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1. SAMMANFATTNING 
Fotokatalys är en reaktion som kan användas vid rening av avloppsvatten vilket är 
viktigt då avloppsvatten är en källa till smittspridning, till exempel kan bakterien E. 
coli spridas genom otillräckligt renat vatten. Titandioxid i kombination med UV-
strålning skapar en fotokatalytisk reaktion i vatten som bryter ner mikroorganismer 
med hjälp av de fria radikaler som bildas. Syftet med projektet är att med hjälp av tre 
appliceringsmetoder fästa titandioxid på en termoplastisk textil. Härigenom skapas en 
vattenrenande textil. Syftet är också att öka den effektiva ytan jämfört med tidigare 
exempel i litteraturen för att på sätt få högre effektivitet. Ett tema för projektet är alltså 
att skapa en lämplig textil konstruktion för textil fotokatalys i ett modellsystem. 
 
Under den här kandidatuppsatsen, som har genomförts på Textilhögskolan i Borås, har 
ålgräsängar använts som inspirationskälla under skapandet av en textil konstruktion. 
Ålgräs (Zostera Marina) växer på havsbottnar och utgörs av långa vajande stjälkar. 
Ålgräs är enhjärtbladiga växter och som sådana klorofyllbärande. De kan sålunda 
fånga solljus. Ålgräs växer i ängar och vid framtagning av konceptet till den tänka 
strukturen mimikera strukturen hos dessa ålgräsängar. Härigenom uppnås en större 
effektiv yta och en struktur som syftar till att bättre ta om hand det infallande solljuset 
än tidigare konstruktioner. Tuftning som sällan används för tekniska textilier kommer 
brukas för denna biometriska struktur.  
 
Tre appliceringsmetoder för titandioxid har studerats vidhäftning med hjälp av TPU 
film, användning av UV-härdande akrylat och insmältning. Insmältning undersökte 
huruvida det gick att smälta fast titandioxid i pulverform direkt på garnet. Materialva-
let i detta modellsystem var polypropen, valet av polypropen grundar sig i att det är en 
termoplast och som sådan är smältbar och flyter i vatten, likt ålgräs. Dessutom är den 
hydrofob, billig och frigör inga hälsoskadliga ämnen vid användning. Det konstruera-
des en produktionslinje för att producera metervara av titandioxidbelagt polypropen 
garn genom insmältning. Detta var ett försök till att effektivisera och ta fram nytän-
kande appliceringsmetoder. Resultatet blev en produktionslinje som kunde producera 
metervara av titandioxidbelagt garn genom insmältning.   
 
Fotokatalytisk aktivitet indikerades med hjälp av metylenblå. Av testresultaten kunde 
det konstateras att när titandioxid applicerats på garn med hjälp av en TPU film erhölls 
bäst fotokatalytiska egenskaper. Beläggning med hjälp av UV-härdande akrylat funge-
rar också men det befanns vara något sämre. En bakterieanalys genomfördes för att 
ytterligare säkerhetsställa effekten av appliceringsmetoderna. Under testet användes 
vatten från Viskan för att resultatet skulle återspegla en verklighetsnära situation. Re-
sultaten visade även här att TPU filmen var den bästa appliceringsmetoden. Bakterie-
halten i vatten behandlat med fotokatalytisk TPU applicerad titandioxid kunde dras 
ner till tusenfalt drickbara nivåer. Analyser av SEM-bilder gav en ökad förståelse för 
varför de olika beläggningsmetoderna fungerade så som de gjorde. Då både den foto-
katalytiska analysen och bakterieanalysen indikerade på att en reaktion mellan titandi-
oxiden och UV-ljuset uppstått med önskad effekt.  
 
Nyckelord: Vattenrening, Textil, Titandioxid, UV-strålning,    
Fotokatalys, Metylenblå, Bakterieanalys, Ålgräs, Tuftning, 





2. ABSTRACT 
The project is based on developing and testing new application methods to attach 
the titanium dioxide on a thermoplastic. The titanium dioxide can in combination 
with UV-radiation and water create a photocatalytic reaction, which produces free 
radicals that can break down microorganisms in contaminated water. Photocataly-
sis can be used to purify sewage, which is important since sewage can spread dis-
eases. Since titanium dioxide is applied on the surface of a material it is of high 
importance that the surface area is large. 
 
During this Bachelor thesis, carried out at The Swedish School of Textile in Borås, 
eelgrass meadows were used as a source of inspiration for the design process of a 
textile construction. To further optimize the photocatalytic effect of the material it 
is important that the material is exposed to the incident and the reflective rays. To 
achieve this the model took advantage of the swaying and long stalks that eealgras 
meadows have. To develop a model of how this fabric construction could look like 
tufting was used as a production method. The vision was to use a yarn coated with 
titanium dioxide during the tufting process.  
 
The material used in this project was polypropylene. The positive properties of the 
thermoplastic fibre are that it flows in water, is hydrophobic, cheap and it does not 
releases any harmful substances when used. Application methods of titanium diox-
ide, such as thermoplastic films and UV curable acrylate were also tested. It was 
also examined whether it was possible to use the thermoplastic properties of poly-
propylene to attach the titanium dioxide directly onto the fibre. An experimental 
production line was constructed with the intention to produce titanium dioxide-
treated yarn by the meter. This was an attempt to make the production of photo-
catalytic materials more efficient and innovative. The result was a successful me-
chanical production line that could manufacture polypropylene yarn coated with 
titanium dioxide. 
 
The photocatalytic properties of the produced specimen was analysed by a meth-
ylene blue test. The results showed that when titanium dioxide is applied to the 
yarn by means of a thermoplastic film the best photocatalytic properties were ob-
tained. A bacteria analysis was performed to further guarantee the effect of the 
application methods. During the test water from the river “Viskan” were used. The 
water from “Viskan” simulates what kind of result the construction would obtain in 
a natural environment where the turbidity of the water is greater than tap water or 
diluted water. By analysing SEM images we obtained a better understanding of the 
various coating methods separate functions. The results from the photocatalytic 
analysis and the bacterial analysis showed that the thermoplastic film was the best 
application method. The UV curable acrylate did break down bacteria but it is 
more likely that this happened because of uncured acrylate than because of photo-
catalytic reactions.  Tufting produced a model of how a textile construction could 
look like.  
Keywords: Eelgrass, Water purification, Textile, Tuftning, Titanium dioxide, 
UV-radiation,Photocatalysis, Metyleneblue 
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3. POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  
Under detta projekt undersöktes nya tillvägagångssätt för att fästa titandioxid på ett 
material i tyg och garnform. Titandioxid är naturligt förekommande och består av 
grundämnet titan och syre och är ett vitt och flyktigt pulver. 
 
Genom att fästa titandioxid på ytan av en termoplast kan textilen användas som 
reaktionsplats för soldrivna processer i vatten.  Titandioxid är en form av metall 
som reagerar med UV-strålningen i solljus och frigör reaktiva molekyler. Dessa 
reaktiva molekyler vill gärna reagera med organiska föroreningar, på så vis bryts 
dessa ned. Placeras därefter textilen i ett smutsigt vatten kan bakterier på detta vis 
brytas ned. Grundförutsättningarna för att detta ska ske är en katalysator, UV-ljus, 
syre och vattenmolekyler och här var det titandioxiden som agerade som en kataly-
sator. En katalysator är ett ämne som, utan att själv förbrukas, tillåter att en kemisk 
reaktion kan äga rum. Fotokatalysen, som den soldrivna processen kallas för, 
kunde i sin tur användas vid rening av avloppsvatten som en viktig rening då av-
loppsvatten är en källa till smittspridning.  
 
För att förstå vilket tillvägagångsätt som ledde till att garnet fick bäst fotokataly-
tiska egenskaper analyserades de skilda proverna med olika analyseringsmetoder. 
Analyseringsmetoder som indikerar på huruvida en god fotokatalytisk förmåga 
erhållits och om provet i sig hade en bakteriedödande effekt. 
 
För att ytterligare förbättra den fotokatalytiska reaktionen studerades val av textil 
struktur närmre. Ålgräsängar med sin struktur, som utgörs av långa vajande stjäl-
kar, blev inspirationskälla vid skapandet av den textila konstruktionen. Ålgräs 
växer på havsbottnar och har en viktig ekologisk roll. En modell utformades över 
hur en tänkt textil konstruktion med fotokatalytiska egenskaper skulle kunna se ut. 
Vid denna framtagning användes tuftning som produktionssätt. Tuftning är en tek-
nik som främst används vid tillverkning av mattor och går ut på att man från mat-
tans baksida skjuter igenom garn som på framsidan skapar en lugg. Visionen var 
att under tuftningen använda sig av ett garn som genomgått en behandling som 
skulle ge garnet fotokatalytiska egenskaper.   
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4. FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 8 veckor (15 hp) som utförts 
under vårterminen 2015. Examensarbetet ingår som avslutande moment i Textilin-
genjörsutbildning vid Högskolan i Borås.  
 
Projektet inleddes med att sätta upp arbetsfördelningen. Båda författarna kom 
överens om att det praktiska och teoretiska arbetet skulle genomföras tillsammans i 
så hög mån som möjligt. För att utnyttja tiden maximalt har teoretiska och prak-
tiska delar emellanåt genomförts samtidigt. Vid dessa tillfällen har arbetet fördelats 
mellan författarna.  
 
Tack till lärare och tekniker på Textilhögskolan för era råd och er hjälp, speciellt 
stort tack till vår handledare docent Nils-Krister Persson för god vägledning och 
enormt engagemang.  
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5. INTRODUKTION 
Rent vatten är något som vi i västvärlden tar för givet, vi lever i en självklarhet att 
man i alla hem kan få rent sötvatten genom att slå på kranen. Enligt WWF (2015) 
är endast en procent av allt vatten på jorden sötvatten. Mängden sötvatten hotas av 
exploatering, överutnyttjande, befolkningsökning och dålig hantering av avlopps-
vatten. Otillräcklig rening av avloppsvatten kan sprida smittor då människor får i 
sig bakterier från vattnet. Tillgång till ett spektrum av olika vattenreningsmetoder 
har identifierats som ett viktigt sätt att använda textil belagd med titandioxid. Tex-
tilier som via fotokatalys bryter ned mikroorganismer. Textila material medger 
portabilitet och är porösa vilket därför erbjuder hög effektiv yta. 
 

5.1 PROBLEMBESKRIVNING  
Som ovan nämnt finns det ett behov av att rena avloppsvatten från mikroorgan-
ismer. Det finns idag många effektiva tillvägagångsätt att rena avloppsvatten på, ett 
sätt är att utnyttja den förnyelsebara energikällan som solen förser oss med. UV-
strålningen från solen kan användas vid olika typer av soldriven vattenrening där 
återvinning av förorenat vatten sker genom nedbrytning av mikroorganismer med 
hjälp av fotokatalys. Under många årtionden har titandioxid använts som en foto-
katalysator vid dessa rektioner.  
 
Tidigare projekt har utvecklats genom textilhögskolans forskning där textil funge-
rar som reaktionsyta för processen. Det positiva med textilier är dess stora yta och 
att det går att framställa stora volymer av dem. Genom att optimera ytan och struk-
turen hos ett textilt material kan både de infallande och de reflekterande strålarna 
tas tillvara på. Hellenius (2012) visar att ett tyg med mer ytstruktur erhåller bättre 
fotokatalytiska egenskaper än ett tyg med mindre struktur. Detta projekt ska delvis 
undersöka möjligheten att framställa nya strukturer.  
 
Med hjälp av biomimik är visionen att ta fram en konstruktion som inspirerats av 
hur ålgräsets långa och platta stjälkar vajar i vatten. Figur 1 nedan framhäver hur 
strukturen, som påminner om ålgräsängar, ökar möjligheten för textilen att mötas 
av reflektionsstrålar i jämförelse med två andra strukturer. Där de blå pilarna 
illiustrerar de kontaktytor där reaktion mellan titandioxid, vatten och en infallande 
UV-stråle, sker. Strukturen som mimikerar Ålgräs har fler reaktionsytor per 
infallande UV-stråle. 
  

FIGURE 1: SCHEMATISK BILD ÖVER INFALLANDE OCH REFLEKTERANDE 
STRÅLAR PÅ TRE OLIKA STRUKTURER 
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För att få fram en textilkonstruktion med detta utseende används tuftningsproces-
sen som kan producera varor med lugg. Detta är en av anledningarna till att appli-
ceringsmetoder på garn testas. Det finns idag många olika appliceringsmetoder för 
att fästa titandioxid på en textilyta, de flesta av dessa är tidskrävande processer. 
Går det att effektivisera produktionen genom att utnyttja termoplasters smältande 
egenskaper? 

5.2 SYFTE 
Syftet med projektet är att på tre olika sätt applicera titandioxid på en termoplast 
för att med fotokatalys bryta ned mikroorganismer i vatten. Vidare är syftet att 
dessa tre appliceringsmetoder ska vara, ur en produktionssynpunkt, mer effektiva 
än de befintliga. En appliceringsmöjlighet ska bygga på idén att utforma en pro-
duktionslinje som kan tillverka metervara av titandioxidbelagt garn.  Syftet med 
projektet är att utveckla tuftningsprocessen för att ta fram en modell över hur en 
textil konstruktion, liknande ålgräs, kan se ut.   

5.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
Hur ska en ny appliceringsmetod av titandioxid på polypropen, i både garn- och 
tygform, utvecklas för att få maximal nedbrytning av vattenburna mikroorgan-
ismer? 
 
Kan en produktionslinje tas fram för att producera metervara av titandioxid be-
handlat polypropen? 
 
Kan man med tuftning ta fram en textil konstruktion som mimikera ålgräsets struk-
tur? 
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5.4 AVGRÄNSNINGAR 
Projektet har avgränsats från början mot att enbart arbeta med nya typer av belägg-
ningsmetoder av titandioxid. Inga befintliga metoder från den litteraturen som stu-
derats kommer att testas.  

Under arbetet beslöts det att endast använda polypropen då det är ett material som 
erhåller många av de sökta egenskaperna och fanns att tillgå på skolan. Polypropen 
har svagheter och det är bland annat att den bryts ned av oxidation, då konstrukt-
ionen endast är en modell ser vi möjligheter till att under framtid utveckling byta 
polymer.  Genom att enbart arbeta med polypropen kunde fokus ligga på olika 
appliceringsmetoder. 
 
Valet att endast arbeta med AEROXIDE® TiO2 P 90 grundar sig i tidigare under-
sökningar, genomförda av Helenius (2010), som har genomfört grundläggande 
tester vilket visat resultat som tyder på att denna typ har bäst fotokatalytiska egen-
skaper. 
 
En spektrofotometer som är designad för att mäta färg på föremål i fast form ex-
empelvis textilier används vid kromamätningarna av vätska.  
 
Svepelektronbilder har tagits på alla garn men inte på tyget då detta inte påvisade 
samma effekt vid de fotokatalytiska analyserna. 
 
Under bakterianalysen har endast de appliceringsmetoder som gett bäst resultat vid 
den fotokatalytiska analysen testats. 
 
Den textila konstruktionen som tas fram genom tuftning analyseras inte med någon 
analysmetod då det enbart är en modell över hur en tänkt textil konstruktion kan se 
ut. 
 

5.5 UPPDRAGSGIVARE 
Projektet initierades av Smart Textiles och handleddes av Nils-Krister Persson, 
docent på Textilhögskolan i Borås.  
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6. BAKGRUND 

6.1 VATTENRENING 
Vattenrening innebär att föroreningar avlägsnas så att vattnet på nytt kan användas, 
man återanvänder vatten. Det är få bakterier som överlever då vattnet når höga 
temperaturer därför är till exempel kokning av vatten bra för att eliminera förore-
ningar. Föroreningar i vatten kan delas in i två huvudgrupper, levande och icke 
levande organismer. Levande föroreningar kan bland annat vara bakterier, virus 
och parasiter. Ofta är det avföring från människor och djur som är orsaken till att 
mikroorganismer som E. coli förorenar vatten. (Leijonhufvud  2012) Bakterien E. 
coli finns naturligt i tarmkanalen hos både djur och människor. Det är en nyttig 
bakterie som tillsammans med tarmen förhindrar spridning och förökning av mik-
roskopiskt små organismer i kroppen. Det är endast en del av E. coli familjen som 
kan orsaka inflammatoriska sjukdomar hos människor. Dessa kan som sagt spridas 
genom vatten och på så sätt orsaka matförgiftning hos personen som kommer i 
kontakt med bakterien. (Livsmedelsverket  2014) Mikroorganismer, så som E. coli, 
kan brytas ned genom fotokatalys, som förklaras närmre senare i rapporten. Kort-
fattat bryts mikroorganismerna ner genom att cellmembranen löses upp av fria 
radikaler i lösningen (Ollis  2000). Det är inte lika vanligt att vatten är förorenat av 
virus och parasiter som av bakterier. Icke levande föroreningar orsakas av mänsk-
lig aktivitet där utsläppen är i form av tungmetaller, besprutning med gifter osv. 
(Leijonhufvud  2012)  
 
När vatten ska renas till dricksvatten måste det genomgå flera olika steg, däribland 
filter och desinficering.  För att veta om vattnet är drickbart mäter man bakteriehal-
ten. Denna mäts i enheten CFU som står för colony forming units. Det är ett mått 
på hur många levande och kolonibildande bakterier det finns i lösningen. Ett god-
känt dricksvatten bör enligt livsmedelverket inte innehålla mer än 10 CFUml-1 E. 
Coli. (Livsmedelsverket  2006) 

6.2 TEXTIL VATTENRENING 
Det finns olika tillvägagångssätt vid rening av vatten. Genom enkla metoder som 
att filtrera vattnet genom tyg renas vattnet från större partiklar. Enligt 
(Leijonhufvud  2012) är det ett moment som underlättar för kommande reningar av 
vattnet. Det finns många typer av filter, bland annat specialutformade filter till 
grundvatten, bräckt vatten och för ytvatten.  

En stor fördel med textilier är dess stora yta som utgör en plast där reaktioner kan 
ske. Att använda en textil som reaktionsyta är därför väldigt positivt då många 
vattenreningssystem förlitar sig på att reaktionsytan måste maximeras. Ett exempel 
är när titandioxid, som appliceras på textilens yta, får reagera med UV-strålning 
och på så sätt bryta ned mikroorganismer så som E. coli. Det finns många faktorer 
som påverkar fotokatalysen däribland UV-strålning, vattenkvalité, typ av katalysa-
tor. En annan faktor som kan påverka hur mycket av mikroorganismerna som bryts 
ned av fotokatalysen är hur stor ytan är där titandioxiden fäst. (Ochiai & Fujishima  
2012)  
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6.3 ÅLGRÄS  
Ålgräs är en mycket viktig sjögräsart som bland annat lever i södra delar av öster-
sjön. På grunda bottnar breder stora ålgräsängar ut sig och är viktiga biotoper 
(Havs och vatten myndigheten 2015). De erhåller ett extremt viktigt ekosystem 
som är hem för många viktiga djur- och växtarter. Ängarna avlägsnar även orga-
niska föreningar ur vattnet vilket ger ett klarare vatten. Ålgräset växer på mjukna 
bottnar på ett djup mellan 0,4 - 10 meter, figur 2 nedan illustrerar hur det växer 
längs en strandkant.(Länsstyrelsen  2015) Bandtång som ålgräset sedan äldre kal-
lats för, har en platt brun-gröns stjälk med blad som kan växa sig upp till två meter 
långa. (Krok  1994) Figur 2 nedan visar en bild på en typisk ålgräsäng.  

Det har uppmärksammat att under de senaste decennierna har ålgräset minskat 
kraftigt. Minskningen av ålgräset kan kopplas till människans sätt att leva här på 
jorden. Människans aktivitet och utsläpp i naturen skadar tillväxten av ålgräs då 
grunda områden under ytan är extremt känsliga. Man har även funnit att i områden 
där förhållandena har förbättrats har dessvärre tillväxten av ålgräs inte blivit bättre. 
Detta beror på att ålgräs har en långsam tillväxtförmåga och en kort spridning av 
sina frön.(Länsstyrelsen  2015) 
Bandtång som ålgräset sedan äldre kallats för, har en platt brun-gröns stjälk med 
blad som kan växa sig upp till två meter långa. (Krok  1994) Figur 2 nedan visar en 
bild på en typisk ålgräsäng.  
 
 
 
 
  

FIGUR 2: ÅLGRÄSÄNG UTANFÖR SVENSKA KUSTEN  
KÄLLA: MAREVISION/AGE/SCANPIX 2015 
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6.4 SOLSTRÅLNING 
Det ljus vi ser från solen är endast en liten del av den totala strålningsspektrat. I 
begreppet ingår även radiovågor och kosmiskstrålning och en del av det ljus som 
idag når jorden kommer från källor utanför vårt solsystem, viss del ljus kommer till 
och med från “Big Bang”(Morris  1992). Det är dock från solen den största delen 
av vårt ljus kommer. Ljus kan enligt Jonasz och Fournier(2007) beskrivas som 
fotonpartiklar i vågrörelser, denna förklaring grundar sig i mönstren som uppstår 
när man vid mätningar stött på partiklarna i rymden. Elektromagnetisk strålning, 
vilket är samlingsnamnet för alla våglängder, förklaras alltså med två egenskaper, 
som foton och som våg. Fotonen bär energin i form av en våg och varje enskild 
foton svarar för en precis våglängd (λ) och frekvens (v) som är beroende av 
varandra enligt formel nedan. Där c står för ljusets hastighet i vakuum: 
(Jonasz & Fournier  2007) 
 

𝜆 = 𝑐 𝑣 
Formel 1: Våglängden för strålning(Morris  1992) 

 
Vidare förklarar Jonasz och Fournier(2007) att våglängderna 200-400 nm svarar 
för det ultravioletta ljuset, denna strålning är så pass energirikt att det kan produ-
cera fria radikaler och innehåller flera hundra gånger mer energi än det infraröda 
ljuset som svarar för 700 nm-1mm. Hur stor energi fotonen bär beror på vilken 
frekvens(v) ljuset har och Plancks konstant (h) enligt formeln nedan: 

 
𝐸!"#"$ = ℎ ∙ 𝑣 

Formel 2: Fotonens energiinnehåll(Jonasz & Fournier  2007) 
(h är i detta fall Plancks konstant som ligger på 6,63×10-34 Js) 

När solljuset passerar genom atmosfären förändras dess spektra på grund av att 
vissa våglängder absorberas på vägen. Hur mycket atmosfär ljuset måste passera 
innan det når jorden mäts i “air mass”. Utanför atmosfären färdas ljuset nästintill 
ostört med värdet AM 0 för spektrumet, om man står vid ekvatorn där ljuset faller 
in rätvinkligt har spektrat värdet AM 1. Vid norra breddgrader färdas ljuset lite 
längre genom atmosfären och har då värdet AM 1.5. (Krebs  2008)  
 
Den energi, irradians, som möter atmosfären är ungefär 1366Wm-2, därefter absor-
beras 28 procent energi i atmosfären och det som når jorden beräknas till cirka 
100Wm-2 beroende vart på jordskorpan man mäter. Mäter man vid norra breddgra-
derna är irradiansen ungefär 800 wm-2. Strålningen och spektrat förändras då det 
reflekteras eller absorberas i atmosfären av till exempel ozon, syre, koldioxid. 34 
procent av ljuset reflekteras direkt tillbaka ut i rymden. (Krebs  2008)  
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6.5 SOLSTRÅLNING I VATTEN 
Strålningen kan då den når jorden möta en vattenyta och eftersom ljus färdas lång-
sammare i vatten än i luft böjs strålningen vid ytan. I vattnet absorberas eller re-
flekteras ljuset, hur stor andel som reflekteras beror delvis på infallsvinkeln av 
ljuset. När en foton når vattenytan kan den endast reflekteras eller absorberas, när 
den absorberas överförs dess energi till molekylen som absorberar den, då exciteras 
elektronerna som matchar våglängdens exakta energivärde(Morris  1992)  

När solljus möter en biotop så som en strandkant ser man tydligt hur mycket växter 
är beroende av solljus. Växter lever på olika djup under ytan beroende på mängden 
solljus som tränger igenom vattnet. Att ålgräs växer på 0,4-10 meters djup beror på 
att en stor del av det synliga ljuset har absorberats vid 10 meters djup. (Bernal)  

 
Organiska partiklar som finns fritt i vattnet absorberar mycket strålningen och när 
strålningen når en grund havsbotten absorberas större delen ljuset. (Morris  
1992) Om denna strålning hade reflekterats tillbaka skulle energin kunna utnyttjas 
bättre. Hur mycket som reflekteras avgörs av materialet som strålningen möter. 
Teoretiskt skulle aluminium reflektera mer än en blöt botten gör. För att bevisa det 
byggs en teoretisk modell upp. Reflektionen kan räknas ut med hjälp av de bryt-
ningsindex som olika material har. De konstanter som står nämnda i tabeller räknar 
dock inte alltid med molar extinktions- eller absorptionskoefficienten vilket behövs 
för att få en hel bild av den reflektion och absorption som sker.  

Det absoluta beloppet av brytningsindex för ett material visas i formel 3. Reflekt-
ionen erhålls sedan av formel 4 

 

𝑛!" = 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥!" + 𝑖𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛!" = 𝑛!" + 𝑖𝐾 
Formel 3: Beloppet av brytningsindex 

 

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑛! − 𝑛!
𝑛! + 𝑛!

!

 

Formel 4: Reflektionen beroende av brytningsindex  
där n står för brytningsindex för ett visst material  
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6.6 FOTOKATALYS 
Solljus i kombination med en halvledare kan katalysera en reaktion där elektroner 
emitteras från ett ämne. (Fujishima, Rao & Tryk  2000) Inom fotokatalys är det 
UV-strålning som exciterar titandioxidselektronen. En fotokatalytisk reaktion kan 
främjas av ljusabsorberande ämnen som själva inte konsumeras i reaktionen, dessa 
ämnen kallas för fotokatalysatorer. (Mills, Davies & Worsley  1993) En heterogen 
katalys som är driven av solljus kallas för fotokatalys. Den dominanta processen 
under fotokatalys är bildandet av hydroxid radikaler, dessa bildas på ytan av halv-
ledaren, titandioxid är bra halvledare för denna typ av reaktion. Titandioxid har en 
tillräcklig positiv laddning i valensskalet för att oxidera vatten och är stabil i en 
elektrolyt vattenlösning.1 Ljus med våglängd mindre än 450 nm (UV) används för 
att aktivera titandioxidelektroden och oxidationsreaktionen inträffar vid denna 
punkt. Vattnen kan alltså sönderdelas med hjälp av UV-ljus till syre och väte, utan 
att extra spänning tillsätts. Elektronerna som frigörs vid fotokatalysen kan i sin tur 
producera hydroxyradikaler som är starkt reaktiva. Radikalerna kan sedan bryta 
ned mikroorganismer i en vattenlösning. Denna process används flitigt inom vat-
tenrening.(Fujishima, Rao & Tryk  2000)  

När fotokatalys sker i titandioxids närvaro skapas en så kallad AOP (advanced 
oxidation processes), genom den sker en heterogen fotokatalys. En fotokatalys som 
kan bryta ner de flesta organiska föroreningar.  Reaktionsformel över en fotokata-
lys med titandioxid som halvledare visas nedan. Steg 1 visar excitationen av titan-
dioxid genom UV-ljus. Steg 2-5 är oxidations och reduktions reaktioner. Steg 6-8 
redovisar hur vatten oxideras och bryts ned genom reduktion.(Fujishima, Rao & 
Tryk  2000) 
 

1. TiO2 +2hv – 2e- + 2h+ 
2. H2O + 2h+ - (1/2)O2 + 2H+ 
3. 2H+ + 2e- - H2 
4. H2O+ 2hv- (1/2) O2 + H2 
5. 2H2O + 4h+ - O2 + 4H+ 
6. O2 + 2H+ + 2e- - H2O2 
7. O2 + e- - O2- 
8. O2 + 4e- + 4H+ - H20 

 
Det bildas OH-radikaler vid reaktionen mellan Ti02 och UV-ljus i vatten. Dessa 
OH-radikaler är starkt reaktiva och erhåller nedbrytande egenskaper. Reaktions-
formel finns i bilaga 1. (Fujishima, Rao & Tryk  2000) 
 
Genom att skapa en fotokatalysisk reaktion kan man bryta ned organiska förore-
ningar utan tillförsel av varken värme, syre, tryck eller kemiska tillsatser. Den 
energikälla som krävs vid reaktionen är solen och denna energi kan utvinnas med 
solceller. Detta betyder att nedbrytningen av mikroorganismer drivs av en oändlig 
och hållbar energikälla. (Houas, Lachheb, Ksibi, Elaloui, Guillard & Herrmann  
2001) 

                                                        
1 Elektrolyt lösning är en elektrisk ledande vätska 
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6.7 TITANDIOXID 
Titandioxid används flitigt som fotokatalys på grund av att den är starkt oxide-
rande, kemisk stabil, billig och anses enligt de flesta vara ogiftig för människa och 
miljö. (Nakata, Ochiai, Murakami & Fujishima  2012) 

 

FIGURE 3: KRISTALLFORMERNA RUTIL OCH ANATAS AV TIO2(AUSTIN & LIM  2008) 

Figur 3 visar två olika kristallformer av TiO2, de som framförallt används inom 
industrin är rutil och anatas form. Varje Ti4+ jon är omringad av en oktaeder, en 
platonisk tredimensionell kropp, av sex O2- joner. Titandioxid är uppbyggt av ked-
jor med dessa TiO6, det som skiljer de två formerna från varandra är hur varje 
oktaeder är placerad i rymden.  I anatas form är distributionen oordnad vilket leder 
till att avståndet mellan Ti-Ti är längre än i rutil form. Avståndet mellan Ti-O är 
däremot närmre hos anatas kristallform. Dessa skillnader ger olika densitet och 
elektronbindning hos de två olika formerna. (Burke  2014) 

På grund av sin låga ytenergi är anatas kristallform den mest stabila formen av 
titandioxid och anses fungera bäst för fotokatalytiska processer. (Dufour, Pigeot-
Remy, Durupthy, Cassaignon, Ruaux, Torelli, Mariey, Maugé & Chanéac  2015)  

Titandioxid har svårt att ge en önskvärd effekt när vattenmassorna blir för stora i 
förhållande till mängden titandioxid. Problemet kan lösas genom att öka reaktions-
ytan på mediet där TiO2 fästs. Titandioxids egenskaper upptäcktes först under 1970 
då Akira Fujishima försökte utvinna energi genom att producera H2 ur reaktionen 
mellan TiO2 och H2O med solljus som energikälla. Då reaktionen endast kan fun-
gera under UV-ljus som står för ca 3 procent av dagsljuset ansågs effektiviteten för 
processen vara låg. Frank and Bard upptäckte att man kunde bryta ner cyanid med 
hjälp av fotokatalys i närvaro av TiO2 och då öppnades ögonen för att använda 
titandioxid som fotokatalysator vid vattenrening med UV-strålning. En svårighet i 
att rena vatten med TiO2 är att vattnet oftast inte är helt klart utan innehåller stor 
del partiklar. Dessa partiklar gör vattnet grumligt och de reflekterar bort och absor-
berar upp UV-strålningen från reaktionsytan. (Ochiai & Fujishima  2012)  

Då denna studie bygger på att ta fram ett lämpligt tillvägagångssätt att bryta ned 
mikroorganismer i vatten, därför spelar TiO2 en stor roll. Detta på grund av att den 
vid exponering av UV-ljus erhåller självrengörande egenskaper. (Fujishima, Rao & 
Tryk  2000) Det finns olika varianter av titandioxidpuder. Under den här studien 
kommer AEROXIDE® TiO2 P 90 att användas då kemikalietillverkarna själva gått 
ut med att AEROXIDE® TiO2 P 90 erhåller förbättrade egenskaper i fotokatalysisk 
effekt än deras tidigare produkt AEROXIDE® TiO2 P 25. Val av att använda 
AEROXIDE® TiO2 P 90 byggs även på tidigare studier som undersökt huruvida 
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detta stämmer i praktiken eller inte. Studierna har efter sina undersökningar kunnat 
dra slutsatsen att AEROXIDE® TiO2 P 90 erhåller bättre fotokatalysisk effekt. 
(Helenius  2012)   

AEROXIDE® TiO2 P 90, som är ett vitt flyktigt pulver, produceras av företaget 
Evonik Industries och framställs enligt deras patenterade AEROSIL® process. 
Reaktionsytan är större i jämförelse med deras AEROXIDE® TiO2 P 25 och har en 
högre fotokatalysisk aktivitet under UV-ljus. (Evonik Industries  2015) 

6.7.1 TITANDIOXIDS HÄLSO- OCH MILJÖEFFEKTER 
Då titandioxid används i många vardagsprodukter som exempelvis smink och sol-
skyddskrämer.  

D. J Burke med flera (2014) har analyserat hur tillväxten av sojaböns plantor på-
verkas av små mängder av titandioxid. Forskning ledde till ett antagande att plan-
tan inte skadades och att dess näringsinnehåll inte förändrades. Däremot kunde de 
se att mycket små mängder Ti02 påverkade ett antal viktiga grupper av jordorgan-
ismer. Ett faktum som kan förklaras med att titandioxid har antibakteriella egen-
skaper. (Burke  2014)  

Xu med flera (2015) utvecklade forskningen kring huruvida titandioxid påverkar 
dess omgivning. Det studerades närmre hur TiO2 påverkar det biologiska livet i 
våtmarker. Enligt deras forskning fanns det inga belägg på att titandioxid påverkar 
den bakteriella härden men man kunde däremot se att enzymer, så som ureas, på-
verkades. Slutsatsen att nano partiklar (NP) utgör en potentiell risk för ekosystemet 
i våtmarker kunde dras. (Xu, Peng, Sun, Zhang, Huang, Chen & Shi  2015)  

Mer ingående studier inom områden som sötvatten och mikroalger har också ut-
förts med resultat som pekar på att titandioxid, både rutile och anatase,  har en tox-
isk inverkan på biotopen. (Iswarya, Bhuvaneshwari, Alex, Iyer, Chaudhuri, 
Chandrasekaran, Bhalerao, Chakravarty, Raichur, Chandrasekaran & Mukherjee  
2015)  

6.8 METYLENBLÅ SOM INDIKATOR 
Metylenblå är ett blått färgämne som har ett brett användningsområde, exempelvis 
kan metylenblå löst i vatten användas vid undersökning av bakterienivån. När me-
tylenblå reagerar med syre får vattnet en djupare färg. Man kan identifiera levande 
organismer då de kräver syre för att överleva, när lösningen blir mindre blå indike-
rar det på att det finns organismer som konsumerar syret. (American Chemistry 
Council  2006) 

I kombination med titandioxid och UV-strålning används metylenblå som en indi-
kator på huruvida en fotokatalysisk reaktion ägt rum. Tidigare studier som genom-
förts av Ammar Houas med flera (2001)  visar även på att man kan bryta ner orga-
niska grupper. Detta görs genom att låta TiO2 och UV-strålning regera i en lösning 
med metylenblå och förorenat vatten. Detta kan utnyttjas när man ska rena vatten 
från färgprocesser och på olika sätt avgifta vatten från organiska föroreningar. Stu-
dien visade på en mineralisation av kol, kväve och sulfider till CO2, NH4+ och SO4- 
genom oxidation, dessa ämnen är vanliga i färgämnen som används inom textilin-
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dustrin. När en fotokatalytisk reaktion ägt rum kommer metylenblå lösningen att 
avfärgas och tillslut bli helt transparant, den fungerar därför bra som fotokatalytisk 
indikator. (Houas et al.  2001) 

6.8.1 MÄTINSTRUMENT FÖR METYLENBLÅTEST 
Mätinstrumentet som under testerna med metylenblå mäter kromat är en Datacolor 
Check Pro Model 200-1522. Ett instrument som är utformat att använda vid mät-
ning av färg och beläggning på textilier och plast. Instrumentet är en portabel 
spektrofotometer som produceras av Datacolor. Genom att koppla samman Dataco-
lor Check Pro Model 200-1522 till en stationär dator med en USB-kabel ansluts 
den till en tillhörande programvara. (DataColor  2015) 

6.9 TERMOPLASTISKA POLYMERER 
Polypropen(PP) har lägre densitet en de flesta textilfibrer med ett värde på 946,00 
kgm-3 vilket är mindre än vattnets densitet 999,97 kgm-3. (Lervik  1994, Humphries  
2009) Figur 4 nedan visar strukturformeln för polypropen. 

 

 

 

 

Polypropen tillhör gruppen olefin fibrer som karakteriseras av att de har en vaxlik-
nande känsla. De är enkla polymerer som är ekonomiskt hållbara att tillverka. 
(Humphries  2009) De härstammar från gasformig propylen, som i sin tur är en 
produkt av raffinerad råolja och kan polymeriseras med hjälp av en metalkatalysa-
tor till polypropen. Ofta sker denna polymerisation genom ”Head-to-Tail” där en 
linjär och isotaktisk polymer bildas, vilket bidrar till dess kristallinitet. Polypropen 
består enbart av kol och väte som gör polymerkedjan opolär. Det ger den även en 
god resistens mot polära lösningsmedel exempelvis vatten. Vatten som består av 
två väteatomer och en syreatom ger en polär molekyl då väte har positiv laddning 
och syre har negativ laddning. (Albertsson  2012b) 

Som figur 4 ovan visar, består varje monomer i polypropen av en metylsidogrupp, 
detta medför att polymeren inte står emot oxidation särskilt bra. Metylensidogrup-
per ger monomererna tertiära kol och det är dessa som är svaga mot angrepp ge-
nom fria radikaler.(Albertsson  2012b) För att ändå kunna använda PP i en oxide-
rande miljö kan antioxidanter tillsättas vid i polymeren. Det finns två typer av an-
tioxidant tillsatser, en som förhindrar bildandet av fria radikaler och den andra 
reagerar med de redan bildade fria radikalerna för att förhindra nedbrytning av 
polymeren. Genom att kombinera dessa ökar man skyddet mot oxideringen av 
polymeren. (Albertsson  2012a) 

 

 

FIGURE 4: STRUKTURFORMEL FÖR 
POLYPROPEN (KERN  2015) 
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Polypropen görs till fiber antingen genom smältspinning eller ”split-film” metoden. 
”Split-film” metoden är den mest ekonomiska metoden och av den anledningen 
används den ofta då användningsområdet för fibern inte kan försvara en dyr till-
verkning. Ett band av Polypropen tillverkas, detta band går därefter igenom ett 
skärblad och fibern blir då till mindre bitar. (Humphries  2009) 

Som fiber erhåller Polypropen goda egenskaper där ibland god dragstyrka, står 
emot nötning, är kemiskt inert och hydrofob. Negativa egenskaper hos fibern är att 
den försvagas i solljus och härstammar från en icke förnybar källa. Själva synteti-
seringen av polymeren är dock enkel och den kan extruderas upp till 10 gånger före 
den måste tas tillbaka till monomernivå. (Humphries  2009) 

Om polypropen återvinns i slutet av sin livscykel är den största restprodukten olika 
typer av olefiner (äldre benämning till alkener). (He, Li, Chen, Huang, An & 
Zhang  2015) De produkter som produceras av återvunna polymerer är ofta av lågt 
värde men genom primär återvinning kan man få ut polypropen med goda egen-
skaper. När polypropen återvinns ändras dess viskositet på grund av att molekyl-
kedjorna blir kortare. (Incarnato, Scarfato & Acierno  1999)  

Om man vill kringgå problemen som oxidationen av polypropen innebär kan man 
istället använda polyeten som termoplast. Polyetens densitet, beroende på vilken 
typ, ligger runt 995kgm-3 . Den är precis som PP uppbyggd av kol och väte men har 
en enklare uppbyggnad utan sidostrukturer. Figur 5 nedan visar den upprepande 
monomeren av PE.  

 

 

 

 

Att PE inte har några sidostrukturer gör att den är relativt lätt att få kristallin. Låg-
densitets polyeten produceras genom radikalpolymerisation under hög temperatur 
och högt tryck. Detta medför att en del förgreningar uppkommer och det sänker 
kristallinitetsgraden hos polymeren då kedjan inte kan packas lika tätt. Kristallini-
tetsgraden hos LDPE ligger vanligtvis runt 40-50 procent och detta ger den en seg-
het som bidrar till att den är lätt att bearbeta. Genom att i radikalpolymerisationen 
av PE tillsätta en korta kolväten kan man producera en linjär lågdensitetspolyeten 
(LLDPE) som kombinerar segheten hos LDPE med styrkan och styvheten hos po-
lyeten med högre densitet. Denna typ av polyeten är dock dyrare att framställa. 
(Albertsson  2012c)  

FIGURE 5: STRUKTUR FORMEL ÖVER REPE-
TERANDE ENHETEN HOS POLYETEN. KÄLLA 

KEMI.SE (2015)  
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6.10 UV HÄRDANDE AKRYLAT 
En av appliceringsmetoderna som undersöks i detta projekt är användandet av UV-
härdande akrylat. Akrylatet undersöks på grund av dess snabba härdning som 
skulle bidra till en mer effektiv produktion. Fotoinitierad härdning av lim är ge-
nomförbart vid rumstemperatur, det som krävs för processen är en passande våg-
längd på ljuset. När denna typ av lim belyses med UV ljus, 320 nm till 400 nm, 
härdas det på bara några sekunder. Limmet fungerar mellan glas, keramik, plast, trä 
och metall. Märket som används i projektet är DELO-PHOTOBOND® AD494 och 
är speciellt till för plast/metall bonding. Maximala tjockleken på limmet bör inte 
överskrida 4 mm då det försvårar för ljuset att nå fram. Under bearbetning av lim-
met är det viktigt att använda handskar och munskydd med tanke på att limmet kan 
ge allergiska reaktioner. Det är mycket farligt för djur och natur före härdning och 
ska därför samlas upp efter användning. (Delo Industries  2015) 

Den UV härdande beläggning är ett modifierat akrylat som ger en klistrig yta. 
Akrylat, som är en ester eller salt, utfås från akrylsyra som tillhör familjen karbox-
ylsyror. De är svaga organiska syror som innehåller en eller flera karboxylgrupper 
och dess derivat är estrar och amider. (Tingsvik  2012) 

6.11 TERMOPLASTISK POLYURETAN(TPU) FILM 
TPU, termoplastisk polyuretan, har egenskaperna likt gummi och kan bearbetas 
som en termoplast, tekniskt sätt är de en termoplastisk elastomer. Detta är en kom-
bination som ger materialet en nötningsbeständighet och hög elasticitet. TPU är en 
copolymer uppbyggd av sega och hårda segment, dessa är oregelbundet distribue-
rade i kedjan. (Yemul & Petrović  2014) Figur 6 nedan visar TPU. 

 
 
 

 

 

De hårda segmenten av TPU kan antingen vara alifatiska eller aromatiska. Den 
vanligaste typen har oftast aromatiska segment i kedjan. Aromatiska kolväten är 
uppbyggda av bensenringar och har fått sitt namn för att de ofta bär en doft. 
(Tingsvik  2012) I detta fall är de aromatiska kolvätena olika typer av isocyanater 
och när dessa kombineras med dioler bildas de hårda segmenten i polymerkedjan. 
Det sega segmentet är antingen polyester- eller polyeterbaserade. Polymeren kan 
tillverkas och färgas på fler sätt än någon annan termoplastisk elastomer, detta gör 
den till otroligt användbar inom olika industrier. (American Chemistry Council  
2015a) TPU är lätt att tillverka och hållbar när den väl är ute i industrin, den behö-
ver sällan några additiv då den har ett brett användningsområde. Fler positiva egen-
skaper hos TPU är att den kan återvinnas på många olika sätt, allt från att återvinna 
direkt vid arbetsplatserna till mer komplicerade kemiska nedbrytningar. (American 
Chemistry Council  2015b) Den typen av TPU som används i projektet är Griltex 
8E en copolyester smältfilm från företaget EMS griltech. En smältfilm med smält-
temperaturer mellan 110-115°C.  

Hårt segment 

Segt segment 

FIGURE 6: FÖRDELNINGEN MELLAN HÅRDA 
OCH SEGA SEGMENT I TPU 
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6.12 PRODUKTIONSLINJE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

En produktionslinje ska byggas med inspiration av en ugn. Garnet ska smälta vilket 
måste ske i ett slutet utrymme då titandioxid är ett flyktigt vitt pulver som inte ska 
inhaleras. Ett av målen med produktionslinjen är att produktionen ska vara självgå-
ende. Det är viktigt att temperaturen hålls någorlunda konstant runt smälttempera-
turen för polypropen vilket är 130°C och bör kunna mätas under produktionens 
gång. Värmekällan ska vara varmluftspistoler och materialet som omsluter garnet 
ska vara värmeledande för tomrummet innanför ska värmas upp och på så sätt 
smälter garnet.  

6.13 TUFTNING 
Tuftning används idag mest till att producera mattor. De flesta mattor görs idag av 
maskiner men man kan även handtuffta textilier. Handtuftning används för att få 
fram mattor med bäst kvalité och komplicerade mönster. Handtuftningsmaskinen 
är, enkelt förklarat, en ombyggd borrmaskin. Munstycket består av en utbytbar nål 
och en luftblås, garnet skjuts igenom nålen in i en uppspänd väv och skärs av vid 
en önskad längd. Garnet bildar en enkel loop och sedan limmas baksidan för att 
fästa garnet. Fördelen med att tuffta är att ett material med olika typer av lugg kan 
konstrueras från komplicerade mönster. 

  

Krav på produktionslinjen 
Hög temperatur, ca 130 °C 
Uppehålla värme 
Leda värme 
Konstant värmekälla 
Försluten 
Vidhäftning av TiO2 

Mekaniskt självgående 
Vira upp garnet 
Möjlighet att fylla på TiO2 

Kontrollera temperaturen 

Tabell 1: Krav på produktionslinjen 
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7. MATERIAL OCH METODER 

7.1 LITTERATURUNDERSÖKNING 
För att ge en bakgrund till projektet gjordes en litteratursökning genom Högskolan 
i Borås databas. Olika kombinationer av sökord användes i databaserna Summon, 
Scopus, Google Scholar och Woodhead Publishing.  

Befintliga uppsatser inom ämnet textil fotokatalys användes även som inspiration. 

7.2 KÄLLKRITIK 
I första hand har ”peer rewied” artiklar används vid framtagning av bakgrunden. 
Läroböcker, samtal med lärare och tekniker anses vara tillförlitliga källor. Viss 
information har använts från hemsidor, dessa har granskats för att fastställa att de 
inte är av kommersiellt slag eller vetenskapligt oförankrade.  

7.3 PLANERING 
I tidigt stadie utformades en planering över projektets tänkta tillvägagångsätt och 
innehåll. Detta gjordes för att få upp en schematisk bild över vad som ska göras. 
Projektet innehåller många olika delar, både praktiska och teoretiska, därför ansågs 
det viktigt att ha en klar bild från början. Se planering 1 i bilaga 2. Allt eftersom 
arbetet fortgick ändrades planeringen. Se planering 2 i bilaga 2. 

7.4 MATERIAL 
 

 

 

 

Ett cordgarn är ett multifilament garn som tvinnats ihop. Bulkgarnet är ett luft tex-
turerat stapelfiber garn. Trikån är en slätstickad singel jersey vara. Trikån är en 
slätstickad singel jersey vara, tanken att applicera titandioxid på tyg var att efter det 
att tyget genomgått en appliceringsmetod skulle skäras upp till band för att kunna 
användas för tuftning. 

 

 

 

 

 

 

Material Detaljer 
Cordgarn PP 500 x 9 
Bulkgarn PP Den 1300 
Trikå PP Slätstickad trikå 

Tabell 2: Materialtabell 
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7.5 UPPSTARTSLABORATION 
Uppstartslaborationen genomfördes för att undersöka om vidhäftning av titandi-
oxid ökades med pålagt tryck. 

 

 

 

 

 

 

 

Polypropen garn smältes och därefter applicerades titandioxid. Garn vägdes före 
och efter applicering för att avgöra om pulvret fastnade. Garnet lades i bakplåts-
papper med titandioxid och värmdes sedan upp med värmepistol. Femton garner 
gick igenom samma behandling. Temperatur (140-160°C) och mängd TiO2 (0,11 
gram) var konstant för samtliga garner. Fem garner kalandrerades direkt efter 
smältningen, fem garner när de svalnat och fem garner kalandrerades inte. 

  

Material 
Värmepistol (temp 350-550°C) 
Termometer 
Garn Cordgarn PP 550 x 90 
AEROXIDE® TiO2 P 90 
Bakplåtspapper 
Skålar (1g) 
Stålkavel som kalander 

Tabell 3: Materialtabell för uppstartslaboration 
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7.6 PRODUKTIONSLINJE 
Med syftet att kunna producera metervara av det titandioxid behandlade garnet 
studerades möjligheterna kring att ta fram en produktionslinje närmre. Detta expe-
riment gick ut på att smälta polypropen i garnform genom att låta det löpa igenom 
ett upphettat kopparrör innehållande titandioxidpulver undersöktes. Därmed sker 
en insmältning av titandioxid på garnet. 

Kopparröret förseglades med en silikonnapp i varje ände så att produktionen kunde 
tas ur dragskåpet. En silikonnapp träddes på vardera sida av kopparröret. Koppar-
röret förlängdes med ett T-rör, även detta i koppar, för att kunna mäta temperaturen 
och tillföra mer TiO2 i röret. Under kopparröret placerades två värmepistoler med 
ett avstånd till röret så att temperaturen hamnar kring polypropens smältpunkt. I 
den främre halvan av kopparröret konstruerades även en kanal av aluminiumfolie, 
detta för att få pulvret att ligga mer centrerat i garnets körbana och på så vis skapa 
en bättre kontakt mellan garn och pulver. När garnet kom ut genom den främre 
änden av kopparröret leddes det direkt igenom de två valsarna i kalandreringsma-
skinen. Garnet var sedan fäst till bommen som är placerad direkt efter valsar-
na.  Figur 7 nedan visar en bild på produktionslinjen i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURE 7: FIGUREN VISAR HUR PRODUKTIONSLINJEN ÄR UPPBYGGD  
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7.7 MATERIAL LABORATIONER 
Under dessa laborationer fästes titandioxid på polypropen i garn och tygform. Det 
genomfördes med tre olika appliceringsmetoder, produktionslinje, TPU film och 
UV-härdande akrylat. 

7.7.1 INSMÄLTNING  
 

 

 

 

 

 

 
Två olika garner, bulkgarn och cordgarn, kördes genom den framtagna produkt-
ionslinjen. Referensprover togs fram för att jämföra resultaten för de framtagna 
proverna med ett prov utan titandioxid. Garn fick löpa genom röret så att det fanns 
tillräckligt mycket titandioxidbelagt garn för kommande metylenblå tester där varje 
prov skulle vara tolv meter långt, uppmätt efter det att garnet löpt genom kopparrö-
ret. Rotationshastigheten på kalandreringsmaskinen ställdes in på 0,7 meter per 
minut.  

 

 

 

 

 
 

 

FIGURE 8: BULKGARN SOM GÅTT IGENOM KOPPARRÖRET ÄR HÄR UPPLINDAT  

Material 
Värmepistol (temp 350- 550°C) 
Termometer  
Garn Cordgarn PP550 x 9 
Garn Bulkgarn PP den 1300 
AEROXIDE® TiO2 P 90 
Cu-rör 30 cm x 22mm 
Silikonnappar 

Tabell 4: Materialtabell insmältning  
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7.7.2 TPU FILM 
 

 

 

 

 

 

Med hjälp av en TPU filmen undersöktes alternativa sätt att smälta fast titandiox-
idpulver på polypropen i både garn- och tygform. 

Garn:  

1. Tolv meter garn tejpades fast på TPU filmens baksida 
2. Därefter separerades TPU filmen och skyddshinnan åt för att kunna tillföra 

titandioxidpulvret mellan dem. Efter det lades skyddshinnan tillbaka på 
TPU filmen med ett smörpapper över 

3. Värmen tillfördes med strykjärn 
4. När filmen svalnat togs skyddshinnan bort och limfilmen klipptes upp 

längst garnets riktning. De sköljdes sedan av för att avlägsna överblivet ti-
tandioxid 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 9: GARN BELÄGGS MED TPU FILM OCH TITANDIOXID I DRAGSKÅP 

Tyg:  

1. En tygbit av PP spändes upp på ett A4 ark med TPU film över sig.  
2. Därefter TPU filmen separerades från skyddshinnan för att kunna tillsätta 

titandioxidpulvret. 
3.  Skyddshinnan läggs tillbaka på TPU filmen med ett smörpapper över.  
4. Värme tillfördes med ett strykjärn.  
5. När filmen hade svalnat togs skyddshinnan bort. Proverna sköljdes sedan 

av för att för att avlägsna överblivet titandioxidpulver.   

Material 
Strykjärn 
TPU film 
Garn Bulkgarn PP den 1300 
AEROXIDE® TiO2 P 90 
Bakplåtspapper 
Timer 

Tabell 5: Materialtabell till TPU filmsbeläggning 
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7.7.3 UV HÄRDANDE AKRYLAT 
 

 

 

 

 

 

 
Med hjälp av UV-härdande akrylat undersöktes alternativa metoder att fästa titan-
dioxidpulver på polypropen i både garn- och tygform. 

Garn:  

1. 12 meter bulkgarn mättes upp och klipptes i mindre bitar. 
2.  I dragskåp applicerades först akrylatet och sedan så mycket TiO2 som 

fastnade på garnet.  
3. Därefter fixerades det UV-härdande akrylatet under UVA lampa i fem mi-

nuter.  
4. Garnet sköljdes för att avlägsna överblivet akrylat och titandioxidpulver.  

Tyg: 

1. En tygbit av PP spändes upp på ett A4 ark, därefter applicerades det UV-
härdande akrylatet på tyget.  

2. Efter det tillfördes titandioxidpulvret tyget och akrylatet fixerades sedan 
under en UVA lampa i fem minuter.  

3. Tyget sköljdes sedan av för att avlägsna överblivet titandioxidpulver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
UV lampa 
UV härdande akrylat 
Sax 
Garn Bulkgarn PP den 1300 
AEROXIDE® TiO2 P 90 
Timer 

FIGURE 10: DET UV-HÄRDANDE 
AKRYLATET SOM ANVÄNDES FÖR 
ATT FÄSTA TITANDIOXID PÅ TYG 
OCH GARN 

Tabell 6: Materialtabell UV-
härdande akrylat beläggning 
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7.8 FOTOKATALYTISK ANALYS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla framtagna prover undersöktes med metylenblå test för att avgöra om det skett 
någon fotokatalysisk reaktion. Reaktionen indikerar på om tidigare genomförda 
experiment att applicera titandioxidpulver på polypropen i garn- och tygform lyck-
ats. Spektrofotometern (Datacolor Pro Model 200-1522) som används för att få 
mätbara resultat tog fram delta kroma på metylenblåtesterna. Temperatur och pH 
tas genom hela testet. 

1. 20 liter metylenblå lösning bereddes, detta för att alla tester med färglös-
ning skulle ske från samma laddning och på så vis minska eventuella dif-
ferensmarginaler.  

Material 
Sollampa Xenonlampa, 1000wm-2, AM 1,5 
Glödlampa HI 1200 från SunTech Group AB 
Metylenblå lösning 0,00023 % 
2 glasskålar 14 cm diameter, 250 ml 
2 petriskålar 
Maskeringstejp 
2 pipetter á 10 ml 
2 magnetomrörare med magnetloppor 
Timer 
Datacolor Pro Model 200-1522 

FIGURE 11: UPPSTÄLLNING AV SOLLAMPA 
MED TVÅ PÅGÅENDE MB TESTER 

Tabell 7: Materialtabell för fotokatalytisk analys 
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2. Koncentrationen på färglösningen var 0,00023 %. Genom att späda 0,05 li-
ter av 1 % metylenblå lösning med vatten till 20 liter uppnåddes önskad 
koncentration.  

3. Varje prov placerades i en glasskål med diametern 14 cm innehållande me-
tylenblå lösning. (Olika volymer metylenblå undersöktes för att optimera 
resultaten) 

4. Under en testomgång testades två prover i varsin glasskål.  
5. Alla garnprover var 12 meter långa och uppklippta i 50 cm långa bitar.  
6. Tygproverna klipptes ut till en cirkel med en diameter på 13 cm.  
7. Glasskålen placerades i sin tur på en magnetomrörare, detta för ett erhålla 

en jämn omrörning under testets genomförande.  

Under metylenblå testerna användes med belägg från bakgrund avsnitt 6.4 en xe-
nonlampa med AM 1,5 för att simulera rätt strålningsspektrat för europeiska 
breddgrader. Under testerna placerades proverna på ett avstånd på 70 cm under 
lampan vilket gav en irradians på 820 w/m2. Varje test belystes av lampan under 60 
minuter. 

Var tionde minut pipetterades 10 ml från lösningen till en petriskål för att med 
hjälp av spektrofotometern mäta skillnaden i kroma. En kartong med ett utskuret 
hål för spektrofotometer och ett glas lock användes som lock i olika försök för 
petriskålen. Petriskålens sidor tejpades med maskeringstejp för att eliminera oöns-
kat ljus att komma in i petriskålen under mätningen av kroma. Första 10 ml pipette-
rades vid testets startpunk och därefter var tionde minut fram till att 60 minuter 
passerat. Med spektrofotometerns mätvärden kunde skillnaden i kroma hos prover-
na studeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det genomfördes även metylenblåtester utan några prover i. Först kördes tester 
med 1 gram titandioxidpulver i lösningen parallellt, följt av tester med endast me-
tylenblå lösningen utan några tillsatser. Detta test gjordes för att få en bild av hur 
stor effekten kan bli.  Därefter genomfördes tester med 1 gram titandioxid i lös-
ningen parallellt med ett likadant test med en aluminiumfolie i botten, för att un-
dersöka om aluminiumfoliens reflektion av ljuset påverkar resultatet.  

FIGURE 12: PETRISKÅL MED 
GLASLOCK SOM ANVÄNDES VID 
MÄTNING AV KROMA 

FIGURE 13: SPEKTROFOTOME-
TER VID MÄTNING AV KROMA 
MED KARTONG SOM SKYDDANDE 
LOCK 
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7.9 TUFTNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vid tuftning undersöktes produktionsmöjligheten att plocka bort kniven på tuft-
ningsmaskinen. Målet var att undvika att garnet skars av och på så sätt bildades en 
längre lugg. Botten som tuftades på bestod av en polyester väv med obehandlat 
garn.  Olika mönster att tuffta efter målades upp, dessa mönster skulle efterlikna 
hur ålgräs växer i havet. 

1. Polyesterväven spänndes upp på ram, 1 x 1 meter. Väven delades upp i 
fyra rutor där varje ruta har sitt mönster att tuffta efter. 

2. Bulkgarnet träddes i maskin och tuftning påbörjades 
3. Efter tuftningen fästes garnet genom limningen på tuftningsmattans bak-

sida. Det limmades endast där garnet gjort loopar.  
4. Mattan togs ner från ramen och varje mönster ruta á 0,5 x 0,5 klipptes ut 
5. För att undvika att kanterna fransade upp sig overlockdes alla sidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Tuftningsmaskin 
Garn Bulkgarn den 1300  
Botten i PET tvåskaft 
Lim 
Pensel 

FIGURE 14: FIGUREN VISAR HUR 
HANDTUFTNINGS-MASKINEN SKA 
HÅLLAS MOT VÄVEN 

FIGURE 15: DE PUNKTFORMADE 
TUFTNINGSOMRÅDENA  FIGURE 16: DE FYRA OLIKA TY-

PERNA AV TUFTNINGSMÖNSTER 

Tabell 8: Materialtabell för tuftning 
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7.10 VAKUUM SEM BILDER  
I vissa fall beläggs materialet med metall, oftast platina, för att materialet man vill 
fota inte ska laddas upp av elektronstrålen. Genom att ta svepelektron bilder i va-
kuum kunde detta steg undvikas. Med att ändra lufttrycket i den slutna kammaren 
kunde mängden partiklar bestämmas, det gjordes för att kompensera för de ladd-
ningar som kunde bildas på oledande material när de besköts av elektronstrålen. 
När luft tilläts in i kammaren fick man bilder utan laddningsbrus men dessvärre 
påverkades upplösningen något av detta. Togs bilderna från sidan framgår det hur 
partiklarna ligger på fibern och även om de ligger strax under ytan. Stickprov på 
två centimeter togs från två meter långt garn för att sedan klistras fast på analys-
plattan med koltejp. Svepelektron mikroskopet är av modell JEOL JSM-6610LV. 2 

 

FIGURE 17: VAKUUM SVEPELEKTRON 

MIKROSKOP AV MODELL JEOL JSM-6610LV 

Bilder togs fram från två olika detektorer backscattering(BEC) och sekundär 
elektron(LEC). Den första gav tvådimensionella bilder där atomer med högre 
atomnummer är vitare än de med lägre atomnummer, på så sätt kunde atomerna 
skiljas från varandra som den sekundär elektron detektor missar. En bild från den 
sekundära elektron detektorn gav en tredimensionell bild där höjdskillnader lästes 
av i gråskala, dessa bilder gav en topografisk bild över materialet. 2 

Bilder togs från både BEC och LEC på olika förstorningar, gånger 50, 200, 500, 
2000 och i vissa fall 5000.   

                                                        
2 Melinda da Silva Handledning och utförande av SEM på Swerea IVF 2015-05-12 

FIGURE 18: PROVÖVERSIKT 
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7.11 BAKTERIEANALYS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De prover som fått bäst resultat i den fotokatalytiska analysen skulle även genomgå 
en bakterieanalys. Målet med titandioxidbeläggningen var att den under solljus 
skulle kunna bryta ned mikroorganismer. Det var bland annat E. coli som med den 
fotokatalytiska effekten hos ett titandioxidbelagt garnet skulle brytas ned. Därför 
genomfördes en bakterieanalys med koncentrerad lösning E. coli, sollampa och 
vatten från Viskan i Borås. Vattnet kom från Viskan då resultatet skulle spegla hur 
väl provernas nedbrytande egenskap var i det tänkta användningsområdet. För att 
testet skulle bli så effektivt som möjligt filtrerades först vattnet. Detta för att elimi-
nera de största partiklarna. Även vid denna analys användes sollampa med irradi-
ansen 800wm-2, vilket simulerade en solig dag vid norra breddgrader. Och en sol-
lampa med inställning på AM1,5. Bakterierna självdör vid ca 50°C, därför avlästes 
temperaturunder testets gång för att säkra att de resultat som efter analys togs fram 
enbart var påverkade fotokatalys och inte på grund av för hög temperatur. Analys-
proverna placerades direkt efter upptagningen i ett kylskåp för att bakterienivån 
inte skulle öka av temperatur skäl. Bakterien var vid utspädd koncentration inte 
farlig att arbeta med men bakterier är svårhanterliga så försiktighet krävdes så inte 
analysproverna kontaminerades av faktorer utanför testet.(Hagsköld  2015) 

 

Material/kemikalier 
E Coli lösning (109/ml) spädes till 103 

Sollampa Xenonlampa, 1000wm-2, 
AM 1,5 
Glödlampa HI 1200 från SunTech 
Group AB 
2 glasskålar 14 cm diameter, 250 ml 
Grovt vattenfilter 
2000 ml vatten från viskan 
Termometer 
Pipetter 

FIGURE 19: SOLLAMPA MED 
PÅGENDE PROVER 

FIGURE 20: DET FILTRERADE 
VATTNET FRÅN VISKAN 

FIGURE 21: 109 E. COLI/ ML 

Tabell 9: Materialtabell för bakterieanalys 
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1. 1000 ml vatten från Viskan filtrerades genom ett grovt vattenfilter. 
2. En bakterieodling med koncentrationen 109 bakterier/ml späddes först ge-

nom att 1 ml tillsätts till 1 liter filtrerat vatten från Viskan. 
3. Den nya lösningen var nu 106 bakterier/ml och skulle spädas en gång till på 

samma sätt som tidigare. 1 ml till 1 liter filtrerades vatten från Viskan. 
4. E. coli lösningen var nu 103 bakterier/ml vilket ansågs vara en lagom kon-

centration till analysen. 
5. I varje provbägare fördes det över 150 ml av E. coli lösningen. Därefter 

togs det första provet. 10 ml togs ut och fördes till ett steriliserat provrör. 
6. Provbägaren ställdes under sollampan. 
7. Andra provet togs efter 15 minuter, därefter det togs ett prov vid 30, 60, 90 

och 120 minuter 
8. Analysproverna ställdes in i kylskåp för att inte bakterietillväxten skulle 

starta igen 
9. Analysproverna skickades till AKLAB för analys. 

 

 
 
 
 

  

FIGURE 22: PÅGÅENDE TEST MED TERMOMETER  FIGURE 23: FILTER FÖR ATT FÅ BORT GROVA 
PARTIKLAR UR VISKAN VATTNET 
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8. RESULTAT 

8.1 UPPSTARTSLABORATION 
 

 

 

 

 

Resultatet av uppstartslaborationen tyder på att vidhäftningen har ökat då den ge-
nomsnittliga viken på garnet har ökat vid tryck. Alla efterkommande prover ge-
nomgår därefter någon form av press/tryck. Det beslutas även att det bästa garnet 
är bulkgarnet. Det klarar av smältningen mycket bättre. Alla resultat är samman-
ställda i en tabell i bilaga 3 

 8.2 PRODUKTIONSLINJE 
Utifrån den teoretiska bakgrunden byggdes en kravspecifikation fram över hur 
produktionslinjen, för att smälta garn, skulle byggas upp. Den redovisas i Tabell 
11. Figur 24 och 25 nedanför visar produktionslinjen när den är monterad. 

 

 

 

 

 

 

 

Prov nr Kalandrering ΔVikt (g) 
1 - 0,001 
2 5 sekunder fördröjning 0,0036 
3 Direkt  0,0028 

Egenskaper  
Temperatur 140-160 °C 
Uppehålla temperatur Rör 
Leda värme Cu 
Konstant värmekälla Värmepistoler 
Försluten Silikonnappar 
Vidhäftning av TiO2 Kalander 
Mekanisk Foulard med hastighetsin-

ställning 
Vira upp garnet Bom på foulard 
Fylla på med TiO2 T-rör i Cu 
Kontrollera temperatur T-rör i Cu 

Tabell 10: Viktförändring på titandioxid belagt garn. Utan kalandrering, 
med kalandrering och med tidsförskjuten kalandrering 

Tabell 11: Kravspecifikation över produktionslinjen 
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Garnet leds först upp genom första silikonnappen och in kopparröret som är ihop-
kopplat med ett T-rör, även de i koppar, som är uppvärmt till 135-145 grader. Kop-
parröret värms upp av de två varmluftspistoler som är placerade under röret med ett 
utprövat avstånd för att uppnå önskad och konstant temperatur. Temperaturen mäts 
av en termometer som är placerad inne i Kopparröret. Halvvägs genom röret finns 
en kanal gjord i aluminiumfolie. Kanalen fyller funktionen att få pulvret att ligga 
mer centrerat i garnets körbana och på så vis skapa en bättre kontakt mellan garn 
och pulver. Därefter leds garnet ut genom den främre silikonnappen och direkt in 
mellan de två valsarna på foularden. Den främre garnändan är fäst på en bom 
bakom. Foularden ställs in på rotationshastigheten 0,7 m/min. Med hjälp av drag-
remmen som går mellan den övre valsen och bommen erhålls en konstant rotat-
ionshastighet även för bommen. Detta gör att bommen då kan mata fram garnet 
och produktionslinjen blir då självgående. Genom produktionslinjen sker en in-
smältning av titandioxid på garnet. 

1. Bulk garn 
2. Värmepistoler 
3. Silikonnappar 
4. Kopparrör, 30 cm långt 
5. Termometer  
6. Valsar 
7. Dragrem 
8. Bom 

Figur 24: PRODUKTIONSLINJE 
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Figur 25: TVÄRSNITT FÖR KOPPARRÖR 
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1. Ti02, Pulver  
2. Kanal i aluminium 
3. Kopparrör, diameter 2cm?  
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8.3 MATERIAL LABORATIONER 

8.3.1 INSMÄLTNING 
Garn 
Det titandioxid-belagda garnet känns efter beläggning smält. Titandioxidpulvret 
gör att garnet får en vitare nyans än före smältningen. Garnet upplevs som avsevärt 
mycket strävare och styvare. Referensgarnet känns och ser efter behandling smält 
ut. Se figur 26 nedan för bild på proverna. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 TPU FILM 
Garn 

Referens garnet är genomskinligt och blankt medan de garn som belagts med titan-
dioxid har fått en mycket mattare färg. Man kan känna klumpar av titandioxid på 
det belagda garnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 26: PP GARN BELAGT GENOM PRODUTIONSLINJEN 

F.V. REFERENSPROV, DUPLIKAT AV TITANDIOXIDBELÄGGNING 

FIGURE 27: PP GARN BELAGT MED TPU FILM 

F.V. REFERENSPROV, DUPLIKAT AV TITANDIOXIDBELÄGGNING 
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Tyg  

Det är en tydlig skillnad i utseende mellan referensproverna och de som belagts 
med titandioxid. Den utan titandioxid är blankare och känns jämnare och halare. 
De med titandioxid har större friktion och mattare färg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 28: PP TYG BELAGT MED TPU FILM.  

F.V. REFERENSPROV, DUPLIKAT AV TITANDIOXIDBELÄGGNING 
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8.3.3 UV-HÄRDAT AKRYLAT 
Garn 

Titandioxiden gör att garnet blir betydligt vitare och UV-limmet gör att det känns 
klibbigt. Bulkstrukturen är borta och garnet är nu lika tjockt på alla ställen. UV-
limmet gör att garnet känns klibbigt. Även här har bulkstrukturen försvunnit och 
garnet har nu samma form längst hela. Se figur 29 för bilder på proverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyg 

Det syns tydligt vilka prover som belagts med titandioxid och UV-härdande akry-
lat. På tyget känns akrylatet klistrigt efter härdning. Se figur 30 för bild på de olika 
proverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 30: PP TYG BELAGT MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT.  

F.V. REFERENSPROV, DUPLIKAT AV TITANDIOXIDBELÄGGNING 

FIGURE 29: PP GARN BELAGT MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT.  

F.V. REFERENSPROV, DUPLIKAT AV TITANDIOXIDBELÄGGNING 
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8.4 FOTOKATALYTISK ANALYS 

8.4.1 REFERENSTEST ENBART TITANDIOXID 
För att skapa en uppfattning kring vilka utslag som kan uppnås vid kromamätning, 
görs tester med enbart titandioxid i 250 ml metylenblå-lösning. Dessa värden ger 
förståelse för de resultat vi får fram vi kromamätning av våra framtagna prover. 
Fortsatt testades även om det ger högre deltakroma när aluminiumfolie placeras i 
botten av skålen. Nedan i figur 31 redovisas medelvärden för fyra tester med titan-
dioxid, fyra tester med titandioxid och aluminiumfolie och medelvärde över dess 
referensprover. Resultaten för alla tester redovisas i bilaga 4, figur 3 
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FIGUR 31: MEDELVÄRDE AV REFERENSTEST 250 ML MB-LÖSNING 
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8.4.2 INSMÄLTNING 
Först genomfördes analys med 500 ml MB-lösning. Vid genomförandet av dessa 
tester användes glasskiva som lock över petriskålen vid kromamätning med 
spektrofotometern. Resultaten redovisas i bilaga 4, figur 4. 

På grund av icke tillfredsställande resultat minskades volymen MB-lösning till 250 
ml för att undersöka huruvida säkrare mätvärden med tydligare kromadelta kunde 
fås. För att säkra testerna ännu mer genomfördes nu duplikat på alla garntester. Vid 
genomförandet av dessa tester användes kartong som lock över petriskålen vid 
kromamätning med spektrofotometern. Resultat redovisas i bilaga 4, figur 5. 

Då resultaten fortfarande upplevdes som otillfredsställande minskades MB-
lösningens volym till 150 ml. Vid genomförandet av dessa tester användes kartong 
som lock över petriskålen vid färgmätning med spektrofotometern. Resultat redo-
visas bilaga 4, figur 6. 

Prover med cordgarn gav oberäkneliga mätresultat och låga kromadeltan. Vilket 
ledde till beslutet att inte göra fler tester på prover baserade på cordgarn. Bulkgarn 
är mer lättarbetat och lätthanterligt än cordgarn. Vid genomförandet av dessa tester 
användes kartong som lock över petriskålen vid kromamätning med spektrofoto-
metern.  

Med kartonglock erhålles bättre och mer stabila mätvärden, därför kommer nu 
kartong användas som lock under kommande tester. Under framtida tester kommer 
dessutom endast bulkgarn att undersökas då dess mätvärden är mer pålitliga och 
påvisar större kromadelta. 

Figur 32 nedan visar medelvärdet av kromadelta på de fyra metylenblåtesterna, 
med bulkgarn och 150 ml MB-lösning, som gjorts och medelvärdet på dess refe-
rensprover. Alla tillgängliga grafer redovisas i bilaga 4, figur 7. 
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FIGUR 32: MEDELVÄRDE ÖVER BULKGARN KOPPARRÖR 150 ML MB-LÖSNING 
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8.4.3 TPU FILM 
Bulkgarn 

När bulkgarn behandlat med TPU film och AEROXIDE® TiO2 P 90 testades, använ-
des 150 ml MB-lösning. De fyra testernas medelvärde och referensprovernas me-
delvärde redovisas nedan i figur 33. Bulkgarn behandlat med TPU film och 
AEROXIDE® TiO2 P 90 gav större kromadelta än rörbehandlat garn med AEROX-
IDE® TiO2 P 90. Diagram för de sex testerna redovisas i bilaga 4, figur 8. 

Trikåtyg 

När trikåtyg behandlat med TPU film och AEROXIDE® TiO2 P 90 testades, användes 
150 ml MB-lösning. De fyra testernas medelvärde och referensprovernas medel-
värde redovisas nedan i figur 34 Trikåtyg behandlat med TPU film och AEROX-
IDE® TiO2 P 90 gav mindre kromadelta än bulkgarn med samma behandling. 
Diagram för de sex testerna redovisas i bilaga 4, figur 9. 
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FIGUR 33: MEDELVÄRDE ÖVER BULKGARN MED TPU FILM 150 MB-LÖSNING 
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FIGUR 34: MEDELVÄRDE ÖVER TRIKÅTYG MED TPU SMÄLTFILM 150 ML MB-LÖSNING 
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8.4.4 UV-HÄRDANDE AKRYLAT 
Bulkgarn 

När bulkgarn behandlat med UV-härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 tes-
tades, användes 150 ml MB-lösning. De fyra testernas medelvärde och referenspro-
vernas medelvärde redovisas nedan i figur 35. Bulkgarn behandlat med UV-
härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 gav blandade kromadelta med större 
osäkerhet på mätvärdena än vid TPU behandlat garn. Resultatet gav större kro-
madelta än rörbehandlat garn med AEROXIDE® TiO2 P 90. Diagram för de sex 
testerna redovisas i bilaga 4, figur 10. 

Trikåtyg 

När trikåtyg behandlat med UV-härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 testa-
des, användes 150 ml MB-lösning. De fyra testernas medelvärde och referenspro-
vernas medelvärde redovisas nedan i figur 36. Trikåtyg behandlat med UV-
härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 uppvisade inte lika stora kromadeltan som 
för bulkgarn med samma behandling. Diagram för de sex testerna redovisas i bilaga 4, 
figur 11. 
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FIGUR 35: MEDELVÄRDE ÖVER BULKGARN MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT, 150 ML MB-
LÖSNING 
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FIGUR 36: MEDELVÄRDE ÖVER TRIKÅTYG MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT, 150 MB-
LÖSNING 
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8.4.5 SAMMANSTÄLLNING AV DE FOTOKATALYTISKA ANALYSERNA 

 

FIGUR 37 SAMMANSTÄLLNING FÖR DE FOTOKATALYTISKA ANALYSERNA FÖR TI02 BE-
HANDLADE PROVER 

 

8.4.6 TEMPERATUR OCH PH 
Temperatur och pH togs under testerna och sammanställdes i figur 38. Temperatu-
ren togs för att kontrollera hur varm vätskan blir under sollampan. pH var neutralt 
under alla tester, detta var förväntat då inga syror eller baser var inblandade. Den 
högsta temperaturen som uppmättes var 37°C, då hade lösningen stått under sol-
lampan i 60 minuter. Detta test ligger som grund för bakterieodling som ska göras 
senare. Under bakterieanalysen får lösningen inte uppnå 50°C. Detta diagram visar 
att det är möjligt att göra en bakterieanalys utan att riskera bakterie död på grund 
av för hög temperatur.  
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FIGUR 38: TEMPERATUR OCH PH UNDER FOTOKATALYTISK ANALYS 
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8.5 TUFTNING 
Mattan delades in i fyra rutor à 0,5 x 0,5 där det på varje ruta ritades upp ett eget 
mönster på baksidan. Därefter genomfördes tuftning efter varje mönster på de olika 
rutorna. Efter tuftning togs mattan ner från ställningen och varje ruta klipptes ut till 
en egen matta. 

 

 

 

  

FIGURE 40: MATTA TUFTAD EFTER 
ETT CIRKELMÖNSTER 

FIGURE 39: MATTA TUFTAD MED 
VÅGMÖNSTER 

FIGURE 41: MATTA TUFTAD EFTER 
PUNKTMÖNSTER 

FIGURE 42: MATTA TUFTAD EFTER 
RAKA LINJER 
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FIGUR 43 AKVARIUM MED DEN FRAMTAGNA MODELLEN 

Figur 43 visar den framtagna modellen placerad i ett akvarium fyllt med vatten. Då 
polypropens densitet är lägre än vattnet reser sig modellen likt ålgräs under ytan.  
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8.6 SEM BILDER 
Nedan följer en presentation av de SEM bilder som tydligast visade skillnaderna 
mellan titandioxid belagda och referensprover. Resterande SEM bilder ligger i 
bilaga 5. 

8.6.1 BULKGARN MED TPU FILM  
Bulkgarn med TPU film och AEROXIDE® TiO2 P 90 vs Referens 

×200 Vid denna förstorning ser man tydlig skillnad mellan provet som är titanbe-
lagda och referensprovet. Referensprovet har en slät yta där strukturen är en smält-
effekt. Titandioxiden syns som en kaka på det belagda garnet. Provet med titandi-
oxid representeras i figur 44 och referensprovet i figur 45. 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2 BULKGARN MED UV-HÄRDANDE 

AKRYLAT 
Bulkgarn med UV-härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 vs referens 

×500 På den vänstra bilden är garnet som belagts med titandioxid, akrylatet och 
pulvret har bildat en grynig massa som man inte ser på referensbilden till höger. 
Pulvret kan här ha hamnat för djup in i limmet för att kunna reagera med UV-
strålningen och vattnet. Om akrylatet och pulvret bildat en deg omsluts majoriteten 
av titandioxiden av en hinna. Provet med titandioxid representeras i figur 46 och 
referensprovet i figur 47. 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 44: PP GARN MED TPU FILM OCH TIO2 FIGURE 45: PP GARN MED TPU FILM REFERENS-
PROV 

FIGURE 46: PP GARN MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT 
OCH TIO2 

FIGURE 47: PP GARN MED UV-HÄRDANDE AKRYLAT 
REFERENSPROV 
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8.6.2 BULKGARN INSMÄLTNING  
Bulkgarn insmältning av AEROXIDE® TiO2 P 90 vs referens 

×500 På båda garnerna vid 500 gånger förstoring ser man kratrar och luftbubblor. 
Dessa har bildats under produktionen då garnet värmts upp för mycket. Risken 
finns att en del av titandioxiden därför att smält för långt in i fibern. De vita ansam-
lingarna på den vänstra bilden är titandioxid. På referensbilden som syns till höger 
här nedan ser man inga sådana ansamlingar. Bilden på garnet med titandioxid visar 
att det inte fastnat tillräckligt med pulver för att generera en hög fotokatalytisk 
reaktion. Provet med titandioxid representeras i figur 48 och referensprovet i figur 
49. 

 

  

FIGURE 48: PP GARN BELAGT MED TIO2 GENOM 
PINSMÄLTNING 

FIGURE 49: PP GARN INSMÄLTNING REFERENSPROV 
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8.7 BAKTERIEANALYS 
Nedan följer resultaten av bakterianalysen. X-axeln visar tiden i minuter då provet 
plockas och y-axeln visar logaritmen av antalet bakterier per ml. För att se ur-
sprunglig graf se bilaga 6. Resultaten av bakterianalysen redovisas i figur 50 ne-
dan. X-axeln visar tiden i minuter då provet plockas och y-axeln visar antalet bak-
terier per ml. Av resultatet kan utläsas att antalet bakterier per ml gått ner till noll 
redan då första provet plockats efter 15 minuter för både TEST 1 och 2 för bulk-
garn behandlat med UV-lim och titandioxid. Referensprovet för bulkgarn behand-
lat med UV-lim minskar också i antalet bakterier per ml, minskningen sker dock 
inte med samma hastighet som för de behandlade proverna, efter 120 minuter har 
provet 110 bakterier per ml.  

För bulkgarn behandlat med smältfilm och titandioxid ser man att TEST 2 ger ut-
slag på mycket bättre resultat än TEST 1. TEST 2 har efter 120 minuter under sol-
lampan gått ner till en bakterienivå på 5 bakterier per ml medan TEST 1 efter 
samma tid nått en nivå på 380 bakterier per ml. Referensprovet för bulkgarn be-
handlat med smältfilm ser man att det istället skett en tillväxt av bakterierna efter 
120 minuter. Testet som endast kördes med Viskan vatten och bakteriekoncentrat-
ion uppvisar också en minskning av bakterienivån och har efter 120 minuter en 
nivå på 270 bakterier per ml.       
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FIGURE 50 LOGARITMSIKT DIAGRAM ÖVER BAKTERIEANALYSEN 
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Figur 50 visar den temperaturen och tid då analysproverna plockades provlösning-
en. Då bakterierna självdör vid 45-50°C, var det viktigt att kontrollera temperatu-
ren. Om temperaturen inte gått över 45-50°C kommer resultatet med större sanno-
likhet endast spegla de bakterier som brutits ned av fotokatalysen.  Som figur 51 
visar har mätningarna inte överstigit en skadlig temperatur. Analysproverna har 
även satts i kylskåp direkt efter upptagning. 

 

  

FIGUR 51: TEMPERATUR OCH TID VID UTTAGNING AV ANALYSPROVER 
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9. DISKUSSION 
Fotokatalytiska analysen 

Spektrofotometern är inte konstruerad för att mäta kroma på vätska och det medför 
en viss felmarginal vid mätning av deltakroma. För att kunna avgöra hur väl de tre 
olika appliceringsmetoderna har fäst titandioxiden på garnet har en fotokatalytisk 
analys genomförts. Resultaten av de första testerna som enbart utfördes på garnet 
genom insmältning och som hade ett glaslock då deltakroma mättes, gav mycket 
varierande utslag. Detta beror troligen på att imma bildades på glaslocket och stör-
de spektrofotometerns mätningar. Två ändringar vid mätning med spektrofotome-
tern genomfördes. Första ändringen var att byta ut glaslocket mot ett lock i kartong 
med ett hål i. Andra ändringen var att ändra inställningen vid mätning med spektro-
fotometern så att värdet var ett medelvärde av fem stycken mätningar som togs 
efter varandra. Efter dessa ändringar blev mätningarna med spektrofotometern mer 
jämna.  

Ur resultaten fick vi fram att bulkgarnet behandlat med UV-härdande akrylat och 
TPU film uppvisade bäst fotokatalytiska egenskaper. TPU filmens referensprover 
blekte inte metylenblålösningen (MB), det gjorde däremot referensprovet till UV-
härdande akrylatet. Genom att jämföra referensprovet för TPU och det som var 
belagt med TiO2 kan man se att fotokatalytiska effekten har skett till följd av en bra 
beläggning av titandioxiden.  

Det UV-härdande akrylatet, både med och utan titandioxid, gav utslag på minskat 
deltakroma i metylenblålösningarna. Efter att ha studerat skillnaden mellan kur-
vorna för referat och belagt med titandioxid för både UV-härdande akrylatet och 
för TPU filmen kan det konstateras att smältfilmen gett bättre resultat. TPU film 
med titandioxid gav ett deltakroma på 8,5 medan garn belagt med titandioxid ge-
nom UV-härdande akrylat fick 7,3 som deltakroma. 

Proverna som framtogs med hjälp av insmältning uppvisade inte en lika stark foto-
katalytisk effektivitet som de andra appliceringsmetoderna, dess deltakroma blev 
2,3. Produktionslinjen är i sitt första stadie och det har lett till svagheter. Det med-
för att temperaturen inte hålls konstant under hela framtagningen, det kan då leda 
till att vissa delar av garnet smält för mycket och andra delar inte smält alls. En 
icke konstant temperatur beror på att värmepistolerna efter ett tag inte gav samma 
värmeeffekt. Under vissa delar av produktionen kan det ha varit för mycket titandi-
oxid i röret vilket stoppar värmen från att nå garnet och då smälter det inte. Under 
andra perioder kan det ha varit för lite titandioxid i röret och då har det inte fastnat 
tillräckligt mycket på garnet.  

Titandioxid är en vanlig kemikalie som används inom många områden bland annat 
vattenrening och kosmetika. Det ska noteras att man bara börjat forska kring hur 
nanopartiklar så som titandioxid påverkar natur och människa. De artiklar som 
hanterar ämnet nanopartiklar och titandioxid har skilda slutsatser, de som påvisar 
att titandioxid är farligt visar oftast att det är mikroorganismer som bryts ned. Att 
titandioxid bryter ned mikroorganismer i naturen är väntat då syftet med titandi-
oxid är just att bryta ned organiska föreningar. Man ska dock ha i åtanke att nano-
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partiklars inverkan på sin omgivning är ett område som än till stor del är outfors-
kat. Därför är det av hög relevans att hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön.   

Under ett metylenblåtest studerades det om det blev en högre fotokatalytisk effekt 
genom att ha en aluminiumfolie på glasskålens botten. Det resultatet jämfördes 
med ett test där glasskålen hade en svart botten. Resultatet visade på att kromadel-
tan ökade för testet som kördes med en glasskål med aluminiumfolie i botten. Ne-
dan följer uträkningarna av aluminiumfoliens reflektion av gult ljus i vatten. Ge-
nom att kombinera det titandioxidbelagda garnet med en konstruktion av alumini-
umfolie kan mycket av den strålning som annars hade absorberats av garnet reflek-
teras. De reflekterande strålar kan då öka den fotokatalytiska effekten. Enligt resul-
taten från metylenblåtestet ser man att deltakromat minskade med 1 vilket anses 
vara en god minskning. Nedan görs en uträkning på hur mycket gult ljus alumini-
umfolie reflekterar i vatten. Detta följer inte grafen över kroma men visar ändå på 
att det är aluminiumfolies reflektion som ökat deltakromavärdet. Nedan visas form-
lerna som används vid uträkning av reflektion och sedan följer uträkningen av re-
flektion av gult ljus genom vatten som möter aluminiumfolie.  
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Bakterieanalys 

Testerna som kördes med garn behandlat med TPU film och titandioxid visade två 
olika resultat. Detta kan bero på att analysen genomförs med levande organismer 
som har en förmåga att adaptera sig till sin omgivning. Var i lösningen man under 
testets gång plockar provet kan även de ha betydelse för resultatet. Detta på grund 
av att man kan plocka på ett ställe i lösningen där bakterierna trivs bättre vilket då 
ger utslag på en högre bakteriekoncentration. TEST 2 för TPU film och titandioxid 
gav ett resultat på 5 CFU/ml. Enligt Livsmedelsverket är gränsen för drickbart 
vatten ett värde under 10 CFU/ml. Appliceringsmetoden med TPU film och titan-
dioxid kan alltså rena vatten till dricksvatten.  

Garnerna som behandlats med UV-lim och titandioxid uppvisade väldigt bra resul-
tat, resultat som var lite för bra för att inte ifrågasättas. UV-härdande lim är som 
tidigare nämnt giftigt före det att det härdas. Kan anledningen till den snabba bak-
teriedöden vara på grund av att limmet inte fått härdats tillräckligt? Den snabba 
bakteriedöden skedde enbart för garnerna som behandlats med UV-lim och titandi-
oxid, möjligheten finns att titandioxiden under härdningen av limmet blockat UV-
strålningen så att limmet inte lyckats härda tillräckligt. 

Bakterieanalysen av enbart vatten från Viskan uppvisade också en bakterieminsk-
ning. En anledning till detta kan vara att bakterierna under testets gång inte hade 
någonstans att ta vägen i glasskålen. Inget prov i vattnet som skapat fickor för bak-
terierna. Magnetomröraren kan ha skapat en icke trivsam miljö för dem så att en 
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själv dödande effekt kan ha uppstå. Enligt Görgen Samuelsson på AK labb är det 
inte helt ovanligt att bakterier beter sig på detta viset. 3 

Svepelektronmikroskopet SEM 

Med bilderna från SEM gavs en större förståelse om varför TPU filmen uppvisade 
mycket bättre resultat än de andra appliceringsmetoderna. På bilderna ser man att 
titandioxiden fäst mer på ytan av garnet. Att en stor del av pulvret inte gått för 
djupt ner i filmen har lett till en större reaktionsmöjlighet med UV-strålningen och 
vattnet vilket har bidragit till att fler fria radikaler bildats. 

Varför garnet med UV-härdande akrylat fått sämre värden kan bero på att mycket 
av titandioxiden efter härdning hamnat under limmet och titandioxiden har då inte 
fått samma möjlighet att reagera med UV strålningen eller vattnet. En slutsats som 
stärks efter att ha studerat SEM bilderna som indikerar på att TiO2 och akrylatet 
bildat en massa där stora delar av pulvret omslutits av akrylatet.  

På SEM bilderna av kopparrörsgarnet ser man kratrar från luftbubblor vilket tyder 
på att garnet har hettats upp till den grad att titandioxiden kan ha hamnat för djupt 
ner i fibern.  På andra delar av fibern kan man se att titandioxiden inte alls har fast-
nat. Det bero på att temperaturen varit för låg så att garnet inte har smält.  

Appliceringsmetoden 

Fördelarna med smältfilmen är att själva processen där titandioxiden fäst på garnet 
går snabbt och kombinerar temperatur och tryck i samma steg. Metoden som utförs 
under detta experiment att genomföra appliceringen med ett strykjärn är inte tidsef-
fektiv. Däremot skulle appliceringsmetoden kunna få en förhöjd effektivitet med 
inom industrin där mer lämpliga verktyg kan brukas. Att låta garn gå genom upp-
värmda valsar med titandioxid och TPU film och sedan skäras upp med en remskä-
rare är en möjlighet. Remskärare används idag mycket för att skära till remmar av 
läder och kan ställas in på 1-10 mm tjocka remmar. Detta skulle vara en process 
som inte använder mer kemikalier än titandioxid och har få processteg.  

Att använda UV-härdande akrylat är mycket tidseffektivt då det härdar på kort tid. 
Akrylatet är lätt att applicera och kräver ingen värme eller tryck, det är däremot 
dyrt, allergiframkallande och medför en risk för personer som arbetar med ämnet. 
Det är troligtvis inte hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv att genomföra större 
produktioner med UV-härdande akrylat som appliceringsmetod då den är väldigt 
dyr.  

Garnet som belagds med titandioxid genom insmältning visade inte på lika bra 
fotokatalytisk förmåga som de två andra appliceringsmetoderna gjorde. Produkt-
ionslinjen som byggdes fram från ett kopparrör och två nappflasknappar var myck-
et mer effektiv än de andra beläggningsmetoderna. Garnet visade, trots att produkt-
ionslinjen är på ett preliminärt stadie, på en fotokatalytisk förmåga. I ett industriellt 
perspektiv ses möjligheten till ett ekonomiskt hållbart och effektivt produktions-
sätt. Produktionslinje är en framtagningsmetod där inte några mer kemikalier än 

                                                        
3 Görgen Samuelsson på AK labb 2015-05-23 
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titandioxid behövs och utnyttjar det faktum att polymerer smälter. Med en vidare-
utveckling så kan den mänskliga faktorn minimeras och produktionslinjen kan då 
bli ett billigt och effektivt sätt att producera metervara av garn belagt med titandi-
oxid. 

Textil konstruktion 

En modell över hur en textil konstruktion kan se ut som har en stor yta och är ut-
formad så att mycket av det reflekterande strålningen kan fångas upp togs fram 
med tuftning. För just denna modell användes polypropen garn för att det flyter i 
vatten. I ett framtida nästa steg kan tuftningen ske med andra material som passar 
bättre att placera i naturen.  

Detta är en modell av en textil konstruktion med en användning under kontrolle-
rade former så som ett inhägnat vattenområde. Plast kommer från en icke förnyel-
sebar råvara vilket är ofördelaktigt. Idag har plast ett brett användningsområde, 
inom textil och flera andra industrier. Att använda plast vid vattenrening är inte ett 
problem utan det som kan bli problematiskt är hur det används.  

Konstruktionen som tagits fram är en modell över hur en textil konstruktion med 
ett användningsområde inom rening av vatten kan se ut. Den textila konstruktionen 
kan tuftas med ett naturmaterial. Med att använda naturmaterial kommer det då att 
påverka konstruktionens levnadslängd. Naturmaterial skulle inte flyta lika bra i 
vatten som ett polymermaterial då naturmaterial ofta absorberar vatten bra. Om 
konstruktionen endast behövs under en kort period och används under kontrolle-
rade förhållanden finns det möjligheter att använda polymerer som råmaterial. 
Många filter som finns på marknaden idag är gjorda av plast. För en kortlivad textil 
konstruktion som skulle placeras i naturen är det mer försvarbart ur hållbarbarhets-
synpunkt att använda sig av förnyelsebara råvaror och biologiskt nedbrytbara 
material. Det kan diskuteras huruvida garn av biopolymerer eller nedbrytbara po-
lymerer skulle vara ett mer hållbart sätt att konstruera en vattenrenande textil på. 
Det skulle kunna vara en polymer från naturen som förädlats, till exempel PHA 
(polyhydroxylkanoater) som har termoplastiska egenskaper och biologiskt ned-
brytbara. PHA utvinns ur mikroorganismers celler och förädlas genom jäsning. En 
annan polymer är PLA (polylaktid) som framställs ur mjölksyra. Det är fortfarande 
dyrt att producera dessa bioplaster och de är svårt att få bra mekaniska egenskaper 
på polymeren. Det är dock inte omöjligt att det i framtiden kommer finnas ett 
material som kan användas till att konstruera textila vattenreningssystem som kan 
placeras ut i naturen där det behövs för att förhindra bakteriell smittorisk och sam-
tidigt vara i symbios med naturen.  
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10. SLUTSATS 
Med hjälp av de genomförda analysmetoderna kunde en slutsats dras om vilken av 
de tre framtagna appliceringsmetoderna, där titandioxid fästs på polypropen, som 
erhöll bäst fotokatalytiska egenskaper. Appliceringen av titandioxid på polypropen 
i garnform med en TPU film påvisade en god fotokatalytisk förmåga. Därtill visade 
de bakteriella analyserna belagda garnet erhöll en bakteriedödande effekt. 
 
Trots att garn som genomgått behandlingen med produktionslinjen inte uppvisade 
bäst resultat kan det konstateras att ett sätt att producera metervara av titandioxid 
belagd garn tagits fram.    
 
Med tuftning som produktionssätt lyckades en modell till en tänkt textil konstrukt-
ion med inspiration från ålgräsängar konstruerats. Genom att ta bort kniven kan 
luggen på tuftningsmattan anpassas. Tuftningsmaskinen kan tuffta med olika typer 
av garn, vilket gör det möjligt att anpassa val av garn till konstruktionen efter an-
vändningsområde.  
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11. FRAMTIDA UTVECKLING 
Metoden att applicera titandioxid på ett garn med hjälp av en TPU film var lyckad 
däremot vore det intressant om man kunde effektivisera appliceringsmetoden vi-
dare. Skulle det exempelvis gå att använda uppvärmda valsar som nästa steg. Detta 
för att effektivisera framtagningen av belagt garn i större volymer, 

Produktionslinjens producerade metervara av belagt garn som visade på fotokataly-
tisk effekt. Möjligheten finns för vidare utveckling av produktionslinjen där den 
mänskliga faktorn minimeras.  

Vid framtagning av större volymer titandioxidbelagt garn med TPU film finns möj-
ligheten att tuffta med det. Det kan då vidare undersökas om den tuftade konstrukt-
ionen har fotokatalytiska egenskaper. Under projektet har modellen av den textila 
konstruktionen inte genomgått en fotokatalytisk analys. Om den tuftas med titandi-
oxidbelagt garn vore det intressant att jämför dess fotokatalytiska egenskaper med 
tidigare undersökta textila strukturer så som våffelbindning belagd med titandioxid. 

Materialet måste anpassas till användningsområdet, då polypropen är känslig mot 
oxidation vore det intressant att testa om appliceringsmetoden med TPU film fun-
gerar på polyetengarn. 

Under framtida forskning undersöka den framtagna modellen kan framställas med 
andra typer av garn än oljebaseradefibrer. Även tuftningsgrunden vore intressant 
att testa med andra material än polyester och studera hur konstruktionen då beter 
sig i vatten. 
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BILAGA 1: REAKTIONSSCHEMA FOTOKATALYS 
 
 Reaktionsschema över hur fria radikaler bildas: 

1. Första steget är att syre produceras genom oxidation av vatten: 

2H2O + 4h+ → O2 + 4H+ (5)  

2. Syret tas sedan upp av elektroden hos halvledaren via reduktion: 

O2 + 2H+ + 2e− → H2O2 (6) 

3. Reduceras sedan till superoxid 

O2 + e− → O2 

4. Eller så kan processen tillgodose fria radikaler  

H2O + h+ → •OH + H+  
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BILAGA 2: PLANERING 
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FIGUR 1: PLANERING 1 
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FIGUR 2: PLANERING 2 
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BILAGA 3: SAMMANSTÄLLDA RESULTAT 
UPPSTARTSLABORATION 

TABLE 1: BULKGARN UTAN KALANDRERING VID APPLICERING AV TITANDIXOID 

 

TABLE 2: BULKGARN MED KALANDRERING 5 SEK EFTER APPLICERING AV TITANDIOXID 

Prov Vikt Före 
Applicering 
(g) 

Avstånd 
från värme-
källan (cm) 

Tid 
(s) 

Temperatur 
(°C) 

Vikt efter 
Applicering 
(g) 

Differens 
vikt (g) 

2a 0,256 5 23 160-200 0,259 0,003 

2b 0,189 5 22 160-180 0,192 0,003 

2c 0,189 5 20 160-200 0,191 0,002 

2d 0,189 5 23 160-185 0,193 0,004 

2e 0,189 5 23 160-175 0,195 0,006 

Referensprov 
2 

0,259 5 19 160-180 0,259 0 

Prov Vikt Före 
Applicering 
(g) 

Avstånd 
från vär-
mekälla 
(cm) 

Tid 
(s) 

Temperatur 
(°C) 

Vikt efter 
Applicering 
(g) 

Differens 
Vikt (g) 

1a 0,256 5 24 160-190 0,256 0 

1b 0,189 5 23 160-180 0,190 0,001 

1c 0,190 5 23 160-200 0,190 0 

1d 0,189 5 24 160-185 0,191 0,001 

1e 0,188 5 20 160-180 0,189 0,001 

Referensprov 
1 

0,260 5 23 160-175 0,260 0 
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TABLE 3: BULKGARN MED KALANDRERING DIREKT EFTER APPLICERING AV TITANDIOXID 

Prov Vikt Före 
Applice-
ring (g) 

Avstånd 
från värme-
källan (cm) 

Ti
d 
(s) 

Tempera-
tur (°C) 

Vikt efter 
Applice-
ring (g) 

Diffe-
rens vikt 
(g) 

3a 0,258 5 30 150-165 0,262 0,004 

3b 0,257 5 30 150-170 0,259 0,002 

3c 0,259 5 28 160-170 0,261 0,002 

3d 0,261 5 24 160-180 0,263 0,002 

3e 0,257 5 26 160-175 0,261 0,004 

Referens-
prov3 

0,258 5 20 160-170 0,257 -0,001 

Referensprov 
4 

0,256 - - - 0,256 0 

  



 

   56 
   

BILAGA 4: SAMMANSTÄLLDA RESULTAT FOTO-
KATALYTISKA ANALYSEN 

 

 
FIGUR 3: ALLA RESULTAT AV REFERENSTESTERNA. 250 ML MB-LÖSNING 

 

 

 
FIGUR 4: UPPSTARTS CORDGARNS VS BULKGARN, 500 ML MB-LÖSNING, GLASLOCK 
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FIGUR 5: UPPSTARTSTESTER CORDGARN VS BULKGARN, 250 ML MB-LÖSNING,  
KARTONGLOCK 

FIGUR 6: UPPSTARTSTESTER CORDGARN VS BULKGARN. 150 ML MB-LÖSNING, KARTONG-
LOCK 
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FIGUR 8: ALLA RESULTAT AV BULKGARN TPU SMÄLTFILM. 150 ML-LÖSNING 
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FIGUR 7: ALLA RESULTAT AV BULKGARN KOPPARRÖR. 150 ML MB-LÖSNING 
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FIGUR 10: ALLA RESULTAT AV BULKGARN UV-HÄRDANDE AKRYLAT. 150 ML MB-LÖSNING 
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FIGUR 9: ALLA RESULTAT AV TRIKÅTYG TPU SMÄLTFILM. 150 ML MB-LÖSNING 
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FIGUR 11: ALLA RESULTAT AV TRIKÅTYG UV HÄRDANDE AKRYLAT. 150 ML MB-LÖSNING 
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BILAGA 5: SEM BILDER 
Bulkgarn med TPU film och AEROXIDE® TiO2 P 90 vs Referensprov 

Figur 12 visar ×50 förstorning där man tydligt ser på bilden att lagret av titandioxid 
på TPU filmen är så tjock att det har spruckit 

 

FIGUR 12 

I figur 13 ser man en förstoring på ×500, här börjar höjdskillnaderna synas tydligt 
på LEC bilderna och BEC bilderna visar skarpa skillnader mellan atomerna. 

 

FIGUR 13 

I figur 14 ser man en förstoring på ×2000  

 

FIGUR 14 
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Bulkgarn med TPU film referensprov 

I figur 15 ser man referensprovet förstorat ×50 

 

FIGUR 15 

I figur 16 ser man referensprovet förstorat ×500 

 

FIGUR 16 

I figur 17 ser man referensprovet förstorat ×2000 

 

FIGUR 17 
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Bulkgarn med UV-härdande akrylat och AEROXIDE® TiO2 P 90 

I figur 18 ser man bulkgarn med UV-lim förstorat x 50. De ljusare delarna på SEM 
bilden är UV-limmet. 

 

 

 

 

 

 
 
I figur 19 ser man bulkgarn med UV-lim förstora ×200 där vita prickar kan urskil-
jas på garnet. 

 

FIGUR 19 

I figur 20 ser man bulkgarn med UV-lim förstora ×2000. Vid denna förstorning 
kan man tydligt se på SEM bilden att det finns partiklar på garnet, dessa är titandi-
oxid.  

 

FIGUR 10 

 

 

FIGUR 18 
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Bulkgarn med UV-härdande akrylat referensprov 

I figur 21 ser man referensprovet förstorat ×50. Inga skillnader kan urskiljas från 
det titandioxid belagda provet vid denna förstorning.  

 

FIGUR 11 

I figur 22 ser man referensprovet förstorat ×200. Här kan man se en verklig skill-
nad mellan referensprov och titandioxid behandlat prov. 

 

FIGUR 12 

I figur 23 ser man referensprovet förstorat ×2000. Garnet är slätare och akrylatet 
har lagt sig som en fin hinna över fibern 

 
FIGUR 13 

 
Bulkgarn behandlat med produktionslinjen och AEROXIDE® TiO2 P 90 
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I figur 24 ser man garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×50.  

 

FIGUR 14 

I figur 25 ser man garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×200. Små bubb-
lor syns på fibrerna, dessa kan ha uppstått under uppvärmningen av garnet. 

 

FIGUR 15 

I figur 26 ser man garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×2000. Runt de 
vitaste prickarna ser det ut som svarta fartränder. Dessa blir till då titandioxiden 
laddas upp för mycket och stör elektronstrålen så bilden blir otydlig. Man kan då 
ändra trycket i kammaren och få ok BEC bilder utan dessa störningar 

 

FIGUR 16 

I figur 27 ser man garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×5000 här syns 
titandioxiden tydligt på ytan av fibern.  
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FIGUR 17 

Bulkgarn behandlat med produktionslinjen referensprov 

I figur 28 ser man referens garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×50. 
Här syns garnstrukturen tydligare. 

 

FIGUR 18 

I figur 29 ser man referens garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×200. 
Små bubblor syns på fibrerna, dessa kan ha uppstått under uppvärmningen av gar-
net. Ljusare punkter syns också men dessa finns även på proverna med titandioxid. 
De ljusare punkterna är förmodligen smuts av något slag.  

 

FIGUR 19 

I figur 30 ser man referens garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×2000. 
här kan man se att de inte finns partiklar som laddas upp så som titandioxiden 
gjorde på de andra proverna.  
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FIGUR 20 

I figur 31 ser man referens garn behandlat med produktionslinjen förstorat ×5000.  

 

FIGUR 21 
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BILAGA 6: BAKTERIEANALYS 
Bakterieodlingsgrejer  


