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SAMMANFATTNING 

Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De 

har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut 

en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så 

sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. Idén var att konstruera drönarens 

kropp i form av en textil 3D-struktur, detta skulle underlätta dess användning då 

den skulle bli flexibel och vid olycksplatsen kunna stuvas undan och förflyttas 

smidigare. Tanken är att drönaren ska ha en konstruktion som kan blåsas upp och 

bli styv för att sedan kunna tömmas på luft och bli flexibel. 

 

Syftet med denna studie är att ta fram en flatstickad distanstextil som ska fungera 

som en kropp till en drönare där förhoppningen är att den textila 3D-kroppen ska 

kunna formstickas som en vinge. I distanstextil skapas luftrum mellan lagren vilket 

möjliggör att en uppblåsbar konstruktion kan skapas. Genom att variera olika 

parametrar kan man även ta fram önskade egenskaper som styvhet, form, 

flexibilitet samt lättvikt. För att skapa en distanstextil som är styv i uppblåst läge 

krävs en beredning. Trikåvaror är generellt svåra att bereda, därför har studien 

undersökt olika trikåbindningars förmåga att vidhäfta mot beredningar. 

 

Den formstickade distansstrukturen i väfttrikå tillverkades på en flatstickmaskin, 

där formen skapades genom masköverhängningar. Genom att binda distanstråden 

på olika nålavstånd kunde ett ovalt tvärsnitt uppnås. För att undersöka olika 

bindningars förmåga att vidhäfta mot beredningar testades flatstickade 2D-prover. 

Bindningarna var slätstickning, pikévariant över 2 system, pikévariant över 4 

system samt slätstickning med plätering. De olika beredningar som undersöktes var 

silikonbeläggning, polyuretanfilm, polyetenfilm tillsammans med polyuretanfilm 

samt en polypropenfilm. Syftet var att hitta en beredning som är lätt i vikt, luft- och 

vattentät. Ett vidhäftningstest utfördes på bindningarna slätstickning, pikévariant 

över 2 system samt pikévariant över 4 system med hjälp av en dragprovare för 

bestämning av de olika bindningarnas vidhäftning mot olika lamineringar. De tre 

bindningarna i kombination med laminering testades även för luft- och vattentäthet. 

 

Studien visar att det finns goda möjligheter att formsticka en flatstickad 

distanstextil som ska fungera som en kropp till en drönare. Resultatet visar att 

provkroppen som var stickad med pikévariant över två system samt laminerad med 

polyuretanfilmen gav bäst resultat vid utfört vidhäftningstest. Vid test av 

luftgenomsläpplighet visade pikévariant över två system med laminering av 

polyuretanfilm tillsammans med en polyetenfilm tätast resultat med låg 

luftgenomsläpplighet. Test för bestämning av vattentäthet visar att den slätstickade 

varan med en laminering med polyetenfilm och en polyuretanfilm gav bäst resultat.  

 

Nyckelord: Distanstextil, PVC, polyuretan, polyeten, silikon, polypropen, 

vidhäftning, adhesion, trikåteknik 
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ABSTRACT 

Since 1907, the Swedish Sea Rescue Society has saved lives with the help of 

volunteer workers. Their vision is to be able to improve their rescue operations 

with quicker respond times by sending out a drone to the scene of an accident. The 

idea is to get a comprehensive picture of the scene, so they can adapt the right 

equipment and personnel for the job.  

 

The idea is to create a drone with a textile 3D structure, which would ease use as it 

would become flexible and easier to remove from the scene of the alarm. The 

drone should have a structure similar to a stand-up paddle board, where it can be 

inflatable and become stiff and then be deflated and folded and tucked away. 

 

The purpose of this study is to develop a flat knitted spacer fabric that will serve as 

a body of the drone, hoping that the textile 3D structure can be shaped like a wing. 

With spacer fabrics, space for air is created between the layers, enabling an 

inflatable construction to be created. By varying different parameters, one can also 

develop desired features such as stiffness, shape, flexibility and decrease weight. 

To be able to create a spacer fabric that is stiff when inflated, a finishing process is 

required. It is generally hard to find a finishing to a knitted fabric, therefore the 

study investigates the ability of different bindings on a knitted fabric to adhere to 

finishes. 

 

The shaped spacer fabric was manufactured by weft knitting on a flat knitting 

machine called Stoll CMS 822 HP. A wing shaped spacer and an oval cross section 

were achieved in this study. To investigate how the binding affects the adhesion of 

the finishing, three different bindings of flat knitted 2D- structures were tested. The 

bindings were: plain fabric (single jersey), pique structure over 2 feeders, pique 

structure over 4 feeders and plain fabric with plating. The finishing processes that 

were studied were silicone coating, a polyurethane film, a polyethylene film and a 

polypropylene film. The aim was to find a finishing with the properties of light 

weight, air and water tightness. An adhesion test was performed on the bindings 

plain fabric, pique structure over 2 feeders and pique structure over 4 feeders by a 

tensile tester to determine the adhesion between the tested bindings and finishes. 

These test specimens were also tested to determine resistance to water penetration 

and air permeability. 

 

The study shows that it is possible to create a shaped spacer fabric by flat knitting, 

that will act as the body of a drone. The result of the adhesion test shows that the 

test specimen with binding pique over 2 feeders and laminated with a polyurethane 

film performed the best. In the air permeability test the same binding showed the 

best result but with a lamination of a polyurethane film and a polyethylene film. 

The test to determine resistance to water penetration showed that the binding plain 

fabric was the best, with a lamination of a polyurethane film, and a polyethylene 

film. 

Keywords: Spacer fabrics, PVC, polyurethane, polyethylene, silicone, 

polypropylene, adhesion, knitting technology  
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION 

Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De 

har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut 

en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så 

sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. En idé skapades, där man skulle 

konstruera drönarens kropp i form av en textil 3D-struktur. En textil konstruktion 

skulle underlätta dess användning då den blir mer flexibel och kan på så sätt stuvas 

undan och transporteras bort från olycksplatsen smidigare. Tanken är att drönaren 

ska ha en konstruktion som liknar en ståpaddelbräda, där den kan blåsas upp och 

bli styv för att sedan kunna tömmas på luft och bli flexibel. 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en stickad distanstextil, vilket är en 

teknik där man stickar två textila ytlager som binds samman med ett flertal trådar 

mellan lagren. Förhoppningen är att få fram en textil konstruktion som är formad 

som en vinge direkt när den kommer ut från maskinen. Med hjälp av denna 

stickteknik kan man skapa luftrum mellan lagren som möjliggör att en uppblåsbar 

konstruktion kan skapas. Sticktekniken används också i många tekniska produkter, 

genom att variera maskinens inställningar kan man ta fram önskade egenskaper 

som styvhet, lättvikt samt formbarhet.  

 

För att skapa en distanstextil som är styv i uppblåst läge krävs att ytterlagret på den 

textila varan är tätt och inte sipprar ut luft. Då textil i sig innehåller många 

håligheter behöver man ytbehandla varan för att få den tät. Detta gör man med en 

så kallad beredning. Det är generellt svårt att bereda stickade textilier och studien 

fokuserar därför även på att hitta alternativa beredningar till den textila varan.  

 

En prototyp av distanstextil i form av en vinge togs fram under arbetet, 

förhoppningen var att hitta en kombination av textil och beredning som gav 

egenskaperna lätt i vikt, luft- och vattentät. Flera olika beredningar testades därför 

för lufttäthet, vattentäthet och hur väl beredningen fäster mot textilen.  

 

Resultatet av studien visar att det går att tillverka en 3D-struktur i form av en 

flygvinge med hjälp av tekniken distanstextil och att alternativa beredningar finns.  
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1. INLEDNING 

I följande avsnitt beskrivs studien och uppkomsten till den, där externa parter som 

varit involverade i detta examensarbete presenteras. Utifrån en problembeskrivning 

utvecklas även ett syfte, studiens frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 BAKGRUND 

Distanstextil är en 3D-struktur som har en geometri där två platta ytterlager 

kombineras med ett mellanlager som utgörs av distanstrådar. Dessa trådar binder 

samman varan samtidigt som de håller de två lagren isär och är till för att bibehålla 

varans plana form och motverka att den buktar uppåt. Idag finner man distanstextil 

i bland annat bilklädsel, medicinsk textil samt i sporttextilier (Ng & Yip 2007).  

 

Rätt utrustning och förberedelser kan höja säkerheten till sjöss. 

Sjöräddningssällskapet (SSRS) önskar att kunna effektivisera sina 

räddningsaktioner genom att använda sig av en drönare enligt figur 1.1, som man 

vid larm skickar ut till olycksplatsen. Drönaren ska ge dem en övergripande bild av 

händelsen och på så sätt ge SSRS mer tid att anpassa utrustning och antal 

sjöräddare för att optimera sina aktioner. Distanstextil skapar en 3D-struktur (Ng & 

Yip 2007) vilket gör det möjligt att tillverka drönarens vinge med hjälp av denna 

teknik. Därför är det av intresse för SSRS att tillverka drönarens vinge i denna 

stickningsmetod, med inspiration från en ståpaddelbräda, stand up paddle board 

(SUP). Idag produceras de flesta SUPar med hjälp av en vävd distanstextil (Dingel 

2014). Då man tillverkar distanstextilen i en vävmaskin krävs det tillskärning för 

att kunna skapa brädans önskade form. Att istället använda sig av tekniken 

flatstickad distanstextil skulle kunna möjliggöra en formstickad distansvara i form 

av complete garment. Detta tillverkningssätt skapar en färdig vara direkt från 

stickmaskinen vilket reducerar processer då ingen tillskärning krävs och man 

undviker spill (Choi & Powell 2005; Trikåteknik 2013). 

 

 
Figur 1.1 Bild på sjöräddningens nuvarande drönare gjord av expanderad polypropen. 

(Falkman 2018) 

 

SSRS tanke med att applicera distanstextil till deras drönarkropp är att den vid 

uppblåst läge blir tillräckligt styv för att kunna flyga och sedan kunna landa på 

vattnet när sjöräddarna når olycksplatsen. Ambitionen är då att kunna tömma 
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drönaren på luft och enkelt stuva undan den utan att det tar för mycket tid från 

själva räddningsaktionen. För att skapa en styv yta och uppnå en vatten- och lufttät 

konstruktion krävs en beredning. Vid beredning av en vävd SUP används ofta en 

beläggning av PVC (Airhead SUP 2014), men det är svårt att hitta en beredning till 

en trikåvara då de generellt är svåra att bereda (Fung 2002). Att konstruera en 

belagd SUP i distanstextil gör att den går att blåsa upp till en styv och plan bräda, 

detta beror på distanstrådarna inuti som spänner upp konstruktionen. På grund av 

att diametern på de distanstrådar man använder vanligtvis ligger mellan 0,1-0,25 

mm blir konstruktionen nästintill platt då den inte är uppblåsbar och går då att rulla 

ihop (Dingel 2014).  

 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Uppgiften från SSRS gick ut på att skapa en vingform till en drönare i distanstextil, 

uppdraget analyserades för att kunna identifiera problemen. Konstruktionen ska 

vara hopvikbar därför valde rapportförfattarna att lägga fokus på flatstickad 

distanstextil. En hopvikbar konstruktion kräver en flexibel vara vilket 

distanstextilen förväntas kunna uppnå. En förhoppning var även att kunna forma 

varan till en vinge, därför har även formstickning undersökts i denna studie. 

Formstickning kan möjliggöras av tekniken complete garment vilken innebär att 

ingen tillskärningsprocess krävs.  

 

SSRS vision om en drönare i distanstextil är att kunna uppnå en uppblåsbar 

konstruktion likt ståpaddelbrädor. För att skapa en uppblåsbar vara krävs att den är 

tät, vilket uppnås med en beredning. Då flatstickad distanstextil skapar en gles och 

töjbar vara, kan denna vara svår att bereda. 

 

Huvudfokus i studien kom därför att bli formstickning av distanstextil samt 

utvärdering av olika trikåbindningars förmåga att vidhäfta mot beredning. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet är att skapa en flatstickad 3D-struktur av distanstextil, i form av en vinge, 

som ska fungera som kropp till en drönare. Drönaren ska ha en uppblåsbar 

konstruktion och användas vid räddningsaktioner för SSRS, därför krävs en 

lämplig beredning. Syftet är att testa olika beredningar för vidhäftningsförmåga på 

en trikå beroende på bindning och materialval. Förhoppningen är att hitta en 

beredning med egenskaperna; lätt i vikt, vatten- och lufttät. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 

Kan man med hjälp av flatstickad distanstextil tillverka en vingformad 3D-struktur 

som ska fungera som kropp till en drönare?  

 

Vad finns det för beredningar till en flatstickad väfttrikå som kan uppnå 

egenskaperna lätt i vikt samt luft- och vattentät? 
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Hur påverkar bindningen på en flatstickad väfttrikå vidhäftningen av en beredning 

samt trikåvarans luft- och vattentäthet? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Alla flatstickade provkroppar för beredning är stickade på Stoll CMS 330.6, 

delning E10. Den formstickade distanstextilen är stickad på Stoll CMS 822 HP, 

multi gauge 5.2, där 10 nålar sitter på en engelsk tum, med nålkrokens delning E10. 

Vid framtagning av flatstickad distanstextil har endast bindningen slätstickning 

använts samt polyester som material. För att endast utvärdera bindningens 

påverkan på beredningen har utförda tester samt beredning utförts på flatstickad 

väfttrikå i 2D. All programmering av mönster till stickningen har skett i samarbete 

med undervisningstekniker Lars Brandin vid Högskolan i Borås, Textilhögskolan. 

Vidhäftningstest enligt standard SS-EN ISO 2411:2017, har modifierats, se avsnitt 

3.4.1.  

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG     

I detta avsnitt beskrivs tekniken distanstextil och vidhäftning.  

Litteraturgenomgången redogör även över förberedelser att ta hänsyn till inför en 

beredning följt av en beskrivning av alternativa materialkombinationer till varan. 

 

2.1 DISTANSTEXTIL 

En distanstextil är en 3D-struktur som normalt har en geometri där två platta 

ytterlager binds ihop med hjälp av ett mellanlager som utgörs av distanstrådar, se 

figur 2.1. Distanstextilier kan tillverkas i väfttrikå på elektroniskt styrda 

flatstickmaskiner, rundstickad distanstextil på tvåbädds rundstickmaskiner och det 

går även att producera distanstextil i varptrikå. Konstruktionen kallas distanstextil 

på grund av att den har distanstrådar som bildar en distans mellan de två ytterlagren 

och som bibehåller varans plana form så att den inte buktar uppåt. I de två 

ytterlagren kan bindningarna varieras samt att distanstrådarna kan binda på olika 

nålavstånd. Material kan justeras på både ytterlagren samt distanstråden vilket ger 

ett brett utbud av potentiella tillämpningar. En stor fördel är att alla tre sektioner av 

distanstextilen stickas samtidigt, då antal processer reduceras (Ray 2012). 

 

Figur 2.1 Tvärsnitt på en flatstickad distanstextil (Ewert 2018). 
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Distanstextilens speciella konstruktion skapar ett brett spektrum av olika 

egenskaper (Arumugam, Mishra, Militky & Salacova 2016). Den används idag 

bland annat i skosulor på grund av dess kompressionsförmåga och i 

operationskuddar på grund av dess absorptionsförmåga (Kurbak 2017). Som 

tidigare nämnt kan även distanstextil användas till uppblåsbara konstruktioner som 

ståpaddelbrädor och översvämningsbarriärer (Lindstrand Technologies Limited 

2016), för att skapa en konstruktion som vid uppblåst läge är stel och styv men vid 

ouppblåst läge blir flexibel. En kropp till en drönare, liksom en SUP, gjord av en 

distanstextil kräver en beredning för att bestå i uppblåst läge (Dingel 2014). 

Cavallaro, Sadegh och Hart (2013) beskriver att uppblåsbara konstruktioner 

lamineras eller beläggs med ett ytskikt på distansvaran för att uppnå en helt tät 

vara. Den uppblåsbara konstruktionens fördel är dess minimala stuvvolym och 

smidigare användning vid ouppblåst läge, vilket är en egenskap som önskas till 

drönaren (Ray 2012). 

 

Vid konstruktion av en flatstickad distanstextil kan man variera flera parametrar i 

maskinen för att påverka distansvarans utseende. Den inställda masklängden 

bestämmer avståndet mellan de två ytterlagren (Cavallaro, Sadegh & Hart 2013) 

vilket möjliggör att man i maskinen kan forma varan, så att det skulle gå att skapa 

ett ovalt tvärsnitt. Den elektroniska flatstickmaskinen har även möjligheten att 

forma den utstickande varan. Tekniken kallas complete garment och är en sömlös 

stickningsteknik som skapar en helt komplett vara med minimal eller ingen 

tillskärning. Att tillverka distanstextilen i form av complete garment skulle 

möjliggöra att sticka en vingform. Tekniken har en mängd fördelar då den 

eliminerar efterarbete och material, vilket sparar produktionstid och kostnad (Choi 

& Powell 2005; Trikåteknik 2013). Bindning och täthet, samt nålarnas grovlek är 

även parametrar som går att justera (Chen, Hu & Liu 2015; Cherif 2016). Just 

ytterlagrets bindning och täthet är något som är extra viktigt att ha i åtanke om man 

i ett senare skede ska bereda varan för att skapa bra vidhäftning (Fung 2002).  

 

2.2 POLYESTER SOM MATERIAL I EN 

DISTANSVARA 

Polyester är den mest använda industrifibern. Man jämför ofta polyester med 

polyamid, där både styrka och nötningsbeständigheten är sämre för polyester. 

Polyester har däremot en bättre resistens mot kemikalier och UV, den har en lägre 

fiberutsträckning och mindre tendens för krypning och är lämplig för att beläggas 

och lamineras (Smith 1997). 

 

Vid tillverkning av distanstextil och ståpaddelbrädor används ofta polyester, både i 

distanstrådarna och ytterlagren (Cavallaro, Hart & Sadegh 2013). Man använder 

polyester för att det är en stark fiber med låg töjbarhet. Distanstrådarna blir 

oelastiska och skapar på så sätt en väldigt stark distansvara (Dingel 2014). 

Polyester skapas genom en reaktion av dikarboxylsyra med dihydrisk alkohol. 

Fibrerna smältspinns och sträcks sedan i värme för att orientera molekylerna och 

förbättra styrkan, sträcka ut fibern och öka tryck- och spänningsegenskaper. 
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Polyester är en mycket stark och stabil fiber på grund av sin stora mängd 

intermolekylära krafter. Dess höga styrka beror även på att man ökar 

molekylvikten och sträcker fibern i värme, vilket skapar kristallinitet (polyester är 

65-85 % kristallin). Polyesterns styrka gör att den är tillräckligt stark att inte låta 

vattenmolekyler tränga in genom kedjan och på så vis inte absorberas av 

polyesterfibern, den håller sig därför stabil i vått tillstånd (Grieve, Robertson, Roux 

& Wiggins 2002; Kadolph 2014). 

 

Velden, Patel och Vogtländer (2014) beskriver i en livscykelanalys av bomull, 

polyester, akryl, Elastan och polyamid, att polyester har den minsta miljöpåverkan 

från vagga till grav, följt av Elastan och polyamid. Spinningsprocessen av 

polymera fibrer har låg inverkan om man jämför med bomullsspinning. 

Livscykelanalysen visar även data på att vävning har mycket större inverkan på 

miljön utifrån energiåtgång än vad stickning har, och stickning är alltså ett bättre 

tillverkningssätt ur miljösynpunkt. De menar även att vid slutfasen av 

klädtextilierna i västra Europa bränns de med hushållssoporna (67%) eller samlas 

upp genom återvinningsstationer (33%), där 20% går att återanvända och 13% går 

till downcycling då det inte går att använda.  

 

Polyester kan återvinnas både med hjälp av mekanisk och kemisk återvinning 

(Choi, Kim & Kim 2018). Patel, Shen och Worrell (2010) menar att mekanisk 

återvinning är den fysiska omvandlingen från flisa till fiber, eller annan produkt, 

genom smältextrudering. Vid den mekaniska processen sönderdelas textilen med 

hjälp av mekanisk bearbetning i form av klippning, rivning, kardning samt 

spinning till ny tråd. Kvaliteten på det nya garnet beror mycket på ursprungsfibern, 

fibrer som kommer från en stickad vara visar sig ha bättre kvalitet än en vävd vara. 

En stickad vara är generellt glesare, vilket inte nöter lika mycket på fibern (Berlin 

et al. 2015). Utför man en kemisk återvinning bryter man istället ned polyestern till 

monomeren dimetyltereftalat som senare kan depolymeriseras och slutligen 

smältspinnas till en ny polyesterfiber (Albertsson, Edlund & Odelius 2012; 

Tolinski 2011). 

 

Patel, Shen och Warell (2010) beskriver att PET-flaskor idag är en av de produkter 

som går att återvinna och spinnas till ny polyesterfiber. PET-flaskorna samlas ihop 

på lokal nivå och detta steg i processen är inte särskilt energikrävande. Det som 

kräver mest energi menar de är transporten av de uppsamlade flaskorna och de 

utsläpp den för med sig. Nästa steg i processen är då plasten skärs ut till små flisor 

och sorteras utefter densitetsskillnader, till exempel för en flaska i PET med kork i 

HDPE. Sedan tvättas flisorna och torkar innan den nya fibern tillverkas, detta sker 

vanligtvis via mekanisk återvinning som nämnts i tidigare stycke. 

2.3 VIDHÄFTNING 

Vidhäftning skapas genom adhesion, vilket är en attraktion mellan två olika 

material som skapas av intermolekylära krafter mellan materialen (Petrie 2013). 

När dessa två kommer i kontakt med varandra uppstår adhesionskrafter och för att 

kunna separera dem krävs en betydande kraft som kan beskrivas med formeln: 
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WA= ySV + yLV - ySL, 

 

 där WA står för energin som krävs för att separera dem, ySV är ytspänningen för 

komponent 1, yLV är ytspänningen för komponent 2 och ySL är spänningen mellan 

lagren (Dartman & Shishoo, 1993). 

 

Dartman och Shishoo (1993) menar att formeln visar att adhesion är en funktion av 

ytenergierna mellan lagren, vilket representerar de intermolekylära interaktionernas 

natur. Ju större W, desto bättre adhesion. Ett positivt arbete, W> 0, visar att 

materialen har en tendens att vidhäfta, medan ett negativt arbete, W <0, visar att de 

har en tendens att delaminera. Adhesionskrafterna är oftast molekylära krafter och 

inte kemiska bindningar, men dessa kan även förekomma (Shim 2013). Man ska ej 

koppla ihop adhesion med kohesion, vilket är intramolekylära krafter inom 

materialet, alltså krafter inom molekylen eller de krafter som håller ihop 

molekylerna inuti materialet (Petrie 2013).  

 

Petrie (2013) menar att utav de teorier som förklarar adhesion är det inom 

textiltillverkning främst kemisk adhesion, elektroadhesion, mekanisk adhesion och 

diffusion som är vanligt förekommande. 

  

Mekanisk adhesion är då ett bindemedel sammanfogar de två materialen genom att 

gå in i ojämnheterna i materialet, även kallat vätning. Där hårdnar de och formar ett 

mekaniskt ankare som sedan binder dem samman. Ju ojämnare yta materialet har, 

desto fler “tänder” skapas vilket ger en högre bindningsarea. Om materialet 

däremot har svårt att ta in bindemedlet kan det endast binda på gränsytan och skapa 

luftfickor i ojämnheterna, då krävs istället en jämn yta för att det ska kunna binda 

(Zen 2013). Därför är det av intresse att testa hur olika bindningar kan påverka 

adhesionen mellan materialen. 

  

Diffusion är en teori där material som är delvis eller helt blandbara med varandra 

sammanfogas. De skapar då ett jämnt utspritt lager på gränsytlagret, där lagrets 

tjocklek beror på den termodynamiska kompatibiliteten av materialen. Denna 

process kallas också autohesion och är den primära mekanismen vid 

värmeförslutning av plast. För att autohesion ska kunna uppstå måste polymererna 

vara högt över glasomvandlingstemperaturen, Tg. Denna teori är applicerbar då 

båda materialen är polymera och har långa kompatibla kedjemolekyler som är 

kapabla att röra sig. Man skulle därför kunna testa en konstruktion där man har 

samma material i ytlagret som i ett laminat för att skapa bättre vidhäftning. (Petrie 

2013; Zen 2013). 

  

Zen (2013) menar att elektroadhesion är en teori som bygger på att bindemedlet 

och materialet har avsevärda olikheter i deras elektronegativitet. Detta bidrar till 

möjligheten för att en elektronöverföring ska kunna ske vilket i sin tur skapar ett 

elektrostatiskt dubbellager vid gränssnittet. Styrkan i bindningen skapas från 

krafter som behövs för att flytta de laddade ytorna från varandra, alltså övervinna 

elektrostatiska krafter. Denna teori fungerar bara på väldigt korta avstånd, mindre 

än 0,5 nm, mellan materialen (Petrie 2013). 
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Kemisk adhesion är en typ av adsorption som vanligen kallas kemisorption, vilken 

bygger på att det i vissa applikationer formas kovalenta bindningar över gränsytan. 

Detta kräver dock att det är ömsesidiga reaktiva kemiska grupper tätt bundna till 

materialet och i bindemedlet, och resultatet av nära kontakt eller adsorption av 

bindemedlet på ytan följt av en kemisk reaktion blir dessa starka och hållbara 

bindningar, vanligtvis mellan 60-700 kJ/mol (Petrie 2013). 

 

Även om ett bindemedels huvuduppgift är att hålla två material samman kan det 

även uppfylla sekundära egenskaper som att vara isolerande, tätande, samt att 

fungera som fyllmedel. Inom textilindustrin kan även en sekundär egenskap vara 

att de är vatten- och lufttäta, eller har en god draghållfasthet (Shim 2013). 

 

2.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR BEREDNING 

AV EN TEXTIL 

Idag finns det många olika polymerer, som med olika tillsatser och 

sammansättningar kan skapa önskvärda egenskaper (Albertsson, Edlund & Odelius 

2012). Beredningar finns i form av till exempel termoplastiska polymerer som 

smälts samman med den textila varan för att uppnå bättre vidhäftning, laminat som 

vidhäftar med hjälp av tryck och värme, och beläggningar innehållande olika 

polymerer och kemikalier som bereds på varan (Rehnby 2010). Rehnby (2010) 

menar att en beläggning är en beredning där ett skikt med polymerer tillsammans 

med kemikalier bestryks på en textil vara. Beroende på önskad tjocklek på 

beläggningen kan flera lager beläggas. Det vanligaste sättet att utföra en 

beläggning på är med hjälp av en rakelutrustning. Vid en laminering sker en 

sammanfogning mellan två eller flera skikt. De olika skikten som lamineras på en 

textil kan vara i form av en folie, film, ett membran eller skum i fast form. En textil 

kan lamineras med en termoplastisk folie med hjälp av värme och tryck i en 

kalander. Väljer man en textil vara av samma termoplastiska polymerer som folien 

kan starka adhesionskrafter uppstå mellan skikten. 

  

Att laminera med film har sina fördelar, de är lätta i vikt och väldigt 

ogenomträngliga för vätskor och gaser på grund av dess täta barriär. Vill man åt en 

flexibel laminerad produkt använder man sig ofta av en termoplastisk film som 

under tryck och värme pressas på. Dock går filmen lätt sönder och tar skada vid 

böjning, men genom att kombinera ihop olika polymerer eller tillsätta ett topplager 

kan man motverka detta (Fung 2002). En film ger ett tunt kontinuerligt lager och 

har ingen eller begränsad porositet. Men, dess stelhet ökar då tjockleken ökar så det 

är svårt att producera flexibla material med tillräcklig mekanisk styrka genom att 

använda film helt för sig själv (Shim 2013). 

 

Fung (2002) beskriver hur en belagd textil vara resulterar i många goda egenskaper 

som inte skulle kunna erbjudas när komponenterna är individuellt var för sig. Det 

kan vara egenskaper som nöthärdighet, vattentäthet och lufttäthet. Det är därför 

viktigt att noggrant välja vilken typ av textil man belägger på och vilken typ av 

polymer man belägger med. Bomull var det första material man använde vid textila 

beläggningar och används fortfarande i stor skala. Vid applikationer då man vill 

uppnå hög styrka har dock bomull blivit ersatt av polyamid och polyester som har 
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betydligt högre styrka i förhållande till dess vikt. Konstruktionen på textilen är 

också viktig. För att kunna belägga på bästa sätt behövs en slät, tät vara. Lösa och 

öppna strukturer bör undvikas då textilen kan förvrängas dimensionellt. Dock är 

det viktigt att det finns utrymme så att fibrerna kan röra på sig för att inte nötas. 

 

Stickade material är mer elastiska än non-woven och vävda, de kan ha en töjbarhet 

upp till 500% beroende på material och bindning. De har en öppen konfiguration, 

med en mjuk hand och drapering. Det kan därför vara svårt att belägga och 

laminera och det finns begränsat med metoder för att lyckas. Medan täta, vävda 

varor enkelt kan direktbeläggas, beläggs trikåvaror oftast genom 

transferbeläggning. För att skapa en bra vidhäftning och penetreringsförmåga för 

stickade material ser man över garnets diameter, tvinning, tvärsnitt och fiberns 

kompakthet (Fung 2002). Att ha fibrer som är mindre i storlek skapar tunna 

kapillära nätverk vilket gör att vätskan kan penetrera djupare och snabbare in i 

materialet. Om den stickade konstruktionen är för öppen kan lösningar och 

bindemedel inte täcka håligheterna. Det kan då medföra att det inte skapas 

kontinuerliga, täta lager, vilket inte är bra för vattentätheten (Stammen & Dilger 

2013). 

  

Polymera material som inte är ämnade för att beläggas i form av en pasta kan 

istället utformas till en film av polymeren och sedan lamineras på textilen. I de 

flesta fallen används ett bindemedel mellan den textila varan och filmen som ska 

lamineras, men man kan även smälta ihop polymeren tillsammans med textilen. 

Det är generellt ganska lätt att skapa en tillräckligt stark bindning mellan lagren, 

problemet ligger i att välja rätt tillsatta komponenter och samtidigt behålla textilens 

ursprungliga egenskaper. Val av lamineringsprocess samt maskin är därför också 

viktigt för att uppnå önskade egenskaper, som slitstyrka, vidhäftning eller mjukhet 

på lamineringen (Fung 2002). 

 

I en studie från Haddad och Black (1985) undersöker man hur olika vävda 

konstruktioner samt spunna garner påverkar vidhäftningen vid en vinylbeläggning. 

De utförde både tester på vävda prover i 2:2 kypert och 1:3 kypert tillsammans med 

olika kombinationer av de spunna garnerna. Haddad och Black kom fram till att 1:3 

kypert visade högre vidhäftning på sidan där väfttrådarna är exponerad jämfört 

med 2:2 kypert, på grund av dess olika vävda konstruktion. De kom även fram till 

att det lufttexturerade garnet visade högre vidhäftning än polyestergarnet som var 

texturerat genom luftfriktion. Bland alla testade garner visade processen med 

rotorspunnet garn bäst resultat. Studien visar att genom att variera bindningar och 

på så sätt förändra ytstrukturen, skulle vidhäftningsförmågan kunna påverkas. Då 

trikåvaror enligt Fung (2002) generellt är svåra att bereda, är det av intresse att 

undersöka om man på ett liknande sätt kan se hur trikåvarors bindningar kan 

påverka vidhäftningsförmågan mot beredningar.  

 

Fung (2002) menar att de vanligaste orsakerna till att beredningen visar dålig 

livslängd är att beläggningen eller lamineringen släpper från textilen som ska 

beredas. För att skapa god vidhäftning måste textilen vara fri från smuts. Det är 

viktigt att kontrollera att både beredningsprocessen samt den varan som ska 

beredas är ren för att inte påverka additionen negativt mellan textilen och 

beredningen. Syntetiska material måste i vissa fall avfettas för att öka 

vidhäftningsförmågan vid beredning. Det är då väldigt viktig att skölja ur 
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kemikalierna som används vid avfettningen, så att de inte blir föroreningar som 

reducerar additionen mellan lagren. 

 

2.5 ALTERNATIVA MATERIALKOMBINATIONER 

I avsnittet nedan presenteras ett urval av olika polymerer som kan användas vid 

beredning av en textil vara i form av laminat eller beläggning. 

 

2.5.1 POLYVINYLKLORID 

Polyvinylklorid (PVC) är en syntetisk polymer och är en av de mest använda 

plasterna, det produceras idag över fem miljoner ton PVC bara i Västeuropa. 

Polymeren framställs genom radikalpolymerisation av vinylklorid och har den 

tillverkningsprocess som kräver flest additiv. PVC har även en hög sprödhet då den 

börjar brytas ned redan några grader över sin mjukningstemperatur vid omkring 

80℃. På grund av dess höga sprödhet går PVC knappt att bearbeta utan stora 

tillsatser av mjukningsmedel. (Dahl et al. 2014; Albertsson, Edlund & Odelius 

2012).  

 

PVC är en polymer som man ofta belägger ståpaddelbrädor med (Dingel 2014). 

Den har många goda egenskaper, den är tålig och beständig vid lång tids 

användning, lufttät och mycket flexibel i närvaro av mjukningsmedel samt 

svårantändlig. PVC är även en tät polymer då den är mer tolerant mot fett och gaser 

jämfört med många andra polymerer. PVC är därför en vanlig polymer vid 

framställning av förpackningsfilmer. Då man löser upp PVC-partiklar i 

mjukningsmedel erhålls PVC-plastisoler. Dessa plastisoler används bland annat för 

beläggning av textilier för att skapa ett vattentätt gummiliknade skikt på textilens 

yta (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Även i uppblåsbara konstruktioner som 

pooler används PVC för att skapa en vatten- och lufttät vara (DiGiovanna 2013), 

men att använda PVC som beläggning skapar dock en tung vara (Rehnby 2010).  

 

Molekylerna från mjukningsmedlet i PVC kan på lång sikt migrera ut ur 

polymermatrisen och hamna ute i naturen, i grundvattnet samt i levande organismer 

(Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Det kan sedan resultera i miljöfara och har 

därför förbjudits i vissa sammanhang, men forskningsarbete pågår för att försöka 

framställa mjukningsmedel utan farliga tillsatser (Dahl et al. 2014). Det finns idag 

andra alternativ till mjukgörare i PVC, de flesta av dessa är dock inte studerade för 

miljöfara ännu. (Naturskyddsföreningen 2018; University of Massachusetts 2011). 

Företaget Bolon (u.å.) marknadsför en PVC som är miljövänlig, modern och med 

en säker, kontrollerad och beprövad mjukgörare som ersätter de farliga 

kemikalierna. Denna mjukgörare heter alkylsulfonfenylester, och kallas 

Mesamoll®, och enligt en rapport från University of Massachusetts (2011) har det 

inte gjorts några övergripande tester för att kontrollera om den är farlig eller inte. 

Enligt ett säkerhetsdatablad från Lanxess (2012), som är producent av Mesamoll®, 

kan man utläsa att mjukgöraren är biologiskt nedbrytbar och inte ger något giftigt 
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avfall. Vid utsläpp i vatten har mjukgöraren låg toxisk risk för fisk, ryggradslösa 

djur samt vattenväxter. En analys gjord av Bui, et al. (2016) visar däremot att 

Mesamoll®s kemiska struktur ligger väldigt nära den kemiska strukturen hos 

ftalater som di(ethylhexylftalat) (DEHP), diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat 

(DIDP) och di(propylheptyl) ortoftalat (DPHP). Dessa fyra ftalater är idag 

förbjudna på grund av deras toxiska risk.  

 

Liksom andra traditionella polymerer är PVC vanligtvis inte biologiskt nedbrytbart 

vid deponi. Vid deponi når PVC miljön som cancerogena ofullständiga och 

försurande förbränningsprodukter, förbränningen av PVC-avfall ger emellertid 

väteklorid. När PVC brinner okontrollerat, kan kloratomen i var och en av dess 

repeterande monomerenheter bli en beståndsdel i organiska föreningar som 

dioxiner, vilka är extremt beständiga i miljön och som skadar människors och djurs 

hälsa (Tolinski 2011; Dahl et al. 2014). 

 

 

2.5.2 POLYPROPEN 

Polypropen (PP), hör till gruppen olefiner (Kadolph 2013) och framställs genom 

koordinationspolymerisation av propen. Polymeren är känd för att vara seg men är 

samtidigt en väldigt stark termoplast och är också relativt mjuk och flexibel 

(Albertsson, Edlund & Odelius 2012; Tolinski 2011). PP har god resistens mot 

kemikalier, syror och alkaner samt är lätt i vikt och har en låg smältpunkt (Fung 

2002). Stereokemin i PP kan justeras genom att variera katalysatorns struktur och 

på så vis framställa antingen isotaktisk PP (i-PP), syndiotaktisk PP (s-PP), ataktisk 

PP (a-PP) eller en kombination av dessa. Isotaktisk PP har högre kristallinitetsgrad 

än syndiotaktisk PP och har därför högre styrka, styvhet, hårdhet samt 

mjukningstemperatur. Det är samtidigt molekylvikten som styr kristalliniteten, 

högre molekylvikt bidrar till att kedjorna ej kan kristallisera lika lätt. Det är inte 

ovanligt att PP sampolymeriseras med små mängder eten för att öka sin seghet och 

undvika att materialet spricker vid böjning. När polypropen sträcks ut orienteras 

kedjorna i materialet vilket gör att den ökar sin drag- och rivhållfasthet. På varje 

repeterande enhet i sin kedja sitter det även en metylsidogrupp som bidrar till 

viktiga egenskaper som låg densitet och en smältpunkt på cirka 165℃, samt ett 

tertiärt kol som gör polypropen känslig för oxidation vid utomhusbruk (Albertsson, 

Edlund & Odelius 2012).  

 

Polycolon® är ett handelsnamn för en viss typ av polypropen. Det är en lättviktig, 

hydrofob polymer, som är 35 % lättare i vikt jämfört med polyester samt flyter i 

vatten (Schoeller® u.å.). Polypropen används ofta inom fordonsindustrin som 

golvmattor och instrumentbrädor, i båtar samt som ytskikt för bryggor och däck. 

Man använder PP till viss del vid beläggning av textilier, dock visar den inte så bra 

vidhäftning och på grund av det begränsar det dess användning (Adanur 2008). 

Men polymerens seghet, styrka samt lätta vikt visar ändå eventuellt goda 

förutsättningar som beredning på drönarens vinge.  
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I deponier är PP inte biologiskt nedbrytbar. Det är dock den syntetiska fibern som 

är enklast att återvinna (Kadolph 2013), på grund av sin kemiska enkelhet. PP har 

sällan varit kopplad till toxicitet, vilket har gjort det möjligt att utveckla ett 

offentligt rykte som "vänligare" plast (Tolinski 2011). 

2.5.3 BUTYLGUMMI 

Genom att polymerisera monomererna isobuten samt isopren kan man framställa 

butylgummi (IIR), där en liten mängd isopren tillsätts för att underlätta att 

tvärbinda sampolymerkedjorna. IIR har en ovanligt låg gaspermeabilitet och är på 

grund av det en utmärkt polymer vid framställning av slangar, tätningar i produkter 

samt gastäta flytvästar (Fung 2002; Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Då den 

beredda distanstextilen ska kunna fyllas med luft är butylgummi ett tänkbart 

alternativ som beläggning. Dock visar vidhäftningen av butylgummi mot en textil 

vara ej tillfredsställande resultat. Garetovskaya och Belyaev (1965) menar att den 

dåliga vidhäftningen mellan butylgummi och polyester kan bero på polyesterns 

brist på reaktivt väte, såväl som dess hydrofoba egenskaper (Garetovskaya och 

Belyaev 1965, se Darwish, Lawandy, Mounir, Younan & Yousef (1997). I en 

studie från Darwish et. al (1997) gör man ett försök att tillsätta kimrök, en typ av 

sot som ofta tillsätts i däck för att öka slitstyrkan (Törnros 2015), för att se om 

vidhäftningen skulle öka mellan butylgummi och polyestervaran. Försöket visade 

att vidhäftningen ökade, men vid för hög halt ledde det dock till lägre vidhäftning 

då gummihalten minskade. 

 

2.5.4 POLYURETAN 

Polyuretan (PU) skapas genom polyaddition då uretangrupper bildar 

tredimensionella strukturer av långa molekylkedjor (Keeley 1991). PU är en 

kondensationsreaktionsprodukt av polyoler och diisocyanater. Den består av mjuka 

segment av långa polyolkejdor samt hårda segment från diisocyanaterna. Dess 

kemiska struktur är lätt att anpassa för att få önskade egenskaper genom att ändra 

de olika segmenten. Längder med hårda och mjuka segment påverkar vidhäftning, 

dragstyrka, hårdhet, rivhållfasthet, töjning och Tg. Långa hårda segment skapar 

pseudo-tvärbundna nätverk vilket leder till högre Tg, hårdhet samt resistens mot 

kompression och töjning (Shim 2013). PU har en god stabilitet och är en mjuk 

polymer och jämfört med PVC är den förhållandevis lätt. Polyuretan är 

formbeständig och kan varieras mellan allt från mjuk och elastisk till hård och 

formstabil. PU har en stark vidhäftningsförmåga mot andra material och 

kombineras därför med andra material för att optimera dess egenskaper i en 

konstruktion (Keeley 1991). PU har god motståndskraft mot nötning och används 

ofta som beläggning på regnkläder, då den även är beständig mot vatten, vind och 

UV-strålning (Rehnby 2010; Polyteknik u.å.). Traditionella PU-smältfilmer är 

kända för att vara snabbhärdande, lätta att applicera och ha låg giftighet. En 

nackdel är att de har låg värmeresistens och vid höga temperaturer kan de smälta 

och bli flytande, vilket bidrar till låg adhesion på grund av bristande vätning (Lay 

& Cranley 1994). 
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Polyuretan används inom industri och hushållsändamål. Marknaden för 

polyuretaner ökar varje dag, vilket också ökar avfallen vid produktionen och från 

kasserade produkter i ökande takt. Därför spelar en korrekt avfallshantering stor 

roll för miljön. Det som krävs idag är att utveckla en mer miljövänlig variant av PU 

från förnybara källor som skadar miljön mindre. Många av isocyanaterna är 

cancerogena, reproduktionstoxiska, mutagena och vissa av dem finns i Annex 17 i 

REACH. Detta har bidragit till utvecklingen av alternativa tillverkningssätt av 

polyuretansyntesen, där majoriteten är baserad på koldioxid som ett hållbart 

råmaterial (Trysznowski, Swiderska, Żołek-Tryznowska, Golofit & Parzuchowski 

2015). Traditionellt PU-skum skapas från petroleum, men på grund av dess 

begränsade resurser och miljöaspekt, ökar förnybara och komposterbara råmaterial. 

Den mest använda förnybara resursen vid producering av PU-skum är vegetabilisk 

olja, vilket det finns en stor mängd av. Vegetabiliska oljor i form av bland annat 

olja från sojaböna, raps och solros har undersökts. Det visar dock att egenskaperna 

för PU-skum som är baserade på förnybara källor är underlägsna jämfört med PU-

skum med petroleum som råmaterial (Agrawal, Kaur & Walia 2017). 

 

Polyuretan är en polymer som kan förstärkas med andra naturliga material, Fung 

(2002) beskriver hur man använder lin, sisal, hampa och andra stjälkfibrer som 

ersättning för glasfiber som förstärkning i polyuretanapplikationer. Life Baqua är 

ett EU-projekt där man ska försöka använda hela bananväxten för att finna en väg 

in i en cirkulär ekonomi. De utforskar alternativ användning av bananplantans stam 

som förstärkningsmedel i plast, genom att utvinna dess fibrer som visar sig vara 

lämplig för detta på grund av dess höga tjocklek (Paul 2017). 

 

2.5.5 SILIKON 

Inom samlingsnamnet silikongummi sammanfaller en rad delvis oorganiska 

polymerer baserade på siloxaner. Polydimetylsiloxan (PDMS) är den vanligaste 

strukturen och har blivit synonymt med silikongummi, trots alla olika 

sammansättningar. Genom ringöppningspolymerisation av 

hexametylcyklotrisiloxan framställs korta linjära kedjor som ger en flexibel, mjuk 

produkt. Sedan behandlas polymererna med molekyler som ger kedjeändarna 

reaktiva funktionella grupper. Reaktioner mellan de reaktiva kedjeändarna skapar 

senare polymera nätverk (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). PDMS har en 

beständighet mot kemikalier (Rehnby 2010) och UV-ljus, en god vidhäftning samt 

är hydrofob. Silikon finner man idag inom många textila applikationer, allt från 

strumpbyxor till airbags (Elkem 2018). Man kan använda tvärbundna 

silikonelastomerer som beläggning, då de kan ge en beläggning som är mjuk och 

flexibel eller hård och stel beroende på användningsområdet. Silikonet behöver inte 

innehålla mjukgörare då den inte har tendensen att bli spröd, och har därför inte 

heller miljöproblemet som PVC, där mjukgörarna migrerar ut ur beläggningen 

(Azo materials 2012) (Budden 1998). 

 

Silikon är uppbyggt av polydimetylsiloxaner med alternerande Si-O i huvudkedjan. 

I de platinumkatalyserade systemen används katalysatornivåer i del per miljon. 
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Katalysatorn främjar en tillsatshärdning och inga biprodukter genereras. 

Katalysatorn är emellertid känslig mot kontaminering med svavel- eller 

kväveinnehållande material så det är viktigt att rena tyger, beläggningar och ugnar 

används. Detta två-dels flytande gummit har en viskositet på under 75 pa-s och kan 

knivraklas eller doppbeläggas utan lösningsmedel. Det är en tvåkomponent där A 

innehåller platinumkatalysatorn och vinylterminerade kiselvätskor, och B har 

tvärbundna Si-H grupper. Si-H grupperna reagerar med vinylgrupperna i A vid 

närvaro av platinumkatalysatorn när de två blandas ihop. Full härdning av silikoner 

sker genom att hetta upp det till 125-180℃ (Schwark & Müller 1996). 

 

Silikon används som beläggning i airbags då den har en god nötningshärdighet, är 

stabil under åldrande, samt att den inte har en tendens att vidhäfta i sig själv när 

den ligger vikt (Schwark & Müller 1996). 

 

2.5.6 POLYETEN 

Polyeten (PE) räknas in i gruppen olefiner (Kadolph 2013) och är en termoplastisk 

polymer som är sammansatt av kolatomer tillsammans med väteatomer. 

Framställningen sker genom en polymerisering av etenmolekyler under inverkan 

av värme och tryck (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Polyeten är mest vanlig 

som lågdensitetspolyeten (LDPE), högdensitetspolyeten (HDPE) samt linjär 

lågdensitetspolyeten (LLDPE). LDPE är en flexibel polymer som kännetecknas av 

dess grenade struktur som gör den mindre kristallin jämfört med HDPE som har en 

mer linjär struktur. LLDPE uppvisar egenskaper någonstans mitt emellan dem, då 

den består av många sidokedjor som LDPE, fast kortare längd än HDPE. Polyeten 

är en polymer som har en bred variation på olika sammansättningar såsom 

molekyllängd och kristallinitet, och på grund av det lika stor bredd på dess olika 

egenskaper. PE kan erhålla egenskaper såsom god nötningshärdighet, seghet, 

hårdhet, styvhet, kemikalietålighet samt ingen fuktabsorption. PE används mycket 

på grund av att den är billig att producera samt lätt att bearbeta. Polymerens 

bearbetning sker även vid låga temperaturer vilket håller energiförbrukningen på en 

låg nivå. LDPE är den vanligaste polymeren som används vid tillverkning av 

plastpåsar och förpackningsfilm då den har en flexibel struktur som gör den till en 

mjuk polymer. Man finner även LDPE som lamineringsfilmer samt 

strängsprutningsbeläggning. LDPE visar gott motstånd mot kemikalier och väder 

samt väldigt låg vattenabsorption, dock uppvisar den lägre motstånd mot UV-ljus, 

låg styrka samt hög gaspermeabilitet (Vasile & Pascu 2005). 

 

Sedan mitten av 70-talet har man tillsatt stärkelse som fyllmedel för att förbättra 

plasters biologiska nedbrytning (Wei & Nikolov 1992, se Kim & Lee 2001). Ett av 

problemen när man tillsätter stärkelse vid framställningen av plastfilmer är dess 

minskade mekaniska egenskaper på grund av inkompatibiliteten mellan den 

hydrofoba plasten och hydrofila stärkelsen. Här sker då ofta kemisk modifiering av 

stärkelsen för att förbättra gränskontakten mellan dem (Griffin 1974, se Kim & Lee 

2001). Kim & Lee (2001) studerar närmare om de mekaniska egenskaperna skiljer 

sig något att producera en polyetenfilm genom tvärbundna potatisstärkelsen 

jämfört med naturlig potatisstärkelse. Den tvärbundna potatisstärkelsen visade 



14 

 

märkbart högre mekaniska egenskaper jämfört med naturlig potatisstärkelse. De 

föreslår att den tvärbundna potatisstärkelsen skulle kunna ha potential att ersätta 

den naturliga potatisstärkelsen.  

 

2.6 RELEVANTA TESTER FÖR DISTANSVARANS 

TÄNKTA EGENSKAPER 

För att utvärdera vidhäftning mot laminering kan man använda en testmetod enligt 

standarden SS-EN ISO 2411:2017 Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning 

av beläggningens vidhäftning, där man testar tjocka beläggningar som till exempel 

gummi (SIS 2017). Fung (2002) beskriver att vid utförande av vidhäftningstester 

på tunna laminat kan det vara nödvändigt att modifiera testproceduren.  

 

Då drönaren ska användas till sjöss skulle även vattentäthet kunna testas enligt 

standard SS-EN ISO 20811:1992 Textil - Bestämning av vattentäthet - 

Hydrostatiskt metod, detta för att försäkra sig om att drönaren inte väter då den 

kommer att landa i vattnet under sjöräddningen och för dess utomhusanvändning 

(SIS 1992). Textilföretaget FOV Fabrics använder sig av standard SS-EN ISO 

9237:1995 Textil - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet (SIS 1995), då de 

testar sina silikonbelagda airbagmaterial för att försäkra sig om att de är täta vid 

uppblåsning. Det här testet är därför relevant för att utvärdera en uppblåsbar 

konstruktions luftgenomsläpplighet. Två testmetoder som även skulle kunna 

utföras är dels nötningsbeständighet enligt standard SS-EN ISO 5470-2:2003 - 

Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av nötningshärdighet - Del 2: 

Martindaleapparat (SIS 2003), samt att mäta gaspermeabilitet enligt standard SS-

EN ISO ISO 2556:1974- Plast - Bestämning av gaspermeabilitet hos film och 

tunna skivor vid atmosfärtryck - Manometrisk metod (SIS 1974), anses också vara 

av betydelse. 

 

3. MATERIAL OCH METODER 

I följande kapitel beskrivs de material och metoder som används under denna 

studie. En flatstickad distansvara i polyester, med en 3D-struktur formstickades till 

en vinge. Flatstickade provkroppar i 2D-struktur togs fram med fyra olika 

bindningar, för att sedan beredas med silikon, polyuretanfilm, polypropenfilm och 

en polyetenfilm. Tre olika tester har utförts på de laminerade varorna för att 

jämföra hur de olika bindningarna och beredningarna påverkar resultatet. Ett 

modifierat vidhäftningstest har utförts med hjälp av en dragprovare på Högskolan i 

Borås, Textilhögskolan. Vattentäthet och luftgenomsläpplighet testades på 

textilföretaget FOV Fabrics. 
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3.1 LITTERATURSÖKNING 

En litteratursökning påbörjades tidigt i arbetet genom att undersöka det berörda 

ämnet. Tidigare forskning kring uppblåsbara strukturer samt vatten- och lufttäta 

beläggningar erhölls för att bredda förståelsen för dessa områden och få en 

överblick över dess användningsområden idag. För att få kunskap om vad som 

skapar en vidhäftning mellan olika material, studerades adhesion. Samtlig 

information har sökts via sökmotorer som Primo, Engineering village, World of 

science och Inspec i form av vetenskapliga artiklar, tidskrifter och patent. “Peer-

reviewed” användes för att öka tillförlitligheten hos artiklarna. Primära källor 

användes i största mån, men även sekundära källor förekommer i bland annat 

kurslitteratur och andra textiltekniska läroböcker. 

 

3.2 MATERIALANSKAFFNING 

De fyra trikåvaror med varierande bindning som använts vid beredning tillverkades 

vid trikåavdelningen på Högskolan i Borås, Textilhögskolan. Se avsnitt 3.4 

Framtagning av trikåprover, för tillverkningssätt och garnspecifikation. 

Polyestergarn, monofilament samt Trevira lufttexturerat garn införskaffades från 

Högskolan i Borås, Textilhögskolan. Silikonbeläggningen erhölls från FOV Fabrics 

i Borås, Polyuretanfilmen samt polypropenfilmen donerades från företaget Loxy. 

Polyetenfilmen erhölls från Högskolan i Borås, Textilhögskolan. 

 

3.3 FORMSTICKNING AV DISTANSTEXTIL 

Formstickningen delades in i två delar. Del 1 beskriver framtagningen av 

distansvarans tänkta höjd. Del 2 beskriver formstickning av varan och framtagning 

av ett ovalt tvärsnitt. 

 

3.3.1 DEL 1 – BESTÄMNING AV HÖJD 

För att få fram en distanstextil med maxhöjden 3,6 cm enligt en prototypvinge från 

Fredrik på SSRS, utfördes en stickning tidigt i processen. Stickningen utfördes 

genom att variera material, bindepunkt och monofilamentets diameter. 

Distanstrådarnas bindepunkt, på vilka nålar de binder, avgör varans höjd. Figur 3.1 

visar en distanstextil där distanstrådarna binder på var 4:e nål. Totalt stickades 8 

olika provkroppar. 
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Figur 3.1. Distansvara med dubbel slätstickning i ytterlagret samt distanstrådar som binder 

på var 4:e nål. (Ulfsson 2018) 

 

Vid stickningen användes flatstickmaskin STOLL CMS 822 HP med delningen 

E10 och programvaran M1 plus Stoll. Bindningen i ytterlagret på samtliga prover 

var slätstickning. Till distanstrådarna användes ett monofilament i polyester, där 

två olika diametrar varierades. Polyestergarn varierat med ett lufttexturerat 

Treviragarn användes i ytterlagret. Se tabell 3.1 för materialspecifikation. Det 

lufttexturerade garnet valdes för att enklare kunna utvärdera höjden på de olika 

provkropparna, då garnet krymper vid fixering. Därför fixerades samtliga provbitar 

efter stickning med ett ångstrykjärn med en temperatur på 150℃. Höjden på 

samtliga provkroppar mättes därefter med linjal. I bilaga 1 redovisas samtliga 

provkroppar med materialspecifikation, inställningar och höjd. 

 

Tabell 3.1 Material vid formstickning av distanstextil.  

Material Garnnummer Leverantör 

PES monofilament 0,15 mm FIL.VA 

PES monofilament 0,20 mm FIL.VA 

PES dtex 

167/144/1 

Indorama 

Trevira 

lufttexturerat 

dtex 503/F152 Torcitura 

Padana 

 

3.3.2 DEL 2 - FORMSTICKNING 

Vid formstickning av distanstextil användes material och inställningar enligt tabell 

3.2.  
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Tabell 3.2 Sammanställning av inställningar och material vid formstickning. 

Inställningar vid formstickning   

Delning: E 10 

Material distanstrådar: PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 4 st Trevira lufttexturerat garn, 503/F152.    

Bindning: Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, spacertråden 

binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 7,86 mm 

Höjd: 3,6 cm 

 

Då ambitionen med formstickningen var att sticka en vingformad struktur 

behövdes ett ovalt tvärsnitt skapas. Det skapades genom att variera bindepunkterna 

på monofilamentet i varan, för att variera höjden på provbiten enligt avsnitt 3.3.1. 

Tvärsnittet delades in i 7 sektioner likt figur 3.2, där distanstrådarnas bindepunkter 

varierades enligt tabell 3.3. På så vis skapades ett ovalt tvärsnitt

Figur 3.2. Illustration över ett ovalt tvärsnitt som kan skapas på en distansvara. (Ewert 

2018) 

 

Tabell 3.3. Bindepunkter i de olika sektionerna i distanstextilens ovala tvärsnitt.  

Sektion Bindepunkt 

1 Var 8:e nål 

2 Var 10:e nål 

3 Var 12:e nål 

4 Var 10:e nål 

5 Var 8:e nål 

6 Var 6:e nål 

7 Var 4:e nål 

 

Vingformen skapades genom masköverhängningar enligt figur 3.3, som visar 

(nerifrån och upp) att tekniken bygger på: 

1-2: En dubbelvara binder på främre och bakre nålbädd 

3: Sedan hängs öglorna fram 

4-5: Följt av att masköverhängningen förflyttar dem i sidled 

6-7: Därefter hängs maskorna bak   

8-9: Sedan sker en bäddförskjutning  

10-11: För att sedan upprepas igen  



18 

 

 

Samtidigt som masköverhängningarna sker stickar monofilamentet parallellt i 

varan. Genom denna teknik kan formen skapas enligt figur 3.4, figuren visar att 

totalt 33 masköverhängningar användes.  

 

 

Figur 3.3 Urklipp från Stoll M1 plus, masköverhängningar som skapar en avtagande 

distansvara. (Ulfsson 2018) 

 

Figur 3.4 Bild från Stoll M1 plus som visar en vingformad distanstextil. (Ulfsson 2018) 
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3.4 FRAMTAGNING AV TRIKÅPROVER 

Trikåprover med fyra olika bindningar stickades ut för att i ett senare skede 

beredas. Dessa provbitar stickades ut i 2D för att kunna utvärdera bindningens 

påverkan på beredningen vid vidhäftning, luft- och vattentäthet. 

Tabell 3.4 Material och utrustning vid flatstickning av trikåprover med bindningarna 

slätstickning, pikévariant över 4 system samt pikévariant över 2 system och slätstickning 

med plätering. 

Material Garnnummer Leverantör Utrustning 

PES dtex 167/144/1 Indorama STOLL CMS 330.6 

Polycolon® dtex 110/32/2 Schoeller® STOLL CMS 822 HP 

   Programvara, M1 plus Stoll 

   Ångstrykjärn 

 

De tre olika bindningarna pikévariant över 2 system, pikévariant över 4 system 

samt slätstickning användes, se figur 3.5-3.7. Samtliga prover stickades på en 

STOLL CMS 330.6 flatstickmaskin med masklängden 8,66 mm. Polyestergarn 

enligt tabell 3.4 användes i tre trådsystem. Samtliga provkroppar fixerades med ett 

ångstrykjärn med temperaturen 150ºC för att undvika dimensionsförändring vid 

senare beredning. 

 

 

Figur 3.5. Bindning slätstickning. (Ulfsson 2018) 

 

Figur 3.6. Bindning pikévariant över 2 system. (Ulfsson 2018) 
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Figur 3.7. Bindning pikévariant över 4 system. (Ulfsson 2018) 

 

Vid en senare beredning med en polypropenfilm behövdes en vara med polypropen 

i ytterlagret varierat med en fiber med högre smältpunkt. En slätstickning med 

plätering stickades därför fram. Där två garn stickar bindningen slätstickning 

samtidigt, enligt figur 3.8, med en tråd på rätsidan och en tråd på avigsidan. 

Pläteringen stickades på en STOLL CMS 822 HP. Vid stickningen användes två 

polycolon®garn på rätsidan och ett polyestergarn på avigsidan (figur 3.8).  

 

 

Figur 3.8. Bindning slätstickning med plätering, där två garn stickar bindningen 

slätstickning samtidigt. (Ulfsson 2018) 

 

3.5 BEREDNING AV TRIKÅPROVER 

Nedan redovisas samtliga beredningar som utfördes på de flatstickade 

trikåproverna från avsnitt 3.4. Samtliga provkroppar hade en storlek på 4x4 dm, för 

att ha tillräckligt med material för kommande tester. 

 

3.5.1 BELÄGGNING MED SILIKON 

Tre stickade prover med olika bindningar användes enligt tabell 3.5. 

Silikonbeläggningen blandades enligt förhållandet A: B 9:1. Provkropparna fästes 

med tejp på beläggningsmattan, beläggningen applicerades sedan med hjälp av en 

knivrakel i 90° vinkel med en tjocklek på 1,5 mm, fram och tillbaka en gång. 

Provkropparna härdades sedan i spannram Mathis Labcoater i 150ºC, 1 min följt av 

180ºC, 1 min. Beläggningsmetoden repeterades sedan en gång på samtliga 

provkroppar följt av samma härdning.  
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Tabell 3.5. Utrustning och material vid silikonbeläggning. 

Utrustning Kemikalier Trikåbindning 

Knivrakel Bluesil TCS 7531A Slätstickning 

Mathis Labcoater Bluesil TCS 7534 B Pikévariant över 4 system 

Beläggningsmatta Isopar G Pikévariant över 2 system 

 

3.5.2 LAMINERING MED POLYURETANFILM 

Tabell 3.6. Utrustning och material vid polyuretan-laminering. 

Utrustning   Laminering Trikåvara 

S.E.F.A France Junior PM 

Nr. 187-09-025 

  Polyuretanfilm Loxy-Seal 

LB600 0,06 mm 

Slätstickning 

    Pikévariant över 4 

system 

    Pikévariant över 2 

system 

  

Vid laminering med polyuretanfilm (PU-film) användes tre provkroppar, med olika 

bindningar enligt tabell 3.6. PU-filmen klipptes ut till en storlek på 4x4 dm, för 

materialspecifikation se tabell 5. Filmen lades på provkroppens rätsida och 

härdades sedan i värmepressen i 137°C, 1 minut och 10 sekunder. Detta 

upprepades med samtliga provkroppar.  
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3.5.3 LAMINERING MED POLYURETAN- OCH 

POLYETENFILM 

Tabell 3.7. Utrustning och material vid laminering med polyuretanfilm och polyetenfilm. 

Utrustning Laminering Trikåvara 

S.E.F.A France Junior PM Nr. 

187-09-025 

Polyuretanfilm Loxy-Seal 

LB600 0,06 mm 

Slätstickning 

 Polyetenfilm 0,1 mm Pikévariant över 4 

system 

  Pikévariant över 2 

system 

 

Tre provkroppar med olika bindningar användes, se tabell 3.7. Polyuretanfilmen 

samt polyetenfilmen (PE-film) klipptes ut till storleken 4x4 dm. Först lades PU-

filmen på provkroppens rätsida, följt av PE-filmen ovanpå. Provkropparna 

härdades i värmepress i 137ºC, 1 minut och 10 sekunder.  

 

3.5.4 LAMINERING MED POLYPROPENFILM 

En polypropenfilm (PP-film), tabell 3.8, klipptes ut i storleken 4x4 dm. Filmen 

lades på provkroppens rätsida och härdades sedan i en värmepress i 137ºC, 1 minut 

och 10 sekunder.  

Tabell 3.8. Utrustning och material vid laminering med polypropenfilm. 

Utrustning Laminering Trikåvara 

S.E.F.A France Junior PM 

Nr. 187-09-025 

Polypropenfilm RB707, 

0,06 mm 

Slätstickning med 

plätering 

 

3.4 TESTER 

Avsnittet nedan beskriver samtliga tester som utförts i denna studie. Tabell 3.9 

visar en sammanställning av dem. De olika provkropparna som använts vid 

samtliga tester redovisas i tabell 3.10. 
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Tabell 3.9. Sammanställning av använda metoder och maskiner, samt ISO-standarder. 

Metod Maskin ISO-standard Modifiering 

Vidhäftning CRE Dragprovare SS-EN 2411:2017 Ja 

Vattentäthet Textest FX 3000 SS-EN 

20811;1992 

Ja 

Luftgenomsläpplig

het 

Textest FX 3300 SS-EN ISO 

9237;1995 

Nej 

  

Tabell 3.10. Provkroppar som använts vid samtliga tester. 

Provkropp Bindning Laminering 

1 Slätstickning PU-film 

2 Pikévariant över 2 system PU-film 

3 Pikévariant över 4 system PU-film 

4 Slätstickning PU- och PE-film 

5 Pikévariant över 2 system PU- och PE-film 

6 Pikévariant över 4 system PU- och PE-film 

 

3.4.1 TEST FÖR BESTÄMNING AV VIDHÄFTNING 

För att testa hur väl de olika lamineringarna vidhäftar mot trikåbindningarna, 

gjordes ett modifierat test baserat på standarden SS-EN ISO 2411:2017 Gummi- 

eller plastbelagda tyger - Bestämning av beläggningens vidhäftning. Standarden 

utgår från en tjockare laminering eller gummibelagd vara, där de laminerade 

bitarna svetsas fast i varandra för att sedan testas i en dragprovare. Då både 

polyuretanfilmen och polyetenfilmen är tunna filmer har det varit nödvändigt att 

modifiera testet, på grund av att dem är sköra. Alla provkroppar lades i en atmosfär 

för konditionering utefter ISO 2231:1989 (SIS 1989) under minst 16 timmar. Utfört 

test gjordes i standardiserad miljö med en temperatur på 20 ± 2ºC och relativ 

fuktighet på 65 ± 2 %.     

 

3.4.1.1 FÖRBEREDELSER INFÖR TEST 

 

Provkropparna inför vidhäftningstestet, tabell 3.10, skapades utifrån figur 3.9 samt 

3.10. Vid laminering med endast PU-film applicerades filmen mellan två 

trikåvaror. Båda trikåvarorna vändes med rätsidan mot filmen, se figur 3.9. Detta 

utfördes på provbitar i maskrad- samt maskstavriktning. Laminering med PU- och 

PE-film utfördes på samma sätt, där en PE-film och två PU-filmer användes. Dessa 

lades mellan trikåvarorna enligt figur 3.10. Av de laminerade provkropparna 
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klipptes 10 stycken bitar ut i storleken 300 x 60 mm, varav 5 stycken var i 

maskradriktning och 5 stycken i maskstavriktning. 

 

Figur 3.9 Illustration över provkropp laminerad med PU-film inför dragprovstest, där 

filmerna applicerats mellan två trikåvaror. (Ewert 2018) 

För att få ut trovärdiga resultat från testet var det av stor vikt att de två sidor som 

fästs i dragprovaren hade samma förutsättningar för att kunna utvärdera 

vidhäftningen. Detta utfördes genom att trikåvarorna som sammanfogats hade 

samma film mot sin rätsida och att man drog endast i trikåvaran, se konstruktion i 

figur 3.10.  

 

Figur 3.10 Illustration över provkropp laminerad med PU- och PE-film inför dragprovstest. 

Provkroppen fästes i de två trikåflärparna. (Ulfsson 2018) 

 

3.4.1.2 GENOMFÖRANDE AV TEST 

Maskinen som användes under testet var en CRE dragprovare med programvaran 

Tensolab 3 från Mesdan (se figur 3.11). Dragprovaren hade inställningen: 5kN vikt 

samt 100 mm mellan klämmorna. Provkropparna som testades var trikåvaror med 

bindningarna slätstickning, pikévariant över 4 system samt pikévariant över 2 

system. Dessa var laminerade med PU-film samt PU- och PE-film, se bilaga 2, i 

maskrad- respektive maskstavriktning. Samtliga provkroppar fästes i dragprovaren 

för att notera vid vilken kraft lamineringen släppte från trikåvaran.  
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Figur 3.11. Test för bestämning av vidhäftning på laminerade trikåprover med en CRE 

dragprovare. (Ewert 2018) 

 

3.4.2 TEST FÖR BESTÄMNING AV VATTENTÄTHET 

Hur många cm vattenpelare drönaren på ett ungefär kommer att utsättas för vid 

användning beräknades enligt formeln: vikt/area, vilken Sympatex (u.å.) använder 

för deras produkter. Drönarens vikt uppskattades till 1,5 kg och arean till 0,12 m
2
, 

vilket gav 8,33 cm vattenpelare. Värdet är så pass lågt att ett vattentäthetstest inte 

ens är nödvändigt, därför utfördes testet för att utvärdera de olika bindningarnas 

eventuella påverkan på vattentätheten. 

Den textila varans vattentäthet bestämdes enligt standarden SS-EN 20811;1992 

Textil - Bestämning av vattentäthet - Hydrostatiskt metod, som bestämmer olika 

textiliers motstånd mot vattengenomträngning med hjälp av ett hydrostatiskt tryck 

(SIS 1992). Alla provkroppar, tabell 3.10, lades i en atmosfär för konditionering 

utefter ISO 139:2005 under minst 24 timmar. Utfört test gjordes i en atmosfär på 

23ºC (SIS 2005). Maskinen Textest FX 3000 användes, se figur 3.12. Provkroppen 

monterades på provhållaren med den belagda sidan uppåt och utsattes sedan för ett 

vattentryck underifrån mot den ej belagda ytan på 1 dm
2
. Vattnet som användes 

under testet var destillerat med en temperatur på 20ºC, testytan fylldes med vatten 

och överflödigt vatten torkades bort från ytorna vid fästena. Provkroppen utsattes 

för en ökning på 60 cm H2O/min. Testet upprepades under samma förutsättningar 

på 4 olika positioner på provkroppen. Ett tryck utlästes då vattnet trängt igenom 

provkroppen på tre ställen. 
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Figur 3.12. Test av vattentäthet på laminerade trikåprover med hjälp av en Textest FX 

3000. (Ewert 2018) 

 

3.4.3 TEST FÖR BESTÄMNING AV 

LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 

Den textila varans luftgenomsläpplighet bestämdes enligt standarden SS-EN ISO 

9237:1995 Textil - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet (SIS 1995). Alla 

provkroppar, tabell 3.10, lades i en atmosfär för konditionerings utefter ISO 

139:2005 under minst 24 timmar. Testet utfördes i en atmosfär på 23ºC (SIS 2005). 

Maskinen Textest FX 3300, figur 3.13, ställdes in med lufttrycket 500 Pa. 

Provkropparna monterades med dess belagda yta nedåt på en cirkulär provhållare 

med en yta på 1 dm
2
 så att luften strömmade underifrån mot provkroppen. Testet 

upprepades under samma förutsättningar på 10 olika positioner på provkroppen.  

 

Figur 3.13. Bestämning av lufttäthet med hjälp av en Textest FX 3300. (Ewert 2018) 



27 

 

 

3.5 STATISTISKA BERÄKNINGAR 

Sammanställning av resultat samt beräkningar av medelvärde, standardavvikelse 

samt variationskoefficient gjordes med hjälp av Excel. Samtliga statistiska 

beräkningar har gjorts med hjälp av Minitab 18. Hypotesprövning gjordes med 

hjälp av envägs- och tvåvägs ANOVA, utifrån dessa har även 95 % 

konfidensintervall tagits ut för att analysera sanna medelvärdet.  

 

3.6 VIKTFÖRÄNDRING HOS TRIKÅPROVER 

Då drönarens tänkta vikt är totalt 1 kg, där elektroniken uppskattas väga 400 g, ger 

det en vikt på 300 g för vardera vingen. En vingformad distanstextil uppskattas 

väga 150 g, därför bör beredningens vikt ej överstiga vingens vikt. På grund av 

detta utfördes ett viktförändringstest på provkropparna, där en viktökning på max 

200 % gav ett godkänt resultat. 

Referensproverna skapades genom att 1 dm
2
 stansades ut ur samtliga provkroppar 

som skapades vid framtagning av trikåprover, se avsnitt 3.4. Dessa stansades ut 

med hjälp av en fabric sample cutter. De fyra provkropparna vägdes därefter på en 

precisionsvåg från Kern & Sohn Gmbh ABJ 220-4M, med en känslighet på 0,1 mg 

och noterades som referensvikt. Samtliga provkroppar stansades ut och vägdes 

efter beredning för att sedan jämföras med referensproven.  

 

4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultaten av formstickning, beredning och samtliga 

utförda tester. De viktigaste resultaten presenteras i form av diagram och tabeller, 

fullständiga testprotokoll hänvisas till bilaga 2-4.  

 

4.1 FORMSTICKNING AV DISTANSTEXTIL 

Nedan presenteras resultaten av formstickning av en distanstextil, där ambitionen 

var att skapa en vingformad vara med ett ovalt tvärsnitt. 

 

4.1.1 DEL 1 – BESTÄMNING AV HÖJD 

Första stickningen resulterade i 8 provbitar i varierande höjd enligt tabell 4.1, se 

fullständig tabell i bilaga 1. Genom att variera monofilamentets bindepunkt kan 

man på så sätt variera höjden i varan, där målet var att nå 3,6 cm i höjd. Bäst 

resultat visade därmed provkropp 6 (tabell 4.1) som binder på var 11:e nål vilket 
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gav höjden 3,6 cm. Monofilament med diametern 0,15 mm bedömdes visuellt till 

det bästa alternativet, då det skapade en flexibel vara. 

Tabell 4.1. Höjd på provkroppar vid flatstickning av distanstextil, där masklängd, 

monofilamentets diameter och bindepunkt varierats. 

Provkropp Bindepunkt Filament 

(mm) 

Tvärsnitt Höjd 

(cm) 

1 Var 16:e 

nål 

0,15 

 

6 

3 Var 12:e 

nål 

0,15 

 

4 

6 Var 11:e 

nål 

0,15 

 

3,6 

7 Var 11:e 

nål 

0,25 

 

3,6 

 

4.1.2 DEL 2- FORMSTICKNING AV DISTANSTEXTIL 

Vid formstickning tillverkades en vingformad distanstextil med ett ovalt tvärsnitt, 

se figur 4.1 samt 4.2.  

 

 

Figur 4.1. Vingformad distanstextil i flatstickad väfttrikå. (Ewert 2018) 
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Figur 4.2. Ovalt tvärsnitt på formstickad distanstextil. (Ewert 2018) 

 

4.2 BEREDNING AV TRIKÅPROVER 

Nedan presenteras samtliga resultat av de olika beredningarna som utfördes i 

avsnitt 3.5. 

4.2.1 SILIKONBELÄGGNING MED KNIVRAKEL 

Första bestrykningen med silikonbeläggning gav inte ett bra resultat, varan blev 

ojämn och inte alls tät, då mestadels av silikonpastan trängde in i den glesa varan 

på samtliga trikåprover. Silikonet beströks därför med ett andra lager efter 

härdning. Vid visuell analys av samtliga provkroppar noterades ihålighet och 

ojämnheter på varan, vägning visade även på en tung vara. Efter härdningen 

krympte även provkroppen med 38 %. På grund av detta resultat togs beslutet att 

inte gå vidare med de silikonbelagda proverna för utförande av tester och vidare 

utvärdering i denna studie. 

4.2.2 LAMINERING MED POLYURETANFILM 

Laminering av polyuretanfilm visade på goda resultat vad gäller enkelhet vid 

applicering samt god visuell vidhäftning på samtliga provkroppar, med en jämn yta 

och flexibel vara.   

4.2.3 LAMINERING MED POLYURETAN- OCH 

POLYETENFILM 

Efter laminering av polyuretanfilm följt av en polyetenfilm fick varan en tjock och 

styv yta, i jämförelse med laminering av enbart polyuretanfilmen. Visuellt 

bedömdes att lamineringen smälte bra ihop mot de textila provkropparna med en 

jämn känsla över ytan. 

  

4.2.4 LAMINERING MED POLYPROPENFILM 

Sammanfogning av slätstickning med plätering med en PP-film visade på ej 

tillfredsställande vidhäftning. De två komponenterna kunde säras från varandra 

med enkel handkraft. På grund av detta resultat utvärderades ej denna laminering i 

kommande test. 
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4.3 TESTER 

Nedan presenteras resultatet av tester utförda i avsnitt 3.6. De viktigaste resultaten 

presenteras i form av diagram, fullständiga testresultat hänvisas till bilaga 2-4. 

4.3.1 TEST FÖR BESTÄMNING AV VIDHÄFTNING 

Utifrån givna resultat från utfört vidhäftningstest ger pikévariant över 2 system bäst 

resultat med en laminering av polyuretanfilm, då man utifrån given boxplot kan 

utläsa att bindningen får högst värde och minst spridning, figur 4.3. 

Polyuretanfilmen gav bäst vidhäftning för samtliga bindningar. Test i 

maskradriktning gav otillförlitliga värden, då trikån var för töjbar och hann gå 

sönder innan lamineringen hann påverkas av dragkraften. Därför utvärderades ej 

testresultaten i maskradriktning.  

 

Figur 4.3. Boxplot från vidhäftningstest av bindningen slätstickning (S), pikévariant över 2 

system (P), samt pikévariant över 4 system (L). (Ewert 2018) 

Enligt uträknad tvåvägs-ANOVA kan man utläsa att både laminering och bindning 

med 95 % sannolikhet är påverkande faktorer för vidhäftningen. Det fanns dock 

inget signifikant samband mellan de båda faktorerna, se bilaga 2. 

Parvis jämförelse utfördes mellan de olika bindningarna genom parvisa t-test, där 

resultatet visar att pikévariant över 2 system är den bindning som har påverkan på 

vidhäftning, se bilaga 2. 
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4.3.2 TEST FÖR BESTÄMNING AV VATTENTÄTHET 

 

Figur 4.4. Sammanställda medelvärden vid vattentäthetstest på laminerade trikåvaror. 

(Ewert 2018) 

Resultatet av vattentäthetstestet på de laminerade trikåvarorna, i figur 4.4, visade 

en markant skillnad mellan de två olika lamineringskombinationernas medelvärde. 

Att endast laminera med PU-film visade icke-godkänt vattentäthetstest, då samtliga 

provbitar vätte ytan nästan omedelbart. Alla provkroppar med 

lamineringskombinationen PU- och PE-film visade på väl godkända resultat. Vad 

gäller bindningarna på trikåvaran visade slätstick bäst resultat med endast PU-film 

och med en kombination av PU- och PE-film. Med endast PU-film visade 

pikévariant över 4 system (lacoste) på sämst resultat, medan med både PU- och PE-

film visade pikévariant över 2 system (piké) på sämst resultat. 

4.3.1 TEST FÖR BESTÄMNING AV 

LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 

 

Figur 4.5. Sammanställning av variationskoefficient i % för de olika kombinationerna efter 

utfört lufttäthetstest. (Ewert 2018) 

 

Från figur 4.5 framgår det att PU-film i kombination med slätstickning får den 

högsta spridningen på 115 % och därmed också sämst resultat i 
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luftgenomsläpplighet. Bäst presterar pikévariant över 4 system med en spridning på 

2 % med kombinationen PU- och PE-film. Samtliga prover med PU-film visar på 

hög luftgenomsläpplighet och blir därmed inte godkända i testet.  

Ett 95 % konfidensintervall för samtliga provkroppars medelvärde kan utläsas i 

bilaga 4. 

4.4 VIKTFÖRÄNDRING HOS TRIKÅPROVER 

Den framtagna vingformen i distanstextil, figur 4.1, uppnådde en vikt på 126,88 

gram. 

I tabell 4.2 visas samtliga trikåprovers vikt före och efter beredning, redovisat i 

g/dm². Viktökningen redovisas i procent. Från tabellen kan man utläsa att 

kombinationen slätstickning med plätering och PP-film fick lägst procentökning i 

vikt. Samtliga silikonbelagda provkroppar visar på högst procentökning, med 

bindningen pikévariant över 4 system som hade högsta procentökningen på 589 %. 

Då gränsen för godkänt låg på en viktökning på 200 %, visar testet att endast 

provkroppar laminerade med PU-film, samt PP-film får godkänt resultat. 

 

Tabell 4.2. Sammanställning av samtliga provkroppars viktförändring efter beredning. 

 Innan 

beredning 

(g/dm²) 

Efter beredning 

(g/dm²) 

Viktökning 

(%) 

Silikon    

Slätstickning 1,890 10,465 554 

Pikévariant över 4 system 1,944 11,148 573 

Pikévariant över 2 system 1,711 10,079 589 

PU-film    

Slätstickning 1,890 3,241 172 

Pikévariant över 4 system 1,944 3,185 164 

Pikévariant över 2 system 1,711 2,965 173 

PU+PE-film    

Slätstickning 1,890 5,395 285 

Pikévariant över 4 system 1,944 5,220 269 

Pikévariant över 2 system 1,711 4,945 289 

PP-film    

Slätstickning med 

plätering 

2,183 2,451 112 

 

5. DISKUSSION OCH ANALYS 

Studien visar att det är möjligt att skapa en formstickad 3D-struktur med hjälp av 

flatstickad distanstextil. Genom att tillverka drönarvingen i denna teknik möjliggör 

en produktion med reducerat antal processer vilket gynnar miljön, då spill och 

energi sparas (Choi & Powell 2005; Trikåteknik 2013). Genom att använda denna 

textila konstruktion till sjöräddningens drönare är förhoppningen att deras arbete 

effektiviseras och att de på lång sikt kan rädda fler liv. 
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Distanstextilens tvärsnitt kan skapas i olika nivåer, vilket kan vara till nytta för 

framtida textiltillverkning då man kan uppnå en bredare variation på 

formmöjligheter. Genom att kombinera form och nivå kan tekniken appliceras i fler 

områden inom branschen, tex i skosulor eller ergonomiska stolsitsar. 

 

En polyuretanfilm kombinerad med en polyetenfilm skulle kunna vara en lämplig 

beredning, då de tillsammans skapar en flexibel vara samt vidhäftar bra på 

trikåvaran. Att laminera med PU och PE skapar även en tunn yta, vilket sparar på 

material vid tillverkning. Denna lamineringskombination visar sig även ha goda 

resultat vid utförande av luft- och vattentäthetstest. Resultat från utförda tester av 

vidhäftning, luft- och vattentäthet visar att trikåvarans bindning spelar roll och är 

viktig att ta hänsyn till vid tillverkning. Pikévariant över 2 system visar bäst 

resultat och anses passa bäst för denna applikation.  

 

5.1 FORMSTICKNING 

Vid utveckling av en vingform stickades varan med öppna kanter för att få en 

bättre överblick över tvärsnittet. Därför har inte en konstruktion med slutna kanter 

undersökts, vilket är något som krävs för att i ett senare skede kunna bereda hela 

varan. Vi har tidigare inte stött på någon litteratur som beskriver en formad 

distanstextil då de flesta produkter skärs i efterhand för att få dess önskade form. 

Man finner istället oftast konstruktioner som uppblåsbara barriärmaterial samt 

ståpaddelbrädan som vi många gånger tidigare nämnt och tagit inspiration ifrån 

(Dingel 2014; Lindstrand Technologies Limited 2016).  

 

5.2 BEREDNING 

I en studie från Haddad och Black (1985) utfördes olika tester på vävda 

konstruktioner för att undersöka dess vidhäftningsförmåga. Dock har inga studier 

gällande påverkan av trikåvarors olika bindningar hittats i litteratursökning. Det var 

därför av intresse att i studien undersöka bindningarna slätstickning, pikévariant 

över 4 system samt pikévariant över 2 system. Dessa valdes på grund av den 

flatstickade distansvarans begränsade mönstermöjlighet, där dessa tre är de som 

skiljer sig mest. 

 

Beredningen har skett på flatstickad väfttrikå i 2D. Detta på grund av att syftet var 

att endast utvärdera bindningens påverkan på beredningen, och att då använda 2D-

varor minimerar materialåtgången i arbetet.  

 

5.2.1 BELÄGGNING 

Studien har undersökt flera beredningar som skulle kunna användas till vingen, i 

form av både beläggning och laminering. Vid beläggning av silikon, vilket utfördes 

genom manuell knivrakling, blev resultatet inte tillfredsställande. Bättre resultat 

hade eventuellt kunnat erhållas om beläggningen skedde industriellt med 
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valsrakling. Ett annat förslag vore att belägga med schabloner, men vi ansåg att 

även detta skulle ge ett ojämnt resultat, mycket på grund av trikåvarans töjbarhet 

och lösa konstruktion. På grund av dessa egenskaper skedde även en stor 

dimensionsändring vid härdning i spannramen. Trots dåliga resultat vid beläggning 

av silikon anser vi ändå att silikon är ett bra alternativ. Detta baserat på de 

egenskaper vi har erhållit från litteratursökning men också då drönaren kommer att 

ha liknande egenskaper som en airbag, som oftast beläggs med silikon (Schwark & 

Müller 1996). Airbagmaterial är dock vävt, vi tror därför att silikon kanske passar 

bättre för vävda varor. För att skapa en tillräckligt tät vara på en trikå krävs nog ett 

tjockare lager vilket kan bli ett dyrt, tungt och klibbigt resultat. 

 
5.2.2 LAMINERING 

Under laminering rådde en viss osäkerhet vid kalibrering av värmepressen då 

maskinens temperatur pendlade en del, vilket kan ha bidragit till ojämnheter vid de 

olika lamineringarna. Varorna som var laminerade enbart med PU-film visade 

väldigt ojämna resultat både vid vatten- och lufttesterna. De lamineringar som skett 

med en kombination av PE- och PU-film har däremot fått mycket jämnare resultat. 

 

PU-filmen var en tunn film som vanligtvis används som ett mellanlager, ett klister, 

men vi ville undersöka om den ändå skulle kunna uppfylla våra krav på egen hand 

för att minimera material i varan och få en lätt vikt. Dock visade det sig att det 

krävs en extra film ovanpå för att göra den helt tät. Detta för att filmen är för tunn 

för att både kunna gå ner i materialet ordentligt och samtidigt skapa ett tätt lager. 

Som Shim (2013) beskriver är det svårt att producera flexibla material med 

tillräcklig mekanisk styrka genom att använda en film helt för sig själv. Att därför 

kombinera PU-filmen tillsammans med PE-filmen visade goda resultat vid 

laminering, då de båda lagren smälte ihop bra med trikåvaran. Detta styrker 

Keeleys (1991) påstående om att PU har en stark vidhäftningsförmåga mot andra 

material. Användning av PU-film och PE-film i kombination baserar vi på Vasile 

& Pascu (2005) samt Keeley (1991) som beskriver att de båda är två mjuka 

polymerer, som på så sätt skulle skapa en flexibel laminering på drönarens kropp 

vilket är gynnsamt för att kunna vika ihop drönaren.  

 

Resultatet från den laminerade PP-filmen tillsammans med slätstickning med 

plätering var mindre framgångsrikt. Visionen var att utgå från Petrie (2013) och 

Zen (2013) s gemensamma teori om diffusion vilket man bland annat ser vid 

värmeförslutning av plast. Där använder man sig av två polymerer av samma 

material som är blandbara med varandra för att se om dessa smälte samman och 

skapade ett jämnt lager som bildar en god vidhäftning. De material vi testade var 

dock inte kompatibla med varandra och enligt Adanur (2008) har polypropen 

begränsad vidhäftning. Vi tror dock att den bristande smältningen kan bero på att 

värme endast applicerats under- och ovanifrån varan. Att istället applicera värme 

mellan pläteringen och filmen, skulle kunna bidra till att de smälter ihop bättre. Vi 

gick dock inte vidare med PP i våra tänkta tester, på grund av bristande resultat vid 

lamineringen.  
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5.3 UTFÖRDA TESTER 

De laminerade provkropparna testades för att undersöka skillnader i vidhäftning 

mot beredning, samt för vatten- och lufttäthet. 

 

5.3.1 TEST FÖR BESTÄMNING AV VIDHÄFTNING 

Vid utfört vidhäftningstest i maskstavriktning visar pikévariant över 2 system bäst 

resultat med de båda lamineringskombinationerna. Enligt Zen (2013) kan detta 

bero på mekanisk adhesion, vilket är då bindemedlet sammanfogar de två 

materialen genom att gå in i ojämnheter för att där stelna och skapa en god 

vidhäftning. Pikévariant över 2 system är uppbyggd av varannan hank, varannan 

maska, vilket ger väldigt många hankar i varan jämfört med de andra två 

bindningarna. Hankarna medför därför, enligt denna teori, att trikåvaran har lättare 

för att ta in laminatet. 

 

Då provkropparna testades i dragprovaren i maskradriktning började dock trikån gå 

sönder innan det visade tecken på att lamineringen släppte från textilen. Detta 

skedde troligtvis på grund av att trikåvaror är så pass töjbara (Fung 2002), vilket 

medförde att lamineringen inte påverkades av dragkraften. Att utvärdera 

vidhäftning i maskradriktning på provkropparna var därför inte av värde, och de 

värden som erhölls ansågs därför inte tillförlitliga. Därför har vi svårt att ställa oss 

till om det modifierade vidhäftningstestet ska anses som en relevant testmetod eller 

ej. Vi kunde se att lamineringen faktiskt släppte från varorna i maskstavriktning, 

vilket tyder på att kraften från dragprovaren uppmätte en vidhäftning. Men hälften 

av testresultaten fick förkastas i och med att trikåvaran påverkades innan 

lamineringen, vilket anses kritiskt. 

 

5.3.2 TEST FÖR BESTÄMNING AV VATTENTÄTHET 

Det var även av intresse att i studien undersöka bindningarnas eventuella påverkan 

av vattentätheten, där resultaten visade att kombinationen slätstickning med PU- 

och PE-film visar bäst resultat. Vi tror att slätstickning visar bäst resultat på grund 

av att vattentäthetstestet testar på den icke-belagda sidan av varan, alltså direkt på 

trikåvaran, och slätstickning är den tätaste konstruktionen av de tre bindningarna 

som testades. Det var däremot stor skillnad mellan de olika lamineringarna, då 

slätstickning med PU-film gav väldigt dåliga resultat, vilket troligtvis tyder på en 

ojämn laminering. Ska man utgå från standarden krävs att man testar 5 

provkroppar, något som inte kunde utföras på grund av materialbrist. Detta är något 

man kan ha i åtanke vid vidare studier, men våra resultat gav så pass ojämna 

resultat att vi inte tror att det hade varit av stor betydelse i studien. 

 

5.3.3 TEST FÖR BESTÄMNING AV LUFTTÄTHET 

Vi utförde även ett lufttäthetstest på provkropparna för att undersöka hur täta de 

olika trikåvarorna var med respektive beredning. Vi anser att testet är av betydelse 

för att kunna avgöra om lamineringen är tillräckligt lufttät som uppblåst 
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konstruktion. Textilföretaget FOV Fabrics testar även deras airbag-material utifrån 

denna standard och metod. Vi har dock haft i åtanke att ett lufttäthetstest visar 

luftgenomsläpplighet av varan samt att en airbag inte behåller luften lika länge som 

vår slutprodukt kräver. Därför behöver inte testresultaten betyda att 

slutkonstruktionen kommer att kunna hålla inne allt luft i uppblåst läge. 

 

Lufttäthetstestet sker med den belagda sidan nedåt mot luftströmmen, vilket kräver 

en tät beredning. För att skapa en tät beredning krävs i sin tur att trikåbindningen 

har en förmåga att vidhäfta mot lamineringen. Vid givet vidhäftningstest visade 

bindningen pikévariant över 2 system på bäst vidhäftning med båda 

lamineringskombinationerna och även i lufttäthetstest får bindningen bäst resultat. 

Vilket båda styrker vår tes, där hankarna medför att trikåvaran lättare att vidhäfta 

mot lamineringen. Vid lufttäthetstestet presterade bindningen bäst med 

lamineringen PU- och PE-film.  

 

5.4 ANDRA RELEVANTA TESTMETODER 

Utöver test av vattentäthet, luftgenomsläpplighet samt vidhäftning har även andra 

relevanta testmetoder som skulle kunna utföras på en beredd distanstextil studerats. 

Sjöräddningssällskapet har som vision att den färdiga slutprodukten ska kunna 

vikas ihop för att lättare kunna stuvas undan. Efter ett antal hopvikningar 

kombinerat med daglig användning kommer produkten utsättas för nötning, att 

utföra ett test för nötningshärdighet enligt standarden ISO 5470-2:2003 hade därför 

varit av intresse. Då den belagda distanstextilen vid ett senare skede ska fyllas med 

luft för att fungera som en vinge till drönaren, kan den jämföras med en cykelslang 

som på ett liknande sätt ska vara lufttät. Att då utföra ett test för att mäta den 

belagda varans gaspermeabilitet enligt standard ISO 2556:1974 anses också vara av 

betydelse. Det vore av intresse att i en framtida konstruktion täta varan med 

butylgummi för att få en slitstark och garanterat lufttät vara. 

 

5.5 VIKTFÖRÄNDRING HOS TRIKÅPROVER 

Då slutkonstruktionen ska vara lätt i vikt har även viktförändringar för de olika 

beredningarna i kombination med trikåvaror uppmätts. Silikon visar mycket högre 

viktförändring i jämförelse med lamineringsfilmerna, vilket kopplar tillbaka till vår 

reflektion över att beläggningen kräver tjockare lager för att bli tät. Slätstickning 

med plätering är den trikåvara som har högst vikt innan beredning, men den visar 

på lägst viktförändring efter beredning, troligtvis på grund av att polypropen är en 

polymer med låg densitet (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 

 

Testet visar att endast provkropparna med laminering av PU-film och PP-film får 

godkänt resultat. Vi anser dock att denna testmetod inte är relevant för den tänkta 

slutprodukten. Vi har dels inte haft möjlighet att beräkna viktförändring på en 

beredd distanstextil, då all beredning utförts på 2D-prover. Hänsyn bör även tas att 

slutprodukten i distanstextil kommer behöva förslutas i vingtoppens ände samt att 

material i varan kan komma att ändras. Detta kan påverka vikten och vi anser 
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därför att denna testmetod inte är fullständig och vidare studier krävs för att få ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

5.8 HÅLLBARHETSASPEKTER 

Sjöräddningens ambition är att med hjälp av drönaren kunna effektivisera sina 

räddningsaktioner. Genom att med drönaren få en överblick över olyckan, kan de 

skicka ut rätt mängd båtar och personal, och på så sätt spara på resurser vid 

utryckning. Att tillverka drönaren i distanstextil möjliggör en hopvikning av 

konstruktionen. Detta skulle kunna skapa en produkt som inte är lika ömtålig vid 

användning i jämförelse med en konstruktion i expanderad polypropen som är 

formbeständig. På så sätt skulle produkten kunna användas fler gånger och skapa 

en längre livslängd.  

 

Vid formstickning av en flatstickad distansvara kan man sticka ut den som 

complete garment, alltså att varan kommer ut i den tänkta formen och behöver 

därför inte tillskäras. Detta leder till att det inte blir något spill i tillverkning, vilket 

man sparar både material och pengar på och som såklart är bättre för miljön ur 

resurs- och energimässig synpunkt.  

 

Under de senaste åren har användningen av naturligt material, som bastfiber, majs 

och banan, blivit allt mer vanligt. Stärkelser tillsätts för att få plasterna att bli mer 

biologiskt nedbrytbara, och råvaror från förnyelsebara källor värnar högre om 

miljön än syntetiska fibrer och plaster framställda av icke förnyelsebara 

oljereserver. Att producera polymera material med mer naturliga sammansättningar 

är något som är på framfart och vi tror att det kommer utvecklas och bli allt mer 

vanligt, då ambitionen är att öka hållbarheten på plastprodukter där slutna kretslopp 

och naturmaterial är intressant (Paul 2017).  

 

Att återvinna laminerade och belagda textilier är i de flesta fall inte det lättaste, på 

grund av att de består av minst två eller flera olika material. Något man dock kan ta 

hänsyn till är materialval för varan. Olefinmaterial, som polyeten och polypropen, 

är lätta att återvinna på grund av sin kemiska enkelhet (Tolinski 2011). Polyeten 

har dessutom en låg smältpunkt och kräver därför lägre energi vid bearbetning 

(Fung 2002). Något man också skulle kunna använda är återvunnen PET-fiber till 

vingkroppen. Dock tror vi att fibrernas styrka kan bli svagare efter återvinning, 

vilket måste undersökas. Återvunnen PET skulle kunna vara ett miljövänligare 

alternativt material till drönarkroppen, dock kan den vara dyrare än ny 

polyesterfiber. 

 

PVC är idag en vanlig polymer som används vid beredning av SUPar. Det är en 

mycket omdebatterad polymer, då den har en tillverkningsprocess som kräver flest 

additiv och innehåller den cancerogena monomeren vinylklorid (Tolinski 2011). 

Många av additiven, i form av ftalater är idag förbjudna i Sverige och ersatta med 

andra. Företaget Bolon har ersatt ftalaterna med en mjukgörare som kallas 

Mesamoll®, denna mjukgörare har en kemisk struktur som ligger nära många av de 

förbjudna ftalaterna (Bui et al 2016). Vid analys av risknivå finns ingen data för 
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just Mesamoll®, vilket Bui et al. (2016) menar beror på att tillräcklig information 

saknas om denna mjukgörare. Detta styrker informationen från University of 

Massachusetts (2011) om att tillräckligt med tester inte ännu utförts på 

Mesamoll®. 

 

Vi anser att även om man byter ut tillsatserna i PVC, så är det fortfarande andra 

tillsatser som kommer kräva energi i processen. Dessutom finner vi vinylklorid 

redan i tillverkningen av PVC, alltså inte som additiv. Ett stort problem ligger 

därmed redan i tillverkningen. Vi anser därför att man, i den mån det går, ska välja 

bort PVC mot något annat mer miljösäkert alternativ. 

 

Polyuretan används som laminering i denna studie. På grund av begränsad 

materialanskaffning, blev polyuretan ett alternativ för oss då denna fanns 

tillgänglig och hade de egenskaper vi ville ha på produkten. Vi använder oss av 

denna polymer för att testa skillnaden mellan att använda en film för sig eller 

tillsammans med en annan film. PU är en polymer som framställs av diisocyanater 

och polyoler. Diisocyanaterna är cancerogena och miljöfarliga, men det görs idag 

forskning på om man skulle kunna framställa polymeren ifrån förnybara källor som 

vegetabiliska oljor. Detta verkar inte helt utvecklat än, och vi anser därför att 

traditionell PU inte är ett bra alternativ ur miljösynpunkt. 

 

Ett alternativ till beredning som undersökts i studien är silikon. Silikon kräver inga 

mjukgörare, då den är flexibel i sig. Silikon är uppbyggt av kisel som vi finner i 

sand, kvarts och glas, alltså naturliga ämnen, i litteratursökning har vi inte hittat 

några artiklar som visar att silikon är ett miljöfarligt alternativ. Däremot kräver 

silikonet ett tjockt lager på en trikåvara för att bli tät, något som blir dyrt och 

resurskrävande. 
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6. SLUTSATS 

Kan man med hjälp av flatstickad distanstextil tillverka en vingformad 3D-struktur 

som ska fungera som kropp till en drönare?  

 

Ja, studien visar att det är möjligt att tillverka en vingformad 3D-struktur med hjälp 

av flatstickad distanstextil. Genom att använda masköverhängning kan en 

avtagande konstruktion skapas, och då man binder distanstrådarna på olika 

nålavstånd skapas olika nivåer i varan vilket bidrar till att ett ovalt tvärsnitt kan 

uppnås. Vidare studie krävs dock för fortsatt utveckling till dess rätta form. 

 

Vad finns det för beredningar till en flatstickad väfttrikå som kan uppnå 

egenskaperna lätt i vikt samt luft- och vattentät? 

 

Resultaten från de utförda testerna visar att en kombination av lamineringsfilmerna 

polyuretan samt polyeten är bäst, då de uppnår samtliga egenskaper. 

 

Hur påverkar bindningen på en flatstickad väfttrikå vidhäftningen av en beredning 

samt trikåvarans luft- och vattentäthet? 

 

Bindningen pikévariant över 2 system visade bäst resultat på både vidhäftnings- 

och lufttäthetstestet, troligtvis på grund av dess konstruktion som skapar mekanisk 

adhesion. Vid vattentäthetstest visade dock slätstickningen på bäst resultat, vilket 

troligtvis beror på dess täta vara. Detta tyder på att bindningen påverkar 

vidhäftning, samt luft- och vattentäthet på olika sätt genom dess olika 

konstruktioner.   
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En av huvuduppgifterna vid studien har varit att undersöka om man skulle kunna 

formsticka vingen till drönaren. Då studien har varit tidsbegränsad har 

programmeringen av programvaran M1 plus Stoll, utförts i samarbete med Lars 

Brandin. I framtiden hade det varit intressant att studera programmeringen mer 

utförligt för att kunna utveckla formen på vingen bättre samt hur man skulle 

försluta vingtoppens ände. 

 

Från tidigare nämnda studie från Haddad och black (1985) undersöker de hur olika 

spinnmetoder och texturerade garn kan påverka vidhäftningen för vävda textilier. 

Att på samma sätt undersöka hur vidhäftningen påverkas av liknande parametrar på 

en trikåvara skulle kunna vara av intresse för senare studier. 

 

Då det visade sig vara väldigt svårt att belägga med silikon manuellt genom 

knivrakling, hade det varit av intresse att testa att belägga en trikåvara mekaniskt 

genom valsrakling. Dip coating är en annan metod som används på produkter då 

man vill uppnå en helt mättad impregnering, där man doppar ned produkten i en 

flytande polymermassa. Denna metod skulle vara ett bra alternativ till en 

beläggning då man önskar en luft och vattentät vara. Då studien endast har studerat 

beredning på 2D-trikåvara är det av intresse att i framtida studier undersöka 

beredning på en 3D-distanstextil. 

Kombinationen av PU tillsammans med PE visar på en tätare vara i både luft- och 

vattentäthetstest, men det visade sig att PU-lamineringen enskild skapar bättre 

vidhäftning än dem tillsammans. Detta visar att vidare undersökning bör göras för 

att hitta bästa kombinationen av laminering.  
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8.1 FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING 

Figur 1.1: (Falkman 2018). Bild på sjöräddningens nuvarande drönare gjord av 

expanderad polypropen. 

 

Figur 2.1: Ewert (2018). Tvärsnitt på en flatstickad distanstextil 

 

Figur 3.1: (Ulfsson 2018) Distansvara med dubbel slätstickning i ytterlagret samt 

distanstrådar som binder på var 4:e nål 
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Figur 3.2: (Ewert 2018). Illustration över ett ovalt tvärsnitt som kan skapas på en 

distansvara  

 

Figur 3.3: (Ulfsson 2018). Urklipp från Stoll M1 plus, masköverhängningar som 

skapar en avtagande distansvara 

 

Figur 3.4: (Ulfsson 2018). Bild från Stoll M1 plus som visar en vingformad 

distanstextil 

 

Figur 3.5: (Ulfsson 2018). Bindning slätstickning 

 

Figur 3.6: (Ulfsson 2018). Bindning pikévariant över 2 system  

 

Figur 3.7: (Ulfsson 2018). Bindning pikévariant över 4 system  

 

Figur 3.8: (Ulfsson 2018). Bindning slätstickning med plätering, där två garn 

stickar bindningen slätstickning samtidigt 

 

Figur 3.9: (Ewert 2018). Illustration över provkropp laminerad med PU-film inför 

dragprovstest, där filmerna applicerats mellan två trikåvaror 

 

Figur 3.10: (Ulfsson 2018). Illustration över provkropp laminerad med PU- och 

PE-film inför dragprovstest. Provkroppen fästes i de två trikåflärparna 

 

Figur 3.11: (Ewert 2018). Test för bestämning av vidhäftning på laminerade 

trikåprover med en CRE dragprovare  

 

Figur 3.12: (Ewert 2018). Test av vattentäthet på laminerade trikåprover med hjälp 

av en Textest FX 3000 

 

Figur 3.13: (Ewert 2018). Bestämning av lufttäthet med hjälp av en Textest FX 

3300 

 

Figur 4.1: (Ewert 2018). Vingformad distanstextil i flatstickad väfttrikå 

 

Figur 4.2. (Ewert 2018) Ovalt tvärsnitt på formstickad distanstextil  

 

Figur 4.3: (Ewert 2018). Boxplot från vidhäftningstest av bindningen slätstickning 

(S), pikévariant över 2 system (P), samt pikévariant över 4 system (L) 

 

Figur 4.4: (Ewert 2018). Sammanställda medelvärden vid vattentäthetstest på 

laminerade trikåvaror  

 

Figur 4.5. (Ewert 2018). Sammanställning av variationskoefficient i % för de olika 

kombinationerna efter utfört lufttäthetstest  

 

Tabell 3.1: Material vid formstickning av distanstextil  
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Tabell 3.2: Sammanställning av inställningar och material vid formstickning. 

 

Tabell 3.3: Bindepunkter i de olika sektionerna i distanstextilens ovala tvärsnitt 

 

Tabell 3.4: Material och utrustning vid flatstickning av trikåprover med 

bindningarna slätstickning, pikévariant över 4 system samt pikévariant över 2 

system och slätstickning med plätering. 

 

Tabell 3.5: Utrustning och material vid silikonbeläggning 

 

Tabell 3.6: Utrustning och material vid polyuretan-laminering 

 

Tabell 3.7: Utrustning och material vid laminering med polyuretanfilm & 

polyetenfilm 

 

Tabell 3.8: Utrustning och material vid laminering med polypropenfilm 

 

Tabell 3.9: Sammanställning av använda metoder och maskiner, samt ISO-

standarder 

 

Tabell 3.10: Provkroppar som använts vid samtliga tester. 

 

Tabell 4.1: Höjd på provkroppar vid flatstickning av distanstextil, där masklängd, 

monofilamentets diameter och bindepunkt varierats 

 

Tabell 4.2: Sammanställning av samtliga provkroppars viktförändring efter 

beredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



48 

 

9. BILAGOR 

Bilaga 1 - Flatstickad Distansvara 

Provserie 1 - Flatstickad 

Distansvara    

Maskin: CMS 822 HP   

Prov 1   

    

Delning: E 10   

Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 4 st PES, lufttexturerat 503/F152 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 16:e nål 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 9,46 mm 

Höjd: 6 cm  

Prov 2   

    

Delning: E 10 

Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 4 st PES, lufttexturerat 503/F152.  

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 16:e nål 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 9,46 mm 

Höjd: 4,5 cm 

Prov 3   

    

Delning: E 10 

Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 4 st PES, lufttexturerat 503/F152 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 12:e nål 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 9,46 mm 

Höjd: 4 cm 

Prov 4   

    

Delning: E 10 
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Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 6 st PES, dtex 167/144/1 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 9,46 mm 

Höjd: 3,5 cm 

Prov 5   

    

Delning: E 10 

Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 6 st PES, dtex 167/144/1 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 8,66 mm 

Höjd: 3,5 cm 

Prov 6   

    

Delning: E 10 

Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,15 mm 

Material yttertyg: 6 st PES, dtex 167/144/1 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 7,86 mm 

Höjd: 3,6 cm 

Prov 7   

    

Delning: E 10 

Material distanstråden: 1 st PES, Monofilament 0,25 mm 

Material yttertyg: 6 st PES, dtex 167/144/1 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstråden: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 7,86 mm 

Höjd: 3,6 cm 

Prov 8   

    

Delning: E 10 
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Material distanstrådar: 1 st PES, Monofilament 0,25 mm 

Material yttertyg: 6 st PES, dtex 167/144/1 

Bindning: 

Slätstickning, 2 inlägg på två maskrader, 

distanstråden binder på var 11:e nål. 

Masklängd distanstrådar: 3,86 mm 

Masklängd yttertyg: 7,06 mm 

Höjd: 3,8 cm 
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Bilaga 2 – Testprotokoll 1 - Modifierad test enligt SS-EN 

ISO 2411:2017 gummi- eller plastbelagda tyger - 

Bestämning av beläggningens vidhäftning 

Test utfört av: 

Mia Ewert 

Moa Ulfsson 

Textilhögskolan Borås 

Testat material 

Prov 1- Prov 6 

Datum:13.05.2018 Startdatum test: 

09.05.2018 

Slutdatum test:09.05.2018 

   

Material: 

Prov Material Bindning Beredning 

Prov 1 PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU-film 

Prov 2 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU-film 

Prov 3 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU-film 

Prov 4 PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU+PE-film 

Prov 5 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU+PE-film 

Prov 6 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU+PE-film 

 

Tillverkningssätt: Slätstickad med laminering 

Test för bestämning av vidhäftning mellan en textil vara och en laminering. Alla 

provkroppar lades i en atmosfär för konditionering utefter ISO 2231:1989 i 16 

timmar. Utfört test gjordes i standardiserad miljö med en temperatur på 20 ± 2ºC 

och relativ fuktighet på 65 ± 2 %.     

Testmetoden är modifierad, provkropparna inför testet skapades genom att en 

laminering lades mellan två trikåvaror med trikåvarans rätsida mot filmen. 

Storleken på trikåvaran var 6 cm x 30 cm samt på 10 cm av trikåvaran appliceras 

filmen. De resterande 20 cm av de två trikåbitarna fästes i en CRE dragprovare, 

med programvaran Tensolab 3. Maskinen var inställd på 5kN samt hade ett avstånd 

på 100 mm mellan klämmorna. Testet utfördes på 5 st provkroppar i maskrad- 

respektive maskstavriktning. 



52 

 

Resultat av dragprov i maskstavriktning, redovisas i Kraft [N]: 

Provkropp: Slätstick, PE+PU Slätstick, PU 

1 101 182 

2 95 162 

3 118 182 

4 83 201 

5 104 162 

  

 

  

Provkropp: 

Pikévariant över 4 system, 

PE+PU 

Pikévariant över 4 system, 

PU 

1 92 175 

2 75 169 

3 97 143 

4 106 114 

5 77 161 

  

 

  

Provkropp: 

Pikévariant över 2 system, 

PE+PU 

Pikévariant över 2 system, 

PU 

1 96 233 

2 150 169 

3 162 205 

4 181 140 

5 188 167 
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Resultat av ANOVA: 

Factor Information 

Factor Type Levels Values 

BINDNING Fixed 3 S; L; P 

LAMINERING Fixed 2 PU+PE; PU 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

  BINDNING 2 11856 5928,1 9,21 0,001 

  LAMINERING 1 23520 23520,0 36,52 0,000 

  BINDNING*LAMINERING 2 3334 1666,9 2,59 0,096 

Error 24 15456 644,0       

Total 29 54166          

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

25,3772 71,47% 65,52% 55,41% 

 

Two-Sample T-Test and CI: S; L 

Method 

μ1: mean of S 

µ2: mean of L 

Difference: μ1 - µ2 

Equal variances are not assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev 

SE 

Mean 

S 10 139,0 43,2 14 

L 10 120,9 38,1 12 

Estimation for Difference 

Difference 

95% CI for 

Difference 

18,1 (-20,3; 56,5) 

Test 

Null hypothesis H0: μ1 - µ2 = 0 

Alternative hypothesis H1: μ1 - µ2 ≠ 0 

T-Value DF P-Value 

0,99 17 0,334 

 

Two-Sample T-Test and CI: S; P 

Method 

μ1: mean of S 

µ2: mean of P 
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Difference: μ1 - µ2 

Equal variances are not assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev 

SE 

Mean 

S 10 139,0 43,2 14 

P 10 169,1 37,2 12 

Estimation for Difference 

Difference 

95% CI for 

Difference 

-30,1 (-68,1; 7,9) 

Test 

Null hypothesis H0: μ1 - µ2 = 0 

Alternative hypothesis H1: μ1 - µ₂  ≠ 0 

T-Value DF P-Value 

-1,67 17 0,113 

 

Two-Sample T-Test and CI: L; P 

Method 

μ1: mean of L 

µ2: mean of P 

Difference: μ1 - µ2 

Equal variances are not assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev 

SE 

Mean 

L 10 120,9 38,1 12 

P 10 169,1 37,2 12 

Estimation for Difference 

Difference 

95% CI for 

Difference 

-48,2 (-83,7; -12,7) 

Test 

Null hypothesis H0: μ1 - µ2 = 0 

Alternative hypothesis H1: μ1 - µ₂  ≠ 0 

T-Value DF P-Value 

-2,86 17 0,011 
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Bilaga 3 – Testprotokoll 2 - SS-EN 20811; 1992 Textil - 

Bestämning av vattentäthet - Hydrostatisk metod  

Test utfört av 

Mia Ewert 

Moa Ulfsson 

Textilhögskolan Borås 

Testat material 

Prov 1- Prov 6 

Datum:13.05.2018 Startdatum test:09.05.2018 Slutdatum test:09.05.2018  

    

Material: 

Prov Material Bindning Beredning 

Prov 1 PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU-film 

Prov 2 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU-film 

Prov 3 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU-film 

Prov 4 PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU+PE-film 

Prov 5 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU+PE-film 

Prov 6 PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU+PE-film 

 

Tillverkningssätt: Slätstickad med laminering. 

Bestämning av vattentäthet med hjälp av ett hydrostatiskt tryck, som beskriver ett 

motstånd för vatten att passera genom ett tyg. Alla provkroppar lades i en atmosfär 

för konditionering utifrån ISO 139:2005, temperaturen i laboratoriet vid utfört test 

var 23ºC. Maskinen Textest FX 3000 användes och en provkropp monterades på 

provhållaren med den belagda sidan uppåt och utsattes sedan för ett vattentryck 

underifrån mot den ej belagda ytan på 1dm
2
. Vattnet som användes under testet var 

destillerat med temperaturen på 20ºC. Provkroppen utsattes med en ökning på 60 

cm H2O/min. Ett tryck kunde utläsas då vattnet trängt igenom provkroppen på ett 

tredje ställe. Fyra stycken olika provkroppar testades från samma prov. 
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Resultat: 

Nedan visas delresultat och medelvärden i cm H20. 

 1 2 3 4 Medelvärde 

Prov      

Prov 1 7,2 31 12,5 6,5 14,3 

Prov 2 14 10 7 10 10,25 

Prov 3 15 16 14 10 13,75 

Prov 4 550 550 550 500 537,5 

Prov 5 174 167 192 270 200,75 

Prov 6 162 115 109 139 131,25 
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Bilaga 4 – Testprotokoll 3 - SS-EN ISO 9237;1995 

Textil - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet 

 

Test utfört av 

Mia Ewert 

Moa Ulfsson 

Textilhögskolan Borås 

Testat material 

Prov 1- Prov 6 

Datum:13.05.2018 Startdatum test:09.05.2018 Slutdatum test:09.05.2018  

    

Material: 

Prov Material Bindning Beredning 

Prov 

1 

PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU-film 

Prov 

2 

PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU-film 

Prov 

3 

PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU-film 

Prov 

4 

PES, dtex 167/144/1 Slätstickad PU+PE-film 

Prov 

5 

PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 4 system PU+PE-film 

Prov 

6 

PES, dtex 167/144/1 Pikévariant över 2 system PU+PE-film 

 

Tillverkningssätt: Slätstickad med laminering. 

Utfört test med bestämning av tygers luftgenomsläpplighet. Alla provkroppar lades 

i en atmosfär för konditionering utifrån ISO 139:1973, temperaturen i laboratoriet 

avlästes till 23ºC. En provkropp monterades på provhållaren med den belagda 

sidan nedåt mot luftströmmen. Maskinen Textest FX 3300 ställdes in på 500 Pa 
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och luften strömmade underifrån mot en area på 1dm
2
 på provkroppen. Testet 

upprepades under samma förutsättningar på 10 olika positioner på provkroppen.  

 

Resultat: 

Nedan följer resultat uppmätta i mm/s.  

Prov Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient % 

Slätstick PU 5,809 6,696 115 

Slätstick PU+PE 0,616 0,021 3 

Pikévariant över 4 

system PU 63,949 71,132 111 

Pikévariant över 4 

system PU+PE 0,586 0,017 3 

Pikévariant över 2 

system PU 2,600 1,881 72 

Pikévariant över 2 

system PU + PE 0,585 0,011 2 

 

Resultat från ANOVA:  

95% konfidensintervall för samtliga kombinationer: 

One-Sample T: SPU 

Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 

95% CI for 

μ 

10 5,81 6,70 2,12 (1,02; 10,60) 

μ: mean of SPU 

  

One-Sample T: SPU+PE 

Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 95% CI for μ 

10 0,61630 0,02081 0,00658 (0,60141; 0,63119) 

μ: mean of SPU+PE 

  

One-Sample T: LPU 

Descriptive Statistics 
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N Mean StDev SE Mean 

95% CI for 

μ 

10 63,9 71,1 22,5 (13,1; 114,8) 

μ: mean of LPU 

  

One-Sample T: LPU+PE 

Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 95% CI for μ 

10 0,58618 0,01663 0,00526 (0,57428; 0,59808) 

μ: mean of LPU+PE 

  

One-Sample T: PPU 

Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 95% CI for μ 

10 2,600 1,881 0,595 (1,255; 3,946) 

μ: mean of PPU 

  

One-Sample T: PPU+PE 

Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 95% CI for μ 

10 0,58510 0,01148 0,00363 (0,57688; 0,59332) 

μ: mean of PPU+PE 

  

 

 

 
 

 

 

 

 


