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Sammanfattning 

Företaget som samarbetar i projektet vill förbli anonyma då projektet anses vara 

offentlig och tillgänglig via högskolan i Borås. Företaget är ett multinationellt 

företag som säljer produkter världen över. Huvudsyftet med projektet är att 

undersöka hur mängden vattenabsorption påverkar polyamid 6 viskoelastiska 

egenskaper, böjningsegenskaper och transitionstemperaturer dessutom förutse hur 

mycket fukt och vatten som absorberas i olika klimat under loppet av tre veckor,  

Genom överenskommelse med företaget så har projektet anpassats efter verktyg 

och instrument som är tillgängliga i polymera labben i Högskolan i Borås. För att 

granska vattenabsorptionen används en thermogravimetric analysis (TGA) och 

även en metod från international standard 62 (ISO 62). För att undersöka effekten 

på mekaniska egenskaper används differential scanning colorimetry (DSC), 

dynamic mechanical analysis (DMA) och verktyg från Tinius Olsen för att 

undersöka böj egenskaper. 

 

Många publicerade studier visar att relativ fuktighet och vätsketryck är två faktorer 

som påverkar mängden vatten som absorberas av Polyamid 6 och temperatur kan 

appliceras för att accelerera absorptionen vid början. Vattenabsorptionen sänker 

egenskaper som styrka och sträckgräns medan elongationen ökar. För att motverka 

vattenabsorptionen är det möjligt att förstärka polyamid med glasfiber eller 

kolfiber. 
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Abstract (engelska) 
The company involved in this thesis wants to be anonymous as they see this project 

to be made public and available through University of Borås. The company is a 

multinational company which sells product worldwide. The main objective of this 

thesis is to investigate how water absorption affects polyamide 6 viscoelastic 

properties, bending properties and transition temperatures. In addition, predict how 

much moisture and water is absorbed in different climates over the course of three 

weeks. Through agreements with the company the thesis have been adapted to 

equipment and instruments available in Polymerlab at University of Borås. To 

assess the amount of water absorbed in PA 6, a TGA gravimetric absorption are 

used and a method from International Standard 62 (ISO 62). To study the effects 

on mechanical properties DSC and DMA are used and equipment from Tinius 

Olsen to study flexural properties. 

 

Many published researches show relative humidity and water pressure are two 

factors that affect amount of water polyamide 6 absorbs, and temperature can be 

applied to accelerate water absorption at the beginning. Water absorption decrease 

properties such as strength and yield point while elongation increase. To counteract 

the water absorption, it is possible to reinforce polyamide with glassfiber or 

carbonfiber. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras information om hur och var uppdraget ska utföras samt 

vilka restriktioner som måste tas. Även presenteras syfte och en kort beskrivning 

om projektet dessutom vilka frågor som måste besvaras. 

1.1 Bakgrund 

Företaget som samarbetar i detta projekt vill vara anonyma i och med att projektet 

anses vara offentligt och tillgängligt via Högskolan i Borås. Företaget är ett 

multinationellt företag som arbetar och säljer produkter världen över. Idag utförs 

kontinuerliga tester på befintliga och nyinkomna produkter. 

Vid testerna undersöker företaget om produkterna följer antal olika standarder inom 

områden som kemikalier, brand, ytor, korrosion, hållbarhet och mm. Det som 

prioriteras högst är säkerhet, vid testning av produkter betraktas både avsedd och 

oavsiktlig användning för att identifiera och minimera potentiella säkerhetsrisker. 

Varje produkt genomgår en lång prövningstid och lanseras inte förrän företaget har 

säkerställt att produkten är säker. Även efter att produkter har lanserats fortsätter 

företaget att utvärdera och testa dem regelbundet och vid behov utförs förbättringar. 

 

Senaste tiden har användning av polymera material och kompositer inom 

marknaden ökat, främst på grund av att de har goda fysikaliska och mekaniska 

egenskaper samt erbjuder låg underhåll, vikt och pris. 

Polyamider är högkvalitativa semi-kristallina termoplaster, polymeren har ökat 

markant inom industrisektorn, i bilindustrin har stål och andra typer av metaller 

dessutom dyra polymer ersatts med polyamider. 

 

1.2 Problembeskrivning        

Nackdelen med polyamid är att den är hydrofil, vilket innebär att polyamid har en 

förmåga att absorbera vatten och fukt. Absorptionen av vätska medför att materialet 

försämrar och reducerar vissa mekaniska egenskaper. Ökad halt av luftfuktighet 

och högre temperaturer påverkar absorptionen av vatten. Företaget är ett 

multinationellt företaget där produkterna används över hela världen. Detta gör det 

viktigt för dem att undersöka hur produktens mekaniska egenskaper förändras på 

grund av klimatet. Ett utmärkt sätt att utföra undersökningen är med hjälp av 

klimatkammare, i en klimatkammare kan material utsättas för höga temperaturer 

och luftfuktigheter. 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att skapa underlag till uppdragsgivarna som kan 

utnyttja arbetet för att få bättre kunskap om hur vattenabsorptionen påverkar deras 
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produkter och kan även användas för att vidareutveckla befintliga och nya 

produkter. 

Målet är att genomföra experimentella undersökningar på polyamid för att hitta ett 

samband som beskriver hur vatten och fukt absorberas i olika klimat och hur 

absorptionen påverkar materialets mekaniska egenskaper. Utifrån vårt perspektiv 

är syftet att öka och bredda våra kunskaper om polymera material, samt öka 

förståelse om hur polymera materials förmågor kan förändras på grund av klimatet. 

1.4 Avgränsning 

Det primära syftet med arbetet var att undersöka vattenabsorptions påverkan på 

polyamids olika skikt dvs hur vatten absorberas i ytan på materialet jämförelse med 

djupare in i materialet. Eftersom arbetet anpassas efter verktyg och instrument 

tillgängliga i högskolan i Borås så är det svårt att utföra detta på grund av brist på 

utrustningar. Detta ledde till syftet anpassades efter tillgängliga instrument och 

verktyg vilket gjorde att syftet istället blev att undersöka hur vattenhalten för 

polyamid ser ut över tid samt hur detta påverkar materialets mekaniska egenskaper. 

Polyamid är en grupp termoplaster med olika egenskaper, de finns exempelvis PA 

6.6, PA 6 och mm, fokus kommer bara ligga polyamid 6 (PA 6).  

 

1.5 Frågeställning 

● Hur förändringar i luftfuktighet påverkar PA 6 absorptionsförmåga? 

● Hur ändringar i temperatur påverkar PA 6 absorptionsförmåga?    

● Hur mängden vatten och fukt påverkar PA 6 mekaniska egenskaper? 
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2 TEORETISK RAMVERK 
Huvudfokusen i detta avsnittet är att få djupare information om polyamid, varför 

den absorberar fukt samt vilka egenskaper som försämras och vad som kan göras 

för att motverka absorptionen. 

 

2.1 Kristallina och amorfa strukturer  

Alla solida material som till exempel polymer har molekylstrukturer som är 

kristallina eller amorfa. Kristallina molekylstrukturer har en bestämd och 

organiserad form på strukturerna som kräver höga temperaturer och höga krafter 

för att bryta. Material som är mestadels uppbyggda av kristallina strukturer är 

spröda och har en hög e-modul. Kristallina material har en skarp smälttemperatur 

och materialet övergår från solid till vätska utan att växla mellan andra stadier. 

 

Amorfa material har molekylstrukturer som kan vara uppbyggda på många olika 

sätt och är oregelbundet upplagda. Polymerer kan klassas som uppbyggda av 

mestadels amorfa strukturer men kan även innehålla semi-kristallina strukturer som 

exempelvis PA 6. Amorfa material har en bra förmåga att ha samma mekaniska 

egenskaper oavsett riktning, jämfört med ett helt kristallint material där vissa 

punkter tenderar att ha sämre egenskaper. Till skillnad från kristallina så har inte 

amorfa strukturer en bestämd smältpunkt eftersom den blir gradvis mjukare då den 

värms, en semi kristallina polymerer har en smältpunkt samt en 

glastransitionstemperatur. 

. 

 

En studie av (Miri, Persyn, Lefebvre, Seguela, 2009) som studerar effekten av 

vattenabsorptionens påverkan på polyamid 6 konstaterade att vattenabsorption 

endast sker i de amorfa molekylstrukturerna vilket innebär att andelen amorfa samt 

kristallina strukturer i PA 6 har en effekt som påverkar absorptionen. En studie av 

(E.Parodi, L.E.Govaert, G.W.M.Peter, 2017) som studerar Tg 

(Glastransitionstemperaturen)  i polyamid 6 kom fram till att genom nedkylning av 

materialet oavsett vilken hastighet minskade andelen kristallina strukturerna i 

materialet medan andelen amorfa strukturerna ökar. Samma effekt uppvisades även 

när nedkylningen låg på 0.1 grader celcius per sekund. 
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2.2 Jämförelse mellan PA 6 och PA6,6  

Huvudegenskapen hos en polyamid är att den innehåller återkommande 

amidgrupper i molekylkedjan. Polyamid kan delas in i två grupper aromatiska och 

alifatiska. I en aromatisk kolväten sitter 6 kolatomer i ring och i ringen finns det tre 

dubbelbindningar, till skillnad från alifatiska kolväten vars molekyl är öppna och 

inte sluten i en ring. 

Idag finns mängder av olika polyamider som framställs genom modifikation i 

molekylstrukturen, vilket orsakar att mekaniska och fysikaliska egenskaper varierar 

mellan de olika polyamiderna. Polyamid 6 och 6.6 är de två vanligaste polyamider 

som används inom plast, bil och textilindustrin.  

 
 

Figur 1: (Domo, chemical,2017) Molekylstrukturen för en Polyamid 6 och 6.6 

 

Största skillnaden mellan Polyamid 6 och 6.6 är att PA 6 uppbyggnad gör materialet 

mer hydrofil. Detta beror främst på att polyamid 6,6 strukturen innehåller mer 

vätebindningar mellan kedjorna ( O-HN bindning) se figur 1, vilket skapar en sluten 

krets och gör att det finns mindre möjligheter för vattenmolekyler att integreras 

jämfört med polyamid 6. Polymerkedjor med flera polära grupper har bättre 

förmåga att bilda vätebindning i molekylstrukturen, och de flesta polymer 

absorberar mer eller mindre vatten, men vattenmolekylerna som påverkar 

egenskaperna är det som bildar vätebindningar mellan polymers makromolekyler. 

Mekaniska egenskaper hos en polyamid 6 kan variera beroende på temperatur och 

vattenhalt. PA 6 har en bra stryka, god styvhet, bra kemisk resistent mot kolväten 

och utmärkt ytkvalité till och med vid blandning av förstärkningsmaterial. Tg ligger 

på ungefär 47 grader och Tm (smältningstemperaturen) runt 220 grader.  
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2.3 Faktorer som påverkar absorptionen  

Vätsketryck och relativ fuktighet (RH) är två faktorer som påverkar 

vattenabsorptionen. En studie från Liu, Wang, Jiang och Yan visar att vätsketrycket 

påverkar tre typer av Peek (Polyetereterketon) plasters absorptionsförmåga, där ena 

är förstärkt med glasfiber andra med kolfiber och den sista består av ren Peek plast 

(Figur 2). Ju mer vätsketrycket ökar så ökar mängden vatten som absorberas i alla 

tre fall. Men absorptionen skiljer sig i det tre olika plasterna, Peek plasten som 

innehåller glasfiber absorberar minst medan ren Peek plast absorberar mest.  

 

 
Figur 2: (Liu, Wang, Jiang, Yan 2018) beskriver tre typer av PEEK plasters 

vattenabsorption och hur det korrelerar med vätsketryck. Första bilden (a) är en ren 

PEEK plast, (b) PEEK förstärkt med kolfiber, (c) PEEK förstärkt med glasfiber och 

(d) jämförs PEEK plasternas absorptionsförmåga för de fem olika vätsketryck som 

beskrivs med hjälp av färger.  

 

En undersökning från Mitsubishi Heavy Industries visar att relativ fuktighet har en 

påverkan på epoxikomposits vattenabsorption. Ju högre fuktighet ju mer vatten 

absorberas. Samma studie visar att för att påskynda vattenabsorptionen så kan 

värme appliceras. Två objekt som utsätts för samma fuktighet men med olika 

temperaturer kommer testobjektet med högst temperatur absorbera vatten i 

snabbare takt, men i slutändan då båda har uppnått mättad fas kommer 

absorptionshalten att vara ungefär lika. Fuktighet (RH) styr hur mycket vatten som 

kommer att absorberas medan temperatur styr hur snabbt absorptionen ska ske i 

början tills materialet har uppnått mättad fas. 
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2.4 Absorptionens påverkan på Polyamid 

 

PA 6 i rumstemperatur och luftfuktighet på 50 % så visade en studie att jämvikten 

ligger på 2,5wt% absorberat vatten. Vid relativ fuktighet på 100 % går siffran upp 

till 9wt% (Vlasveld, Groenewold, Bersee, Picken, 2005).  PA6 nedsänkt i destillerat 

vatten i rumstemperatur ligger andelen absorberat vatten vid jämvikt på runt 6-

9wt%. Detta ger en enkel bild på skillnaden mellan luftfuktighet och när PA 6 är 

nedsänkt i vatten (Prabhakaran, Toftegaard, 2013). Studie från Vlasvled och 

Grenewold (2005) visar också att absorption av vatten resulterar i Tg, E-modul 

(elasticitetsmodulen) och sträckgräns. 

 
Figur 3:(Vlasveld, Groenewold, Bersee, Picken, 2005) Visar hur ökad luftfuktighet 

korrelerar med ökad vattenhalt i Pa 6. Y-led visar vattenhalten i procent och x-led 

visar relativ fuktighet i procent. Undersökning utfördes på en konstant temperatur  

70 ℃.  

  

Hög andel vatten har stor påverkan på mekaniska egenskaper vilket kan leda till 

flertals bristfälliga produkter, både kortsiktigt och långsiktigt. Fukten i materialet 

fungerar som ett mjukningsmedel vilket reducerar molekylbindningen och ökar 

rörligheten. Detta är orsaken till att Tg sjunker, som i sin tur påverkar styrka och 

sträckgräns negativt men samtidigt ökar förlängningen. PA 6 är uppbyggd av både 

kristallina och amorfa strukturer, absorptionen sker dock endast i amorfa delen. Den 

amorfa delen som under Tg är hård och spröd blir över Tg istället elastisk och 

gummiliknande med lägre e-modul som i sin tur sänker e-modulen för hela 

materialet. 

 

En utmärkt bild av förändring av mekaniska egenskaper är e-modulen (tensile 

modulus) då PA 6 är torrt så ligger siffran på 3400MPa vilket sjunker till 1200MPa 

då vattenhalten ligger på 2,5wt%, samtidigt sjunker sträckgränsen från 90MPa till 
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45MPa och maxförläggning går från 10% till över 50%(Prabhakaran, Toftegaard 

2013). 

 

2.5 Vatten absorptions påverkan på viskoelastiska egenskaper 

Viskoelastisitet innebär att materialet har egenskaper som är elastiska och viskösa 

vid deformation, en kombination av båda. Viskositet är ett mått på en vätskas 

motstånd till att strömma, ett bra exempel är vatten och honung, vattenströmmar 

mycket lättare än honung och det tyder på att honung har högre viskositet. Alla 

polymerer är mer eller mindre viskoelastiska. Elasticitet är en egenskap som 

framkommer hos solida material, ett elastiskt material återgår till sin ursprungliga 

form efter att en kraft har applicerats. Skillnaden mellan ett viskoelastiskt material 

och ett elastiskt material är att viskoelastiska material har en elongation som är 

beroende på tid vilket innebär att materialet kan deformeras elastisk i olika hastighet 

och av det skäl utsätts inte för vibrationer vilket inte gäller för ett material som 

enbart är elastisk.  

 

Viskoelastiska material har en egenskap vilket ett elastiskt material inte delar, 

viskoelastiska material ger ifrån sig mer energi än elastisk på grund av 

viskositeten vid deformation. När materialet deformerar definieras energin som är 

lagrad i materialet som lagringsmodul och energin som går förlorad vid 

deformation kallas för förlustmodul (Sideridis, Prassianakis,Kytopoulos, 2006). 

Om lagringsmodul är större än förlustmodulen så är materialet mestadels elastisk 

och högre förlustmodul tyder på mer visköst material 

 
Figur 4: (Pramoda,Liu 2004) Beskriver förändringen i lagringsmodul i olika 

temperaturer samt skillnaden mellan ett testobjekt som är torrt, absorberat fukt i 1 

månad och absorberat fukt i 6 månader. 

 

En undersökning av Ishisaka och Kawagoe (2004) visade att viskoelastiska 

egenskaper påverkas av temperatur men också även av absorberad fukt. I samma 
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studie undersöktes hur fukt och temperatur påverkar viskoelasticitet och där 

konstaterades att fukt och temperatur bedrog med samma effekt. Absorption av 

vatten leder till en reduktion av lagringsmodul vilket kan ses i figur 4, samt leder 

också till reduktion av förlustmodulen. Detta resultat observerade också en annan 

studie av (K.P.Pramoda, Tianxi.Liu, 2004), vid temperaturen över 10 grader så 

visade sig att testobjektet som absorberades mest vatten hade lägst lagringsmodul. 

Under 10℃ så är resultatet tvärtom och beror på att att en del av fukten har frusit 

vilket har gjort materialet styvare. 

2.6 Motverka absorptionen 

Ett utmärkt sätt att motverka absorption av vatten är med hjälp kompositer. 

Forskning av Chaichanawong, Thongchuea och Areerat (2015) visar att högre 

halter av glasfiber i en komposit korrelerar med mindre vattenhalt och bättre 

mekaniska egenskaper. Detta beror på att glasfiber inte absorberar vatten och av det 

skäl påverkar absorptionen inte materialets egenskaper lika mycket. 

 

 
Figur 5: (Chaichanawong, Thongchuea,Areerat 2015) beskriver vattenhalten hos 

glasfiber förstärkt polyamid. Varje linje beskriver olika andel procent glasfiber i ett 

polyamidkomposit. Polyamiden som innehåller mest procent glasfiber absorberar 

minst andel vatten under samma tid.  

 

Fiberkomposit är ett annat alternativ för att motverka absorptionen, till skillnad 

från glasfiber så absorberar kolfiber vatten men absorptionen är betydligt mindre 

än andra vanliga plaster. En studie av (Ray 2006) som studerade hur kolfiber och 

glasfiber kompositer påverkade vattenabsorptionen hos en epoxi polymer visade 

att epoxi matrisen i kompositen absorberar mer än kolfiberförstärkningen. PA 6 

visade liknande resultat, (Tanaka, Mizuno, Honda, Katayama, Enoki 2013) 

utförde en studie om polyamid och hur kolfiberförstärkning påverkar 

vattenabsorptionen. Testet utfördes med testobjekten nedsänkt i vatten med 

temperaturen 80 grader Celsius i 100 timmar, ren PA 6 ökade med 8.3%wt, PA 6 

förstärkt med kolfiber fick en vattenhalt på 3 % wt och innebär att 

fiberkompositer har en väldigt stor effekt på absorptionen. 
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Figur 6: (Tanaka, Mizuno, Honda, Katayama, Enoki 2013) visar absorptionen av 

vatten över tid hos rent PA 6, PA 66, PA 12. 

 
Figur 7: (Tanaka, Mizuno, Honda, Katayama, Enoki 2013) visar absorptionen av 

vatten hos PA 6, PA 66, PA 12 som är förstärkt med kolfiberkomposit och 

förändringen över tid. 
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3 METOD 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet samt olika verktyg som används för att 

utföra arbetet. I denna undersökningen används experimentella metoder för att se 

hur vattenabsorptionen påverkar PA 6 mekaniska egenskaper dessutom samlas data 

från testerna för att hitta ett samband som beskriver hur mycket vattenabsorptionen 

påverkar egenskaperna och hur mycket vatten som absorberas i de olika klimaten. 

3.1 Litteraturstudie 

För att få tillräcklig med information och kunskaper för att börja arbetet genomförs 

en litteraturstudie. Litteraturstudien pågår kontinuerligt under arbetsgång som går 

ut på att hitta information om hur vattenabsorption påverkar olika polymer främst 

PA 6. Med hjälp av litteraturstudien undersöks olika rapporters tillvägagångssätt 

för att se om metoderna kan anpassas efter instrument och verktyg som finns i 

polymerlabbet vid Högskolan i Borås. 

   3.1.1 Möte 

Kontinuerliga möten hålls med handledaren för att få fram ett resultat 

uppdragsgivaren förväntar sig. Under möten diskuteras olika metoder som tas fram 

i litteraturstudien samt olika utrustningar som kan utnyttjas i polymerlabbet för att 

utföra experimentella tester. 

3.2 Laserskärning och bearbetning 

Uppdragsgivaren försedde arbetet med 40 färdiga polyamid 6 plattor som bearbetas 

med hjälp av lasermaskinen som är tillgänglig i Högskolan. Lasermaskinen saknade 

dessvärre effekten för att skära igenom plattan vilket gör att den utnyttjas för att 

markera detaljer som sedan bearbetas manuellt genom sågning. 

 
Figur 8: visar på hur plattan ser ut efter bearbetning med hjälp av lasermaskinen 

 

Från varje platta fås fyra testobjekten för DMA (Dynamic mechanical analysis), 

fem för böjningstest och 4 fyra för dragtest som i detta fall ignorerades då 

testobjekten hade en viss radie som var svår att uppnå dessutom blev det svårt att 

skapa symmetriska testobjekt vilket är ett problem som inte uppkommer i 
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rektangulära testobjekt. För att skapa jämna kanter och minska viktmarginalen 

mellan testobjekten används en slipmaskin.  

 

    
Figur 9: bilden till vänster visar hur ett testobjekt för dragprov ser ut, till höger ses 

den manuellt bearbetade testobjektet. Det ses klart och tydligt att testobjekten till 

höger inte liknar den till vänster som har mångtals brister (osymmetri, ojämn, mm). 

Av det skäl togs dragprovs testning bort från studien. 

3.2.1 Materialstorklek 

Tabell 1: Tabellen beskriver testobjektens dimensioner. Eftersom plattorna inte är 

identiska så kan tjockleken variera, mått som längd och bredd kan även variera lite. 

För DSC skärs en liten bit från ett av testobjekten från DMA.  

Testobjekt Bredd Längd Tjocklek Vikt 

DMA 10mm 60mm 4.0-4.3mm 2,50–2,90g 

DSC ------ ------ ------ 5.0-10mg 

TGA ------ ------ ------ 5.0-20mg 

Flexural 15mm 80mm 4.0-4.3mm 5,20–5,70g 

Skillnaden i bredd, längd och tjocklek är en stor felkälla som kan påverka våra 

resultat vilket måste accepteras då plattorna skärs ut manuellt. 

3.3 Neutralisering av vatten och fukt 

Materialet som förseddes av uppdragivaren har redan absorberat vatten och fukt 

vilket kräver att plattorna måste neutraliseras innan de placeras i testmiljöerna. När 

alla material har bearbetats så placeras dem i en ugn med temperaturen 60C under 

1 timma för att avdunsta allt vatten och fukt som har absorberats. 

3.4 Klimatkammare 

Klimatkammare är ett utrymme vars temperatur och relativ fuktighet kan ändras 

oberoende av inomhusmiljön. Klimatkammare används för att utsätta polyamid 6 

för en temperatur och fuktighet på 60℃, 70% RH och 40℃, 75% RH. Sammanlagt 

placeras 15 bägare som innehåller tre testobjekt för böjning, tre för DMA och en 

liten pellet för TGA. 
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Figur 10: i figuren ses en bägare som innehåller de olika test-material samt hur 

det placeras innan de utsätts för de olika konditioneringsmiljöerna  

 

Varje dag tas en bägare ut ifrån klimatkammare och sen beräknas vattenhalten 

genom att kolla på viktförändringen. Det tar ungefär 15 dagar att utföra 

undersökning på en specifik temperatur och fuktighet, vilket medför att de kommer 

ta ungefär en månad att utföra experiment på två olika klimat eftersom tillgången 

till klimatkammare är begränsad. 

  3.4.1 ISO 62 

ISO 62 är en internationell standard som beskriver tillvägagångssättet för att 

undersöka hur mycket vatten ett objekt har absorberat. Metoden går ut på att väga 

testobjektet innan materialet har haft kontakt med vatten eller fukt och jämföra 

vikten med efter att materialet har absorberat vatten. Beräkningen av 

vattenabsorptionen med ISO 62 sker med formeln  

 

𝑀𝑡(𝑤𝑡%) =
𝑊𝑡−𝑊0

𝑊0
× 100                                                                                  (1) 

där 𝑀𝑡 är vattenandelen i procent, 𝑊𝑡 vikten efter konditioneringen av fukt eller 

vatten och 𝑊0 är vikten då materialet är torrt (A.Ishisaka, M.Kawagoe, 2004). 

 

En av metoderna ISO 62 har utnyttjats i tidigare studier är att sänka testobjektet ner 

i destillerat vatten i inomhusmiljö och efter 24 timmar beräknas vattenabsorptionen 

med hjälp av formeln. Denna metod används i denna studien för att se om PA 6 

förmåga att absorbera vatten skiljer sig med PA 6 i klimatkammare. Lika många 

bägare och detaljer som i klimatkammaren används men skillnaden är att bägare 

fylls med destillerat vatten och placeras i inomhusmiljö (23℃). 

3.5 Testning av mekaniska egenskaper 

Under 15 arbetsdagar kommer olika tester att genomföras på testobjekten för att få 

fram materialets egenskaper som Tg, viskoelastisitet och även e-modulen för 
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böjning samt vattenabsorption. PA 6 kommer att tas ut ur konditioneringsmiljön en 

i taget för att utföra de olika testerna därefter kasseras dem. 

  3.5.1 TGA 

För att mätta mängden vatten som är absorberat i ett prov kan man mätta mängden 

som avdunstar under kontrollerade former detta kan göras med en 

Thermogravimetric Analyzer [TGA]. Verktyget som används heter TGA Q500 från 

TA instruments. En TGA maskin utnyttjar temperatur för att uppvärma materialet 

tills allt vatten avdunstar för att få fram skillnaden i vikten. TGA maskiner använder 

sig av låga provstorlekar, och är väldigt noggranna med beräkning av vikt och 

temperatur. TGA Q500 max vikt ligger på 1g och viktprecision på +/- 0.01%. I 

denna studie används TGA för att uppvärma polyamid till 200 grader för att vattnet 

i materialet ska avdunsta och med viktskillnaden få fram vattenandelen i materialet 

(wt%). 

 
Figur 11: TGA Q500 som tillhör Högskolan i Borås Polymerlabb. 

3.5.2 DMA 

För att undersöka hur vattenabsorptionen påverkar viskoelastiska egenskaper som 

lagrins- förlustmodul så används Dynamic mechancial analysis [DMA]. 

En DMA maskin applicerar små deformationer på materialet i cykel för att utfå hur 

materialet beter sig i olika temperaturer. Verktyget som används för att utföra 

testerna är DMA Q800 av TA instruments. Prövningarna för att få egenskaperna 

kan ske på flertals olika sätt med hjälp av DMA Q800 men i denna studie används 

dual cantilever deformation (dubbla utskjutandestöd). I denna test ändrades endast 

temperaturen och behöll samma frekvens, anledningen till förändringen i 

temperatur var att hitta Tan deltas högsta punkt. Från temperaturen 30C till 100C 

utlämnar verktyget lagring och förlustmodul i MPa samt tan delta.  
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Figur 12: Visar DMA Q800 

 
Figur 13: Visar bild på DMA Q800 då dual cantilever deformation (dubbla 

utskjutandestöd). 

 

3.5.3 DSC 

För att undersöka hur transitonstemperaturer såsom glastranstionstemperatur, 

kristalltionstemperatur och smälttemperatur varierar beroende på andelen 

absorberat vatten så används Differential Scanning Calorimetry [DSC]. 

En DSC maskin kollar på ett materials värmekapacitet och förändringen över 

temperatur. När ett material byter tillstånd så ändras värmekapaciteten, vid 

glastransitionstemperaturen minskas värmekapacitet lite och inte mycket jämfört 

med smälttemperaturen och detta beror på att materialet inte helt har bytt tillstånd. 

När materialet sedan övergår från vätska till fast så ökar värmekapacitet. Verktyget 

som används heter DSC Q2000 från TA instruments. 
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Figur 14: DSC Q2000 som tillhör Högskolan i Borås. 

  3.5.4 Flexural och Excel 

Utföring av test för att utfå böjningsegenskaper så som böjningsstyrka och 

böjningsmodul sker med hjälp av ett verktyg från Tinius Olsen som kan används 

för att testa styrkor som dragning, kompression och böjning. I denna studie används 

den för att utföra böjningstester, testet utförs genom att placera testobjektet mellan 

två stöd därefter appliceras tryck i centrum. Verktyget mäter styrkan som krävs 

samt deformationen. I denna studie undersöks hur vattenhalten påverkar 

böjningsmodulen och maximal böjningsstyrkan. Vid själva testen användes (Three-

Point- Bending flexural) som innebär att testobjektet läggs mellan två punkter samt 

appliceras kraft på en punkt, fördelen med detta är att lättare att planera och utföra 

arbetet men nackdelen är att den är känslig till själv testobjektet som testas T.ex. 

hur det placeras och dimensioner, problemet är att två helt identiska testobjekt kan 

ge två helt olika resultat.  

Figur 15: En tydligare bild på verktyget som användes för att få ut 

böjningsegenskapen. 

 

Vid böjningstest fås data och figur som beskriver kraften och deformationen hos 

testobjektet, med hjälp av Excel kan datan användas för att beräkna fram 

elastictetsmodulen för böjning genom att utnyttja följande formel: 

𝑬𝒃ö𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈 =
𝑳𝟑×𝑭

𝟒×𝒘×𝒉𝟑×𝒅
                                                                                             (2) 

L=längd 

F=kraft 

h=tjocklek 
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w=bredd 

d=deformation 

 

Med hjälp av formel (2) och figuren som fås via Tinius Olsen beräknas E-modul 

medelvärdet mellan två intervaller i polyamids linjära område. 

4 RESULTAT 
Här presenteras resultat som beskriver hur mycket vatten som absorberas i de olika 

klimat, samt hur vattenabsorptionen påverkar polyamids mekaniska egenskaper. 

4.1 Vattenabsorption 

Här redovisas hur vattenabsorptionen ser ut för de olika klimat genom att kolla på 

viktförändringen innan och efter konditioneringsmiljöerna samt analys från TGA. 

 

 
Figur 16: beskriver vattenhalten för de olika konditioneringsmiljöerna. Blåa linjen 

står för temperaturen 40 ℃ och fuktighet på 75%, Röda linjen används temperaturen 

60℃ och relativ fuktighet på 70%, sista linjen så är testobjektet nedsänkt i destillerat 

vatten i rumstemperatur 23 ℃. Dessa värden beräknas manuellt genom att kolla på 

viktförändringen innan och efter utsatthet i det olika konditioneringsmiljöerna, för 

mer information se bilaga 1-3 
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Figur 17: figuren beskriver vattenhalten för de tre olika klimat med hjälp av analys 

från TGA. Gröna linjen är testobjektet är nedsänkt i vatten, röda linjen är klimatet 

60 ℃ och relativ fuktighet på 70%, blåa linjen så är temperaturen 40 ℃ och 

fuktighet på 75%, för mer information se bilaga 1-3. 

4.2 Böjningsegenskaper 

Här redovisas hur absorptionen av vatten påverkar PA 6s böjningsegenskaper som 

böjningsmodul och böjhållfasthet. 

 

 
Figur 18: beskriver den elastiska och plastiska deformationen respektive maximala 

kraft för fyra testobjekt efter en dag i konditioneringsmiljön 40 ℃ och 75% RH 
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Figur 19: beskriver den elastiska och plastiska deformation samt maximal styrkan 

för fyra testobjekt efter har tillbringat 15 dagar i temperaturen 40 ℃ och fuktighet 

på 75%. 

 

Största och tydligaste skillnaden mellan figur 18 och 19 är styrkan som krävs för 

att nå plastisk deformation och hur elastiskt materialet är. I figur 18 uppnår 

materialet plastisk deformation vid ungefär 75N medan i figur 19 dag 15 sker det 

vid ungefär 40N. I figur 18 används intervallet mellan kraften 20-60N för att 

beräkna böj modulen och i figur 19 används 20-40N, detta beror på att över tid så 

minskas elastiska punkten vilket gör att intervallet minskas och pålastnings 

hastigheten ligger på 10mm/min och avstånden mellan stöden är 64mm. 
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Figur 20: beskriver vattenhaltens påverkan med e-modulen för böjning över 14 

dagar, innan materialet utsätts för de olika konditioneringsmiljöerna har materialet 

ett e-modul för böjning på 1458Mpa (dag 0), för mer information se bilaga 4–6. 

 

 
Figur 21: visar hur böj styrkan påverkas av vattenabsorptionen för de tre olika 

klimat, innan placering i de olika konditioneringsmiljöerna var maximala böj 

styrkan 163N för mer detaljerad information se bilaga 4–6.  

4.3 Viskoelastiska egenskaper  

I detta kapitel ses hur absorptionen av vatten påverkar viskoelastiska egenskaper 

som lagringsmodul, förlustmodul och tan delta  
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Figur 22: I denna figuren ses vad som fås av DMA, just den bild är för dag 15 då 

materialet är nedsänkt i destillerat vatten. Den blåa beskriver hur förlustmodulen 

ändras över temperatur, gröna är hur lagrinsmodulen förändras över temperatur. 

Tan delta som är den röda visar hur den förändras över temperatur. Vid analys av 

förlust och lagrinsmoduls kollas hur mycket det är vid temperaturen 30 grader för 

det olika dagarna. För att analysera tan delta så undersöka röda linjens högsta punkt.  

 

Tabell 2: Beskriver förändringen i lagringsmodul, förlustmodul och tan delta 

(peak) över 15 dagar. Testobjektens testmiljö är under vattenyta vid 

rumstemperatur.  

Dagar Storage modulus (Mpa) Loss modulus(Mpa) Tan delta 

(peak) 

Innan 

konditionering 

1554 145,5 0,1184 

1 1101.0 72.56 0,1207 

2 1091.0 68.53 0,1181 

3 853.5 54.07 0,1117 

4 872.2 69.65 0,1122 

5 895.5 56.18 0,1131 

6 651.0 52.42 0,1131 

7 675.9 43.34 0,1117 

8 769.5 62.06 0,1095 

9 659.0 51.54 0,1097 

10 602.6 50.88 0,1084 

11 584.3 46.17 0,1055 

12 547.3 40.02 0,09758 

13 582.1 48.09 0,1021 
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14 475.8 38.36 0,1014 

15 539.6 42.89 0,1070 

 

Tabell 3: Beskriver förändringen i lagringsmodul, förlustmodul och tan delta 

(peak) hos materialet i klimatkammare som utsätts för temperaturen 60℃ och 70 

RH över 15 dagar 

Dagar Storage modulus 

(Mpa) 

Lossmodulus 

(Mpa) 

Tan delta (peak 

Innan 

konditionerin

g 

1554 145,5 0,1184 

1 1212.0 145.2 0,1353 

2 830.5 107.2 0,1297 

3 832.5 104.6 0,1263 

4 847.2 112.5 0,1312 

5 763.9 100.7 0,1319 

6 673.4 88.71 0,1321 

7 671.8 80.95 0,1201 

8 712.9 90.76 0,1273 

9 745.9 93.58 0,1253 

10 636.2 80.45 0,1265 

11 724.3 95.59 0,1300 

12 707.8 94.69 0,1336 

13 701.6 94.02 0,1332 

14 579.3 62.38 0,1071 

15 1124.0 119.6 0,1170 

 

Tabell 4: Beskriver förändringen i lagringsmodul, förlustmodul och tan delta (peak) 

över 15 dagar. Materialets testmiljö är i en klimatkammare med temperaturen 40 ℃ 

och relativ fuktighet på 75% 

Dagar Storage Modulus 

(MPa) 

Loss Modulus 

(MPa) 

Tan delta (peak) 

Innan 

konditionering 

1554 145,5 0,1184 

1 1309 92 0,08601 

2 1293 103 0,08513 

3 1100 94 0,07166 

4 1061 87 0,07063 

5 1067 93 0,07019 

6 1038 90 0,06867 

7 960 82 0,06724 

8 1354 132 0,09732 

9 955 85 0,0468 

10 963 85 0,07166 
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11 876 74 0,06290 

12 860 70 0,06118 

13 790 64 0,06064 

14 806 65 0,06034 

15 865 70 0,06067 

Torkning 1440 133 0,09718 
 

4.4 Förändring av transationstemperatur. 

Här beskrivs hur transationstemperaturen som smältkristallation, glastransation 

och energin påverkas av vattenhalten. 
 

Tabell 5: beskriver hur smälttemperaturen, kristallisationstemperaturen, 

glastransitionstemperaturen och energi påverkas av vattenhalten så polyamid 

placeras i en bägare som innehåller destillerat vatten. 

Dagar Tm (℃) Värmekapacitet 

(Tm) (J/g) 
Tc (℃) Värmekapacitet 

(Tc) (J/g) 
Tg (℃) 

3 219,75 59,09 195,83 56,65 51,49 

4 220,76 57,88 195,82 60,60 52,85 

5 221,57 60,70 195 64,10 48,89 

6 221,08 61,01 195,48 57,83 52,50 

7 220,85 57,14 195,76 56,83 53,72 

8 220,91 60,07 195,73 64,13 54,47 

9 221,18 60,11 195,41 59,82 54,02 

10 221,10 58,21 195,45 57,19 54,20 

11 221,31 55,86 195,52 54,35 51,49 

12 211,37 56,02 195,52 56,74 51,44 

13 221,32 57,13 195,37 64,06 54,33 

14 221,10 63,42 195,43 55,67 52,44 

15 221,15 58,41 195,49 57,34 54,97 

 

Tabell 6: beskriver hur temperaturen 60C och relativ fuktighet på 70% påverkar 

PA6 smälttemperatur, kristallisationstemperatur, glastransitionstemperatur och 

energi 

Dagar Tm (℃) Värmekapacitet 

(Tm) (J/g) 
Tc (℃) Värmekapacitet 

(Tc) (J/g) 
Tg (℃) 

2 219,57 58,12 195,57 51,08 51,08 

3 220,78 67,18 195,69 52,95 52,95 

4 220,60 65,63 195,05 48,51 48,51 

5 221,31 59,03 195,34 49,45 49,45 

6 221,06 60,48 195,91 51,08 51,08 

7 220,81 61,02 195,76 50,90 50,90 

8 221,01 61,92 195,68 53,39 53,39 

9 221,12 56,42 195,45 51,93 51,93 

10 220,90 68,16 195,54 54,24 54,24 
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11 221,24 59,42 195,29 52,59 52,59 

12 221,23 58,82 195,56 51,99 51,99 

13 221,64 67,72 195,59 63,17 51,53 

14 221,46 65,54 195,12 62,89 51,64 

15 221,58 66,28 195,14 66,73 50,84 

 

Tabell 7: beskriver hur temperaturen 40℃ och relativ fuktighet på 75% påverkar 

PA 6 smälttemperatur, kristallisationstemperatur, glastransitionstemperatur och 

energi 

Dagar Tm 

(℃) 

Värmekapacitet 

(Tm) (J/g) 
Tc (℃) Värmekapacitet 

(Tc) (J/g) 

Tg 

(℃) 

1 221,5 59,48 195,41 62,93 49,51 

2 220,56 50,95 195,73 59,72 49,09 

3 220,98 57,22 195,31 62,01 53,66 

4 220,34 56,92 195,0 55.58 50,88 

5 220,91 59,28 195,58 55.47 53,91 

6 220,10 52,85 195,0 53.50 51,83 

7 220,90 59,64 195,4 64,69 52,10 

8 220,55 66,44 195,75 58,24 49,13 

9 219,33 42,82 195,40 41,49 49,51 

10 220,22 53,93 195,51 53,93 47,98 

11 220,72 55.31 195,31 58,24 51,11 

12 220,0 56.69 195,01 60,15 50,86 

13 220,43 56.54 195,90 57,75 50,56 

14 220,84 59.71 195,5 63,74 49,45 

15 220,96 56.78 195,62 55,75 51,85 
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5 ANALYS AV RESULTAT 
I detta avsnitt analyseras resultatet dessutom dras koppling till publicerades 

forskningar för att se om resultatet stämmer överens med förstudien.  

5.1 Analys av vattenabsorption 

I figur 16 så verkar det som att materialet i klimatet 60 ℃ och 70% RH uppnådde 

jämvikt vid dag 8 och låg ungefär på 2.5%, och PA 6 i klimatet 40 ℃ och 75% RH 

uppnådde jämvikt efter 12 dagar och låg på ungefär 2,6% för tydligare information 

se bilaga 1-3. I förundersökningen konstaterades att vid RH 50 % var jämvikt vid 

2.5%, men i vår studie användes temperaturen 40 ℃ och 60 ℃  och relativ fuktighet 

på 70% och 75% av det skäl förväntades vattenhalten vara några procent högre än 

2,5% vilket inte identifierades. I förundersökningen konstaterades att i 

rumstemperatur om ett PA 6 material är nedsänkt i vatten så ligger jämvikt vid 6-9 

procent absorberat vatten. I figur 16 så ses att materialet som är nedsänkt i destillerat 

vatten visar inget tecken på att den har nått jämvikt då den ständigt ökar, Detta kan 

stärkas med förundersökning då materialet i vår test inte ännu har uppnått 6-9 

procent absorberat vatten. 

5.2 Vattenhalts påverkan på böjningsegenskaper 

När det kommer till böjningsegenskaper som elasticitetsmodul och maximala 

styrkan så minskar egenskaperna med antalet dagar. Figur 20 och bilaga 4-6 ses hur 

egenskaper minskar, från dag ett till dag två så minskar testobjekten nedsänkta i 

vatten från 1160MPa, 148N till 1070 MPa 140 N och testobjekten i 60C och RH 

70% minskar från 1076 MPa, 132N till 853 MPa, 109N. De som identifieras är att 

testobjekten i 60C och RH 70% minskas drastiskt jämfört med testobjekten 

nedsänkta i vatten. I och med att vattenhalten är högre i dag ett och två hos 

materialet nedsänkt i vatten så måste temperaturen var en faktor som gör att den 

minskar så kraftigt vid början. Detta stärks också av testobjekten i 40C och RH 

75%, i detta fall så sjönk inte de mekaniska egenskaperna lika drastisk somt 

testobjekten i 60C och RH 70% men var mittemellan de två olika 

konditioneringsmiljöerna 

 

PA6 har en glastemperatur på 47 grader och vi arbetade med temperaturen 60 

℃ vilket gör att materialet blir mjukare och tekniskt sätt om ett material blir mjukare 

så kommer elasticitetsmodulen och maximala styrkan sjunka. Den lägsta 

elascitetsmodulen och maximal styrkan kan identifieras i bilaga 4 och med detta 

kan man säga att temperaturen har en stor effekt de första dagar och sedan är 

effekten konstant. En studie i vår förundersökning har konstaterat att sänka 

temperaturen på en PA 6 material från en hög temperatur till rumstemperatur ökar 

andelen amorfa strukturer och samband minskar de kristallina strukturerna. I 

klimatkammaren så används temperaturen 60℃ och 40℃ samt vid testning av 

mekaniska egenskaperna så sjunker temperaturen på testobjekten ner till 

rumstemperatur. Detta kan ha en effekt på molekylstrukturerna och öka andelen 

amorfa strukturer därmed förändras böj modulen och max styrka. 
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5.3 Vattenabsorptionens påverkan på viskoelastiska egenskaper 

Resultatet är inget oväntat, både lagring och förlustmodulen sjönk i fallet där 

testobjekten är nedsänkt i vatten och i klimatkammare. När det kommer till 

lagringsmodul uppvisar resultatet från alla tre testmiljöerna liknande mönster, 

jämförs procentandelen vatten som respektive testobjekten ackumulerade över dem 

15 dagarna så begrips det enkelt att andelen vatten i testobjektet tydligt korrelerar 

med lagringsmodulen. Detta resultat speglar resultaten hos tidigare studier som 

konstaterade att ökad utsatthet för fukt minskade lagringsmodulen.  

 

Tabell 4 egenskaper sjunker långsammare än de två andra och beror på att i tabell 

3 så är det den höga temperaturen vilket är högre än glastransitionstemperaturen 

som påverkar och medför till lägre egenskaper medan i tabell 2 så beror det på en 

snabbare absorption av vatten. Tabell 4 borde ha lägre lagringsmodul vid dag 15 

jämfört med tabell 3 då relativ fuktighet är högre, detta sågs inte i resultaten och 

kan innebära att den höga temperaturen hade en stark och hållbar påverkan.  

 

Tan deltas högsta punkt verkar i alla tre tabeller sjunka och verkar korrelera med 

ökad vattenabsorption. 

Förlustmodulen sjunker i alla tre testmiljöerna och är beroende på antalet dagar som 

testobjekten har varit utsatta för fukt som tidigare studier har bevisat. Tabell 3 och 

tabell 2 testmiljöer ledde till stora skillnader vilket är lätta att se i tabellerna, i tabell 

2 sjunker förlustmodulen mycket snabbare och är lägre i alla stadier. 

Förlustmodulen i dag 1 på tabell 2 är lägre än resultaten från alla dagar i tabell 3, 

detta tyder på att det inte är bara andelen vatten i testobjekten som påverkar. Tabell 

4 har också högre förlustmodul i alla stadier jämförs det med resultatet i tabell 2. 

Tabell 4 har dessutom lägre utfall än tabell 3 i förlustmodulen. 

 

Skillnaden måste antingen bero på undervattensmiljön eller den höga temperaturen 

i klimatkammaren. En studie i vår förundersökning har konstaterat att sänka 

temperaturen på en PA 6 material från en hög temperatur till rumstemperatur ökar 

andelen amorfa strukturer och samband minskar de kristallina strukturerna. På 

samma sätt som böj-modul och max styrkan kan det ha påverkat de viskoelastiska 

egenskaperna. 

  

5.4 Viskoelastiska egenskaper efter torkning 

I tabell 4 uppvisar de viskoelastiska egenskaperna för både innan konditionering 

och efter att ha torkat testobjekten dag 15.  Enligt tidigare studier så återgår PA 6 

ganska nära ens ursprungliga mekaniska egenskaper efter torkning vilket sänker 

andelen absorberat vatten, studien utfördes på dragstyrkan, om man kollar på 

viskoelastiska egenskaper såsom lagringsmodul och förlustmodul får båda ett högre 

värde efter torkning och gäller testobjekt i 40℃, 75 % relativ fuktighet. Värdet efter 

torkningen är också nära egenskaperna innan konditionering (Tanaka, Mizuno, 

Honda, Katayama, Enoki 2013). Innan konditionering så antas andelen vatten i 
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materialet vara 0 % och är nollpunkten för att få fram absorptionen i de olika 

klimaten. Testobjekten vattenhalt efter torkning sjönk ner till 0,98%, detta kan vara 

en av anledningarna till skillnaden i mekaniska egenskaper. 

 

5.5 Absorptionens effekt på transationstemperaturen 

DSC verktyget gav flertals resultat vilket kan utnyttjas för att skåda 

vattenabsorptionens påverkan på smälttemperatur, kristallisationstemperatur och 

förändringen i värmekapacitet. I tabell 5 så ökar smälttemperaturen en liten grad 

och går från 219 - 221, denna ökning kan i största sannolikhet vara slump då 

skillnaden är obetydlig, I tabell 6 var skillnaden lika och gick från 219 - 221 vilket 

stärker samband mellan vattenabsorption och smälttemperatur. Tabell 7 tyder på att 

ingen förändring har skett. Kristallisationstemperaturen visade ingen påverkan och 

resultatet var på en stadig 195 grader i alla tre tabeller. Värmekapaciteten visar inget 

mönster som tyder på att vattenabsorptionen hade en påverkan i både 

smälttemperatur och kristallisationstemperatur.  

 

I förundersökningen så konstaterades av studier att Tg sjunker då PA 6 absorberar 

vatten och skedde på grund av att vätebindningarna mellan makromolekyler bryts 

och medförde till nedgången i mekaniska egenskaper och lägre 

glastransitionstemperatur. Resultatet i denna studie tyder på att Tg har ökat en aning 

i tabell 5 från ungefär 48-50 - 54, men i tabell 6 så ses inget mönster. Detta kan tyda 

på att antingen beror det på att tabell 5 har absorberat mer vatten och gav tydligare 

mönster eller så innebär det att det inte hade en påverkan och resultaten är 

slumpmässiga. Nedgång i glastransitionstemperatur korrelerar med nedgång i 

mekaniska egenskaper, resultaten får denna studien pekar på att böj modul, max 

styrka, lagringsmodul och förlustmodulen har sjunkit under testgången vilket tyder 

på att Tg också har gjort det. 

 
Efter 14 dagar i klimatkammaren började den sista testobjektens absorberade vatten 

att avdunsta, anledningen var att vattnet för att klimatkammaren ska generera 

luftfuktighet förbrukades. Dag 14 låg vattenhalten i proven på ungefär 2.5wt% och 

avdunstade till ungefär en halv procent under ungefär 24 timmar i 70℃. Resultaten 

från böjningstesten, DMA testen och DSC testen påvisar att de mekaniska 

egenskaperna återgick till de ursprungliga värdena innan absorptionen påbörjade. 

Böjningsmodulen ligger på 1 417,14±23,65 MPa, maximalstyrkan på 147,15 MPa, 

Lagringsmodulen 1124 MPA och Förlustmodulen på 119.6 MPa. Jämförelse med 

dag 1 i böjningsmodul och maximala styrkan med den avdunstade testobjektens 

resultat så är värdena samt egenskaperna bättre i den avdunstade testobjekten. Detta 

ses också i viskoelastiska egenskaperna men hos transitionstemperaturerna ser 

resultaten fortfarande ut att vara slumpmässiga. Att transitionstemperaturerna inte 

påvisar någon förändring kan stärka slutsatsen att den är oförändlig och slumpartad. 
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6 DISKUSSION. 
 

När det kommer till miljön 60℃ och 70 RH så ses i figur 17 och bilaga 1-3 att TGA 

värdena varierar det beror på att TGA maskinen inte ha kylts ner tillräckligt, och att 

pellet för TGA skars till mindre pellets detta skede i och med att labbteknikern 

klagade på att våra testojekt vara för stora vilket gjorde att vi skar materialet igen, 

men när det kommer till klimatet 40℃ och 75RH så anpassade storleken innan de 

placerades i konditioneringen.  

En studie pekar på att absorptionen av vatten hos ett material sker först på ytan och 

vattenmolekylerna rör sig mot centrum vilket kallas diffusion. Diffusion beräknar 

också hastigheten i processen som påverkas av temperatur. En studie av (Abachal, 

N. Kubouchi, M. Sakai, T, 2009) visade att skillnaden i diffusion mellan 

temperaturen 40℃, 50℃ och 60℃, där 40℃ hade ett resultat på 2,26(𝑚2/𝑠) ×
10−12 och 60℃ hade ett resultat på 7.91(𝑚2/𝑠) × 10−12 vilket är mer än dubbelt 

så mycket. Detta kan vara orsaken till att klimatet 60 ℃ och 70 RH uppnådde 

jämvikt före än klimatet 40 ℃ och 75 RH 

 

Genom att skära pellet i till mindre del så är det större sannolikhet att inte alla ytor 

som absorberar vatten först är med i själva analysen detta gäller testobjekten i 60℃ 

och RH 70%. I en annan studie från DTU library visar att polyamid i klimatet 23 

grader, luftfuktighet på 50% och tjocklek mellan 2-3mm uppnår mättad fas efter en 

månad.  I TGA används testobjekt som väger mellan 10-20mg och mått som är 

betydligt mindre än 2-3mm detta kan orsaka att materialet uppnår mättad fas 

mycket tidigare, skillnaden mellan dag 1 TGA och dag 1 ISO 62 i tabell 1 så ses att 

TGA har absorberat mycket mer vatten och kan bero på att TGA använder sig av 

pellet mindre än 2-3mm i tjocklek medan ISO 62 används testobjekt större än 2-

3mm. Detta kan vara en av orsakerna till att TGA varierar eftersom testobjekten 

inte är identiska. För att beräkna vattenhalten med ISO 62 standarden användes 

testobjektet för böjning för att dem var störst och enklast att se skillnad i vikt. I 

början var planen att beräkna pellet med båda metoderna men det var svårt att se 

viktskillnaden för pellets då vi arbetade med små vikter.  

 

Syftet med projektet kan beskrivas och besvaras med tre forskningsfrågor vilket 

togs upp i inledningen av denna studie. Hur ändringar i temperaturen påverkar PA6 

absorptionsförmåga är en nyckelfråga som måste besvaras. Det som identifierades 

i studien var att ökad temperatur leder till materialet snabbare kan uppnå mättad 

fasen. För materialet i klimatet 60 ℃ och 70 RH tog det ungefär 8 dagar tills 

materialet började svalna av medan i 40 ℃  och 75 RH tar det ungefär 12 dagar. De 

som även sågs var att ökad fuktighet ledde till ökad andel absorberat vatten och 

detta identifierades av i förstudien, efter 15 dagar identifierades att RH 75% 

absorberade mer vatten än RH 70%. När det kommer till mekaniska egenskaper såg 

vi att resultatet har ett samband med förstudien, men det som inte identifierades var 

att vid temperatur högre än 60 ℃ så minskas mekaniska egenskaper drastiskt de 

första dagarna. Som det nämndes tidigare så var företagets primära syfte att 

undersöka hur vattenabsorptionen påverkar PA 6s skikt samt hur snabbt vatten rör 
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sig igenom materialet, eftersom arbetet skulle utföras i högskolan och anpassa efter 

verktyg och instrument som finns och är tillgängliga var vi tvungna och ändra på 

syftet och istället undersöka hur mycket vatten som absorberas över tid samt hur 

det påverkar materialets mekaniska egenskaper,  

 

Resultaten från laborationen tyder på att generellt så är det möjligt att dra samband 

mellan vattenhalt och mekaniska egenskaper, om vattenhalten ligger på runt 1,6% 

så böjningsmodulen på runt 700–800 MPa enligt resultaten. Det stora intervallet 

beror på att testobjekten inte har bearbetats på bästa möjliga sätt och skiljer i längd 

samt bredd. Men dessa värden är från klimatet 60 ℃  och relativ fuktighet på 70% 

och tas testobjekt från två olika konditionsmiljöer med samma vattenhalt gäller inte 

sambandet längre och beror på temperaturen.  
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7 FELKÄLLOR 

Dag 15 för testobjekten i 60C och RH 70%  och dag 8 för klimatet 40 ℃  och 75% 

RH så ökar elastictetsmodulen och styrkan jämfört med förgående dag och detta 

beror på mänsklig faktor då klimatkammare måste kontinuerligt fyllas med 

destillerat vatten, i detta fall tog vattnet slut vilket gjorde att vattenhalten som 

absorberades av materialet började avdunsta och detta kan även förklara varför dag 

15 och 8 i temperaturen 60 ℃ respektive 40 ℃ för viskoelastiska egenskaper och 

böjmodulen ser ut på det viset. Det som kan tolkas är att vattenhalten bara avdunsta 

från ytan för jämförelse mellan dag 7 och dag 9 vid klimatet 40 ℃ och 75% RH så 

ökar vattenhalten efter att den har sjunkit dag 8, 

En stor felkälla är förberedelsen av testobjekten eftersom lasermaskinen inte kunde 

skära igenom materialet arbetades plattorna manuellt vilket skapar ojämna hörn och 

kanter detta var anledning till att dragprov momentet valdes bort. Vid sågningen så 

påverkas materialet av olika deformationer och påfrestningar som har kunnat 

påverkat resultatet olika. När de kommer till hörn så har vi identifierat att ojämna 

hörn har påverkat främst böj styrkan, eftersom ett material efter 10 dagar kunde ha 

större böj styrka än material efter 3 dagar, detta berodde främst på att materialet 

efter 10 dagar hade större bredd i vissa områden. 
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8 SLUTSATS 
Med denna rapport kan det konstateras att vattenabsorptionen påverkar PA 6 

mekaniska egenskaper som viskoelastisitet, böjningsmodul och maximal styrka. 

När det kommer till glastransationstemperaturen så är det ganska svårt att dra en 

slutsats då resultatet främst inte stämmer överens med förstudien och att värdena 

varierar vilket gör det svårt att se ett mönster som tyder på att vattenabsorption har 

påverkat materialet. Ett praktiskt sätt för att motverka vattenabsorptionen och 

påverkan på polyamids mekaniska egenskaper är att förstärka polyamid med 

antingen kolfiber eller glasfiber, i förstudien konstaterades att högre halt av 

kolfiber eller glasfiber korrelerar med mindre vattenabsorption som i sin tur 

minskar påverkan på materialets egenskaper. 

 

Vid början var målet även att undersöka hur polyamids dragningsegenskaper 

påverkas av halten vatten samt om den stämmer överens med förundersökningen, 

i och med att verktyg och instrument saknades valdes momentet bort och i helhet 

så är det viktigt och vid fortsatt studie rekommenderas detta. Sen så 

rekommenderas även att undersöka hur vattenabsorptionen påverkar och rör sig 

igenom polyamid 6 olika skikt samt se om vad som påverkar materialets 

mekaniska egenskaper mest alltså vatten har absorberat i centrum eller på ytan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

9 KÄLLFÖRTECKNING 
 

Abachal, N. Kubouchi, M. Sakai, T. (2009). Diffusion behavior of water in 

polyamide 6 organoclay nanocomposites. Express polymer letters. 3(4), ss 245-255

  

Chen, S,.Xu, H,.Duan, H,.Hua, M,.Wei, L,.Sang, H,.Lie, J. (2016) Influence of 

hydrostatic pressure on water absorption of polyoxymethylene: experiment and 

molecular dynamics simulation. Polymer for advanced technologies, 28(1), ss.59-

65. 

 

Difference, between. 2018. Difference between crystalline and amorphous. 

http://www.differencebetween.net/science/difference-between-crystalline-and-

amorphous/ (Hämtad 2019-04-06) 

 

Domo, chemicals. 2017. Moisture absorption  

https://www.domochemicals.com/files/downloads/moisture-absorption-in-

polyamide-april-2017-final.pdf (Hämtad 2019-02-23) 

 

Hoa, L,.Wang, J,.Jiang, P,.Yan, F. (2018) Accelerated degradation of 

polyetheretherketone and its composites in the deep sea. The Royal Society 

Publishing. 

 

Horizono, H,.Ishikawa, N,.Kunioka, M,.Shimada, T. (2017) Accelerated water 

absorption method for composite material. Mitsubishi Heavy Industries Technical 

Review, 54(4).   

 

Ishisaka, A och Kawagoe, M (2004) Examination of the time-water content 

superposition on the dynamic viscoelasticity of moistened polyamide 6 and epoxy. 

Journal of applied polymer, 99(2),ss. 560-567 

 

Li, C,. Xian, G,. Li, Hui. (2018) Water absorption and distribution in a pultruded 

unidirectional carbon/glass hybrid rod under hydraulic pressure and elevated 

temperatures. Polymers , 10(6), ss627   

 

Mael, A,.Pierre-Yves, L, G,. Maelenn, L, G,. Christian, B,.Braincon Christophe, B,. 

Peter, D. (2016) Modelling the non Fickian water absorption in polyamide 6. 

Polymer Degradaton and stability, 133, ss.404-412 

 

Nogueria, P,.Ramirez, C,.Torres, A,. Abad, M, J,.Cano, J,.Lopez, J,.Lopez-Bueno, 

I,. Barral, L (2001) Effect of water sorption on the structure and mechanical 

properties of an epoxy resin system.Journal applied polymer, 80(1), ss.71-80 

 

Papanicolaou, G,C., Kosmidou, Th,V., Vatalis, A,S och Delides, C,G (2015) Water 

absorption machanism and some anomalous effects on the mechanical and 

viscoelastic behavior of an epoxy system. Journal of applied polymer, 99 (4), ss. 

1328-1339. 

http://www.differencebetween.net/science/difference-between-crystalline-and-amorphous/
http://www.differencebetween.net/science/difference-between-crystalline-and-amorphous/
https://www.domochemicals.com/files/downloads/moisture-absorption-in-polyamide-april-2017-final.pdf
https://www.domochemicals.com/files/downloads/moisture-absorption-in-polyamide-april-2017-final.pdf


 

 

37 

 

 

 

Parodi, E. (2017). Structure properties relations for polyamide 6. Technische 

Universiteit Eindhoven 

 
Perkin, Elmer. u.å. A beginners guide Dynamic Mechanical Analysis. 

https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-

74546GDE_IntroductionToDMA.pdf (Hämtad 2019-04-19) 

 
 

Perkin, Elmer. u.å. A beginners guide Differential Scanning Calorimetry. 

https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-

74542GDE_DSCBeginnersGuide.pdf 

 
Perkin, Elmer. u.å. A beginners guide Thermogravimetric Analysis. 

https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/faq_beginners-guide-

to-thermogravimetric-analysis_009380c_01.pdf (Hämtad 2019-04-20) 

 

Polymer, database. u.å. Mechanical moduli of viscoelastic materials. 

http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Modulus.html (Hämtad 2019-03-

24) 

 

Prabhakaran, D, Toftegaard, H. (2013) Enviromental effect on mechanical 

properties of commingled-yarn-based carbon fibre/polyamide 6 composites. 

Journal of composite materials, 48(21) 

 

Pramoda, K, P, Liu, T. (2004) Effect of moisture on the dynamic mechanical 

relaxation of polyamide-6/clay nanocomposites. Journal of polymer science, 42(10) 

 

 

Ray,B,C (2006) Temperature effect during humid ageing on interfaces of glass and 

carbon fibers reinforced epoxy composites.Journal of Colloid and Interface science, 

298(1) 

 

Sideridis, E,.Prassianakis, N, I,.Kytopoulos, V, N,.(2006) Storage and loss moduli 

behavior of plasticized expoy polymers over a frequency and temperature range, 

and damaging effects assessment by means of the NDT method of ultrasounds and 

moisture absorption. Journal applied polymer, 101(6), ss. 3869-3880. 

 

SIS, International, standard. 2001. Plastics – Determination of flexural properties 

ISO 178. https://www.sis.se/api/document/preview/899422/ 

 

Sorbothane. u.å. The difference between elastic materials and viscoelastic 

materials. https://www.sorbothane.com/the-difference-between-elastic-materials-

and-viscoelastic-materials.aspx (Hämtad 2019-03-20) 

 

https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74546GDE_IntroductionToDMA.pdf
https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74546GDE_IntroductionToDMA.pdf
https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74542GDE_DSCBeginnersGuide.pdf
https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74542GDE_DSCBeginnersGuide.pdf
https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/faq_beginners-guide-to-thermogravimetric-analysis_009380c_01.pdf
https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/faq_beginners-guide-to-thermogravimetric-analysis_009380c_01.pdf
http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Modulus.html
https://www.sis.se/api/document/preview/899422/
https://www.sorbothane.com/the-difference-between-elastic-materials-and-viscoelastic-materials.aspx
https://www.sorbothane.com/the-difference-between-elastic-materials-and-viscoelastic-materials.aspx


 

 

38 

 

TA, Instruments. 2012. TA instruments Thermal analysis. 

https://www.tainstrments.com/pdf/brochure/2012%20DSC%20Brochure%20r1.pd

f (Hämtad 2019-04-19) 

 

TA Instruments. 2011. TA instruments Thermal analysis. 

http://www.tainstruments.com/pdf/brochure/2011%20TGA%20Brochure.pdf 

(Hämtad 2019-04-19) 

 

Tinius, Olsen. 2018. ST series borshure Electromechanical universal testing 

machines. https://www.tiniusolsen.com/testing/test-type/flexure 

 

Tanaka, H,.Mizuno, S,.Honda, H,.Katayama,.Enoki, S. (2013) Effect of water 

absorption on the mechanical properties of carbon fiber/Polyamide composites*. 

Journal of Solid Mechanics and material engineering, 7(5) 

 

Thirumalai, R, Prabhakaran, D, Andersen, Aage, T, L. (2011) Influence of moisture 

absorption on properties of fiber reinforced polyamide 6 composites. DTU 

 

Vlasveld, D, P, N,.Groenewold, J,.Bersee, H, E, N,. Picken, S, J. (2005). Moisture 

absorption in polyamide-6 silicate nonocomposites and its influence on the 

mehanical properties. Polymer, 46(26), ss. 12567-12576 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tainstrments.com/pdf/brochure/2012%20DSC%20Brochure%20r1.pdf
https://www.tainstrments.com/pdf/brochure/2012%20DSC%20Brochure%20r1.pdf
http://www.tainstruments.com/pdf/brochure/2011%20TGA%20Brochure.pdf
https://www.tiniusolsen.com/testing/test-type/flexure


 

 

39 

 

10 BILAGOR 
 

Bilaga 1: Bilaga 1 beskriver skillnaden mellan vattenabsorptionen mellan TGA och 

ISO 62 då polyamid sänks ner i destillerat vatten. 

Dag TGA ISO 62 

1 2,72% 1,11% 

2 3,63% 1,91% 

3 3,39% 2,07% 

4 2,25% 2,25% 

5 2,67% 2,44% 

6 2,76% 2,49% 

7 3,19% 2,79% 

8 3,12% 3,12% 

9 5,36% 3,31% 

10 3,18% 3,28% 

11 3,42% 3,52% 

12 2,12% 3,70% 

13 3,63% 3,87% 

14 4,31% 3,71% 

15 4,16% 4,24% 

 

 

Bilaga 2: Beskriver skillnaden mellan vattenabsorptionen med hjälp av analys av 

TGA och ISO 62 då Polyamid utsätts för en temperatur på 60 grader och 70 % 

relativ fuktighet 

Dag TGA ISO 

1 0,63% 0,89% 

2 1,31% 1,26% 

3 0,99% 1,48% 

4 0,99% 1,55% 

5 1,27% 1,67% 

6 1,11% 1,88% 

7 1,17% 2,08% 

8 1,48% 2,40% 

9 1,15% 2,16% 

10 1,10% 2,20% 

11 1,23% 2,36% 

12 1,33% 2,19% 

13 2,6% 2,21% 

14 1,71% 2,42% 

15 0,48% 1,56% 

 

Bilaga 3: Beskriver skillnaden mellan vattenabsorptionen med hjälp av analys av 

TGA och ISO 62 när polyamid placeras klimatet 45% och relativ fuktighet på 75% 
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Dag TGA ISO 

1 2,92 % 1,13% 

2 2,74 % 1,11% 

3 2,76 % 1,68% 

4 2,32 % 1,72% 

5 2,23 % 1,74% 

6 2,28 % 1,76% 

7 2,52 % 1,99 

8 1,01 % 1,35% 

9 2,82 % 2,04% 

10 3,05 % 2,10% 

11 2,41 % 2,39% 

12 2,05 % 2,56% 

13 3,34 % 2,65% 

14 3,19 % 2,74% 

15 2,93 % 2,78% 

 

Bilaga 4: Beskriver hur böjningsmodulen och böjningsstyrkan påverkas av 

vattenabsorption då material sänks ner i destillerat vatten i 15 dagar. 

Dag Böjningsmodul (MPA) Maximal styrka(N) 

Innan konditionering 1458±99 163,0±3,8 

1 1160±56 146,1±3,6 

2 1071±81 140,4±2,7 

3 1010±94 133,5±4,7 

4 961±21 129,6±1,9 

5 869±53 120,2±5,4 

6 809±23 107,7±4,4 

7 807±72 109,3±6 

8 763±16 105,8±4,6 

9 761±8 105,1±2,7 

10 725±12 96,7±2,0 

11 688±25 96,5±3,1 

12 679±6 90,1±2,3 

13 634±37 88,0±2,3 

14 701±7 93,4±0,8 

15 643±25 82,0±1,3 
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Bilaga 5: I bilagan ses hur vattenabsorptionen påverkar elasticitetsmodulen och 

maximala styrkan vid böjning när polyamid placeras i en miljö med temperaturen 

60C och relativ fuktighet på 70 %. 
Dag Böjningsmodul (MPA) Maximal styrka (N) 

Innan konditionering 1458±99 163,0±3,8 

1 1077±39 132,0±2,0 

2 852±7 109,0±2,4 

3 826±33 104,4±1,4 

4 820±51 103,3±0,7 

5 751±42 93,0±2,8 

6 775±3 94,5±1,7 

7 745±14 97,8±1,8 

8 747±32 96,7±2,1 

9 744±2 93,8±1,0 

10 705±23 93,1±1,7 

11 702±5 92,0±1,8 

12 698±2 93,5±3,5 

13 838±35 98,0±2,1 

14 799±12 96,0±3,3 

15 1 417±24 147,2±1,8 

 

Bilaga 6: I bilaga ses hur vattenabsorptionen påverkar elasticitetsmodulen och 

maximala styrkan vid böjning då PA 6 utsätts för klimatet 40C, 75 RH. 
Dag Böjningsmodul (MPa) Maximal styrka (N) 

Innan konditionering 1458±99 163,0±3,8 

1 1076±41 133,6±3,6 

2 1006±38 127,8±3,6 

3 814±27 110,0±4,4 

4 810±43 109,1±3,3 

5 804±44 105,2±2,2 

6 794±32 98,0±2,8 

7 765±41 96,0±0,4 

8 1142±29 121,5±3,8 

9 746±7 96,5±1,5 

10 743±17 96,8±0,5 

11 726±30 93,1±2,4 

12 677±8 86,9±1,7 

13 666±19 84,5±2,1 

14 659±32 84,0±3,4 

15 659±22 85,0±0,6 

Torkning 1442±34 152,7±3,0 
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