessa 
innan de når hela den slutgiltiga vägen. Standardavvikelserna för alla prover, med 
undantag för 1 och 3, är dock höga. Generellt sett är även standardavvikelsen och 
skillnaden mellan median och medelvärde högre för de tvåtrådiga provbitarna.  
 
6.2.2 ANALYS AV ANDEL VÄTSKA I OÖNSKAD VÄG 
För att beräkna hur väl de olika bindningarna kunde leda vätska i en 90° sväng, från 
en väfttråd till en varptråd och vice versa, beräknades andelen vätska som spridit 
sig till en oönskad väg. Vid 240 s noterades sträckan som wickats i önskad väg, 
oönskad väg i varp och oönskad väg i väft. Andelen vätska i de oönskade vägarna 
beräknades sedan som procent av den totala wickade längden. Figur 29 visar ett 
lådagram över spridningen av värdena för de olika bindningtyperna, de individuella 
procentsatserna för respektive replikat redovisas i bilaga 3.  



 
 
 

36 

 
Figur 29. Lådagram av andelen vätska i de oönskade delarna för provbitar 1-8.  

Från lådagrammet kan det utläsas att bindningarna 1, 3, 5 och 6 har störst spridning 
medan bindningarna 2 och 7 har minst. Då lådorna ligger på olika höjd i diagrammet 
finns även anledning att misstänka att de olika bindningarna har inverkan på hur 
mycket vätska som sprider sig till de oönskade vägarna. För att undersöka om denna 
inverkan var signifikant gjordes därför en ANOVA av en generell linjär modell i 
MiniTab 17. Tre faktorer i två nivåer vardera undersöktes: vägskäl i nivåerna 
’flottering’ och ’inte flottering’; bindning i väg i nivåerna ’över fyra’ och ’över två’; 
och antal trådar i nivåerna ’två’ och ’fyra’. Även eventuellt samspel mellan 
faktorerna undersöktes. Testerna utfördes på en konfidensnivå på 95 % mot 
nollhypotesen att alla medelvärden i respektive grupp var lika. Ett P-värde under 
0,05 innebar att det fanns en signifikant skillnad mellan medelvärdena för de olika 
nivåerna i gruppen.  
 
För att kontrollera normalfördelning och oberoende beräknades residualerna och ett 
histogram och punktdiagram gjordes, se bilaga 1. Då histogrammet liknar en 
normalfördelningskurva drogs slutsatsen att residualerna kan antas vara 
normalfördelade. I punktdiagrammet var residualerna slumpvis fördelade runt X-
axeln och inget mönster kunde detekteras så de antogs vara oberoende.  
 
Tabell 4. Resultat från MiniTab 
Generell Linjär Modell: Procent versus Vägskäl; Bindning; Trådar  
Källa  Fg. SS  MS F-Värde P-Värde 
Vägskäl 1 240,96 240,96 5,89 0,021 
Bindning 1 1615,16 1615,16 39,47 0,000 
Trådar 1 1353,37   1353,37   33,08 0,000 
Vägskäl*Bindning 1 6,86      6,86      0,17 0,685 
Vägskäl*Trådar 1 97,15 97,15 2,37 0,133 
Bindning*Trådar 1 2,38 2,38 0,06 0,811 
Vägskäl*Bindning*Trådar 1 1,48 1,48 0,04 0,850 
Fel 31 1268,42 40,92   
Total 38 4687,90    
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Tabell 4 visar resultatet av ANOVA från MiniTab 17. Kategorierna vägskäl, 
bindning och trådar har P-värden under 0,05 vilket innebär att nollhypotesen för 
alla dessa kan förkastas på en konfidensnivå av 95 %. Alltså påverkas andelen 
vätska i oönskad väg av huruvida vägskälen har flotteringar eller ej, hur bindningen 
i vägarna ser ut och huruvida väven är tvåtrådig eller fyrtrådig. Samtliga samband 
(Vägskäl*Bindning, Vägskäl*Trådar, Bindning*Trådar och 
Vägskäl*Bindning*Trådar) hade P-värden på över 0,05 vilket innebär att 
nollhypotesen kvarstår, det finns inga samband som påverkar andelen vätska i de 
oönskade vägarna.   
 
För att utläsa vilken effekt de olika faktorerna har på medelvärdet togs grafer fram 
över huvudeffekterna. De påverkande faktorerna var vägskäl, bindning och trådar 
och dess effekt illustreras i figur 30. Målet är att få så liten mängd vätska som 
möjligt i de oönskade vägarna, därför är effekter som ger så litet medelvärde som 
möjligt av intresse. Av grafen kan utläsas att vägskäl med flotteringar, bindning 
över två trådar samt en tvåtrådig väg borde ge minst läckage in i oönskad väg. Dessa 
inställningar stämmer överens med bindningstyp 8.  

 
Figur 30. Diagram av huvudeffekterna vägskäl, bindning och trådighet. 

6.3 VÄTSKELEDNING I T-FORM 
För att se om en ledning av vätska i en T-form var möjlig vävdes en provbit upp 
som leder vätska i tre önskade riktningar från vägskälet. Försök gjordes dels för att 
sprida en färgad vätska i två riktningar och för att blanda två vätskor med olika färg. 
I figur 31 kan en delare av vätska i en T-form ses. Vätskan har spridit sig i två 
riktningar med mycket lite läckage i oönskad väg. Figur 32 visar en vätskeblandare 
i T-form där turkos och gul vätska blandats till grön. I bilaga 4 återfinns en bildserie 
av samtliga replikat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31. Vätskeblandare i T-
form där turkos och gul vätksa 
har blandats till grön. 

Figur 32. Vätskedelare i T-form 
där turkos vätska har delats i två 
riktningar fån vägskälet.  
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6.4 KONSTRUKTION AV GLUKOSMÄTARE 
I figur 33 och 34 nedan visas avläsningen av steg 2 och 3 i framställningen av en 
glukosmätare på DropSens-chip och ett textilt chip. I steg 2 på DropSens-chipet kan 
en avlagring av purssian blue avläsas då kurvan växer för varje cykel, på den 
respektive kurvan för det textila chippet kan motsvarande kurva ej utläsas, vilket 
tyder på att ingen avlagring har skett.  
 

 
Figur 33. Steg 2:  Avlagring av prussian blue på DropSense-chip (vä) och på det textila chipet (hö) 

 
Figur 34. Steg 3 cyklisk voltammetri för detektion av prussian blue på elektroden. Kurvan för DropSens-chipett 
till vänster (vä) och det textila chipet till höger (hö). 

I steg 3 kontrolleras avlagringen av prussian blue på chipen genom att göra en 
mätning av oxidation och reduktion i 0.1 M HCl, 0.1 M KCl. På DropSens-chipet, 
figur 34 (vä), kan strömmen för oxidation avläsas ovanför X-axeln och strömmen 
för reduktion avläsas under X-axeln. Tydliga toppar för såväl oxidation som 
reduktion kan avläsas från kurvan på DropSens-chipet medan toppar saknas helt på 
det textila chipet, se figur 34 (hö). För att chippet ska kunna fungera som 
glukosmätare krävs närvaro av prussian Blue för att en detektion av glukos ska 
kunna ske. Då ingen avlagring av prussian blue kunde påvisas på det textila chippet 
avslutades experimentet innan alla sex steg var genomförda. Under experimentets 
gång observerades en färgförändring av de silverbelaggda garnerna. Garnerna som 
från början var grå ändrade färg till blå då de kom i kontakt med purssian blue 
lösningen, se figur 35.   
 

 
Figur 35. Blå missfärgning av det textila chippet. 
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7 DISKUSSION 
Diskussionen har delats upp i tre avsnitt samt en sammanfattande slutdiskussion. 
”7.1 Wicking” berör wickingen där diskuteras de parametrar som testats under 
arbetet, men även parametrar som noterats under processen. Även metoden och 
andra faktorer som påverkat wickingen och dokumentationen diskuteras. I ”7.2 
Glukosmätning” diskuteras resultatet av konstruktionen av en textil glukosmätare 
och den textila kemiska kretsens möjlighet att appliceras i en biosensor. I ”7.3 
Hållbar utveckling diskuteras den textila kemiska kretsen i relation till begreppet 
hållbar utveckling och WHO:s ASSURED kriterier. Slutligen sammanfattas de 
viktigaste fynden under ”7.4 Slutdiskussion”  
 
7.1 WICKING 
För analys av wickingen skapades en time-lapse film där en bild per sekund togs i 
totalt fem minuter. Denna film analyserades sedan genom att bläddra fram en ruta 
(en sekund) i taget och notera hur långt vätskan hade transporterats i önskad väg, 
oönskad väg i väft och oönskad väg i varp. För att hjälpa denna analys hade 
provbitarna monterats så att ett millimeterpapper satt bakom provbitarna och en 
linjal var placerad på provbitens högra sida. Partierna med monofilament var 
semitransparenta och det gick att se millimeterpappret igenom dessa, även om det 
inte syntes helt skarpt. Då detta är en typ av okulär analys medföljer en viss 
osäkerhet i resultatet, skillnader kan finnas i hur millimeterpappret uppfattas 
beroende på hur tät väven är på just den provbiten. Analysen gjordes av en och 
samma person för att få en vana och kontinuitet i analysen samt för att 
säkerhetsställa att tolkningen av filmerna var likvärdig. Vid några tillfällen där 
vätskan wickades i en oönskad väg skedde detta i det garn som låg på baksidan 
(från kameran sett) av tyget. På grund av detta kunde läckaget inte observeras förrän 
vätskan trängde igenom till framsidan i exempelvis ett vägskäl. I dessa fall kan det 
se ut som att vätskan plötsligt gjort ett hopp från exempelvis 3 mm till 16 mm utan 
några mellanliggande steg. För att kontrollera läckaget på baksidan fotograferades 
tygets fram- och baksida efter avslutad wicking och därmed kunde den totala 
längden ändå säkerhetsställas.  
 
Vid analysen av filmerna betraktades även flödets beteende, även om detta inte var 
en del av det numeriska resultatet. Tydligt var, vilket även graferna visar, att 
hastigheten i den initiala wickingen är mycket hög i relation till den efterkommande 
wickingen. Den initiala wickingen ligger nära en rät linje, precis som Lukas-
Washburns ekvation visar, se ekvation (1). Därefter avtar den i likhet med tidigare 
studier (Das et al. 2011a; Hamdaoui & Nasrallah 2015) Vidare upplevdes det som 
att wickingen ibland skedde “stötvis”, att efter att vätskan stått stilla i flera sekunder 
kunde den hoppa fram flera millimeter. Detta kan bero på oregelbundenhet i väv 
och/eller garn. Framförallt i vägskälen kunde vätskan stå stilla under flera sekunder 
och “fylla upp” garnerna innan den slutligen fortsatte i den önskade vägen. Detta 
kan tyda på att valet av väg inte sker helt obehindrat. I det första vägskälet, där 
hastigheten fortfarande var hög, görs svängen omgående (ibland med visst läckage 
in i oönskad väg). Vid andra och tredje vägskälet sker det en viss fördröjning. En 
anledning till detta kan vara på att vätskan behöver förflytta sig från kapillärerna i 
ett garn till kapillärerna i ett annat. Vid det första vägskälet är hastigheten så pass 
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hög att den förflyttningen sker snabbt, men i de andra vägskälen är hastigheten så 
pass låg att även förflyttningen mellan de olika garnerna sker långsammare. 
Huruvida bindningen i vägskälet påverkar hur snabbt detta skifte sker skulle kunna 
vara föremål för vidare studier.  
 
Den statistiska analysen visade att trådigheten, vägskälen och bindning i önskad 
väg hade en signifikant betydelse för andelen läckage på provbitarna, med en 
konfidensnivå på 95 %. Fyrtrådigheten gav en större spridning i oönskade vägar än 
vad tvåtrådiga provbitar gjorde. En högre initial wickinghastighet har visat sig vara 
större när fler vätbara garner placeras sida vid sida (Owens et al. 2011). Det kan 
vara så att den högre wickinghastigheten som kunde ses i de fyrtrådiga provbitarna 
kan vara en bidragande faktor till att läckaget är större i dessa provbitar. Detta har 
dock inte analyserats och behöver utvärderas för att se om skillnaden i 
wickinghastighet har en signifikant betydelse för hur stort läckage i oönskad väg 
blir.   
 
Det observerades att läckaget var större i de oönskade vägarna i väft än vad den var 
i de oönskade vägarna i varp. En anledning till detta kan vara att handvävningen 
utfördes av två relativt oerfarna vävare vilket gav en ojämnhet i provbitarna. 
Inslagstätheten i väft var oftast större än i varp vilket syntes då varpen var mer 
spridd och väften tätare. Detta gjorde att PES garnerna i väften var mer tätpackade 
än PES-garnerna i varpen, vilket kan ha betydelse för hur många kapillärer som 
formades. Då läckaget ofta var större i väftgarner än i varpgarner finns det en 
misstanke att inslagstätheten kan ha betydelse för hur mycket wicking som sker. En 
tidigare studie (Hamdaoui & Nasrallah 2015) har visat att en högre inslagstäthet 
gav en högre wickinghöjd, vilket stärker denna misstanke. Även garnspänning och 
närvaro av eventuell snodd skulle också kunna vara faktorer som ger ett större 
läckage i väft. Garnspänningen varierade på de olika provbitarna och vid vissa 
tillfällen fick väftinlägget en oavsiktlig snodd vid vävningen. Tidigare studier 
(Bhandari, Narahari & Dendukuri 2011; Das et al. 2011a; Liu, Choi & Li 2008; 
Wang, Zha & Wang 2008) visar dock en oenighet i om snodd ökar 
wickingförmågan eller inte, någon slutsats kan därför inte dras. 
 
Wickingen fick ske under fem minuter. Efter det att vätskan hade fyllt hela den 
önskade vägen observerades det ett ökat läckage in i de oönskade vägarna. 
Vätsketillgången för provbitarna var ca 4ml, men då ingen observerbar ändring av 
vätskenivån i etuit kunde observeras kan den i detta sammanhang sägas vara 
”oändlig”. Då vätsketillgången inte avtar trots att den önskade vägen är fylld 
fortsätter vätskan att föras upp i kanalerna. Om kapillärerna i den önskade vägen då 
redan är fyllda försöker vätskan hitta andra vägar och börjar då wicka in i 
flotteringarna, det vill säga i de oönskade vägarna. Analysen av andelen vätska i 
oönskad väg valdes att göras efter 240 sekunder. Tidpunkten valdes då majoriteten 
av alla prover då nått hela sin önskade väg. Tiden det tog för de olika provbitarna 
att nå den kortaste önskade vägen (59 mm) varierade mellan 42 och 227 sekunder, 
och vissa prover nådde aldrig den sträckan. Det finns med andra ord en stor 
spridning. Då läckaget ökade när provbiten wickat hela sin önskade väg finns det 
anledning att misstänka att en provbit som wickat hela sin önskade väg på 42 
sekunder kommer ha ett större läckage vid 240 sekunder än den provbit som inte 
wickade klart förrän efter 227 sekunder. De fyrtrådiga provbitarna wickade 
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snabbare än de tvåtrådiga, detta kan alltså vara en faktor som påverkade att de även 
fick en högre andel läckage i oönskad väg.  
 
Ett alternativ till att bestämma en specifik tidpunkt för mätning av läckage skulle 
kunna vara att göra mätningen av läckage vid samma tidpunkt, eller strax efter, att 
provbiten wickat hela sin önskade väg. För att avgöra vilken metod som vore 
lämpligast bör hänsyn tas till den tilltänkta slutanvändningen för en textil kemisk 
krets. Utgångspunkten i detta arbetet är att den ska kunna användas i ett LoC och 
då bör en instruktion medfölja. Denna instruktion kan då utformas på två olika vis. 
Antingen så instrueras användaren att låta chippet vara i kontakt med vätskan i 
exempelvis 4 minuter, eller att genom observation själv avgöra när wickingen är 
fullständig. I detta arbete används en mörkblå vätska, vilket gör det enkelt att 
observera var i textilen som vätskan befinner sig. Ett LoC bör dock inte vara 
beroende av att en färgad vätska används utan även transparenta och 
semitransparenta vätskor behöver kunna analyseras. Denna typ av vätska skulle då 
vara svår att observera i chippet vilket gör att det kan uppstå svårigheter i att 
observera när wickingen i fullständig. Därför kan en bestämd tidpunkt när det med 
största sannolikhet har wickat klart vara mer lämplig. Dock observerades det att de 
fyrtrådiga provbitarna wickade klart snabbare än de tvåtrådiga. Därför bör den 
rekommenderade tiden för analys även ta hänsyn till bindningstypen och 
genomsnittlig hastighet för denna specifika bindning.  
 
Resultatet visar att långa flotteringar i oönskade vägar har betydelse för 
wickingprofilen. Det är i likhet med tidigare studie av Havel och Lindeberg (2016) 
som visar att wickingen avstannar då flotteringarna är långa. Dessa resultat går dock 
emot vad andra studier (Das et al. 2011a; Das et al. 2011b; Hamdaoui, Sawssen 
Achour & Ben Nasrallah 2014) har kunnat observera. Das et al. (2011b) kunde inte 
påvisa någon skillnad mellan provbitar med utdragna väftgarner och provbitar med 
väftgarner kvar. Det kan bero på att de kvarvarande varpgarnerna i väven kan ha en 
viss krusning kvar. Alternativt kan det vara så att flotteringen av varpgarnerna inte 
var tillräckligt lång för att en skillnad i wickinghöjd kunde observeras. Att långa 
flotteringar är fördelaktiga för att stoppa vätskeflödet kan bero på att filamenten i 
PES-garnet blir mer spridda och då formas inga kapillärer där vätska kan 
transporteras. I utveckling av Havel och Lindebergs (2016) studie konstruerades de 
oönskade vägarna så att så stor separation som möjligt av filamenten i garnet skulle 
ske.  Detta för att motverka en uppkomst av kapillärer. I de tvåtrådiga provbitarna 
placerades PES garnerna på varsin sida om PE garnerna, varannan likaså i de 
fyrtrådiga provbitarna. Det visade sig vara fördelaktigt då mycket lite läckage i de 
oönskade vägarna kunde observeras i exempelvis prov 7 och 8. 
 
7.2 GLUKOSMÄTNING 
För att konstruera en gluskosmätare behövde elektroderna genomgå elektrokemiska 
beredningsprocesser. På DropSens-chipet placerades en droppe av en kemisk 
lösning så att den kommer i kontakt med samtliga elektroder (WE, CE och RE). På 
så sätt kan ström ledas genom vätskan. Vätskan agerar alltså som ledare och gör så 
att alla elektroder kommer i kontakt med varandra. I det textila chippet är det 
Coolmax®-garnerna som både transporterar de olika vätskorna och som behöver 
kunna hålla kvar vätskan så att ström kan transporteras mellan elektroderna. Redan 
efter det första steget, rengöring av elektroden med elektrokemisk oxidation av 
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elektrodytan med en mättad lösning av Na2CO3, kunde en försämrad 
wickingförmåga i provbiten observeras, trots ursköljning med destillerat vatten. En 
ordentlig rengöring mellan de olika stegen skulle vara nödvändig för att bibehålla 
wickingförmågan, men då skulle det också finnas en risk att avlagringen av prussian 
blue tvättas bort. Då de textila chippen är tänkta för engångsbruk bör därför 
processer där PES-garnerna väts undvikas i tillverkningsprocessen för att inte 
försämra wickingförmågan.  
 
Vid försöket att konstruera en textil glukosmätare användes ett silverbelagt garn 
(SHIELDEX®) som elektroder. Den textila elektroden visade inte på någon 
avlagring av purssian blue och ingen oxidation eller reduktion kunde heller 
detekteras när elektroderna kontrollerades i 0.1 M HCL, 0.1 M KCL. Eftersom 
ingen prussian blue kunde detekteras på elektroderna, vilket krävs för att mäta 
glukoskoncentrationer, kunde inte ett textilt chip för glukosmätning konstrueras. 
När prussian blue-lösningen applicerades på silvertrådarna kunde en färgförändring 
observeras, se figur 34. Prussian blue-lösningen är gul men när den kom i kontakt 
med silvertrådarna ändrades färgen till blå. Denna kemiska reaktion kan vara 
anledningen till att ingen avlagring av purssian blue kunde ske. Vilken typ av 
reaktion som skedde har dock inte kunnat undersökas. För att framgångsrikt 
konstruera en textil glukosmätare med denna metod behövs studier av olika 
konduktiva garners reaktivitet med de ingående kemikalierna. Vidare bör övervägas 
om de konduktiva garnerna kan beredas innan invävning för att undvika att väta 
PES-garnet med kemikalier. En tidigare studie (Choudhary, Rajamanickam & 
Dendukuri 2015) har framgångsrikt berett silkegarner för att få dessa att fungera 
som elektroder och sedan vävt in dessa i en väv och på så vis skapat en kombinerad 
glukos- och hemoglobinmätare.  
 
7.3 HÅLLBAR UTVECKLING 
Att utveckla portabel och lättanvänd diagnosutrustning är i en viktig del i arbetet 
för att främja social hållbarhet och för att göra hälso- och sjukvård tillgänglig för 
fler människor (Nilghaz, Ballerini & Shen 2013). Ett textilt LoC som kan tillverkas 
i lättillgängliga material som PE och PES med vanliga textila tekniker som vävning 
har stor potential till att bli en del i den utvecklingen. Denna studie har visat att 
kontrollerad vätskestyrning i en vävs varp- och väftgarner är möjlig. Provbitarna 
har tagits fram på en handvävstol av ovana vävare vilket har resulterat i en variation 
i garnspänningen och inslagstätheten. Vid maskinell produktion är dessa parametrar 
betydligt lättare att kontrollera vilket borde innebära en mindre variation. Kan dessa 
två parametrar kontrolleras bör även wickingen i såväl önskad väg som oönskad 
väg inte heller ha lika stor spridning mellan olika replikat av samma bindningtyp. 
Kan denna typ av textila kemiska kretsar produceras på maskin finns stor potential 
för att en storskalig och billig produktion av textila LoC:n ska kunna ske.  
 
För att en diagnosutrustning ska leva upp till WHO:s kriterier räcker det dock inte 
med att det är billigt. Enligt ASSURED ska utrustningen vara ”Affordable, 
Sensitive, Specific, User-friendly, Rapid, Equipment-free, and Deliverable to the 
users”. I detta arbete undersöktes även om den framtagna textila kemiska kretsen 
gick att använda som en biosensor för glukosmätning. Glukosmätning valdes enbart 
då det är relativt enkelt att mäta och tekniken är välkänd. Det är enbart tänkt att 
tjäna som ett exempel på elektrokemisk mätning i ett textilt LoC. För det experiment 
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som utfördes krävdes en extern utrustning för avläsning av elektroderna. Däremot 
finns det en stor marknad för portabla glukosmätare så det är inte omöjligt att en 
sådan också skulle kunna utvecklas för ett textilt LoC. För att kunna 
kommersialisera ett LoC är det dock fördelaktigt om det är kompatibelt med den 
teknologi som redan finns på marknaden. Elektrokemisk mätning kräver ett 
mätinstrument utöver det eventuella chippet, detta mätinstrument kan vara portabelt 
eller stationärt. Oavsett behöver chippet utvecklas så att det går att integrera i 
existerande utrustning eller så behöver även ny utrustning för avläsning utvecklas.  
 
Den typ av textil kemisk krets som utvecklats i detta projekt är tänkt att vara en 
engångsprodukt. Produkter som slängs efter enbart en användning är generellt sett 
svåra att försvara med hänsyn till miljön, framförallt när de som i detta fall är 
tillverkade i material som inte är förnyelsebara. Då tre olika typer av polymerer, 
PE, PES och PA, används kommer dessutom en eventuell återvinningsprocess vara 
svår. Efter användning kommer dock den kemiska kretsen kunna innehålla såväl 
smittförande kroppsvätskor som giftiga och/eller miljöfarliga kemikalier, vilka inte 
bör återinföras i ett kretslopp. Därför bör produkten kasseras på ett så säkert sätt 
som möjligt. Hållbarhetsbegreppet innefattar även av en social och en ekonomisk 
aspekt. Den textila kemiska kretsen skulle kunna utvecklas till ett portabelt LoC 
och användas för mätning av en mängd olika typer biokemiska parametrar. På så 
sett skulle den kunna användas för att tillgängliggöra sjukvård och förhindra 
smittspridning och därmed främja en utveckling för social hållbarhet. Patientnära 
provanalys innebär också möjligheter för att vård kan sättas in i ett tidigare stadie, 
återbesök för att få ett provresultat kan undvikas och på så sätt blir sjukvården både 
effektivare och billigare (von Lode 2005). Ytterligare ekonomisk fördel finns i att 
användningen av dyra reagenter kan minskas avsevärt vid en över gång till LoC-
tekniker (Sackmann, Fulton & Beebe 2014).  
 
Ett textilt LoC kommer inte att revolutionera arbetet för hållbar utveckling. Men 
används det på rätt sätt och i rätt sammanhang kan det bli ett verktyg i utvecklingen 
av social hållbarhet. 
 
7.4 SLUTDISKUSSION 
Detta arbete har utgått ifrån en frågeställning om hur en väv kan konstrueras för att 
åstadkomma en kontrollerad vätskestyrning, där vätska kan ledas från ett varpgarn 
till ett väftgarn utan läckage i oönskad del av väven. ANOVA visade att samtliga 
undersökta parametrar hade signifikant betydelse och genom att plotta effekterna 
av dessa kunde den bästa kombinationen av parametrarna utläsas. För minst andel 
vätska i oönskad väg bör tvåtrådig väg med bindning över två trådar och flotteringar 
i vägskälet vara mest lämpad. Denna kombination användes i bindningtyp 8. 
 
Vätskestyrningen åstadkoms genom att variera bindningen i beroende på var 
vätskan vad önskvärd eller inte, samt genom att skapa partier med wickande och 
icke-wickande garner. På sätt kunde ett kontrollerat vätskeflöde skapas utan att 
någon förändring av garnernas egenskaper var nödvändig. Detta är en fördel 
jämtemot exempelvis LoC i papper där ett extra processteg för en hydrofobiserande 
efterbehandling är nödvändig för att styra flödet. Genom att minska antalet 
processteg och antalet ingående kemikalier i produktionen kan produktionen både 
bli effektivare och billigare. Vidare var det möjligt att åstadkomma en T-väg där 
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två vätskor kunde blandas, alternativt en vätska kunde spridas. På så vis kunde de 
grundläggande former och funktioner skapas som är en förutsättning för att den 
textila kemiska kretsen ska kunna vidareutvecklas till ett textilt LoC 

8 SLUTSATS 
Detta arbete har utgått ifrån en frågeställning om hur en väv kan konstrueras för att 
åstadkomma en kontrollerad vätskestyrning, där vätska kan ledas från ett varpgarn 
till ett väftgarn utan läckage i oönskad del av väven. Genom att tolka ANOVA och 
huvudeffektplotten kan en slutsats dras att för minst andel vätska i oönskad väg bör 
tvåtrådig väg med bindning över två trådar och flotteringar användas. Denna 
kombination användes i bindningtyp 8, vilken hade en genomsnittlig andel vätska i 
oönskad väg på 10,2 %.  Baserat på resultatet i ANOVA drogs även slutsatsen att 
såväl bindningen i de önskade vägarna som bindningen i vägskälet och antalet 
wickande trådar har betydelse för vävens förmåga att få en vätska att växla i 90°. 
 
Den andra forskningsfrågan som detta projekt har angripit var hur den textila 
kemiska kretsen kan användas i en biosensor. För att besvara denna fråga gjordes 
ett försök att konstruera en textil glukosmätare. Experimentet avbröts i ett tidigt 
skede då ingen avlagring av prussian blue kunde åstadkommas på det garn som 
valts som elektroder, och därmed skulle ingen detektion av glukos kunna ske. För 
att kunna använda en textil kemisk krets som en biosensor, framförallt en 
elektrokemisk sådan, behöver det noggrannare utredas vilka garner som är lämpliga 
att använda som elektroder. Dess eventuella reaktivitet med de kemikalier som 
krävs för prepareringen bör också utredas. Prepareringen av elektroder för 
glukosmätning innebar en rad våta behandlingar vilka kan ha haft en effekt på den 
textila kemiska kretsens wickingförmåga. Därmed har en slutsats dragits att 
preparering av elektroder bör ske innan invävning i den textila kemiska kretsen. 
Baserat på resultatet kan inga andra slutsatser dras kring hur den textila kemiska 
kretsen kan användas i en biosensor.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Denna studie har visat att det går att styra en vätska i specifika delar av garn i en 
väv. En 90° sväng från ett väftgarn till ett varpgarn med spridning av vätska i 
oönskade delar på som lägst 4,3 % efter 240 sekunder. Bindning i vägar och vägskäl 
såväl som antalet trådar har visat sig ha inverkan på hur stor spridningen i oönskad 
väg blir. På grund av att provbitarna togs fram med handvävning finns dock en viss 
variation i såväl garnspänning som i inslagstäthet, och dessa parametrars eventuella 
inverkan på wickingprofil och läckage in i oönskad väg har inte undersökts. 
Däremot noterades att standardavvikelsen mellan de olika replikaten var hög, 
främst vid mätningen av tiden vid 59 mm var den högsta standardavvikelsen 53 s.  
För andel vätska i oönskad väg var den högsta standardavvikelsen 11 %. För vidare 
utveckling av en textil kemisk krets vore det därför av yttersta vikt att ta fram prover 
på maskin och undersöka om standardavvikelserna minskar. På så vis skulle 
reproducerbarheten också kunna verifieras.  
 
Den textila kemiska kretsen som utvecklades gick inte att använda som en 
elektrokemisk sensor för mätning av glukos. Misstanke finns att det var det 
silverbelagda garnet som gjorde att ingen avlagring av prussian blue kunde ske då 
en annan kemisk reaktion kunde observeras på garnytan. För applicering i en 
elektrokemisk glukosmätare behöver därför andra typer av elektriskt ledande garner 
utvärderas och testas. Preparering av elektroderna bör även ske innan invävning då 
upprepad vätning med kemikalier av den textila kemiska kretsen gav en försämrad 
wickingförmåga. Vidare bör även övervägas om elektrokemisk mätning är en 
lämplig metod vid textila LoC:n eller om andra analysmetoder, som exempelvis 
bioindikatorer som skiftar färg vid kontakt med ett specifikt ämne, vore lämpligare.  
 
En försämrad wickingförmåga observerades vid upprepad vätning när de textila 
kemiska kretsarna preparerades för glukosmätningen. Då ett textilt LoC är avsett 
för engångsbruk är detta inte nödvändigtvis ett problem. Dock vore det av intresse 
att undersöka hur upprepad vätning påverkar wickingförmågan och vilken typ av 
rengöring som skulle vara nödvändig för att återställa chippet. Är återställning av 
wickingförmågan möjlig skulle det öppna upp för att kunna återanvända det textila 
LoC:t. Detta skulle dock kräva en relativt hård rengöringsprocess för att inte riskera 
att rester av kroppsvätskor eller reagenter finns kvar i materialet.  
 
Utvärdering av wickingförmågan och läckage i oönskad väg har enbart skett med 
lösning av 1g/l metylenblått. Det är känt att en vätskas viskositet, densitet och 
ytspänning påverkar wickingprofilen och ett textilt LoC behöver kunna transportera 
såväl kroppsvätskor av olika slag som kemikalier. Därför vore det av intresse att 
utvärdera vätskor av olika slag för att avgöra den textila kemiska kretsens 
lämplighet.  
 
I denna studie har en vävs naturliga X-Y nätverk av varp- och väftgarner utnyttjas 
för att åstadkomma vätskestyrning. Dock skulle såväl varptrikå som broderitekniker 
kunna vara intressanta tekniker att undersöka. I varptrikå skulle ett wickande garn 
läggas in som foderläggning och på så vis kunna styras i en stor variation av 
mönster. Vid enklare konstruktioner skulle då provvätskan kunna transporteras i ett 
och samma garn utan att behöva byta garn för att byta riktning. Idag finns även 
avancerad industriutrustning för broderier. För en textil kemisk krets skulle ett 
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wickande garn kunna placeras på ytan av ett hydrofobt material och sedan fästas 
ned med hydrofoba garner. Vid broderi finns få begränsningar i vilka mönster som 
kan skapas. Båda dessa tekniker skulle kunna användas vid skapande av en textil 
kemisk krets och det finns stora möjligheter att specifikt styra vätskan och 
begränsade risker för läckage i oönskade delar.  
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BILAGA 1 ANALYS AV RESIDUALER 
Analys av residualer från wickingtester av bindningstyp 1-8. Residualplotten i 
punktdiagrammet nedan flöjer inget specifikt mönster och residualerna antas därför 
vara oberoende. 

 
Histogrammet visar att residualerna följer normalfördelningskurvan och de antas 
därför vara normalfördelade. 
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BILAGA 2 BILDSERIER FÖR BINDNINGSTYP 1 – 8 
Bildserie för fem replikat av bildningstyp 1. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 2. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 3. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

55 

Bildserie för fem replikat av bildningstyp 4. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 5. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 6. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 7. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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Bildserie för fem replikat av bildningstyp 8. Bildserien visar vätskespridningen 
efter 30, 100 och 250 sekunder för varje replikat. 
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BILAGA 3 TABELL ÖVER VÄTSKA I OÖNSKAD VÄG 
Tabellen visar resultatet av uträkningen för andelen vätska i oönskad väg efter 240 
sekunder.  
 
	 Andel vätska i oönskad väg efter 240 sek 

Replikat /Bindningtyp 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 40.5 26.1 25.3 15.3 28.8 8.5 11.6 15.0 

B 44.7 29.7 31.3 15.1 18.2 23.6 - 10.7 

C 50.0 33.3 14.8 13.6 33.0 - 13.2 4.3 

D 29.2 31.6 26.7 20.0 25.8 18.1 11.0 9.9 

E 33.3 34.1 30.4 26.0 16.3 35.3 12.7 11.4 

F - - - - - 0.0 5.7 - 

         

Medelvärde 39.6 31.0 25.7 18.0 24.4 21.4 10.8 10.2 

Std.av. 8.4 3.2 6.6 5.1 7.1 11.2 3.0 5.4 
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BILAGA 4 BILDSERIE FÖR BINDNINGSTYP I T-FORM 
Bildserien visar ett replikat av vätskeledning i T-väg. Bildserien visar 
vätskespridningen efter 10, 30 och mellan 43-60 sekunder. Vätskan tilläts wicka till 
dess att önskad väg var fylld och därefter stängdes kameran av. Därför varierar tiden 
för sista bilden i samtliga replikat. De första tre bilderna visar spridning av vätska i 
två riktningar.  

 
 
Nedanstående bildserie visar tre replikat från blandning av två vätskor med olika 
färg i T-väg. Gul och turkos vätska kan ses blandas i önskad väg till grön vätska. 
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