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SAMMANFATTNING
I den här rapporten undersöks hur en vävd textil kan fungera som ett hjälpmedel i
analys av vätskor, såsom förorenat vatten eller blod från människor och djur. Det
finns i dagsläget ett stort forskningsområde, kallat mikrofluidik, som behandlar
förflyttning av vätska i kanaler på mikrometerstora ytor, där det här projektet till viss
del kan hjälpa forskningen på området att komma framåt ytterligare ett steg.
Undersökningen har genomförts med hjälp av tester i laboratorium där en väv i
polyeten, med kanaler i Coolmax® (polyester) för att transportera vätskan har
använts. En mängd olika testomgångar med olika fokus, har genomförts: test i bitar
med raka kanaler, test där wickingen avbrutits med hjälp av sax, test där wickingen
har pausats på olika sätt för att sedan startas på nytt samt ett mindre antal tester där
försök till styrning av vätskan. Syftet har varit att undersöka huruvida alla sex
utvalda
vätskor
(metylenblått,
mjölk,
nötblod,
olivolja,
Poly(3,4ethylenedioxythiophene) och syntetisk urin) har en förmåga att wicka och om det
finns skillnader mellan hur långt vätskorna förflyttar sig.
Wickingtesterna har genomförts i både horisontellt och vertikalt läge, detta för att se
om och i så fall hur mycket det skiljer, gällande hur långt en vätska flödar i kanalen.
Det som framkommit i projektet är att alla vätskorna hade en förmåga att wicka.
Metylenblått förflyttade sig längst i horisontellt läge medan urin förflyttades längst i
vertikalt läge. Nötblodet förflyttade sig kortast sträcka i både horisontellt och
vertikalt läge. Det som däremot har varit svårt att fastställa är vad skillnaderna
egentligen beror på. Baserat på matematiska formler för wicking har det konstaterats
att vätskornas kontaktvinkel bör ha betydelse, men dettaa har dessvärre inte kunnat
undersökas i det här projektet.
Nyckelord: lab-in-a-weave, lab in a weave, wicking, vätskeflöde, mikrofluidik,
Coolmax®, biosensor, kapillärkraft, textil.
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ABSTRACT
This thesis examines how a woven textile can act as an aid in the analysis of fluids,
such as contaminated water or blood from humans and animals. There is currently a
large research area, called microfluidics, which deals with the movement of fluid in
channels on micrometer-sized surfaces, where this project can, to some extent, fill
some gaps and open for further questions in other parts.
The study has been carried out by using laboratory tests where a polyethylene weave,
with channels in Coolmax® (polyester) for transporting the liquid has been used.
Several different test rounds with a little different focus have been carried out: test
in straight pieces, tests where the wicking has been interrupted by scissors, tests
where the wicking has been paused and then restarted, and a smaller number of tests
where attempts to control and navigate the fluid has been tested. The purpose has
been to investigate whether all six selected fluids (methylene blue, milk, blood from
bovine, olive oil, poly (3,4-ethylenedioxythiophene) and synthetic urine) have the
ability of wicking and if there are differences between the fluids, and how far they
reach.
The wicking tests have been carried out in both horizontal and vertical positions, to
see if and if so, how much it differs, how far a fluid reaches. What emerged from the
project is that all the liquids had the ability to wick. Methylene blue was the fluid
that moved furthest in the horizontal position while urine moved furthest in the
vertical position. The blood from bovine moved the shortest distance in both
horizontal and vertical positions. What has, however, been difficult to determine is
what the differences really depend on. Based on mathematical formulas for wicking,
it has been found that the contact angle of the liquids should be important, but this
have not been investigated in this project.
Keywords: lab-in-a-weave, lab in a weave, wicking, fluid rate, microfluidics,
Coolmax®, capillary force, textile, biosensor.
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SAMMANFATTNING
POPULÄRVETENSKAPLIG
I den här rapporten undersöks hur en vävd textil kan fungera som ett hjälpmedel i
analys av vätskor, såsom förorenat vatten eller blod från människor och djur. Det
finns i dagsläget ett stort forskningsområde, kallat mikrofluidik, som behandlar
förflyttning av vätska i kanaler på mikrometerstora ytor, där det här projektet till viss
del kan hjälpa området att komma framåt ytterligare ett steg.
Undersökningen har genomförts med hjälp av tester i laboratorium där en väv
bestående av garn utan vätskeledande förmåga, med kanaler i garn med
vätskeledande förmåga, för att transportera vätskan har använts. En mängd olika
testomgångar med lite olika fokus, har genomförts: test i bitar med raka kanaler, test
där vätsketransporten avbrutits med hjälp av sax, test där vätsketransporten har
pausats på olika sätt för att sedan startas på nytt samt ett mindre antal tester där försök
till styrning av vätskan har testats. Syftet har varit att undersöka huruvida alla sex
utvalda
vätskor
(metylenblått,
mjölk,
nötblod,
olivolja,
Poly(3,4ethylenedioxythiophene) och syntetisk urin) har en förmåga att förflytta sig i en textil
och om det finns skillnader i hur långt en vätska tar sig.
Testerna av vätsketransport har genomförts i både horisontellt och vertikalt läge,
detta för att se om, och i så fall hur mycket det skiljer, mellan vätskornas förflyttning.
Det som framkommit i projektet är att alla vätskorna hade en förmåga att förflytta
sig i väven. Metylenblått förflyttade sig längst i horisontellt läge medan urin
förflyttades längst i vertikalt läge. Nötblodet förflyttade sig kortast sträcka i både
horisontellt och vertikalt läge. Det som däremot har varit svårt att fastställa är vad
skillnaderna egentligen beror på. Baserat på matematiska formler för vätsketransport
i textil har det konstaterats att vätskornas kontaktvinkel mot kanalens väggar, bör ha
betydelse, men detta har tyvärr inte kunnat undersökas i det här projektet.
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FÖRORD
Denna kandidatuppsats är den avslutande delen av Textilingenjörsprogrammet, 180
hp, vid Högskolan i Borås. Uppsatsen omfattar 15 hp.
Projektet inleddes med vävning av prover för att sedan övergå i en testfas som
genomfördes parallellt med litteraturstudien och rapportskrivandet. Arbetet har
fördelats lika mellan de båda författarna, både teoretiskt och praktiskt arbete. En
uppdelning av testerna har gjorts, i horisontella och vertikala tester, där Ellen
ansvarat för de horisontella och Anna för de vertikala testerna, detta för att testerna
inom “samma” område skulle utföras så likartat som möjligt i alla replikat.
Vi vill rikta ett stort tack till projektets handledare Nils-Krister Persson för
inspirerande diskussioner och god vägledning. Vi vill även tacka Anna Havel och
Magnus Sirheden för förberedelser och vävhjälp inför och under projektet.

ELLEN ALMESTÅL

ANNA BJÖRKQUIST
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1. INTRODUKTION
1.1. INLEDNING
I denna rapport lyfts hur textil kan användas till att producera ett portabelt
laboratorium i miniatyrformat, en textil kemisk krets, ett första steg mot ett Lab in a
Weave (LiW). I utvecklingsländer finns det många gånger inte möjlighet att utrusta
sig med den bästa teknologin för provanalys och diagnostik inom medicin och
sjukvård. En sådan utrustning ställer nämligen krav på att det bland annat finns
tillgång till rent vatten, stadig elektricitet, luftkonditionerade utrymmen och kyld
förvaring för kemikalier. Här finns behov av andra typer av tekniker för att kunna
utföra analyser av vätskors innehåll och ställa korrekta diagnoser snabbare. (Yager
et al. 2006) Ett forskningsområde som tros kunna vara lösningen på detta problemet
är mikrofluidik som behandlar vätskor i kanaler på mikrometerstora ytor. Området
innebär även möjligheten att styra vätskeflödet och att det därför kan ge snabbt svar
på analys, till exempel vid drogtest eller test av blod. (Owens, Leisen, Beckham &
Breedveld 2011; Sackmann, Fulton & Beebe 2014)
På tidigt 90-tal, när forskningen inom området tog fart, var syftet först att skapa ett
instrument med bättre funktioner än de mer traditionella analysinstrumenten. (Reyes,
Iossifidis, Auroux & Manz 2002) Men när utrustningen utvecklades till minimal
storlek tillkom fördelarna med billigare produktion, snabba provsvar och behov av
mindre mängd provvätska och reagens. Dessa fördelar har bekräftats av flera
forskare genom åren. (Sackmann, Fulton & Beebe 2014; Volpatti & Yetisen 2014)
Lab-on-a-chip (LoC), micro total analysis systems (µTAS) och
mikrofluidikutrustning är några av många namn som används för att beskriva denna
typ av instrument för fullständiga kemiska analyser. Visionen är portabla
miniatyriserade laboratorium/biosensorer som till låg kostnad kan ge snabba
provsvar, oavsett plats eller omständigheter. Eftersom smittsamma sjukdomar, som
HIV/AIDS, influensa, mässling och malaria kräver många dödsfall i
utvecklingsländer, finns det ett stort behov av att utveckla möjligheter för analys av
vätskor. (Yager et al. 2006)
De miniatyriserade instrument som finns för vätskeanalys idag tillverkas vanligen
av papper, men på senare tid har forskning påbörjats för att undersöka om textil kan
vara ett bättre alternativ. Det pågår forskning om textilbaserade instrument i form av
enstaka trådar (Caetano et al. 2018; Nilghaz, Ballerini, Guan, Li & Shen 2016) och
även av vävd textil (Parikesit et al. 2012) lab-in-a-weave (LiW)1 Att välja en textil
produkt i syftet att analysera innehållet i vätskeprover kan, jämfört med de
tillverkade i papper, ge en ännu mindre mängd vätska som behövs för provtagning
(Ballerini, Li & Shen 2011). I det här projektet undersöks olika vätskors förmåga att
wicka i en väv, som så småningom kan utvecklas till en slutprodukt i form av ett
LiW. En textil kemisk krets är den typ av mikrofluidikutrustning som tas fram och
undersöks i detta projekt.
Även om möjligheterna inom mikrofluidik är stora och forskningen har kommit
långt, så är det svårt att få färdiga produkter att slå igenom på marknaden.
Anledningen till detta tros vara att det än så länge inte kommit någon produkt med
tillräckligt stora fördelar jämfört med de som redan används, vilket gör att
förändringen går långsamt. Ett problem för tillverkarna är att det många gånger är
svårt att skala upp produktionen och få en god reproducerbarhet. (Volpatti & Yetisen
2014) Här skulle en vävd textil kunna vara lösningen. En väv skulle kunna ge billiga
1
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produkter med samma funktioner som övriga LoC men som kan produceras
storskaligt, i hög takt och hålla en jämn kvalitet. Parikesit et al. (2012) visar på några
av de fördelar som finns med textila mikrofluidiksystem jämfört med pappers- eller
trådbaserade system. Till exempel har textilbaserade system bättre hållbarhet än
pappersbaserade, bättre funktionalitet än både tråd- och pappersbaserade, samt bättre
lämplighet för att tekniken ska kunna integreras i vardagliga produkter. De lyfter
även fram aspekten att textilbaserade system är lätt och billigt att producera.
För att förstå mikrofluidik och en vätskas beteende i mikrostruktur är det viktiga att
studera vätskors spontana flöde i små rörliknande utrymmen (Sackmann, Fulton &
Beebe 2014). Det som får vätskor att flöda spontant är kapillärkraft, och när detta
fenomen uppstår i en textil vara eller ett garn används begreppet wicking (Kissa
1996). För att beräkna hur långt en vätska förflyttar sig i kapillärer används vanligen
en formel framtagen av Lucas och Washburn, som var aktiva under tidigt 1900-tal.
Formeln visar att flödets fart är initialt hög och sedan sakta avtagande. (Washburn
1921) Kapillärkraft och wicking är studerat under lång tid eftersom det bland annat
är en viktig egenskap för att uppnå hög komfort i ett plagg (Almoughni & Gong
2015; Kadolph 2017; Perwuelz, Mondon & Caze 2000; Rajagopalan, Aneja &
Marchal 2001) och stor förståelse finns för vilken typ av textil som lämpar sig bäst i
fall där god wickingförmåga efterfrågas (Kadolph 2017). Gällande vätskors beteende
i en mikrostruktur har vatten (Li et al. 2015) och blod (Ballerini, Li & Shen 2011;
Nilghaz et al. 2016; Owens et al. 2011) varit föremål för ett antal studier. Men hittills
har inga studier gjorts över möjligheten att wicka olika typer av vätskor i specifikt
ett LiW. För att kunna utveckla LiW krävs en bredare kunskap om hur olika vätskor
beter sig, vilka likheter och skillnader som finns samt vilka parametrar som spelar
roll för olika beteenden.

1.2. SYFTE
Syftet med projektet har varit att undersöka huruvida det finns skillnader mellan
olika vätskors förmåga att wicka i textil och vad eventuella skillnader i så fall beror
på. Arbetet har fokuserat på wicking i en specifik vävd textil, tillverkad med raka
kanaler för transport av vätskan. Projektet har också haft till syfte att undersöka de
maskinvävda bitarnas kvalitet, då de producerats i större skala än tidigare
examensarbeten.

1.3. FORSKNINGSFRÅGOR
1.

2.

3.
4.

Hur fungerar de maskinvävda provbitarna?
a. Förekommer det läckage?
b. Finns det ojämnheter och/eller olikheter i väven?
c. Uppträder vätskorna olika i olika bitar?
Hur transporterar sig olika vätskor i en textil kemisk krets, i vertikalt och
horisontellt läge?
a. Har alla vätskor en förmåga att wicka?
b. Hur långt/högt förflyttar sig respektive vätska?
c. Efter hur lång tid avstannar wickingen?
d. Finns det likheter mellan uppmätta resultat och Lucas-Washburns
formel?
Om förflyttningen skiljer sig mellan olika vätskor, varför gör det det?
Hur fungerar wicking vid paus eller avbrott?
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1.4. AVGRÄNSNINGAR
Projektet har avgränsats till att arbeta med enbart ett monofilament i polyeten (PE),
0,17 mm och ett multifilament i polyester från varumärket Coolmax®, (kommer
kallas Coolmax®-tråd genom resterande delar av rapporten) dtex 48/78/2, i de vävda
provbitarna. Att det blev just dessa material beror framförallt på goda resultat i
tidigare examensarbeten (Eklöf & Fransson 2017). Materialens kontaktvinkel har
inte kunnat mätas på grund av brist på tillgång till lämpliga maskiner. Detta har gjort
det svårt att resonera kring varför de valda vätskorna wickar olika, vilket gör att den
frågan endast lyfts för reflektion i uppsatsens diskussionsdel.
För att få ett urval av vätskor har arbetet begränsats till att enbart arbeta med
metylenblått, mjölk, nötblod, olivolja, pedot och syntetisk urin. Utöver dessa vätskor
har flera andra varit uppe för diskussion, men uteslutits på grund av
tidsbegränsningen i kursen. Då fokus i arbetet har varit att se hur väl olika vätskor
följer Washburns formel, samt att se hur långt varje vätska tar sig inom loppet av en
bestämd tid har alla tester begränsats till maximalt 60 minuter. För tester som utförts
i 60 minuter har antalet replikat för varje vätska begränsats till tre stycken. Det
ansågs vara av större intresse att hinna titta på en större variation av vätskor.
Dessutom har det huvudsakliga arbetet fokuserat på wicking i raka trådar, vilket
betyder att försök till att styra vätskan nästintill har utelämnats. För att se tydligare
vad som menas med bitar med raka kanaler se figur 8 där det vävda materialet syns
i vävmaskinen.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG
2.1. VÄTSKEBASERADE BIOSENSORER
Kunskap om mikrofluidik kan användas till att skapa biosensorer (Caetano et al.
2018). En biosensor är ett instrument med funktionen att söka upp och ge signal på
en specifik substans i ett prov, samt ge indikation på vilken mängd substans som
finns i provet (Comeaux 2009 Teeparuksapun 2013). I grunden är en biosensor
uppbyggd av två olika ytor: en yta som agerar signalomvandlare och en intilliggande
yta som består av ett detekteringselement. Detekteringselementet har till uppgift att
söka upp de substanser som är av intresse vid en specifik provtagning. Vad som
används som detekteringselement skiljer sig beroende på vad som eftersöks.
Detekteringselementet kan bestå av olika biologiska substanser, som enzymer eller
mikroorganismer. Ytan som ska agera signalomvandlare består ofta av rent guld som
preparerats med olika förbehandlingar (Teeparuksapun 2013). Signalomvandlaren är
ett fysiskt instrument som kan översätta en biokemisk signal till en signal med läsbart
värde. (Comeaux 2009). Tekniken i en biosensor varierar, men en variant kan i
korthet beskrivas med att detekteringselementet innehåller en substans som vid
mötet med den sökta substansen skapar bindningar. När detta skett kan sedan
signalomvandlaren känna av skillnader i exempelvis massa eller kapacitans och med
hjälp av det, ge en indikation på vilken mängd av den sökta substansen som provet
innehåller. Värdefullt är att en biosensor kan upptäcka mycket små mängder av en
substans, vilket skulle kunna ge en indikation på en smitta i ett tidigt sjukdomsskede.
(Teeparuksapun 2013)
;

De vätskebaserade biosensorer som finns idag, sett till framförallt sjukvården, är
enligt Ballerini, Li & Shen (2011) dyra. Det krävs stora mängder blod för
provtagning, samt att reagensen behöver skötas manuellt. Senare påvisar Nilghaz et
al. (2016) att de engångsinstrument som finns idag kräver en förbehandling av
blodet, något som blir problematiskt då det ofta är i akutsituationer som en
blodanalys behövs. Ballerini, Li & Shen (2011) lyfter aspekten kring akuta
blodtransfusioner då mottagaren kan få blod av felaktig blodgrupp, ett fel som kan
leda till hemolytisk reaktion2 som i vissa fall leder till dödsfall. Att mottagaren
istället får blod från rätt blodgrupp skulle troligen kunna säkerställas med hjälp av
enklare och snabbare analysverktyg, såsom textilbaserade mikrofludiksystem där
förbehandling/reagens kan placeras i tråden från start.
Ytterligare ett område som är i stort behov av smidigare analysverktyg är när
vattenkvalitet testas. Vattenföroreningar är ett av världens största miljöproblem som
drabbar både människa och natur. Förorening av vattendrag har uppstått framförallt
på grund av mänsklig aktivitet såsom industrialiseringen och bristen på
utsläppsregler och en av föroreningarna som drabbar människors och djurs hälsa är
tungmetaller. Tungmetaller i människokroppen kan leda till ett antal olika symtom
och sjukdomar, bland andra cancer, njurnedsättning och benvävsuppmjukning3. Li
et al. (2015) påvisar i sin studie att ett billigare alternativ skulle kunna vara
pappersbaserad analys, där systemet helt enkelt doppas i den vattenmängd som ska
testas för att genast ge ett utslag gällande tungmetaller. Även Ma, Nilghaz, Choi, Liu
& Lu (2018) påvisar att pappersbaserade system är ett dugligt system för test av vissa
vätskor. De lyfter denna gång hur de använt sig av pappersbaserade system för att
testa huruvida mjölk innehåller dopingpreparat som används på nötkreatur. Enligt
Ballerini, Li & Shen (2011) krävs det vid pappersbaserade LoC stora mängder vätska
för att få ut ett tillförlitligt svar. Vid exempelvis blodprov krävs en venpunktion för
2

Patienten kan drabbas av ångest, oro, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, andnöd, frossa, feber, blodtrycksfall,
chock, oförklarlig blödning, och/eller röd urin. (Vårdhandboken 2018)
3
Benvävsuppmjukning ger symptom såsom bensmärtor, muskelsvaghet och benbrott (Svensk MeSH 2016)
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att få ut tillräcklig mängd till ett pappersprov, ett stick i fingret är inte nog. De har
däremot fått fram resultat som påvisar att det krävs en betydligt mindre mängd vätska
för att genomföra likartade test med ett textilbaserat system. Caetano et al. (2018)
lyfter ytterligare en fördel med textilbaserade biosensorer jämfört med
pappersbaserade. De anser att en textilbaserad biosensor får en högre stabilitet och
mekanisk hållbarhet i framförallt vått tillstånd, men även en större flexibilitet när det
gäller konstruktionsmöjligheter. De fördelar som lyfts har tagits tillvara vid
utformningen av en trådbaserad biosensor som kan ge indikation om dricksvatten
innehåller fenol4 (Caetano et al. 2018).
Studierna som bland andra Li et al. (2015), Ma et al. (2017) och Ballerini, Li & Shen
(2011) genomfört har legat till grund för det här arbetets fokus på olika vätskors
förmåga att förflytta sig i ett textilbaserat system och att både vatten, mjölk och blod
har varit aktuella som provvätskor.

2.2. WICKING
Wicking är ett begrepp som beskriver en vätskas förmåga att spontant förflytta sig
genom ett poröst material som textil, med hjälp av kapillärkrafter (Kissa 1996).
Kapillärkrafter kan som tidigare nämnts, beskrivas som en vätskas spontana
förflyttning i ett smalt rör (kapillär) och beror på olika starka attraktioner mellan
molekyler. Attraktion mellan molekyler av samma slag kallas kohesion och
attraktion mellan molekyler av olika slag kallas adhesion. Det är balansen mellan
dessa som får en vätska att förflytta sig uppåt eller nedåt i ett smalt rör. När vätskan
kommer i kontakt med rörets väggar och adhesionen är större än kohesionen dras
molekylerna från vätskan mot väggarna i röret. Vätskeytan bildar då en skålform
(konkav form) (se figur 1). Kohesionen mellan molekylerna i vätskan drar
molekylerna på vätskeytan närmre varandra, detta för att få minsta möjliga ytarea på
vätskan, då uppstår ytspänning. Ytspänningen får vätskeytan att vilja släta ut den
konkava formen som uppstår vid adhesionen. Vätskan flyttas på detta sätt stegvis
genom en kapillär. Vid mötet mellan vätskan och rörets vägg, där vätskan klättrar
uppåt, antar vätskan en lutning. Denna lutning kan mätas som kontaktvinkel. (Hewitt
2015) När en vätska kommer i kontakt med en textil kan textilen vätas av vätskan
genom olika mekanismer. Wicking är en sådan typ av mekanism som väter textilen
genom att få vätska att flöda längs med fibern i garnet. Beroende på vilket material
textilen är tillverkad av kan vätskan också absorberas, vilket innebär att vätskans
istället sugs in i fibern (Kadolph 2017). Detta är två olika fenomen som lätt kan
förväxlas med varandra. Att urskilja vilken mekanism som påverkar vätskan till
vilken grad är svårt att avgöra, ofta är det en kombination (Kissa 1996). Samtidigt
har en textil fiber med god wickingförmåga i regel sämre absorptionsförmåga
(Kadolph 2017) vilket innebär att det är av värde att använda ett garn med mycket
låg absorptionsförmåga vid tester av wickingbeteenden, detta för att säkerställa att
wickingen är den mekanism som i huvudsak spelar in.

4

Fenol är en giftig och starkt frätande kemisk förening som används vid tillverkning av exempelvis läkemedel,
tvättmedel och plast (NE u.å.a).
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Figur 1, Beskrivning av kapillärkraft som visar på hur den konkava skålformen (b) slätas ut
(c) för att sedan bildas på nytt (d) i kapillären. (Wang et al. 2017)

2.3. FÖRDJUPNING AV WICKING
För att beskriva wicking i ett garn används ett antal formler (Almoughni & Gong
2015; Rajagopalan, Aneja & Marchal 2001; Washburn 1921) som har arbetats om
vid flera tillfällen för att passa aktuell studie. Vanligtvis används La Place ekvation,
se ekvation (1) för att beskriva vätskans tryck genom kapillären (Almoughni & Gong
2015)
𝑃=

2𝛾 cos 𝜃
𝑟

(1)

Där P är trycket, γ är ytspänningen, θ är kontaktvinkeln mot kapillärens vägg och r
är kapillärens radie.
Hur långt en vätska wickar beräknas istället med hjälp av Lucas-Washburns formel,
som är en härledning ur Hagen-Poiseuilles lag, se ekvation (2). Hagen-Poiseuilles
används för att beräkna flödet genom kapillären (Almoughni & Gong 2015).

𝛷=

𝜋(𝜌𝑔ℎ+𝛥𝑃)
8𝜂ℎ

𝑅4

(2)

Där Φ betecknar flödet, ρ vätskans densitet, g gravitationskraften, h höjden, ∆P
skillnaden i tryck. Dessutom står η för vätskans viskositet och R för den totala radien.
Lucas-Washburns formel (se exempelgraf i figur 2) fås fram genom att balansera de
viskösa och de kapillära krafterna, utelämna gravitationskraften samt genom att
bortse från trögheten hos aktuell vätska (Washburn 1921). Då fås Lucas-Washburns
formel, se ekvation (3)

ℎ2 =

𝛾 cos 𝜃
𝑟𝑡
2𝜂

(3)

Där h är längden vätskan wickas, γ är ytspänningen, θ är kontaktvinkeln mot
kapillärens vägg, r är kapillärens radie, t står för tid och η för vätskans viskositet.
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Ovanstående formler kan som tidigare nämnts, användas till att räkna ut
kapillärkraft, tryck i kapillären och sträckan en vätska flyttar sig. Vid beräkningar
antas att kapillären som vätskan strömmar genom är ett rörformat hålrum av konstant
storlek.

Figur 2, Grafen visar en kurva av Lucas-Washburns ekvation som används för att beskriva
hur långt en vätska förflyttar sig, se ekvation (3). Värdena är hämtade ur en studie av
Rajagopalan, Aneja & Marchal (2001) där wicking av vatten studeras i en polyestertråd.

Jämförelsekurvan (figur 2) kan ses som ett exempel på hur vatten kan förväntas
wicka i en tråd, utifrån Lucas-Washburns ekvation. Värdena som ligger till grund för
denna uträkning är baserade på viskositet, kontaktvinkel och ytspänning för vatten
och en skattad radie för kapillärerna av en polyestertråd (Rajagopalan, Aneja &
Marchal 2001) Karaktäristiskt för kurvan är den initialt höga farten, som vart efter
tiden går sakta avtar.
De parametrar som väntas påverka wickingens beteende är kapillärernas dimension
(tvärsnitt och längd), vätskans viskositet, ytspänning, kontaktvinkel och densitet
(Kissa 1996; Perwuelz, Mondon & Caze 2000; Rajagopalan, Aneja & Marchal 2001;
Washburn 1921). Vätskans kontaktvinkel mot garnet blir en följd av
attraktionskrafterna mellan molekylerna i vätskan och molekylerna i garnet, och
verkar vara en parameter som spelar särskild stor roll för wickingens fart
(Almoughni & Gong 2015; Rajagopalan, Aneja & Marchal 2001; Zhu & Takatera
2014). Vilken vinkel som uppnås är beroende av vätskans och garnets kemiska
uppbyggnad, samt av strukturen/geometrin på garnets yta. Det blir därför mer korrekt
att mäta vätskans kontaktvinkel genom att placera ett garn i vertikalt läge i vätskan,
istället för att droppa vätska på ett plan yta av samma material (Almoughni & Gong
2015). När det gäller kapillärer, hålrummen, mellan fiber/garn har det visat sig att en
minskande area av kapillärer bidrar till att vätska wickar längre sträcka, eftersom en
mindre area ger en högre fart av wicking (Hsieh 1995; Rajagopalan, Aneja &
Marchal 2001). Att kapillärerna i ett fiber/garn inte är av konstant form medför att
vätskan wickar i små hoppande etapper (Kissa 1996). Kapillärernas ojämnheter
bidrar också till att beräkningar med formler som antar kapillärer som symmetriska
cylindriska rör, kan bli felaktiga eller missvisande. Att uppskatta volymen i
hålrummen mellan fibrer i ett garn är komplicerat och Rajagopalan, Aneja &
Marchal (2001) menar att en matematisk modell för att räkna ut wicking i garner
kanske inte är något att sträva efter eftersom hålrummen mellan garnerna borde
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förändras vartefter vätskan flödar igenom. De menar även på att absorption också
kan spela in och få fiber att svälla och förändra utseendet på hålrummen. Ytterligare
problem uppstår när formler inte tar med gravitationens påverkan, ursprungsformeln
från Lucas – Washburn bör därför endast användas för horisontella flöden
(Rajagopalan, Aneja & Marchal 2001; Washburn 1921) eller i de fall där kapillärerna
är mycket små (Washburn 1921). Försök som gjorts visar trots detta, att många
vätskor som wickas i garn ändå följer Lucas - Washburn formel (Perwuelz, Mondon
& Caze 2000).
Enklaste sättet att se hur en vätska förflyttar sig med kapillärkrafter är att antingen
droppa vätska på en yta eller att placera ett wickande material i ett bad av vätska. För
att kunna göra några analyser vid enkel uppställning är förutsättningen att vätskan
har en stark färg (Perwuelz, Mondon & Caze 2000). Exempel på försök som har
utförts av mätning av ofärgad vätska är med hjälp av sensorer som placerats längs
det wickande materialet som känt av temperaturskillnader (Zhu & Takatera 2014)
eller elektrisk kapacitans (Ito & Muraoka 1993). Ytterligare en variant är en
uppställning där ett garn sträcks mellan bommar och ner i vattenbad och synliggörs
med hjälp av två närliggande optiska fibrer (Perwuelz, Mondon & Caze 2000). Den
uppenbara svårigheten med att mäta wicking i ett textilt material är att det kan vara
svårt att se var vätskan befinner sig, och att vätskor många gånger behöver färgas.
Perwuelz, Mondon & Caze (2000) undersökte hur färgämnen påverkade vätskans
egenskaper och gjorde försök där vatten färgats med två olika färgämnen. Vid
testerna kunde inga skillnader hittas gällande kontaktvinkel eller ytspänning.
Hamdaoui och Nasrallah (2015) gjorde ytterligare tester på hur färgpigment kan
påverka vätskans förflyttning och kom fram till resultat som påvisade att wickingens
fart påverkades. Svårigheter i analyser av wicking i ett garn ligger också i att
vätskemängden som wickas upp är relativt liten och att garnet är känsligt för
sträckning. Sträckningen bör därför vara konstant för att analyser ska kunna göras
korrekt (Perwuelz, Mondon & Caze 2000).
Wicking i vertikalt läge skulle kunna jämföras med xylemet hos ett träd,
transportsystemet inuti trädet som förflyttar vatten från trädets rötter till trädets blad
(NE u.å.-b) Vattentransporten i xylemet drivs av tryckskillnader. Ett stort träd med
hundratusentals blad utvecklar därför ett stort undertryck. Vatten rör sig från rötterna
där trycket är högt, till bladen där trycket är lågt. Tack vare förflyttningen sjunker
trycket i rötterna igen, vilket gör att rötterna på nytt kan ta in vatten från marken
runtomkring; ett pågående kretslopp som håller trädet vid liv (Encyclopedia
Britannica 2018; Ohashi-Ito & Fukuda 2014; Ögren u.å.). Vissa lövträd, exempelvis
björkar har förmågan att rengöra sitt xylem med hjälp av osmos5. Det här är en
process som sker tidigt på våren för att förbereda trädet inför nästa växtsäsong.
Under vintern kan xylemet ha frusit och därmed fått “luftproppar” i systemet som
skulle hindra vattenflödet från rötterna till bladen, vilka därför måste rensas bort. Det
här åstadkoms genom att lösta ämnen förflyttas in i trädets xylem. Tack vare osmos
följer vatten med in i xylemet och en vattenpelare stiger inuti systemet och sveper
med sig eventuella “luftproppar” (Ögren u.å.)
Trädets vattenförsörjning liknar ett wickingförlopp i en tråd, men drivs av helt andra
orsaker. Xylemet drivs av tryckskillnader, medan wicking drivs av kapillärkrafter.
När vätskor wickas i ett vertikalt läge avstannar de när gravitationskraften balanserar
upp de krafter som får vätskan att stiga (Kissa 1996; Rajagopalan, Aneja & Marcal
2001; Washburn 1921) det vill säga när hydrostatisk balans uppnåtts (NE u.å.-e). För
wicking i horisontellt läge menade Washburn (1921) att det är svårt att avgöra vilka
5

Transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda
av ett membran som endast släpper igenom lösningsmedlets molekyler. (NE u.å.-c)
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krafter som spelar roll för flödets avstanning, när kapillärerna är mycket små. Ett
antal studier har gjorts där en vätskas förmåga att wicka testas i horisontellt läge
(Almoughni & Gong 2015; Zhu & Takatera 2014) men en diskussion kring
wickingens beteende över längre tid saknas i dessa fall.
Vid flera tillfällen under projektets gång har författarna haft svårigheter att tolka
resultat ur vetenskapliga artiklar, som till exempel när wickingtester utförts i
bomullstrådar och sedan jämförts med tester i polyestertrådar, utan att det förs en
diskussion kring absorptionsförmågan hos en bomullstråd, (Almoughini & Gong
2015; Ito & Muraoka 1993; Zhu & Takatera 2014) vilket ger otydliga resultat. Ett
annat exempel är texter som behandlar påverkan av wicking hos vätskor som färgats,
men utelämnar information om vilka färgämnen som använts (Hamdaoui &
Nasrallah 2015).
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3. MATERIAL OCH METOD
3.1. MATERIAL
3.1.1. MATERIAL TEXTIL KEMISK KRETS
De material som använts för att tillverka en textil kemisk krets redovisas nedan.
Polyeten (PE)

Figur 3, Kemisk struktur för PE

PE är den enklaste uppbyggda polymeren, då den endast består av två kolatomer och
fyra väteatomer. PE kan ses som en familj av polymerer där alla medlemmar har
olika struktur och egenskaper. Exempel på varianter i PE-familjen är
lågdensitetspolyeten, högdensitetspolyeten och polyeten med ultrahög molekylvikt.
Något som är gemensamt för hela PE-familjen är att de har en hög kedjeflexibilitet,
har lätt att kristalliseras och går att köpa till ett relativt lågt pris. PE i rumstemperatur
befinner sig mellan sin smältpunkt och glastransitionstemperatur, vilket ger
kombinationen av både seghet och styrka. (Albertsson 2012) Textilfibern PE tas
fram antingen genom smältspinning, där lösningen extruderas ut i ett kallt vätskebad,
eller genom torrspinning, då med hjälp av xylenlösning. PE produceras både i form
av stapelfiber och kontinuerliga filament. PE-fibern har god resistens mot insektsoch mögelangrepp samt är lika stark i torrt som vått tillstånd. (Encyclopedic
Dictionary of Polymers 2007-b) Tack vare polymerens egenskaper och det låga
priset används PE till allt från plastpåsar (Albertsson 2012) och packmaterial
(Kadolph 2017) till geotextil och utemöbler (Encyclopedic Dictionary of Polymers
2007-b).
Polyester - Coolmax®

Figur 4, Kemisk struktur för PET (Wikipedia u.å.- a)

Polyester, ett namn som används inom textilindustrin för polymeren
Polyetentereftalat (PET) (Albertsson 2012). Polyesterfiber framställs genom
smältspinning och används till bland annat däck, golv och konfektion. PET är slitoch kemikalieresistens samt färglös i sitt naturliga tillstånd. (Encyclopedic
Dictionary of Polymers 2007-a)
I det här projektet används varumärkesskyddade fibern Coolmax®, en polyesterfiber
med trilobalt tvärsnitt, för att få ökad wickingförmåga.
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3.1.2. MATERIAL WICKINGTESTER
De material och materiel som använts i wickingtesterna redovisas nedan:
Stativ (2 st), klämma (3 st) som skruvas fast på stativet, petflaska (33 cl), glasbägare
(40 ml, 250 ml, 400 ml), stållinjal (30 cm), plastlinjal (30 cm), pappersklämmor,
metallskiva (400x30x1 mm), pipett (plast), petriskål6 (9 cm diameter), termometer.
Metylenblått (MB), mjölk, nötblod, olivolja, pedot och syntetisk urin.
MB (Acros Organics, Belgien)
MB är ett färgämne som tillhör gruppen tiazinfärgämnen. Tiazinfärgämnen är en
grupp syntetiska färgämnen bestående av cykliska svavel- och kväveföreningar (NE
u.å.-e) MB används även inom sjukvården, som motgift vid vissa förgiftningar
(WHO 2016). I projektet användes en lösning av MB-pulver i vatten och har varit av
intresse då lösningen har en god synlighet, vilket gör att den varit lätt att följa under
wickingförloppet. I resterande delar av rapporten kommer vätskan kallas MB.

Figur 5, Kemisk struktur för MB (Wikipedia u.å - b.)

Mjölk
Mjölken som använts i projektets wickingtester hade en fetthalt på 3%. Majoriteten
av all mjölk som säljs i livsmedelsbutiker har genomgått separering,
standardisering, pastörisering och homogenisering för att få produkter med bestämd
fetthalt, få bort oönskade bakterier, ge produkten en högre viskositet och jämnare
färg, samt att undvika att mjölkens grädde lägger sig på ytan (NE u.å.-f). Den mjölk
som använts i testerna innehåller fett, protein, kolhydratet och ett stort antal tillsatta
vitaminer (Arla Foods 2017). För att mjölken skulle synas i wickingtesterna
blandades den med MB, här användes en koncentration om 1g MB/l mjölk. Mjölken
som blandades med MB kommer kallas för mjölk i resterande delar av rapporten.

Figur 6, ett exempel på när mjölk blandad med MB pipetteras in i Coolmax®-fibern för att
påbörja wicking.

6

En flatbottnad, rund skål med lock med överhängande kant (NE u.å.-g)
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Nötblod
De huvudsakliga beståndsdelarna i blod är plasma och blodceller. Plasma består till
största del av vatten och protein och av blodcellerna är majoriteten röda blodkroppar.
Med hjälp av centrifugering kan plasman separeras från blodcellerna. (Christensen
2012) I nötblod är sammansättningen ca 65% plasma och 35% blodkroppar som
tillsammans innehåller 80,9% vatten, 17,3% protein, 0,23% fett, 0,07% kolhydrater
och 0,62% mineraler (Duarte, Simoes & Sgarbieri 1999). Blodets huvudsakliga
funktion är att transportera ämnen runt om i kroppen, framförallt syre. Reglering av
kroppens vätskebalans är en annan viktig uppgift. (Christensen 2012)
Olivolja
Olivolja är en vegetabilisk olja som framställs ur olivträdets frukt. Flera olika
kvaliteter fås fram och endast den olja av högst kvalitet används till matlagning. Olja
av sämre kvalitet används istället till exempelvis tvåltillverkning. (NE u.å.-h) En oliv
innehåller i genomsnitt 50% vatten, 1,6% protein, 22% fett, 19% kolhydrater, 5,8%
cellulosa och 1,5% mineraler (aska). Andra viktiga beståndsdelar är pektin, pigment
och organiska syror. (Dimitrios 2016)
PEDOT - Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (H.C. Starck, Tyskland)
PEDOT är en ledande polymer som framställs genom oxidation av monomeren 3,4ethylenedioxythiophene (EDOT) (Se figur 7 för kemisk struktur). EDOT är
trögflytande och färglös. Utförs däremot oxidation av EDOT i rumstemperatur med
lämpligt oxidationsmedel, fås en mörkblå, vattenbaserad dispersion: PEDOT (Se
figur 7 för kemisk struktur). PEDOT kommer fortsättningsvis skrivas med gemener,
pedot.

Figur 7, vänster, kemisk struktur för EDOT (Wikipedia u.å - c). Höger, kemisk
struktur för PEDOT (Wikipedia u.å.- d)

Syntetisk urin
Syntetisk urin kan enligt SS-EN ISO 9073-8 (SIS 1998) blandas med en
saltkoncentration på 9 g/l. I projektets wickingtester blandades destillerat vatten med
koksalt (NaCl), som sedan blandades med MB i en koncentration av 1 g/l. Urinet
blandades med MB för att skapa en synlighet av vätskan i testerna. Urin blandat med
MB kommer genomgående kallas för urin i rapporten. Innehållet i verklig urin
varierar kraftigt, eftersom urinbildning är en del av njurarnas uppgift att reglera
balansen mellan salt- och vattenmängd i kroppen. Urin kan även transportera ut
skadliga ämnen från kroppen, exempelvis läkemedelsrester eller överflödig glukos.
(Christensen 2012)
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3.2. METOD
Den metod som använts för att tillverka en textil kemisk krets, samt hur
genomförda wickingtester och mätningar gjorts, redovisas nedan.

3.2.1. VÄVNING
För att ta fram alla prover användes en jacquardvävmaskin (DORNIER HTVS8/J,
Lindauer DORNIER, Tyskland) utrustad med ett harnesk (Stäubli 97624A-01,
Stäubli Faverges, Switzerland) på 840 krokar à 5 svängar (31,8 cm vardera, cirka
150 cm totalt) och en varptäthet på 26,4 trådar/cm.
Varpen bestod av 4200 trådar, varav 48 stycken var vätskeledande (Coolmax®
48/78/2 dtex (INVISTA™) Contifibre, Italien) och resterande hydrofoba trådar i
polyeten 0.17 mm, Colorific Monofil, Tyskland). De två yttersta svängarna användes
inte på grund av maskinens vassa breddhållare, vilket gav tre användbara svängar att
mönstra på. Väften bestod även den av polyeten och Coolmax® (med samma
garnnummer och tillverkare som ovan), inslagen gjordes med en täthet på 12
trådar/cm
För att ta fram ett mönster till jacquardmaskinen krävs att flera steg gås igenom i
programvaran ©ScotCad Textiles Limited 2014, UK (Artwork, Base Weaves,
Jacquard Designer och Jacquard Looms). Garnrullning av varpgarnet till koner
gjordes med en korsrullmaskin (Simet, Rubeira (RE) Italien) inför varpning med
konvarpa (Schlafhorst, Tyskland). Både Garnrullning och varpning gjordes i
vävlabbet på Textilhögskolan.

Figur 8, Vänster: Jacquardmaskinens ordinarie varpbom, plus den extra varpbommen som
bestod av Coolmax®-trådar till tre svängar i maskinen.
Höger: Närbild på väven som producerar det som genomgående i rapporten kallas för ”bitar
med raka kanaler”.

Provbitarna som vävdes fram var antingen med ”raka kanaler” eller med möjlighet
till styrning. Bitarna med ”raka kanaler” var en väv bestående av polyeten,
monofilament i både varp och väft, med endast två tättliggande varptrådar utbytta
mot två Coolmax®-trådar. I provbitarna tänkta för styrning var det polyeten,
monofilament och Coolmax®-trådar i både varp och väft, där Coolmax®-trådarna
utgjorde kanalerna där vätskan kunde förflytta sig. Bitarna tänkta för styrning hade
även flotteringar som var tänkta att fungera som stopp för wickingen och därmed
kunna styra vätskan i önskad riktning.
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3.2.2. FILMANALYS
Majoriteten av alla tester som genomförts fotades med hjälp av mobiltelefon fäst på
stativ (Linocell Tripod, Kjell & Company) för stabilare bild. För att få önskat antal
bilder med önskat intervall, användes appen Lapse It, PRO-version (både för
Android och iPhone) inställd på 720 pixlars upplösning. (för att få 720 pixlars
upplösning krävdes PRO-versionen för 35 kr). Bilder togs med två sekunders
intervall under testets tre första minuter. Därefter ställdes appen om till att fota en
gång per minut i 57 minuter. Totalt fotades 60 minuters material för varje rak bit.
Därefter lades fotona upp på projektets Google Drive, där fotona sedan analyserades
okulärt. Varje bild med tillhörande klockslag noterades i ett Excelblad för att kunna
användas som dataunderlag för grafer och diagram.
Testerna för avbruten wicking, pausad wicking och styrning av vätskan
dokumenterades med samma hjälpmedel som ovan, men med två sekunders intervall
i upp till 10 minuter. Därefter avslutades fotograferingen.

3.2.3. WICKINGTESTER
Wickingtester har genomförts i flera omgångar (“slasktester”, wicking i bitar med
raka kanaler, pausad wicking, avbruten wicking, styrning av vätskan och test med
olivolja) och med olika syften. Allra först genomfördes så kallade “slasktester”, där
alla vätskors förmåga att wicka testades i raka kanaler (se figur 8, höger) I både
“slasktester”, raka kanaler, pausad wicking, avbruten wicking och test med olivolja
har bitar med raka kanaler använts. I försöken där vätskan försökte styras användes
de bitar som skapats med flotteringar för att styra vätskan i önskad riktning. Tester
genomfördes både i horisontellt och vertikalt läge (se figur 9).

Figur 9, Vänster: horisontell metod uppbyggd med wellpapp för att komma upp i rätt höjd
och stativet upphöjt ytterligare för att få bilder ovanifrån. Höger, vertikal metod där
provbiten istället placerades i en petriskål och tilläts wicka därifrån.

Några av vätskorna behövde blandas och/eller spädas innan wickingtester kunde
genomföras. Nedan redovisas vilka koncentrationer och spädningar som användes.
MB, 1 g/l (MB i pulverform löst i vatten)
Urin, 9 g salt/l (salt löst i vatten, blandat med MB löst i vatten)
Både mjölk och urin blandades med metylenblått för att synas i analysen, en
koncentration av MB på 1 g/l användes även här. Pedot späddes till en koncentration
av en tredjedel vatten och två tredjedelar pedot. Inför varje test noterades vätskans
temperatur samt temperatur och luftfuktighet i rummet.
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3.2.3.1. Wicking i bitar med raka kanaler - 60 minuter
Wickingtester genomfördes på provbitar med raka kanaler i storlek 400 x 45 mm.
De vätskor som testades var MB, mjölk, nötblod, olivolja, pedot och urin. För varje
vätska utfördes tre replikat i vertikalt läge och tre replikat i horisontellt läge. Syftet
med testerna var att undersöka vätskornas förflyttning över tid.
3.2.3.1.1. Tester i vertikalt läge.
En metallinjal (30 cm) monterades ovanpå en provbit med hjälp av pappersklämmor.
Linjalen placerades parallellt med Coolmax®-tråden på ett avstånd av 2 mm från
tråden. Provbiten placerades så att wickingen påbörjades i höjd med linjalens nolla.
Därefter placerades provbit och linjal i vertikalt läge ståendes i en petriskål med hjälp
av stativ och klämma. Framför provuppställningen placerades en mobiltelefon i ett
stativ (se figur 9). Testet startades genom att 25 ml vätska hälldes upp i petriskålen
och Coolmax®-tråden tilläts börja wicka.
3.2.3.1.2. Tester i horisontellt läge
Provbitarna till de horisontella testerna klipptes rent på en kortsida, så att en cm
Coolmax®-tråd och närmast liggande monofilament stack ut fritt. En provbit fästes
mellan en plastlinjal (30 cm) och en metallskiva (400x30x1 mm) med hjälp av
pappersklämmor. Linjalen placerades så att Coolmax®-tråden hamnade ungefär 2
mm från linjalens kant och i samma höjd som linjalens nolla. Provbit, linjal och
metallskiva placerades ovanpå en upphöjning i wellpapp. En petflaska (33 cl) med
avtagen botten och hål i korken fästes upp-och-ned i ett stativ med en klämma. Under
petflaskan placerades en glasbägare á 250 ml. Därefter hälldes 200 ml vätska i
petflaskan och droppning startade. Framför provuppställningen placerades en
mobiltelefon i ett stativ. Testet startades genom att provbitens första cm fördes in
under droppställningen (se figur 10).

Figur 10, Närbild på droppställningen i horisontellt läge. Det som syns på bilden är den
nedre delen av PET-flaskan som är placerad upp-och-ned med ett litet hål i korken.

3.2.3.2. Pausad wicking
Under denna testomgång undersöktes möjligheterna att pausa en påbörjad wicking
och om möjligt även starta den igen. För att ta reda på det, gjordes försök att pausa
wickingen med tre olika metoder. Tester gjordes i provbitar med raka kanaler, med
MB som enda vätska. Först testades att använda en slangklämma (se figur 11) som
ventil (tre replikat), därefter knöts istället en tråd av polyeten runt Coolmax®-tråden
(tre replikat). Som tredje variant skapades en ögla med hjälp av en knappnål (se figur
15

11) (sex replikat). Tester med öglor utfördes i vertikalt och horisontellt läge i med
samma uppställning som tidigare beskriven uppställning. Öglor bildades med hjälp
av knappnål på avstånden 1,5 cm, 5,5 cm och 9,5 cm från provbitens början. Varje
ögla drogs ut till en höjd på 2 +/- 0,5 mm. En minut efter att vätskan wickat upp till
en ögla slätades öglan ut genom att, vid de första två öglorna, dra i öglan ovanför
och vid den sista dra i Coolmax®-tråden i slutet av provbiten. Efter genomförda
tester beräknades även de olika kurvornas riktningskoefficient (k-värde), detta för
att kunna jämföra kurvornas lutning efter varje paus.
För att ta fram en linjes k-värde används ekvation (4).
𝑘=

𝑦1 −𝑦2
𝑥1 −𝑥2

(4)

Figur 11, Vänster: Den slangklämma som användes för att försöka pausa vätskeflödet.
Höger: En ögla skapad med hjälp av knappnål.

3.2.3.3. Avbruten wicking
Frågorna som ställdes inför den här omgången med tester var huruvida en kort tråd
som wickar börjar droppa när vätskan nått motsatt ände? Och om en längre tråd som
placeras i horisontellt läge under droppställningen (se figur 10) klipps itu där vätskan
redan passerat, börjar det droppa där biten klipps itu?
För att få svar på frågorna genomfördes tester i två omgångar: i den första omgången
hölls en 2 cm lång bit i horisontellt läge för att sedan pipetteras med vätska och i
omgång två användes en längre bit som lades i horisontellt läge under
droppställningen för att sedan klippas itu, 4 cm från startpunkt, när vätskan passerat
med två centimeters marginal. MB var den enda vätska som användes i denna
testomgång.
3.2.3.4. Styrning av vätskan
I det här projektet har maskinvävda provbitar med olika bindningar och flotteringar
tagits fram, (se avsnitt 3.2.1.) detta för att kunna få en bättre repeterbarhet än med
handvävda bitar som använts i tidigare examensarbeten. I det här avsnittet testades
de maskinvävda bitarnas förmåga att leda vätska i önskad väg. De vägar som
användes var en “kam” och en “trappa” (se figur 12)
Vertikalt test: Provbiten doppades ned i en petriskål fylld med MB och hölls därefter
stilla i 4 minuter.
Horisontellt test: Provbiten hölls i horisontellt läge över en uppsamlingsbägare,
därefter pipetterades MB i Coolmax®-trådens ände kontinuerligt under 4 minuter.
MB var den enda vätskan i detta test.
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Figur 12, Vänster: visar det som kallats en kam-liknande väg. Höger: visar det som kallats
för en ”trappa”. Kanalen tänkt för transport av vätska, visas med hjälp av en svart
markerad väg. Flotteringarna (stoppen) visas med hjälp av de grå strecken. Det bruna
rutnätet motsvarar PE-väven.

3.2.3.5. Tester med olivolja
Då olivolja har en svagt gul färg, var den svår att se i wickingförloppet, därför
genomfördes testerna med olja på ett förenklat tillvägagångssätt. Tre replikat gjordes
i både horisontellt och vertikalt läge, sex försök totalt. Provbiten pipetterades med
eller doppades i vätska under 10 minuters tid, därefter förflyttades biten till ett
hushållspapper där oljans fukt gjorde ett avtryck som sedan kunde mätas med linjal.

3.2.4. MÄTNINGAR AV VÄTSKORS EGENSKAPER
Mätningar av densitet, ytspänning och viskositet har genomförts för att kunna
analysera vätskornas likheter och skillnader.
3.2.4.1. Densitet
För att få fram de olika vätskornas densitet mättes 20 ml av varje vätska upp i en
graderad cylinder som sedan vägdes. Vikten noterades i mg, för att sedan omvandlas
till kg. Den här processen upprepades tre gånger för respektive vätska. Med hjälp av
varje vätskas tre replikat togs medelvärden för vikten fram.
Densitet = vikten/volymen, där volymen noterades i liter, vilket är detsamma som
dm3.
3.2.4.2. Ytspänning
Mätning av ytspänning gjordes med hjälp av en Theta Optical tensiometer
(Attension, Biolin Scientific) (se figur 13) och tillhörande programvaran attension
(Biolin Scientific). Varje enskild vätska placerades i en sprutliknande behållare (10
ml) (se figur 13) som med hjälp av tryck leder in vätskan genom en tunn plastslang
fram till “nålen” i maskinen. “Nålen” är ett ihåligt metallrör (ca 1 mm i diameter).
När testet startades, tryckte maskinen vätskan genom slangen och ut i nålen tills en
droppe bildades. Hela processen filmades av kameran i maskinen och redovisades
med både foton och mätvärden i programvaran. Minst tre replikat (tre droppar)
genomfördes med varje vätska, beroende på ofullständiga resultat på vissa vätskor
genomfördes fler replikat på vissa vätskor.

17

Figur 13, Vänster: Maskinen Theta Optical tensiometer som användes för att mäta
ytspänning hos alla provvätskor. Höger: Vätskebehållaren som rymmer 10 ml

3.2.4.3. Viskositet
Mätningar av vätskornas viskositet gjordes med hjälp av en Brookfield DV-I +
Viscometer (VWR International). Maskinen mäter digitalt vilken kraft som krävs
för att rotera en spindel i vätskan. Vid start av ett test fördes spindeln ner i en
vätska i en glasbägare á 250 ml och tilläts rotera i en minut innan avläsning.
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4. RESULTAT
Resultatet presenteras i samma följd som ovanstående metodavsnitt.

4.1. VÄVNING
Resultatet av vävprocessen gav en jämn väv med hög reproducerbarhet. De vävda
provbitarna som togs fram var enkla bitar med raka kanaler samt två varianter av
provbitar där vätskan kunde styras. Styrningen var tänkt antingen i form av en kam
eller en trappa (se figur 12). Däremot verkar maskinvävningen ha resulterat i en vara
med hårdare spända flotteringar, jämfört med tidigare handvävda provbitar.

4.2. WICKINGTESTER
Inför wickingtesterna konstruerades två olika uppställningar, en för tester i
horisontellt läge och en för tester i vertikalt läge. Då de testuppställningar som
påträffats i litteraturen inte uppfyllde kraven för detta projektets tester fick olika
metoder provas innan slutresultatet uppnåddes. Viktiga parametrar för
wickingtesterna i detta projekt var att provbitarna hade möjlighet att vara i samma
läge/position i 60 minuter. Provbitarna behövde vara i kontakt med den testade
vätskan under hela testtiden och det behövde finnas en så pass stor mängd vätska att
den inte riskerade att ta slut. Utöver detta krävdes att Coolmax®-trådarna inte kom
i kontakt med någon bakomliggande yta (för att förhindra att ingen annan yta
påverkade wickingen) samt att testerna behövde kunna fotas under 60 min.
Metoderna som togs fram till de båda uppställningarna fungerade väl.

4.2.1.Wicking i raka kanaler - 60 minuter
Resultatet från wickingen i provbitar med raka kanaler visar att samtliga vätskor kan
wickas i Coolmax®-tråden. Nedan redovisas resultatet för Urin i horisontellt (figur
14) och vertikalt läge (figur 15) under testets första tre minuter, den tid som varit
mest händelserik för alla vätskor som testats.

Figur 14, Urin i horisontellt läge, tre replikat, testernas första tre (3) minuter.
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Figur 15, Urin i vertikalt läge, tre replikat, testernas första tre (3) minuter.

Som ovanstående grafer visar förflyttade sig Urin 110 mm (vertikalt) respektive 160
mm (horisontellt) på tre minuter. Dessutom kan det konstateras att alla replikat följer
varandra med liten spridning.
Nedan (figur 16 och 17) redovisas testernas totala längd á 60 minuter uppdelade i
horisontellt och vertikalt läge. Fem vätskor presenteras.

Figur 16, Resultat av horisontella tester under 60 minuter. Medelvärden av varje vätskas tre
replikat.
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Figur 17, Resultat av vertikala tester under 60 minuter. Medelvärden av varje vätskas tre
replikat.

Som ovanstående figurer visar, förhåller sig de olika vätskorna på liknande sätt till
varandra, oberoende horisontellt eller vertikalt läge. En procentuell jämförelse
mellan horisontellt och vertikalt läge inom respektive vätska ger följande resultat:
MB i vertikal riktning tog sig 47% av MB i horisontell riktning, mjölk i vertikal
riktning tog sig 73% av mjölk i horisontell riktning och urin i vertikal riktning tog
sig 54% av urin i horisontell riktning. Olivolja (se tabell 2) i vertikal riktning tog sig
95% av olja i horisontell riktning, nötblod i vertikal riktning tog sig 5% längre än i
horisontell riktning och pedot tog sig lika långt i både vertikal och horisontell
riktning.
4.2.1.1.Statistisk analys av uppmätta sträckor
Med hjälp av Microsoft Excel har medelvärden och sanna medelvärden med 95%
konfidensintervall för vätskornas maximalt wickade sträckor i horisontellt och
vertikalt läge beräknats. Resultatet presenteras i figur 18 och 19.
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Figur 18, Horisontellt läge, skattade medelvärden med felstaplar. Beräknat med ett 95%
konfidensintervall.
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Figur 19, Vertikalt läge, skattade medelvärden med felstaplar. Beräknat med ett 95%
konfidensintervall.

Alla vätskors enskilda resultat kan ses i bilagorna I till X.
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4.2.2.Pausad wicking
Försöket då en slangklämma användes som ventil resulterade i att vätskan inte
stoppades utan i långsamt tempo tog sig igenom slangklämman och sedan vidare i
Coolmax®-tråden. Liknande resultat framkom
då en knut istället knöts runt den wickande
tråden. I ett av de tre replikaten avstannade
vätskan helt för att sedan manuellt släppas på
igen. Där fanns istället problemet att det var svårt
att knyta upp knuten. Bäst resultat uppnåddes i
de vertikala testerna där öglor skapades med
hjälp av en knappnål. En sådan ögla gjorde att
trådens wickande förmåga upphävdes, men var
lätt att ge tillbaka genom att dra/släta ut öglan
igen. När tråden återgivits sin ursprungliga
sträckning återupptogs wickingen igen.
Resultatet av wickingtest med paus, med hjälp av
öglor syns i figur 20 (verkligt wickingförlopp)
och 21 (graf över wickingförloppet). Tester
gjordes även med öglor som stopp i horisontellt
läge, men där räckte inte öglorna som stopp för Figur 20, högra provbitens
wicking pausas med hjälp av en
wickingen. Vätskan stannade upp i några
ögla.
sekunder men fortsatte sedan wicka igenom
öglan.

Figur 21, Wicking med paus (öglor skapar pauserna). Sex (6) replikat som motsvarar prov
1-6 som wickar och pausas vid tre (3) tillfällen. + ett jämförelseprov som wickat utan paus.
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Tabell 1, Översikt för de sex replikatens riktningskoefficient (k-värde) efter varje
paus, samt k-värdet för startsträckan i jämförelsekurvan.
k-värde efter:

prov 1 prov 2 prov 3 prov 4 prov 5 prov 6 spridning

2 sekunder (0-2 s) 7,5

3,5

7,5

8

5,5

5

4,5

första pausen

5,5

6

6,5

6

5,5

4

2,5

andra pausen

2,5

2,75

2,25

2,75

3,5

2,5

1,25

tredje pausen

1,5

1,75

2,25

2

2

2

0,75

k-värde för jämförelseprovets startsträcka 0 - 2 s: 10
k-värde för jämförelseprovets startsträcka 0-4 s: 7

Ovanstående tabell visar att det finns vissa likheter mellan de sex olika replikaten i
varje start. Efter första pausen ligger alla replikat på ett k-värde mellan 4 och 6,5,
men fem av proven visar en större enhetlighet och prov 6 är det enda replikatet som
“sticker ut”. Efter andra pausen har k-värdet sjunkit genomgående, trots detta syns
fortfarande likheter mellan replikaten. Efter tredje pausen har k-värdet sjunkit
ytterligare, denna gång inte genomgående då till exempel prov 3 har samma k-värde
efter både andra och tredje pausen. Jämförelsekurvans k-värde kan beräknas till 4,
under de första 4 sekunderna. Det är endast prov 6 som visar på exakt samma kvärde, övriga replikat har en högre fart efter första pausen, respektive en lägre fart
efter andra och tredje paus. En enhetlig slutsats kan ännu inte dras, men det som kan
konstateras är att det syns tydliga likheter. Trotts paus av wickingen uppnår vätskan
snarlik maximal längd, efter relativt lika lång tid.

4.2.3. Avbruten wicking
Resultatet i de avbrutna wickingtesterna var att ingen vätska droppade och/eller
läckte ut i motsatt ände eller vid klippning. Wickingen avstannade när Coolmax®tråden tog slut.

4.2.4. Styrning av vätskan
Resultatet av tester där vätskans flöde försökte styras var att det uppstod relativt stort
läckage i oönskad riktning, på grund av flotteringarnas spändhet (figur 22). De
maskinvävda proverna hade gett en för hård spänning i flotteringarna för att de skulle
fungera som stopp. Däremot gavs ett bättre resultat då flotteringarna hade bearbetats
och nästintill dragits ut ur väven. Läckage i oönskad riktning undveks då och vätskan
wickades sin fulla längd i önskad riktning.
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Figur 22, Vänster: önskad väg för vätskan. Höger: verklig förflyttning av vätskan, vilket visar
på ett läckage ut i oönskade vägar.

4.2.5. Tester med olivolja
Resultatet av testerna med olivolja genomfördes utan att filmas, detta på grund av
vätskan nästan saknar färg och därför inte syns tillräckligt för att analyseras okulärt
efter fotografering. Försök gjordes att färga oljan med MB men det löste sig inte.
Här gjordes istället mätning med linjal efter genomfört test, vilket ger ett ungefärligt
resultat, se tabell 2. Det som kan sägas om resultatet är att olivolja wickar, men en
exakt längd kan inte fastställas med säkerhet.
Tabell 2, Mätresultat från test med olivolja efter 10 minuters wicking. Resultatet är
uppmätt på ett hushållspapper där oljan lämnat ett fuktavtryck.
prov sträcka (mm) ± 1 mm
horisontellt
läge

vertikalt läge

1

43

2

45

3

44

1

44

2

41

3

42
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4.3. MÄTNINGAR
De mätningar som genomförts, (densitet, ytspänning och viskositet) redovisas nedan
i tabell 3 tillsammans med övriga sammanställda resultat. En statistisk översikt av
mätvärdena av vätskornas ytspänning finns redovisade i bilagorna XI - XVI
Tabell 3, Sammanställning av mätvärden och resultat, uppdelad på respektive
vätska. Medelsträckorna är beräknade utifrån de tre replikaten inom respektive
vätska och riktning. Utifrån hela tabellen markera även högsta och lägsta
uppmätta värdet.
MB

Mjölk

Nötblod

Olivolja

Pedot

Urin

Densitet (kg/dm3)
±0,05 kg/dm3

0,926

0,965

1,038

0,809

0,939

0,938

Ytspänning
(mN/m) ±
0,01mN/m

68,61

48,85

57,06

36,27

67,28

45,50

5,0

10,4

20,5

75,0

10,0

6,0

Viskositet (mPa·s)
± 1 mPs
Kontaktvinkel

En egenskap som vore önskvärd att redovisa, men som inte
kunnat mätas på grund av begränsad utrustning till aktuell
maskin (Theta Optical tensiometer).

Lufttemperatur
aktuell dag (℃) ±
0,5℃

21,7

20,9

21,7

21,2

20,3

21,4

Vätskans
temperatur (℃) ±
0,5℃

22

20

22

22

22,5

23

Luftfuktighet
aktuell dag (%) ±
0,5%

39

43

39

39

44

49

Medelsträcka,
horisontellt (mm)

265

109

39

44

47

246

Medelsträcka,
vertikalt (mm)

130

80

41

42

47

133

Medelfart under
testets första 10
sekunder,
horisontellt (mm/s)

4,63

4,75

3,65

mätvärde
saknas

3,14

6,57

Medelfart under
testets första 10
sekunder, vertikalt
(mm/s)

5,89

4,57

2,61

mätvärde
saknas

2,46

5,64
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5. DISKUSSION
5.1. WICKINGTESTER
Wickingtesterna i det här projektet har utförts i en och samma typ av väv men med
olika vätskor. Valet av vilka vätskor som skulle användas baserades på tänkta
användningsområden för ett LiW, men även på att vätskorna skulle ha olika
beståndsdelar och egenskaper, så som viskositet, ytspänning och densitet. Blod, urin,
vatten och mjölk är alla vätskor där det redan idag finns ett behov av analys (Nilghaz
et al. 2016; Ma et al. 2017). För att få en variation i vätskornas sammansättning,
valdes även olivolja och pedot. De tidigare nämnda vätskorna består till stor del av
vatten, till skillnad från oljor. Att valet föll på just olivolja, var med förhoppning om
att olivoljans färg skulle vara tillräckligt stark för att synas i väven. Pedot valdes
utifrån aspekten att det är en ledande polymer, löst och utspädd i vatten, vilket skulle
kunna öppna upp för ytterligare möjligheter gällande användningsområden för LiW
som produkt. Pedot används vanligen som beläggning av textilier (Karlsson &
Söderlöv 2016). Att använda sig av wicking för att få pedot in i fibern, skulle kunna
fungera som ett alternativ för att uppnå liknande egenskaper som vid beläggning,
såsom elektroaktiva membran, värmegenerering och kemiska sensorer (Bashir,
Naeem, Skrifvars & Persson 2014). I efterhand kan det konstateras att det varit av
intresse att undersöka ett bredare spektrum av vätskor, vätskor med andra
egenskaper, för att få ett bättre underlag för framtida forskning och eventuellt få en
större spridning i resultaten.
Alla wickingtester i bitar med raka kanaler (á 60 minuter) analyserades genom att
titta på fotografierna från testet, en bild i taget, motsvarande två sekunders
förflyttning. Den övergripande slutsatsen som kan dras från testernas utfall är att
samtliga vätskor har en förmåga att wicka i Coolmax®-tråden i den studerade väven,
utan att läcka ut i monofilamentet. Maximal uppnådd wickad sträcka samt den
initiala medelfarten skiljer sig mellan de olika vätskorna. Nötblod, olivolja och pedot
var de vätskor som wickade kortast sträcka och de höll sig alla kring 40 mm.
Gemensamt för dessa vätskor är också att deras wickade sträckor inte skiljer sig
nämnvärt mellan horisontellt och vertikalt läge, skillnaden var som mest två
millimeter för blod och olivolja. Ytterligare en gemensam faktor för denna grupp av
vätskor är att de hade den lägsta initiala hastigheten, här saknas dock mätvärde för
olivoljan då de testerna genomfördes med en annan metod.
För att försöka kunna dra slutsatser om varför vätskor wickar olika mättes densitet,
ytspänning ock viskositet. Alla sex vätskors densitet visade sig ligga inom ett relativt
litet område (mellan 0,809 - 1,038 kg/dm3), medan vätskornas ytspänning och
viskositet visar på större skillnader. Nötblod och pedot har båda en förhållandevis
hög ytspänning, medan olivolja har den lägst uppmätta. Den uppmätta viskositeten
för nötblod, olivolja och pedot visade tre helt skilda värden, där olivoljan har den
högsta viskositeten. För denna grupp vätskor går det således inte att se några direkta
kopplingar mellan ytspänning och/eller viskositet och maximalt wickad längd. De
vätskor som wickades längst var MB och urin, båda med en hög initial hastighet och
låg viskositet men med skillnader i värdet för ytspänning. Till skillnad från den grupp
vätskor som wickades kortast, skiljer sig den uppnådda längden mellan horisontellt
och vertikalt läge relativt mycket för MB och urin. De horisontella testerna uppnådde
en sträcka runt 250 mm medan de vertikala stannade omkring 130 mm. Mjölkens
mätvärden höll sig i de flesta mätningar mellan de andra två grupperna. Vid
mätningarna av vätskornas viskositet visade sig mjölken vara ungefär lika viskös
som pedot, men vätskorna liknade inte varandra i maximalt wickade sträckor.
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Varför det finns skillnader är svårt att fastställa, men vissa mönster går att se. De
vätskor som wickar längst i vertikalt läge wickar även längst i horisontellt läge och
tvärtom. Dock skiljer sig MB lite från mängden, vilket kan bero på att ett av testen i
horisontellt läge fick ett annorlunda utfall, av okänd anledning. Ytterligare mönster
som kan ses är att av de vattenbaserade vätskorna fick de med lägre densitet en längre
wickad sträcka, medan de med högre densitet wickade kortare sträckor. Olivoljan,
som har den lägsta densiteten, betedde sig istället tvärtom och hörde till gruppen
vätskor som wickade kortast. Skillnaden mellan vätskornas densitet är dock som
tidigare nämnt, väldigt liten. Något som också bör tilläggas är att olivoljans värden
är uppmätta efter endast 10 minuter, istället för 60 minuter som övriga vätskors
resultat. Men eftersom i stort sett alla vätskor har avstannat efter 10 minuter eller
endast wickar några millimeter extra efter den tiden bedömdes det ändå som rimligt
att göra jämförelser med olivoljans värden.
Genom att bara titta på vätskors ytspänning och viskositet kan inga direkta samband
med wickad längd eller initial fart hittas. Utifrån Figur 19 och 20 kan det utläsas att
de vätskor som i förhållande till sin wickade sträcka hade störst konfidensintervall,
och där av osäkerhet kring sanna medelvärdet, var MB och blod. Pedot var den
vätska vars konfidensintervall blev minst och är därav den vätska vars skattade sanna
medelvärde kan fastställas med störst säkerhet. Enligt Lucas-Washburns formel har
ett kapillärt flöde en initialt hög fart som med tiden avtar och blir lägre (Washburn
1921). Utifrån Figur 19 och 20 kan det utläsas att samtliga vätskor följer formeln vid
start, då de har en initialt hög fart som sedan avtar. Samtliga vätskor avstannade dock
helt, vilket motstrider Lucas-Washburns formel. De utförda testerna har visat att
wicking för samtliga vätskor avstannar, eller endast förflyttar sig fåtal millimetrar,
efter 5 minuter. För att kunna dra mer konkreta slutsatser om varför olika vätskor
wickar olika, krävs mer data, exempelvis över vätskors kontaktvinkel mot garnet.
Vad som kan utläsas ur resultatet, förutom att samtliga vätskor har olika
wickingförmåga, är att en vätska med högre initial fart verkar ge upphov till en längre
wickad sträcka.
I de tester då wickingen pausades med hjälp av små öglor på Coolmax®-tråden kan
stora likheter ses i grafen (figur 22) mellan varje ny start, sekund 0, 55 och 140 och
jämförelsekurvans startsträcka. Varje ny start visar på liknande tendenser i fart som
om det vore en helt ny kurva. Det som skiljer dem åt är att den tid som farten är
snabbt ökande (vätskan accelererar), minskar efter varje ögla. Som tidigare nämnts
är farten enligt Washburn (1921) högst i början av ett kapillärt flöde, vilket även här
verkar stämma. Att det överhuvudtaget gick att pausa wickingen är ett spännande
utfall. Det kan vara en början på att i framtiden kunna skapa ventiler i ett LiW.
Testerna med pausad wicking ledde också till upptäckten att vätskorna i de olika
replikaten uppnådde relativt lika maximal längd, inom samma tidsperiod som ett test
utan paus. Det kan tyda på en lag om maximal upnådd sträcka.
Utöver testerna av MB, mjölk, nötblod, olivolja, pedot och urin gjordes även ett
mindre test med mänskligt blod. Detta försök gjordes endast som ett mindre
experiment eftersom tillgången på provvätska var begränsad. Experimentet gjordes
genom att med kapillär provtagning, “stick-i-fingret”, droppa blod på en provbit som
hölls i vertikalt läge. En droppe blod wickade en sträcka på 25 mm och när blodet
tilläts droppa i 60 sekunder nåddes en sträcka på 53 mm, vilket kan jämföras med
nötblodets medelsträcka efter 60 sekunder på 34 mm och total uppnådd sträcka på
39 mm, i horisontellt läge. Mänskligt blod verkar således wicka längre och med
högre fart än nötblod.
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5.2. TEXTILKEMISK KRETS OCH LiW
Under arbetets gång har det reflekterats kring väven, trådarna i väven och den
spänning som finns i varp- och väftriktning. Efter genomförda tester där styrningen
av vätskan testades (se avsnitt 3.2.3.4) kunde det konstateras att hur hårt trådarna är
spända har stor betydelse för om wickingen stannar eller fortsätter. I de maskinvävda
prover som använts blev flotteringarna en aning för hårt spända, vilket gjorde att de
tänkta stoppen i den textila kretsen inte fungerade, utan släppte igenom vätskan och
skapade ett oönskat läckage (se figur 22). Något som skulle kunna vara ett alternativ
är att antingen försöka minska spänningen i vävmaskinen eller att undersöka om det
finns något alternativt garn som kan användas för de vätskeledande partierna, som
har en lägre wickingförmåga än Coolmax®-tråden och därför inte wickar igenom de
spända flotteringarna.
Ytterligare ett test där väven och trådarnas spänning har varit av betydelse är de tester
där wickingen pausats med hjälp av en ögla. Bitarna klipptes från start till samma
längd, men har bearbetats under testomgången för att få vätskan att fortsätta wicka.
Öglan har slätats ut genom att en dragning högre upp i den wickande tråden har
gjorts, detta kan med stor sannolikhet ha gett olika spänning i olika bitar beroende
på hur stor kraft som användes vid de olika “utslätningarna”. För att “utslätningarna”
skulle utföras på så likartat sätt som möjligt i alla replikat, genomfördes alla replikat
av samma person. Även om skillnaden i spänning bör ha påverkat, syns det inga
konkreta skillnader i de grafer (figur 21) som redovisar resultatet av aktuell
testomgång. De sex olika replikaten har till och med mycket likartade kurvor.
Antingen betyder de likartade kurvorna att parametern kapillärernas storlek inte har
så stor betydelse eller så har kapillärerna inte ändrat sig i storlek och/eller form av
den pålagda kraften (i ”utslätningarna”) till den grad att det har påverkat
wickingförmågan.
Det har genomförts försök av wicking med paus även i horisontellt läge, men utan
lyckat resultat. Att det inte fungerade i horisontellt läge kan troligen bero på att
gravitationens påverkan har mindre betydelse än i vertikalt läge och ger därför inte
samma påverkan. Vätskan fortsätter alltså förbi förpreparerad ögla/paus, möjligtvis
sker passagen förbi öglan i ett något lägre tempo än övrig del av tråden, men det
uppstår ingen paus. Det hade kunnat vara intressant att genomföra ytterligare försök
där öglan mer liknar en flottering, detta för att med större säkerhet kunna fastställa
om det är öglans utformning eller läget (horisontellt/vertikalt) som påverkar att
ovanstående försök inte fick lyckade utfall.

5.3. PROJEKTET UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Begreppet hållbar utveckling definierades av Förenta nationernas världskommission
1987, på detta vis: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.” Utöver definitionen brukar även hållbar utveckling diskuteras ur tre olika
perspektiv: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.
(Bergman 2012) Denna kandidatuppsats är en del av ett större projekt som syftar till
att ta fram en textilbaserad mikrofluidikutrustning, LiW, och projektet kan vara
intressant ur ett hållbarhetsperspektiv av flera olika anledningar. Utvecklingen av
mikrofluidikutrustning har som syfte att underlätta för framtida provtagning och
forskning inom medicin och biologi (Sackmann, Fulton & Beebe 2014) LiW kan
betraktas som en kombination av tidigare textila mikrofluidikutrustningar som är
trådbaserade (vanligen en wickande tråd monterad på en plastfilm) eller en väv helt
tillverkad av wickande trådar. I LiW fås fördelen att det är enskilda wickande
kanaler, men samtidigt fördelarna med att det är en vävd vara. Det här resulterar i ett
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miniatyriserat analysinstrument, så som en biosensor, som har god reproducerbarhet,
billig produktion och kräver en mycket liten mängd reagens och provvätska.
Bidraget som fås ut från det här projekt är en bredare kunskap om hur olika typer av
vätskor beter sig i ett LiW. Kännedom finns nu om att ett antal vätskor som kan vara
intressanta för biologisk/medicinsk analys innehar förmågan att wicka. Det kan
underlätta för framtida arbete med utveckling av ett LiW som kan användas för
analys av helt skilda vätskor, en multifunktionell engångsprodukt. Ett LiW tillverkat
av oljebaserade icke förnyelsebara material, polyester och polyeten. För att en sådan
produkt ska kunna vara försvarbar ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv bör den
kunna återvinnas efter användning. För ett LiW kan en återvinningsprocess bli
problematisk, eftersom produkten efter användning kommer innehålla olika typer av
vätskor, som i vissa fall kan vara skadliga för människa och miljö. Fördelen med
små volymer provvätskor och reagens kan anses vara fördelar med produkten, både
ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Att det är positivt ur
både miljömässigt som ekonomiskt perspektiv beror på att det bidrar till lägre
resursförbrukning av kemikalier till reagenser, samt att en mindre mängd reagens
betyder lägre kostnader vid användning. Även om användningen av icke
förnyelsebara material bör minska så kan det ändå kännas motiverat att använda en
syntetisk fiber i detta sammanhang, eftersom det i teknisk textil är möjligt att utnyttja
fiberns fulla potential.
På platser i världen där det är långt till närmsta laboratorium, eller där tillgång till
traditionell utrustning helt saknas, kan ett LiW vara ett bra hjälpmedel. Att med
enkelhet kunna bära med sig sin analysutrustning till en patient kan öka möjligheter
till att ge rätt diagnoser snabbt och förhoppningsvis rädda liv. Att skapa
förutsättningar för billigare och mer lättillgänglig vård är gynnsamt för en socialt
hållbar utveckling, men kan också räknas in i ett av FN:s globala hållbarhetsmål;
”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar”. (FN:s Utvecklingsprogram 2015 - b) Det finns 17 mål
som tillsammans är tänkta att leda vägen till en bättre värld och lösa fyra saker: att
avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen
och att främja fred och rättvisa. (FN:s Utvecklingsprogram 2015 - a) LiW skulle
också kunna vara en del i mål nummer sex: ”säkerställa tillgång till och hållbar
vatten- och sanitetsförvaltning för alla”. Att kunna fastställa vattnets kvalitet på tidig
basis för att förhindra att människor dricker förorenat och/eller smutsigt vatten skulle
kunna hindra viss sjukdom eller smittspridning. (FN:s Utvecklingsprogram 2015 c) Det krävs dock att produkten får fäste på marknaden och att slutanvändaren kan
se tillräckligt stora fördelar med ett LiW för att vilja använda den. Sackmann, Fulton
& Beebe (2014) diskuterar svårigheter med att få mikrofluidkutrustning att nå
slutanvändaren. De belyser problematiken med att mikrofluidikutrustning är
framtagen av ingenjörer som sett en stor möjlighet med tekniken medan de mer
traditionella utrustningarna många gånger istället är utvecklade av biologer, som
ständigt förbättrat utrustning när nya behov uppstått. För att uppnå en optimal
slutprodukt skulle det vara en fördel om samarbete kunde ske i framtida forskning,
för att hitta användning av tekniken på bästa sätt. Under arbetet med den här
kandidatuppsatsen har diskussioner därför förts med personal inom vården, för att få
en bild av den faktiska användningen av analys av vätskeprover. Ur diskussionerna
har tankar dykt upp om att det vid användning av ett LiW för blodanalys bör finnas
en tydlig markering vart blodet ska placeras, och även en tillhörande
uppsamlingsbehållare för blodet som inte wickas in i tråden.
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5.4. SLUTDISKUSSION
Syftet med den här kandidatuppsatsen har varit att försöka ge nya perspektiv på hur
en textil kan vara till användning för vätskeledning i ett miniatyriserat
analysinstrument, till exempel en biosensor. Arbetet har resulterat i kunskap om att
sju olika vätskor (MB, mjölk, mänskligt blod, nötblod, olivolja, pedot och urin)
spontant flödar genom den tänkta kanalen i projektets studerade väv LiW, men med
varierande fart och uppnådd längd. Av de vätskor som testats späddes mjölk och urin
med MB för att uppnå en synlig färg. Hur färgämnet har påverkat vätskornas
wickingbeteende är okänt och för framtiden skulle det vara intressant att utföra tester
med metoder där vätskorna inte behöver infärgning, exempelvis med hjälp av
fuktkänsliga sensorer. En slutsats som kan dras är att NaCl i den mängd som
användes i dessa tester, inte verkar ha en påverkan på resultatet. Vätskorna MB och
urin blandades båda med samma mängd MB och vatten och skiljer sig endast i att
urinet innehåller NaCl. Trots det liknar vätskorna varandra i både fart och maximal
uppnådd sträcka, framförallt i vertikalt läge. För att få mer kunskap om saltets
påverkan bör tester utföras med vätskor med högre salthalt.
Avgränsningar gjordes tidigt i projektet över hur många replikat som skulle testas av
varje vätska. Att det i majoriteten av testerna endast utfördes tre replikat i vardera
riktningen, (horisontellt/vertikalt) kan ses som få. En önskan fanns om att kunna titta
på flera olika vätskor i 60 minuter och tid fanns därför inte för fler replikat. I
efterhand skulle det möjligen varit mer givande att titta på färre vätskor, exempelvis
nötblod, urin och olja, och istället kunna avsätta mer tid till att försöka mäta
kontaktvinklar och viskositet. Testlängden på 60 minuter valdes för att kunna
säkerställa att vätskan verkligen avstannat. Eftersom det saknades information om
vätskors wickinglängd över tid i litteraturen valdes en testlängd som kändes lång nog
för att med god marginal uppnå avstannad wicking. Med facit i hand hade 30 minuter
varit nog för att visa avstanning för samtliga vätskor. Detsamma gällde för längden
på provbitar som i förhand klipptes upp. En längd på 400 mm valdes för att inte
äventyra att en vätska inte nådde provbitens ände innan avslutad wicking. Även här
saknades information i litteraturen. Av dessa anledningar gick en del tid och material
till spillo, men det leder ändå till att författarna med säkerhet kan säga att wickingens
avstanning har skett innan 60 minuter och under en sträcka av 400 mm.
För första gången gjordes även försök att ta fram det textila materialet maskinellt,
något som gett goda resultat och god kännedom om hur väl det fungerar för tänkt
användningsområde, men också att det krävs vissa förändringar för att få det att
fungera på bästa sätt även vid styrning av vätska. Projektet har också resulterat i ett
första steg till att tillverka en typ av ventil för vätskeflöde i en väv, det avsnitt som i
det här arbetet kallas för pausad wicking med hjälp av öglor på Coolmax®-tråden.
Detta är ett arbetsområde som författarna tror att det finns stora möjligheter att
utveckla och arbeta vidare med.
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6. SLUTSATS
1. Hur fungerar de maskinvävda provbitarna?
De vävda provbitarna med raka kanaler fungerade väl. Väskorna wickade i
Coolmax®-tråden utan läckage ut i monofilamenten. Provbitarna visade sig ha en
stabil och jämn konstruktion utan märkbar variation. De skillnader och olikheter som
funnits mellan de olika vätskornas wicking har inte kunnat härledas till väven.
2. Hur transporterar sig olika vätskor i en textil kemisk krets, i vertikalt och
horisontellt läge?
Samtliga testade vätskor hade en förmåga att wicka, med varierande fart och
maximalt uppnådd sträcka. De medelvärden som kan redovisas för maximal
uppnådd sträcka (och tiden det tog att uppnå sagd sträcka) redovisas här igen:
Horisontellt läge, MB: 265 mm på 30 min, mjölk: 109 mm på 6 min, nötblod: 39
mm på 2 min, pedot: 47 mm på 4 min och urin: 246 mm på 53 min.
Vertikalt läge, MB: 130 mm på 19 min, mjölk: 80 mm på 4 min, nötblod: 41 mm på
3 min, pedot: 47 mm på 4 min och urin: 133 mm på 39 min.
För de vätskor där filmanalys gjorts (MB, mjölk, nötblod, pedot och urin) gick det
att se likheter i vätskeflödets start, jämfört med Lucas-Washburns kurva.
3. Om förflyttningen skiljer sig mellan olika vätskor, varför gör det det?
Varför fart och maximalt wickad sträcka skiljer sig mellan de olika vätskorna går
inte dra några slutsatser kring, då det inte gick att hitta några tydliga samband mellan
mätresultat och vätskornas wickingbeteende.
4. Hur fungerar wicking vid paus eller avbrott?
Vid varje ny start efter paus har vätskan en hög initial fart. Farten efter tredje pausen
är lägre än efter första, men det kan fortfarande anses vara en hög initial fart.
Ytterligare en slutsats är att en vätska som pausats tog sig ungefär lika långt som en
vätska som tilläts wicka utan avbrott. Det verkar alltså som att trots pauser vill
vätskan förflytta sig ungefär lika högt. Det kan också konstateras att en ögla fungerar
väl som en paus i vertikalt läge. Om avbrott istället ligger i fokus kan det konstateras
att vätskan inte läcker ut ur trådänden. Även i de fall då wickingen avbröts med hjälp
av en sax höll sig vätskan inuti tråden.
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
I det här projektet har en hel del intressant framkommit gällande både resultat och
slutsatser. Trots detta, eller tack vare detta, så finns det fortfarande mycket kvar att
göra. Författarna i aktuellt projekt ser att det finns ett flertal aspekter att gräva
djupare i. Det vore bland annat positivt att kunna göra en djupare analys av varför
vätskorna beter sig som de gör, detta genom att mäta de aktuella vätskornas
kontaktvinkel. Kan dessa värden mätas och analyseras kan övriga resultat fastställas
med en större säkerhet.
För att ytterligare säkerställa att de vätskor som testas är helt utan yttre påverkan bör
test genomföras med hjälp av sensorer eller en CCD-kamera och UV-lampa, som
påvisar hur långt vätskan wickats. Om analysen görs på det här viset kan färgning av
vätskor undvikas, något som vore positivt, då det enligt Hamdaoui och Nasrallah
(2015) kan påverka vätskans förflyttning, framförallt farten. Självklart kan projektet
vidareutvecklas med fler vätskor och ökat antal replikat, detta för att få en översikt
över hur wickingen skiljer sig mellan ett större urval av vätskor, samt att fastställa
resultat med en större säkerhet.
Författarna till aktuellt projekt vill också lyfta fram att det vore intressant att få en
fördjupad kunskap om hur pausad wicking fungerar. Vad är det egentligen som gör
att en tråd som blivit pausad på vägen når ungefär lika långt (på samma tid) som en
som fått möjlighet att wicka utan paus?
Utöver att fokusera framtida forskning kring vätskornas egenskaper kan det även
analyseras djupare huruvida maskinvävningen kan ändras. En korrigering i
vävningen skulle i så fall vara med syftet att få lösare flotteringar i de provbitar där
vätskan ska styras. Det kan även vara intressant att forska mer i ämnet kring
infärgning av reagens. Att på förhand förbehandla fiber/trådar så att när provbiten
till slut är vävd, är den redo för att användas, utan ytterligare förbehandlingar. För
att ytterligare kontrollera kvaliteten på ett LiW bör tester utföras av
wickingbeteenden i en omgivning med hög luftfuktighet, för att säkerställa att
produkten kan användas i mer extrema klimat.
Slutligen kan även laddning lyftas som aktuellt område, att undersöka huruvida
fiberns, trådens och/eller vätskans laddning påverkar wickingen och i så fall på vilket
sätt.
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Statistisk sammanställning över ytspänning hos MB
MB1
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
68,7
6,77
2,92
0,65
0,02
0
67,29
6,71
10
70,26
6,8
121
121
121
0
0
0

MB2
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
68,38
6,77
2,92
0,65
0,02
0
67,09
6,73
10
69,82
6,81
121
121
121
0
0
0

MB3
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
68,76
6,77
2,92
0,89
0,02
0
67,24
6,71
10
74,07
6,81
121
121
121
0
0
0
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BILAGA XII
Statistisk sammanställning över ytspänning hos Mjölk + MB
Mjölk + MB 1
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s]
5
2,92
0
10
121
0

ST
[mN/m]
Volume [μl]
48,43
6,64
0,16
0,03
48,04
6,61
48,76
6,72
121
121
0
0

Mjölk + MB 2
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

ST
Time [s] [mN/m]
Volume [μl]
5
49,26
6,65
2,92
1,28
0,05
0
47,63
6,42
10
58,59
6,81
121
121
121
0
0
0

Mjölk + MB 3
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

ST
Time [s] [mN/m]
Volume [μl]
5
48,86
6,72
2,92
0,14
0,03
0
48,57
6,57
10
49,3
6,73
121
121
121
0
0
0
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BILAGA XIII
Statistisk sammanställning över ytspänning hos Nötblod
Nötblod 1
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
55,42
6,79
Std deviation
2,92
0,71
0,01
Min
0
54,38
6,76
Max
10
58,52
6,81
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0

Nötblod 2
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
57,34
6,81
Std deviation
2,92
0,7
0,02
Min
0
56,38
6,76
Max
10
58,69
6,85
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0

Nötblod 3
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
58,43
6,8
Std deviation
2,92
0,72
0,07
Min
0
57,26
6,7
Max
10
60,03
6,98
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0
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Statistisk sammanställning över ytspänning hos Olivolja
Olja 1
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
36,27
7,12
2,92
0,89
0,14
0
33,14
6,74
10
37,32
7,37
121
121
121
0
0
0

Olja 2
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
36,19
6,93
2,92
0,29
0,08
0
35,18
6,71
10
36,51
7,09
121
121
121
0
0
0

Olja 3
Statistics
Mean
Std deviation
Min
Max
Points used
Points discarded

Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
5
36,34
6,89
2,92
0,28
0,06
0
34,48
6,81
10
36,48
7,25
121
121
121
0
0
0
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BILAGA XV
Statistisk sammanställning över ytspänning hos PEDOT
PEDOT 1
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
65,83
6,72
Std deviation
2,92
0,44
0,03
Min
0
65,35
6,69
Max
10
70,01
6,78
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0

PEDOT 2
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
67,08
6,7
Std deviation
2,92
0,28
0,04
Min
0
66,48
6,62
Max
10
67,62
6,75
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0

PEDOT 3
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
68,93
6,71
Std deviation
2,92
0,19
0,05
Min
0
68,39
6,65
Max
10
69,37
6,78
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0
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BILAGA XVI
Statistisk sammanställning över ytspänning hos Urin + MB
Urin 1
Statistics
Time [s] ST [mN/m] Volume [μl]
Mean
5
45,5
6,74
Std deviation
2,92
0,41
0,01
Min
0
42,1
6,71
Max
10
46,24
6,77
Points used
121
121
121
Points discarded
0
0
0

53

