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SAMMANFATTNING 

Textilier med vatten- och smutsavvisande effekt fyller en viktig funktion inom 

många olika områden och branscher. Dock finns det flera allvarliga problem kopp-

lat till produktionen och användningen utav dem. Per och polyfluoroalkylsubstan-

ser (PFAS´s), användes länge för att erhålla den vattenavvisande effekten hos tex-

tilier. Sådana substanser har dock visat sig kunna brytas ned till persistenta miljö- 

och hälsoskadliga ämnen och därför omfattas de idag av både förbud och utfas-

ningskrav i REACH, en förordning antagen för Europeiska unionen för att mini-

mera risker kring miljö och hälsa. Trots att långa fluorerade alkylkedjor är för-

bjudna så används liknande men kortare alkylkedjor för att åstadkomma vattenav-

visande effekt. Det finns även andra varianter på marknaden, men inga klarar att 

vara både slitage- och nötningståliga samt hälso- och miljöriskfria. 

I syfte att skapa nya hållbara alternativ är Swerea IVF del av ett projekt som syftar 

till att utveckla en lotusfiber. I en sådan fiber är förhoppningen att den vattenavvi-

sande effekten skall kunna inkluderas redan under fiberspinning och på så vis re-

sultera i mer slitagetåliga och miljövänliga textila produkter.  

Material med superhydrofoba ytor, så som lotusbladets, har både en primär och 

sekundär grovlek. Därför krävs anpassning av både mikro- och nanostruktur när en 

sådan yta skall skapas. I detta examensarbete, som är en del av ovan nämnda pro-

jekt, har fokus legat vid nanostrukturen. Syftet har varit att undersöka om man kan 

påverka nanopartiklars dispersion i termoplastiska filament genom att modifiera 

dem så att de blir hydrofoba och termiskt stabila. Förhoppningen har varit att få 

nanopartiklarna att dispergera homogent ända ut till filamentens yta. Detta för att 

både ge filamentet en struktur och en potentiell sänkning av dess ytenergi.  

Projektet påbörjades genom litteraturstudier för att bestämma material och metoder 

för det experimentella arbetet. Som partikelsubstrat valdes sfäriska nanopartiklar 

av kiseldioxid, (AEROSIL® OX 50) med en medeldiameter av 40 nm ut. Som 

ytmodifierare valdes två typer av silaner med olika alkylkedjelängd, dels tri-

klor(oktyl)silan och dels triklor(oktadekyl)silan. Två modifieringsreaktioner med 

varierande halt av ovan silaner utfördes för både typer, (6 resp. 20% (w/w) i 50 ml 

vattenfri toluen). Efter modifieringen analyserades nanopartiklarna genom karaktä-

riseringsmetoderna: Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR, Termogra-

vimetrisk analys, TGA, Differential Scanning Calorimetry, DSC och Kontaktvin-

kelmätning, (drop shape analysis), DSA. Tillsammans pekar analysernas resultat 

på att nanopartiklar av kiseldioxid kan uppnå god hydrofob och termiskt stabil 

effekt genom modifiering med båda silantyperna. Beräkningar visar dock att den 

kortare kedjan reagerat med högst molekylhalt. Därför valdes denna till projektets 

följande experiment, vilka innefattade inkludering av två procenthalter av partiklar 

till XPURE® Polyester 701K. För att analysera partiklarnas dispersion i de därefter 

extruderade filamenten utfördes Svepelektronmikroskopi, SEM över filamentens 

tvärsnitt. Resultaten indikerar att de hydrofobt ytmodifierade partiklarna är mer 

benägna att dispergera homogent ända ute vid filamentens fasgränsyta, än vad de 

hydrofila partiklarna är. Lotusfibern kan således vara möjlig att skapa med tilläm-

pande av liknande principer och tekniker som i detta projekt. 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Textiles with water and dirt repellency are of great importance in a lot of areas and 

industries. However, there are several problems linked to their production and use. 

For decades were long chains of per- and polyfluoroalkylsubstanser (PFAS's) used 

in order to obtain water repellency. But as such substances have been shown to 

break down into persistent environmental and health hazardous substances they are 

now covered and banned by REACH, a regulation adopted for the European Union 

that aims to minimize risks related to the use of chemicals. Despite that the long 

fluorinated alkyl chains are forbidden are similar but shorter alkyl chains used in 

order to provide water repellent effect. Together with these there are other options 

on the market, but none is capable of being both wear and abrasion resistant or 

health and environmental risk free. 

In order to create new sustainable alternatives has Swerea IVF introduced a project 

that aims to develop a lotus fiber. In such a fiber should the water repellent effect 

be included during fiber spinning and thus result in more resistant and environmen-

tally friendly textile products.  

Materials with super hydrophobic surfaces, such as lotus leafs, requires both micro- 

and nanostructure. In this thesis, which is part of the above-mentioned project, the 

focus has been held on the nano structure. The aim was to investigate whether it is 

possible to affect the nanoparticle dispersion in thermoplastic filaments by modify-

ing them so that they become hydrophobic and thermally stable.  

The project began through literature studies to determine the materials and methods 

for the experimental work. Spherical hydrophilic nanoparticles of silica (AERO-

SIL® OX 50) with an average diameter of 40 nm were selected as substrates. As 

surface modifiers, two types of silanes were chosen, trichloro(octyl)silane and tri-

chloro(octadecyl)silane. Two modification reactions with varying content of above 

mentioned silanes were performed for both types, (6 respectively. 20% (w / w) in 

50 ml of anhydrous toluene). After the modification, the nanoparticles were ana-

lyzed by the characterization methods: Fourier Transform Infrared Spectroscopy, 

FTIR, thermogravimetric analysis, TGA, differential scanning calorimetry, DSC, 

and contact angle measurements, (drop shape analysis), DSA. Together the results 

indicate that nanoparticles of silica can achieve good hydrophobic and thermally 

stable effect by modification with both silane types. Calculations show that the 

shorter chain reacted with a higher molecular level and therefore it was selected for 

the following experiments, which involved the inclusion of two percents of parti-

cles to XPURE® Polyester 701K. Analysis by scanning electron microscopy, SEM 

indicates that the hydrophobic surface-modified particles tends to be more prone to 

disperse homogeneously in the whole fiber, than the particles that were not modi-

fied in the project. 

The results suggest that the lotus fiber may be possible to create using similar prin-

ciples and techniques. 

  



 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING- POPULÄRVERSION 

Textilier med vatten- och smutsavvisning är idag kopplade till miljö- och hälsoris-

ker. Genom lagstiftning har man fått bort de mest skadliga behandlingarna och 

teknikerna från marknaden, men de har dock ännu inte kunnat ersättas framgångs-

rikt.  

I jakten på hållbara vatten- och smutsavvisande textilier är Swerea IVF del av ett 

projekt som undersöker möjligheten att med nanoteknik skapa en fiber som efter-

liknar lotusbladets extremt vatten- och smutsavvisande yta. Om fibrer kunde göras 

vattenavvisande på ett hållbart sätt skulle det kunna resultera i färre processteg, 

eftersom dagens produktionssätt för vattensavvisning innebär efterbehandling av 

färdiga tyger. 

Detta examensarbete har utförts som en del i ovan nämnda projekt och syftar till att 

undersöka hur nanopartiklar kan göras vattenavvisande och värmetåliga. Detta för 

att de ska klara av att blandas samman med plaster som skall spinnas till fibrer. 

Möjligheten att påverka hur väl partiklarna sprider sig inuti fibrerna har också un-

dersökts.  

Nanopartiklar av kiseldioxid modifierades med två typer av silaner i två olika hal-

ter. Efter modifieringen analyserades nanopartiklarna genom fyra olika karaktärise-

ringsmetoder. Analyserna indikerade god hydrofob effekt samt en hög värmetålig-

het hos båda modifieringstyperna. En av erhållna partikelvarianter tillsattes till 

plastmaterial som spanns till fibrer. Därefter kunde bilder över deras tvärsnitt ana-

lyseras, vilka visade att de modifierade partiklarna var benägna att spridas jämnt i 

hela fibrerna ända ut till deras yta. 

Resultaten talar för att lotusfibern kan vara möjlig att skapa med hjälp av liknande 

tekniker. 

 

  



 

 

  



 

 

FÖRORD 

Uppslaget till det här examensarbetet är utformat av Swerea IVF, som i samarbete 

med ett antal svenska textila företag och Textilhögskolan i Borås jobbar i ett över-

gripande projekt för att lösa hållbarhetsutmaningar relaterade till textiler med bar-

riärfunktion. 
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FÖRKORTNINGAR OCH KEMISKA BETECKNINGAR 

  

 

 

CH2 Metylengrupp 

CH3 Metylgrupp 

CF3 Trifluorometylgrupp  

DSA Drop Shape Analysis 

DSC Differential Scanning Calorimetry 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

nSiO2 Nanopartiklar av kiseldioxid 

OH-grupp Hydroxidgrupp 

OTS Triklor(oktadekyl)silan 

OTCS Triklor(oktyl)silan 

PFAS Per- och polyfluoroalkylsubstanser 

Si Kisel 

SiO2 Kiseldioxid 

Tg Glasomvandlingstemperatur 

TGA Termogravimetrisk analys 

TiO2 Titandioxid 

T m Smälttemperatur 

YLV Fasgränsspänning (vätska/ånga) 

Ys Ytenergi (fast) 

YSL Fasgränsspänning (fast/vätska) 

YSV Fasgränsspänning (fast/Ånga) 
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1. INTRODUKTION 

Trots intensiv forskning saknas det effektiva, hälso- och miljövänliga alternativ för 

textiler med vattenavvisande egenskaper. Med andledning av detta är Swerea IVF 

del i och initiativtagare till ett projekt med syfte att skapa mer hållbara sådana. 

Som en del i det projektetet ska möjligheten att skapa en fiber anpassad att likna 

lotusbladens superhydrofoba ytor utredas. Detta är delvis tänkt att uppnås genom 

struktur och ökad hydrofobitet skapad av nanopartiklar. Målsättningen är att den 

vattenavvisande effekten skall läggas till grund redan innan fibrerna smältspinns, 

genom att blanda in nanopartiklarna som fyllnadsmedel. 

Det här examensarbetet har varit en del i ovan nämnda projekt och det har inbegri-

pit litteraturstudier, praktiskt utförande av skapandet av termiskt stabila och hydro-

fobt ytmodifierade nanopartiklar, kompoundering av partiklarna tillsammans med 

polymersmälta samt extrudering av polymersmältan till filament. 

För att tydliggöra projektets angelägenhet följer här en problembeskrivning samt 

genomgång av relevant litteratur och begrepp. 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING 

Under de senaste årtiondena har det varit vanligt att använda kemikalier med långa 

kedjor av per- och polyfluoroalkylsubstanser, (PFAS´s) för att uppnå textiler med 

hög hydrofob effekt. Dessa PFAS-substanser har dock visat sig brytas ned till per-

sistenta miljö- och hälsoskadliga ämnen och därför omfattas de nu av förbud och 

utfasningskrav i REACH, en förordning antagen för Europeiska unionen som syftar 

till att minimera risker och att förbättra skyddet kring människors och miljöns sä-

kerhet (Holmquist, Schellenberger, van der Veen, Peters, Leonards & Cousins 

2016).  

De vattenavvisande beredningar som idag är vanliga att använda som alternativ till 

ovan förbjudna substanser är indelade i fyra olika grupper bestående av polymerer 

med korta fluorerade sidokedjor, silikoner, kolvätebaserade polymerer samt ke-

miska uppbyggnader som inkluderar dendrimerer och oorganiska nanopartiklar. 

Trots de olika alternativen, lever inga av dem upp till efterfrågad prestanda i kom-

bination med att också vara miljömässigt säkra och permanenta. Antingen tappar 

de sin effekt genom slitage under användning eller så riskerar de likt de förbjudna 

substanserna att brytas ned till skadliga ämnen. Dock är de kolvätebaserade poly-

mererna identifierade som de minst miljöfarliga, eftersom de har möjlighet att bry-

tas ned biologiskt över tid (Holmquist et al. 2016). 

Sedan länge är det känt att vattenavvisning beror av en kombination av en ytas 

struktur och kemiska karaktär (Holmquist et al. 2016). Material med superhydro-

foba ytor, så som lotusbladets, har till exempel både en primär och sekundär grov-

lek som bidrar till ökad ytarea. Därför krävs anpassning av både mikrostruktur och 

nanostruktur när en superhydrofob yta skall skapas (Hsieh, Wu & Yang 2008). 

Med anledning av detta är det vanligt att vattenavvisande textilier bereds med fly-
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tande emulsioner i efterbehandlande vattenkrävande processer, eftersom att det 

möjliggör att viss struktur erhålls av textilen själv (Holmquist et al. 2016).  

Projektet som detta examensarbete ingår i, syftar istället till att utveckla en fiber 

med lotuseffekt. Med det menas att den vattenavvisande effekten ska inkluderas 

redan under fiberspinning och på så vis möjliggöra en mer mekaniskt stabil och 

miljövänlig process och funktion. Eftersom nanostrukturen i en sådan fiber skulle 

utgöras av inbäddade hydrofoba nanopartiklar i själva polymermatrisen, minimeras 

utsläppet av dem till naturen. Enligt Holmqvist et al. (2016) är nanopartikelutsläpp 

är ett stort problem för vattenavvisande textilier som innehåller nanopartiklar idag. 

1.2 SYFTE 

Syftet med det här examensarbetet har mot bakgrund av introduktion och problem-

beskrivningen varit att modifiera nanopartiklar så att de får en god hydrofob och 

termiskt stabil funktion. Det har också varit att undersöka om nanopartiklars dis-

pergering i ett termoplastiskt material påverkas av en sådan modifiering. 

1.3 LITTERATURGENOMGÅNG 

Nedan följer en presentation av litteraturen som det här examensarbetet grundar sig 

i. 

1.3.1 HYDROFOBITET 

Begreppen hydrofob och hydrofil används för att beskriva hur en yta interagerar 

med vatten. Hur denna interaktion ser ut beror till stor del av dess fria ytenergi 

(Shirtcliffe, McHale, Atherton & Newton 2010). 

 

Genom att mäta tangenten till vinkeln, Ѳe, i de tre fasgränser som uppstår i kontakt-

linjen då en vattendroppe vilar på en fast yta kan både ytenergier och hydrofoba 

respektive hydrofila egenskaper beskrivas (Shirtcliffe et al. 2010).  Thomas Young 

(1805) var den första att beskriva denna relation, då han formulerade att en vätske-

droppes vätning beror av dess balans mellan och inverkan av de tre fasgränsspän-

ningarna, YLV (liquid, vapour), YSL (solid, liquid), YSV (solid, vapour). 

 

cos Ѳe = (YSV – YSL)/ YLV                     (1) 

Ytenergin hos en vattendroppe kan förstås genom att beskriva hur vattenmolekyler 

förhåller sig till varandra när de befinner sig i flytande fas. De molekyler som be-

finner sig vid ytan i gränssnittet till luft har färre omgivande molekyler att intera-

gera med än de som befinner sig i bulk. Skillnaden i interaktionsenergi, dessa mo-

lekyler emellan resulterar i det man kallar ytspänning, YLV (liquid, vapour). Ytspänning-

en, som kan förklaras som energi per areaenhet, Jm
-2

, verkar för att minska ytarean 

och på så vis påverka vätskan att anpassa sin form till att erhålla så liten fri yt-

energi som möjligt. Eftersom att sfärer erhåller minst ytarea, tenderar vattendrop-

par att sträva efter just denna form. Då vattendroppar är i kontakt med fasta ytor 
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påverkas deras form av tyngdkraften samt av fasgränserna, så som beskrivs i 

Young’s ekvation, (1) (Shirtcliffe et al. 2010). 

Den teoretiskt lägsta kontaktvinkeln med vatten som kan uppnås för ostrukturerade 

ytor är 0°, (cos Ѳe = 1). Den beskriver hur vattnet sprids ut som en film över den 

hydrofila ytan, vilket uppvisas då ytan har högre kritisk ytenergi, Ys, än vad vatten 

har. En helt hydrofob yta existerar däremot inte. Teoretiskt skulle den göra det om 

det var energimässigt ogynnsamt för en vattendroppe att ha någon som helst kon-

takt med ytan, men eftersom det alltid finns attraktion mellan en fast yta och en 

flytande fas genom van der Waalsinteraktion kan alla ytor beskrivas som delvis 

hydrofila. Trots detta gör man skillnad på hydrofoba respektive hydrofila ytor då 

tecknet för ekvationen (1) ändras. Det innebär att om kontaktvinkeln på droppen är 

mindre än 90°, så definieras ytan som hydrofil och om kontaktvinkeln är större än 

90°, så beskrivs den som hydrofob (Shirtcliffe et al. 2010). 

De högsta kontaktvinklarna som uppmätts hos idealt släta, ostrukturerade ytor är 

uppmätta till 120°. De ytorna har åstadkommits genom per- och polyfluorerade 

polymerer, eftersom att de är opolära och har väldigt låg ytenergi, vilket bidrar till 

minimering av van der Waalsinteraktion (Shirtcliffe et al. 2010). 

1.3.2 LOTUSEFFEKT 

Som nämnt beskriver Youngs ekvation vätbarheten hos en idealt slät yta. Det inne-

bär att ekvationen inte tar hänsyn till de förstärkande fenomen som uppstår om ytan 

är strukturerad (Shirtcliffe et al. 2010). 

Likt lotusblad karaktäriseras ytor som med vatten uppvisar högre kontaktvinklar än 

150° som superhydrofoba. Lotusbladens höga hydrofobitet förklaras genom kom-

binationen att de är uppbyggda av skikt med låg ytenergi och att de har en hierar-

kisk struktur. Den hierarkiska strukturen kan beskrivas i termer av att deras ytor är 

försedda med mikrometerstora kullar och dalar som det sitter partiklar i nanostor-

lek på (Kulkarni, Ogale & Vijayamohan 2007). Därtill kännetecknas lotusblad 

även av deras självrenande effekt, “lotuseffekt” (Qinping Ke, Wenqian Fu, Huile 

Jin, Lei Zhang, Tiandi Tang 2011: Oqawa, Ding, Sone & Shiratori 2007). Lotusef-

fekten innebär att de droppar som bildas på bladen rullar av utan större yttre påver-

kan, samtidigt som de samlar upp och transporterar bort smuts (Shirtcliffe et al. 

2010).  

Ytstruktur gör således att effekten från en hydrofob kemisk uppbyggnad ökar. 

Detta har kunnat påvisas med hjälp av Wenzel och Cassie-Baxters modeller, vilka 

både beskriver möjliga tillstånd av fenomenet (Shirtcliffe et al. 2010: Hsieh, Wu & 

Yang 2008). 

Wenzel (1936) förklarade strukturerade ytors vätbarhet genom att modifiera 

Youngs ekvation enligt följande, 

cos Ѳe = r(YSV – YSL)/ YLV                                                                       (2) 

 

Ѳe står för kontaktvinkeln som uppstår på den strukturerade ytan och r beskriver 

ytans struktur som en faktor beroende av den faktiska ytarean och den geometriskt 
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projicerade arean. I modellen antas det att vätskan fyller upp hålrummen som skap-

as av den strukturerade ytan (Wenzel 1936). 

I Cassie-Baxters modell antas det istället att de vattendroppar som hamnar på den 

strukturerade ytan förblir vilande ovanpå de luftfyllda fickorna som är inbyggda i 

strukturen. Ekvationen som beskriver detta ser ut som följer (Ramezani, Vaezi & 

Kazemzadeh 2014). 

cos Ѳe =  φs cos Ѳ + ᵩs -1              (3) 

Ѳe beskriver här kontaktvinkeln som uppstår på en yta uppbyggd av substrat och 

luft och φs beskriver kontaktytan i interfasen mellan vätska och substratet (Ra-

mezani et al. 2014). 

Eftersom att superhydrofoba ytor är önskvärda i sammanhang som kräver vatten-

avvisning, motstånd mot kontaminering och självrening, eftersträvar man att skapa 

ytor som liknar lotusbladens uppbyggnad (Shirtcliffe et al. 2010: Oqawa, Ding, 

Sone & Shiratori 2007). Idag görs detta vanligtvis i två steg. Antingen formas bi-

nära nano/micro-strukturer på material som initialt är hydrofoba, eller så gör man 

tvärt om genom att belägga strukturerade ytor så att de även erhåller låg ytenergi 

(Hengzhen, Xia, Pingyu & Zhijun 2012). 

1.3.3 NANOPARTIKELMODIFIERING 

Inom nanoteknologin tillverkas och hanteras material med minst en dimension i 

storleksordningen 1–100 nanometer (10
-9 

m). Det innebär att nanomaterial består 

av ett begränsat antal atomer (Messing u.å.a: NE, u.å.) och att nanostrukturer har 

en stor ytarea i förhållande till sin volym. Denna relation ger upphov till yteffekter 

som utnyttjas inom nanotekniken (Messing u.å.b). 

I litteraturen förekommer kiseldioxid, SiO2, som det mest förekommande substratet 

inom ramen för oorganiska nanopartiklar. Detta med anledning av att nanopartiklar 

av kiseldioxid har särskilda fysikaliska och kemiska egenskaper samt hög reaktivi-

tet till funktionella grupper (Ghosh Goswami & Mathias 2013). 

Stor del av nanopartikelforskningen ägnas åt tillämpningar i organiska och oorga-

niska nanokompositer. Anledningen till det är att tillsättandet av små mängder av 

nanopartiklar kan förbättra polymerers egenskaper väsentligt, så som att ge ökade 

mekaniska egenskaper, termisk stabilitet, dimensionshärdighet, flamhärdighet, 

vätbarhet och färgbarhet (Jinbin, Hongling, Licheng 2010). En förutsättning för 

detta är dock att nanopartiklarna förekommer jämnt dispergerade i kompositmatri-

sen (Jinbin et al. 2010: Parvinzadeh, Moradian,  Rashidi och Yazdanshenas 2015). 

Att åstadkomma en homogen dispergering av metalloxider i kompositmatriser är i 

de allra flesta fall svårt, eftersom att ytan på dessa material ofta är täckta av hyd-

roxidgrupper (-OH) (Jinbin et al. 2010). Så är även fallet med nanopartiklar av 

kiseldioxid, SiO2. Både deras höga ytarea och OH-gruppskoncentration, bidra-

gande till att partiklarna har en hög ytenergi, gör att de tenderar att aggregera. Med 

det menas att de slår sig samman i större partikelnätverk. Aggregeringen tenderar 

att ske speciellt då partiklarna kommer i kontakt med hydrofoba matriser, resulte-

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
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rande i att kompatibiliteten mellan matrisen och partiklarna blir bristfällig (Qiao, 

Liang, Wang, & Jiang 2016). Enligt Tomovska, Daniloska och Asua (2011)  finns 

det även ett stort intresse av att använda nanopartiklar av titandioxid, TiO2, som 

fyllnadsmaterial i polymera matriser, men på liknande sätt som för kiseldioxid, 

SiO2, är aggregering en utmaning vid hanteringen av dessa. Ett sätt att underlätta 

hanteringen och att minimera aggregering kan därför vara att ytmodifiera nanopar-

tiklarna, så att koncentrationen av hydroxidgrupper på partikelytan minskar. På så 

vis kan man möjliggöra en mer homogen dispersion i polymerer och organiska 

lösningsmedel, liksom att man förbättrar interfasenergin mellan nanopartikel och 

polymer. 

 

 

FIGUR 1. NANO-KISELDIOXIDPARTIKEL, NANO-SIO2,  MED HYDROXIDGRUPPER VID YTAN 

 

Enligt Yong, Zhang, Cristobal & Chin (2014) kan det vara att föredra att modifiera 

nanopartiklar direkt efter att de syntetiserats i en så kallad kontinuerlig enkärlssyn-

tes.  I en stegvis process där man modifierar nanopartiklar efter att de syntetiserats 

riskerar man att hydroxidgrupperna på partiklarnas yta har olika kemisk reaktivitet 

till de modifierande molekylerna. Nypelö, Österberg, Zu & Laine (2011) menar 

också att ytegenskaperna hos nanopartiklar av kiseldioxid påverkas av deras hydro-

lystillstånd. De påtalar även att lösningens pH, vilken reaktionen sker i, spelar en 

viktig roll för partiklarnas reaktivitet. 

Med anledning av att både kiseldioxid, SiO2 och titandioxid, TiO2 som känt har 

fotokatalytiska effekter, skulle milda omständigheter, så som rumstemperatur och 

ljusbestrålning, med både UV-ljus och dagsljus kunna utnyttjas som katalyserande 

funktion vid modifieringsreaktioner (Tomovska et al. 2011). 

Till detta bör läggas att själva användningen av nanopartiklar är omstridd. Det 

finns idag inget entydigt svar på om nanopartiklar är säkra eller ej. Forskare är 

oroliga över vilka hälso- och miljöeffekter användandet av nanopartiklar kan 

komma att leda till och ställer sig frågande till om fördelarna verkligen överväger 

dessa. Det är även känt att nanopartiklar av tillräckligt liten storlek kan passera 

genom cellmembran och interagera med subcellulära strukturer samt att deras ringa 

storlek gör att de kan bete sig annorlunda än större partiklar av samma material. 
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Som redan nämnt har nanopartiklars kemiska ytreaktivitet att göra med att proport-

ionen ytatomer ökar när partikelns storlek minskar. Denna förutsättning gör det 

svårt att förutsäga hur material i nanostorlek kommer att bete sig under olika för-

hållanden (Oberdörster, Stone & Donaldson 2007). 

1.3.4 ORGANOFUNKTIONELLA SILANER 

Organofunktionella silaner är hybrider av organiska och oorganiska föreningar, 

vilka kan användas för att koppla samman organiska och oorganiska gränssnitt för 

att på så vis förbättra deras kemiska resistens mot exempelvis hydrolys (Pluedde-

mann 1991). 

Den sammankopplande mekanismen beror av att silanens organofunktionella grupp 

(Y), vilken väljs med avseende på reaktivitet och kompabilitet med polymeren (R), 

är stabilt kopplad till dess hydrolyserbara del (X) i en förening med strukturen 

X3SiRY (Plueddemann 1991). 

Organofunktionella silaner kan fungera på många olika sätt. Beroende av mängd 

och val av deras funktionella grupper kan de agera som bindemedel, som primers 

eller genom att kemiskt modifiera ett substrats yta utan att bidra med mekaniska 

egenskaper (Plueddemann 1991). 

1.3.5 HYDROFOBIERING GENOM YTMODIFIERING     

            - DEN HYDROLYSERBARA GRUPPEN 

På grund av att organofunktionella silaners kemiska funktionaliteter har en bred 

variation och utbud, låg kostnad, god tillgänglighet och att de lätt binder kovalent 

till funktionella grupper hos olika substrat är de väldigt vanliga att använda vid 

kemisk ytmodifiering (Tomovska et al. 2011; Qiao et al. 2016; Tang, Li, Hess & 

Breedveld 2016). Kiseldioxidpartiklar, SiO2, är ett substrat som ofta modifieras 

med silaner. Detta sker i en process där de organofunktionella silanernas funktion-

ella grupper, vilka beskrivits ovan, kopplas samman med substratet efter att den 

hydrolyserbara delen reagerar med Si-OH grupperna på partikelns yta (Wang, 

Zhang, Hu & Li 2014). 

Enligt Tomovska et al. (2011) är de mest frekvent använda organofunktionella 

silanernas hydrolyserbara del uppbyggda av antingen metoxy- eller etoxygrupper. 

Orsaken beror av att både metoxy- och etoxysilaner är lätta att handskas med samt 

att de inte producerar skadliga bi-produkter. Skillnaden metoxy- eller etoxygrupper 

emellan är dock att metoxysilaner kan användas för ytmodifiering under relativt 

milda omständigheter samt att de också är de enda av aloxisilanerna som inte be-

höver någon katalysator för reaktion med substratet. Etoxysilaner kräver lite längre 

processer och mer strikta förhållanden samt högre temperaturer (Tomovska et 

al.2011). 

En annan stor grupp bland organofunktionella silaner är uppbyggda av en triklor-

silangrupp.  Jämfört med andra silaner sker triklorsilaners reaktion till substratet 

relativt fort. Dessutom kräver de ingen förhydrolysering. Triklorsilaner genomgår 

hydrolys av små mängder vatten, som antingen finns vid partikelytan eller i det 

lösningsmedel som används. På grund av deras höga reaktivitet brukar denna silan-
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typ delas in i en grupp som beskriv som självmonterande lager (Kulkarni et al. 

2007: Tang et al. 2016). 

Förutom att det ställs krav på substituentens kemiska egenskaper finns en rad andra 

faktorer som avgör huruvida hydrofobieringen av substratet blir lyckad. För att 

uppnå maximal organofunktionell ytmodifiering måste silanerna reagera på alla 

tillgängliga platser hos substratet. Både fysikaliska och kemiska faktorer kan på-

verka utväxlingen av detta, så som vatten och hydroxylhalten i gränsskiktet för 

modifieringen. Oxider som har förvarats i fuktig luft kan till exempel ha betydande 

mängder adsorberat vatten som kan störa reaktionen (Arkles 2006).  

1.3.6 HYDROFOBIERING GENOM YTMODIFIERING 

- DEN YTMODIFIERANDE GRUPPEN 

När organofunktionella silaner används i syfte att förse hydrofila substrat med hyd-

rofoba egenskaper används oftast alifatiska eller fluorerade kolväten som modifie-

rande grupp. Detta eftersom både alifatiska och fluorerade substanser har låg yt-

energi och potential att resultera i ett skikt täckande substratets yta (Tang et al. 

2016). 

Inom organisk kemi finner man den lägsta kritiska ytenergin och således den 

högsta hydrofobiteten hos trifluoro- metyl och metylengrupper, CF3, CF2 samt me-

tylgrupper, CH3, i inbördes ordning. När metylgrupper förekommer som ändgrupp 

på molekylkedjor erhålls bäst hydrofob effekt då molekylkedjorna kristalliseras i 

linjära tätt packade segment, eftersom kedjekonformation eller kedjerörelser kan 

innebära att mindre hydrofoba grupper, (CH2-grupper) på den alifatiska kedjan då 

kan hamna vid ytan. Längden på alkylkedjan spelar således roll för hydrofobie-

ringen, eftersom den påverkar dess kristallisationsprocess. Då kolväten induceras 

som sidokedjor i beredningar som binds till en polymerhuvudkedja, behöver kol-

kedjan som exempel bestå av åtta kolatomer för att kristallisation skall kunna ske 

över huvud taget (Holmquist et al. 2016). 

Även Yong et al. (2014) observerade i sin forskning att alkylkedjelängden hos den 

organofunktionella gruppen spelar roll för hydrofobiteten. Oktylkedjan i 

trietoxy(oktyl)silan gav högre hydrofobitet än den förgrenade iso-propylkedjan hos 

3-isobutyltrimetoxysilan då de ympats till nanopartiklar. Detta trots att den sist-

nämnda hade modifierat substratytan med en högre procentuell mängd. Dock kan 

den lägre hydrofobiteten berott av att dess kondensationsreaktionshastighet var 

högre, vilket kan ha orsakat en ojämn och aggregerad tillväxt. 

För alkyltriklorsilaner, bestående av en triklorgrupp som hydrolyserbar del och en 

linjär alkylkedja som funktionell grupp, har kedjans längd inte bara effekten att de 

underlättar kristallisation. Det har kunnat visas att alkyltriklorsilaner med längre 

alkylkedjor, såsom triklor(oktadekyl)silan, domineras av bindning till substratytan, 

medan korta alkylkedjor domineras av vertikal polymerisation (Tang et al. 2016). 

När cellulosamaterial modifieras med alkyltriklorsilaner läggs det förutom att 

sänka yternergin hos substratet, även stor vikt att uppnå struktur genom modifie-

ringen. Strukturen påverkas i hög grad av de relativa hastigheterna för kopplingsre-
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aktionerna som sker både till substratytan och mellan de silaner som används. 

Även diffusionskoefficienten, det vill säga den relativa hastigheten för dessa reakt-

ioner i jämförelse med massöverföringen, är en viktig faktor. Om ytreaktioner do-

minerar i förhållande till silan-silan reaktionerna, men är långsam i jämförelse med 

massöverföringen, resulterar det i bildandet av täta monoskikt på substratets yta. 

Skikttjockleken ökar med ökande hastighet för silan-silan bindningarna, men det 

kan resultera i bildandet av små partiklar, så kallad ”vertikal polymerisation”. Med 

balans mellan ovanstående polymerisationsprocesser bildas kovalent bundna al-

kyltriklorsilanfilmer, bundna både till substratets yta och till omgivande silaner, 

resulterande i en tätpackad konfiguration med alkylkedjor som sträcker sig vinkel-

rätt från substratytan. Denna reaktionsprocess påverkas förutom av alkylkedjeläng-

den, även av modifieringstemperaturen, lösningsmedlet och vatteninnehållet (Tang 

et al. 2016). 

Kulkarni et al. (2007) använde sig av trikloralkylsilaner med långa alkylkedjor för 

att åstadkomma lägre ytenergi på kiseldioxidpartiklar av storleken 100-150 nm. De 

visade även på möjligheten att öka den hydrofoba effekten genom att modifiera 

partikelsubstraten med olika kombinationer av kedjelängder och på så vis intensifi-

era den erhållna micro/nanostrukturen på partiklarna. De hävdar också, liksom i 

ovanstående resonemang, att långa alkylkedjor kan skapa en struktur hos substrat-

en. De menar att trikloralkylsilaner med långa kedjelängder kan bidra till multila-

gerformation, av alternerande tvärbundna och orienterade alkylkedjesegment, där 

hälften av kedjeändarna kommer att vara riktade uppåt och den andra hälften nedåt 

och på så vis ge en högre hydrofobitet. 

Till detta kan läggas att trikloralkylsilaner har stora fördelar jämfört med fluorerade 

ämnen i syfte att modifera substrat och sänka deras ytenergi. De har en lägre miljö-

påverkan och en omedelbar kommersiell tillgänglighet (Tang et al. 2016). 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2. SCHEMATISK BILD ÖVER OTS-MODIFIERAD NANOPARTIKEL AV KISELDIOXID, 

SIO2 
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1.3.7 NANOPARTIKLARS KOMPABILITET MED 

TERMOPLASTER 

Den slutgiltiga prestandan hos polymera material med nanopartiklar som fyllnads-

medel är som tidigare nämnt beroende av nanopartiklarnas dispersion. Prestandan 

beror även av graden av adhesion samt fysikalisk och kemisk interaktion med po-

lymeren. Något som bevisats förbättra interaktionen mellan oorganiska kiseldiox-

idpartiklar och polymermatriser är som tidigare beskrivits modifiering med 

organofunktionella silaner (Bracho, Dougnac, Palza & Quijada, 2012). 

Tillsättandet av nanopartiklar till en polymer kan förutom att ge ovan nämnda 

egenskaper vara ett sätt att ändra ytegenskaper utan att använda komplicerade re-

aktionsprocesser. Forskning har visat att nanopartikelfyllda kompositbeläggningar 

kan erhålla material med superhydrofobitet (Hengzen et al. 2012). Detta eftersom 

att fyllnadspartiklarna har potential att påverka hydrofobiteten genom att både bi-

dra med ytstruktur och en lägre ytenergi beroende av partiklarnas hydrofobitet 

(Tiwari et al. 2010). 

I forskning avseende att undersöka hur interaktionen mellan nano-

kiseldioxidpartiklar och nano-kiseldioxidpartiklar modifierade med kloralkylsilaner 

skiljer sig i polymermatriser av polypropen, gavs resultat om att de modifierade 

partiklarna bidrog till högre elasticitetsmodul.  Det bättre resultatet från de modifi-

erade partiklarna förklaras genom förekomsten av organiska grupper, vilka agerar 

som kopplingsmedel i gränsytan mellan partikeln och polymeren. Studien visade 

även på skillnader av denna effekt relaterat till partiklarnas storlek. De mindre par-

tiklarna bidrog till en högre modul än de större, vilket förklaras av deras högre 

ytarea medverkade till bättre interaktion med polypropenpolymeren (Bracho et al. 

2014) 

Gashti, Moradian,  Rashidi och Yazdanshenas (2015) menar också att ytegenskap-

erna hos nanopartiklar och deras interaktion med polymerens polymerkedjor spelar 

en avgörande roll för nanokompositers prestanda. Med anledning av detta stude-

rade de som en del i sitt arbete hur hydrofila respektive hydrofoba nanopartiklar av 

kisedioxid påverkade dispersion, interfasadhesionen och ytmorfologin hos 

PET/nano-kiseldioxidkompositer, vilka förbereddes genom kompoundering i 

smälta. Denna metod för komposittillverkning motiveras genom att smältprocesser 

är ansedda att vara de enklaste, mest kostnadseffektiva och miljövänliga att an-

vända vid massproduktion. Vad de kom fram till var att de hydrofila partiklarna 

aggregerade i polymersmälta, vilket resulterade att de inte kunde erhålla en jämn 

dispersion. De hydrofoba nanopartiklarna, ytmodifierade med dimetylklorsilan, 

(CH3)2SiCl2 dispergerade däremot homogent och tenderade att stanna i polymer-

bulken eftersom de var mer kompatibla med molekylkedjorna i PET. 

I redogörelse av hur den fria ytenergin påverkar den kemiska kompositionen i po-

lymerblandningar refererar Lewin (2003) till Duan and Pearce vilka beskriver hur 

de har kunnat visa på att den kemiska kompositionen på ytan i ett polymersystem 

utgjort av flera komponenter, kan variera mycket från den i bulk. Detta förklaras 

genom att komponenter med lägre ytenergi vill söka sig mot ytan i syfte att mini-

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
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mera den fria energin hos systemet. Så som Gibbs adsorptionsisoterm, beskriver 

kan en ändring av ytenergin i ett multikomponentsystem resultera i att de material 

som har en lägre ytenergi anrikas i luftgränssnittet (Lewin 2003). 

Lewin (2003) redogör även för en hypotes om migrering av partiklar i polymer-

smälta. Denna innefattar att material som är tillsatta till och som har en lägre yt-

energi än den kolbaserade polymeren blir främmande material, vilka polymerer i 

smälta stöter bort. Det innebär att när polymeren befinner sig över sin glastran-

sitionstemperatur, Tg, och det finns möjlighet för det främmande materialet att röra 

sig bland polymerens monomera segment kommer dessa material att migrera till 

ytan.  

1.3.8 TERMISK STABILITET 

Det är viktigt att ta hänsyn till information om termisk stabilitet vid val av ytmodi-

fierare. Detta eftersom att modifieraren kan behöva klara av bearbetningsprocesser 

som kräver höga temperaturer (Kluth, Sung & Maboudian 1997). 

I studier av monolager av trikloralkylsilaners hydrofobitet, där kontaktvinkelmät-

ning använts för att karaktärisera detta, har man kunnat se att ytor täckta av tri-

klor(oktadekyl)silan (OTS) behåller sin grad av hydrofobitet efter att ha utsatts för 

temperaturer om 400°C, under kväveatmosfärförhållanden (Kluth et al. 1997). 

I Kluth, Sung och Maboudian (1997) studie undersöktes monoskikt av kloralkylsi-

laner reagerade till kiseldioxider på ytor av kisel utifrån den termiska stabiliteten 

under vakuum. Resultaten visade att trikloralkylsilanerna, var stabila upp till tem-

peraturer omkring 740 K, motsvarande ca 467°C, oberoende av kedjelängd. Över 

temperaturer av 740 K började alkylkedjorna och i huvudsak deras kol-kol, C-C, 

bindningar att sönderdelas, vilket indikerar att det är själva alkylkedjan som är den 

kritiska parametern vid temperaturhöjande efterbehandlingsprocesser. 
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1.4 VAL AV MATERIAL 

Baserat på den utförda litteraturstudien har material till arbetets experimentella 

processer kunnat väljas till följande; 

1.4.1 TRIKLORALKYLSILANER, OTS & OTCS 

Tack vare att trikloralkylsilaner reagerar till substrat relativt fort och enkelt samt att 

varianter med längre alkylkedjor, så som triklor(oktadekyl)silan, (OTS), 

CH3(CH2)17SiCl3, har en god hydrofob effekt (Tang et al. 2016), tros denna relativt 

långa kedja vara ett bra alternativ. Enligt Bracho et al. (2014) beskrivs långa kedjor 

även underlätta interaktionen med polymermatriser. 

För det här projektet är det eftersträvansvärt att erhålla hydrofobierade partiklar i 

flera olika avseenden. Dels för att, som Jinbin et al. (2010) beskriver, kunna få 

partiklarna att erhålla en jämn dispersion i polymerpatrisen och dels för att eventu-

ell anrikning till fasgränsytan skall kunna ske (Lewin 2003). För att den sistnämna 

processen skall vara möjlig måste de modifierade partiklarna ha en lägre ytenergi 

än matrisen för att den inte skall trivas för bra i polymerbulken (Parvinzadeh et al. 

2015).  

För jämförande väljs ytterligare en trikoralkylsilan ut, triklor(oktyl)silan, (OTCS), 

CH3(CH2)7SiCl3. Denna har mer än hälften så lång kolkedja som den ovan be-

skrivna och har enligt studier även den en god hydrofob effekt (Yong et al. 2014). 

1.4.2 NANO-SIO2  

Eftersom sfäriska nanopartiklar av kiseldioxid, SiO2, har visat sig vara de mest 

förekommande i litteratur beskrivande liknande syften som detta projekts, föll valet 

till att utföra modifiering av sådana.  

Hydrofila kisedioxidpartiklar, (AEROSIL® OX 50) beräknade till att utgöras av 

primära partiklar med en medeldiameter på 40 nm och en approximerad ytarea på 

50 m
2 
/g valdes därför ut (Aerosil 2016). 

Ghosh Goswami & Mathias (2013) beskriver att anledningen till att nanopartiklar 

av kiseldioxid, SiO2 varit föremål för mycket uppmärksamhet beror av deras fysi-

kaliska och kemiska egenskaper.  Däribland hur de med lätthet reagerar kemiskt till 

funktionella grupper. 

Det faktum att nanopartiklar av kiseldioxid SiO2 har en hög koncentration av hyd-

roxidgrupper (-OH) vid deras yta gör att de även har stor potential att binda höga 

koncentrationer av silaner genom modifieringen (Jinbin et al. 2010). 

1.4.3 POLYESTER 701K 

Som fibermaterial valdes XPURE® Polyester 701K, en co-polymer med en smält-

temperatur, (Tm), i spannet 220 - 230°C (Invista 2016). Vilka monomerer som in-

går i co-polymeren är dock okänt och den valdes med anledningen att kunna an-

vända en lägre bearbetningstemperatur än vad som krävts vid användning av andra 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0169433209016195
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polyestertyper. På så vis minimeras risken för nedbrytning av partiklarnas modifie-

rande silankedjor som polyestertypen är avsedd att inkluderas med. 

Anledningen till att just polyester valdes som material är att det ger fibrer av hög 

kvalitet som bland annat utmärks av hög styrka, nöthållfasthet samt god soljus- och 

kemikalieresistens (Humphries 2014). Många textiler med vattenavvisande effekt 

kräver just dessa egenskaper eftersom de ska kunna bäras och användas utomhus. 

1.5 KARAKTÄRISERING 

Nedan följer en presentation av de karaktäriseringsmetoder som tillämpas vid ana-

lysering av resultaten redovisade i avsnitt 3. 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR 

Infraröd spektroskopi är en utav de vanligaste metoderna att använda då man är 

intresserad av ett materialprovs funktionella grupper. Genom IR-spektroskopin 

uppmäts intensiteten av provets absorberade eller transmitterade vågtal. Eftersom 

att absorptionsbanden för olika kemiska bindningar är specifika, kan man utläsa 

vad ett prov består av för funktionella grupper genom att tolka provets karaktärist-

iska frekvenser (Albertsson, Edlund & Odelius 2012b). 

Termogravimetrisk analys, TGA 

Termogravimetrisk analys är en analysmetod genom vilken man kvantitativt kan 

mäta ett materials viktförändringar då dess temperatur förändras. Massförändring-

arna registreras som en funktion av temperaturen i en TG-kurva och de kan bero av 

transition, kemisk reaktion, termisk nedbrytning eller av att möjliga additiv för-

ångas eller genomgår kemisk reaktion. Således kan information om viktförändring-

en beror av dehydrering, sönderdelning eller oxidation ges (Albertsson et al. 

2012b). 

Differential Scanning Calorimetry, DSC 

Genom analys med DSC kan polymera materials glastranistionstemperatur (Tg), 

smälttemperatur (Tm) samt kristallisationstemperatur (Tc) bestämmas. Detta är 

lämpligt då smältuppförande, kristalleringsgrad, oxidationsstabilitet, kemiska re-

aktioner och materials renhet skall karaktäriseras. Informationen från DSC- ana-

lysen ges i form av ett termogram där skillnaden i värmeflöde, för att antingen 

uppehålla samma temperaturökning eller samma temperatur mellan referensprovet 

och det materialet man testar, registreras. För ett kristallint material motsvarar 

arean under den eventuella smälttopp som visas i grafen smältvärmet. Den inform-

ationen kan i sin tur användas för att uppskatta kristallisationsgraden (Albertsson et 

al. 2012b). 

Kontaktvinkelmätning, (drop shape analyser), DSA  

Kontaktvinkelmätning för karaktärisering av en ytas vätbarhet har förekommit i 

nästintill all litteratur som beskriver hydrofobiering av nanopartiklar.  

Som tidigare beskrivet utförs denna typ av mätning med hjälp av tangentens vinkel 

i kontaktpunkten för de tre aggregationsfaserna. De allra vanligaste metoderna att 

använda för att mäta denna kontaktvinkel kan delas in i gruppen av direkta optiska 
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metoder. En vanlig utrustning för detta kallas "mikroskop-goniometer". Mikro-

skop-goniometern består av en horisontell platta där provet som skall analyseras 

kan monteras fast, en pipett i mikrometerskala för att bildandet av en flytande 

droppe, en belysningskälla och ett mikroskop utrustat med gradskiva. En del ut-

rustningar har kamera för att kunna analysera i större skala. Direkt optiska metoder 

är fördelaktiga att använda eftersom att de både är enkla och att de endast kräver 

små mängder av vätska och substrat (Yuan & Lee 2013). Dock är de enligt Yong et 

al. (2014) viktigt att ta hänsyn till att morfologi och eventuell ytkontaminering kan 

orsaka inkonsekvens och brist på reproducerbarhet vid användandet av denna tek-

nik. 

Svepelektronmikroskopi, SEM 

Med svepelektronmikroskopi är det möjligt att studera polymerer och andra prepa-

rats morfologi och utseende i små storleksintervall från 4- 4000 nm. Tekniken krä-

ver dock omfattande provpreparering. Ofta måste proven som skall analyseras be-

läggas med ett tunt lager av ädelmetall för att möjliggöra fina bilder (Albertsson et 

al. 2012b). 
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1.6 HYPOTES 

Under arbetets gång har en hypotes vuxit fram, vilken skall testas genom projektets 

resultat. Den lyder enligt följande: 

 Det går att påverka disperisonen av nanopartiklar av kiseldioxid i 

termoplastiska filament, så att den blir homogen ända ut till fasgränsy-

tanyta, genom att hydrofobiera partiklarna med alifatiska triklorsilaner 

innan inkludering och extrudering av filamentet. 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet har begränsats till att undersöka principer för modifiering och inkorpore-

ring av nanopartiklar till termoplastiska matriser. Det har således inte lagts upp för 

att komma fram till modifieringsprocesser med optimala förhållanden. 

 

Ytmodifiering av nanopartiklarna, av kiseldioxid, SiO2,(Degussa SiO2 Aerosil 

OX50), begränsade till att utföras med två typer av alifatiska alkyltriklorsilaner 

med variation av procenthalter, bestämda till 6 resp. 20% (w/w) beräknat på 50 ml 

vattenfri toluen. Procenthalterna valdes utifrån tidigare studiers resultat, som indi-

kerat att ökad mängd silaner ger ökad hydrofob effekt. Övriga parametrar hölls 

konstanta. 

 

Vid kompoundering användes XPURE® Polyester 701K och nanopartiklar av ki-

seldioxid modifierade med triklor(oktyl)silan, OTCS som modifierad fyllnadspar-

tikel. Endast den ena modifieringsvarianten testades således. Detta på grund av 

begränsad utrustning och volym för modifierings-batcherna. Två fyllnadsgrader 

beaktades, men bara den ena togs vidare för analysering. 

 

Då hypotesen som avsetts attackeras genom arbetet inbegriper huruvida det är möj-

ligt att påverka nanopartiklarnas dispergering, var det också den enda parametern 

som analyserades på det slutgiltiga filamentet. 
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2. MATERIAL OCH METODER 

Följande avsnitt beskrivande material och metoder är uppdelat i åtta delar:  

• Litteraturstudie  

• Material 

• Modifiering av SiO2  

• Karaktärisering av modifierade nanopartiklar 

• Variansanalys 

• Kompoundering med polymersmälta 

• Extrudering av monofilament 

• Karaktärisering av filament 

Samtliga material som använts  presenteras även i Appendix.1 

2.1 LITTERATURSTUDIE 

För att förankra projektets relevans samt för att utvärdera lämpliga material och 

metoder att använda vid utförandet av projektets experimentella delar, utfördes en 

introducerande och omfattande litteraturstudie. Resultatet av denna presenteras i 

avsnitt 1.1. – 1.5. 

De sökmotorer som har använts för att söka fram litteratur i ämnet är Högskolan i 

Borås Summon, Scopus och INSPEC. Nedan presenteras de sökord som har an-

vänts i olika kombinationer, tillsammans med booleska operatorer som AND, OR, 

och NOT. Från de artiklar som sökts fram har andra intressanta källor gåtts ige-

nom. Sökmotorernas funktion med förslag på ytterligare litteratur har också utnytt-

jats. Förutom att via dessa vägar finna ytterligare information har även artiklarnas 

trovärdighet gåtts igenom på detta sätt. Vid sökningarna i databaserna gjordes av-

gränsning till ”peer-review publikationer”. Vid de tillfällen då artiklar inte genom-

gått denna kvalitetsgranskning har relevansen undersökts från stöd av andra källor. 

I viss mån har kurslitteratur använts för att klargöra begrepp och analysmetoder. 

TABELL 1. REDOVISNING AV SÖKORD SOM ANVÄNTS I OLIKA KOMBINATIONER MED BOOLESKA 

OPERATORER SOM AND,  OR,  OCH NOT. 

Hydrophob* Superhydrofob* Silanes Silicon dioxide 

Chemical Modification Titanium diox-

ide 

SiO2 

Nanoparticle Nano TiO2 Silica 

PFOS PFOA Contact angle Water repellen* 

PFOxS FTOH Performance Migration 

Surface free 

energy 

Interfacial 

energy 
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2.2 MATERIAL 

Material till modifiering av nanopartiklar, Triklor(oktadekyl)silan, (OTS), 

CH3(CH2)17SiCl3, Triklor(oktyl)silan, (OTCS), CH3(CH2)7SiCl3 och vattenfri/torr 

toluen inhandlades vid Sigma Aldrich. Ytterligare material som användes vid initi-

erande experiment var etanol 99%, samt toluen och nanopartiklar av kiseldioxid, 

SiO2,(Degussa SiO2 Aerosil OX50).  

Nanopartiklarna är beräknade till att ha en approximerad ytarea på 50 m
2
/g och 

partikeldiameter på 40 nm (Aerosil 2016:a; Aerosil 2016:b). 

Som fibermaterial, vilket nanopartiklarna kompounderades med, användes 

XPURE® Polyester 701K, en co-polymer smälttemperatur, (Tm), mellan 220 - 

230°C (Invista 2016). 

2.3 MODIFIERING AV SIO2 

Under modifieringen av nanopartiklar av kiseldioxid, SiO2, har den experimentpro-

cess som Kulkarni et al. (2008) redogjort för i sin forskning följts, med vis anpass-

ning till att fungera med rådande förutsättningar på Swerea IVF. Som exempel var 

användandet av inert atmosfär av kväve under initierande torkningsprocess samt 

återloppskokning förutsättningar som inte kunde tas med.  

Innan nanopartiklarna av kiseldioxid modifierades förbereddes de i den första ex-

perimentomgången genom torkning i vakuumugn, (Gallenkamp), i en temperatur 

av 120°C i 5 dygn, (120 h). Den andra experimentseriens nanopartiklar torkades i 

vakuumugn i en temperatur av 160°C under 24 h. Temperatur- och tidsskillnaderna 

motiveras av att de väntas ge samma effekt. Efter torkning under vakuum användes 

kiseldioxidpartiklarna direkt för modifiering.  

1g nanopartiklar av kiseldioxid, SiO2 (Degussa SiO2 Aerosil OX50), uppvägda på 

Mettler PJ300, med två decimalers noggrannhet, dispergerades i 50 ml vattenfri 

toluen. Blandningen sonicerades därefter med utrustningen Elma T700, i 30 min 

följt av omrörning i 20 min. Droppvis tillsattes därefter 6 resp. 20% (w/w) modifie-

rande trikloralkylsilan till 10 ml vattenfri toluen. Procentsatserna av dessa motsva-

rade 0,522 g resp. 1.74 g, uppvägda med en tillåtelse av +/- 0,001 g avvikelse på 

våg AND FX-320, med 3 decimalers noggrannhet. Silan/toluen-blandningen tillsat-

tes även den droppvis till kiseldioxid/toluen-blandningen, varpå de sedan lämnades 

reagera under återloppskokning i 24h.   

Lösningen fick därefter stå i en timme innan den pipetterades i provrör och centri-

fugerades i 3000 rpm i 10 min följt av 3500 rpm i 5 min. Centrifugeringen utfördes 

genom utrustning Hemel PLC-322, vilket tillämpades för att separera partiklar från 

lösningen. Lösningen hälldes sedan av så att återstående partiklar kunde tvättas för 

att på så vis få bort rester av de silaner som inte reagerat i processen. Först tvätta-

des partiklarna med toluen, vilket genomfördes genom att tillsätta toluenvätska så 

att samma volym av 15 ml erhölls i alla provrör. Därefter centrifugerades partiklar-

na igen i 3500 rpm i 5 min, följt av en likadan process. Efter två tvättar med toluen 
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tillsattes etanol på samma sätt, med undantag av att de även sonicerades under 1 

min för att underlätta dispergering innan centrifugeringen. Efter att den sistnämnda 

processen utfördes två gånger torkades de modifierade partiklarna i 70°C (+/- 2°C) 

under 4 h, efterföljt av vidare karaktärisering. 

Ytterligare en experimentprocess genomfördes då analyserande metoder visat på 

vilken silantyp som gett bäst effekt. För att erhålla den mängd partiklar som be-

hövdes för inkluderingen i fibern skalades processen upp. Dessvärre var uppskal-

ningen begränsad till samma instrument och kolvar rymmande den maximala vo-

lymen av 250 ml. Därför bereddes 20 g partiklar uppdelat i två sådana kolvar, med 

dispergeringsförhållandet 10 g till 150 ml toluen.  Soniceringen utfördes under 1 h 

tid för att möjliggöra jämn dispergering i lösningsmedlet. Silankoncentrationen 

som sedan tillsattes baserades på 20% (w/w) till 60 ml vattenfri toluen. Bortsett 

från detta utfördes allt annat under samma förhållanden som beskrivits ovan. 

TABELL 2.PROVER ERHÅLLNA UR FÖRSTA OMGÅNGENS MODIFIERINGSPROCESSER. 

Prov # Experiment Modifierare % (w/w) 

1 1 OTS 6% 

2 1 OTS 20% 

3 2 OTCS 6% 

4 2 OTCS 20% 

 

2.4 KARAKTÄRISERING AV MODIFIERADE NANO-

PARTIKLAR 

För att få en indikation på om partikelmodifieringen lyckats analyserades samtliga 

fyra prov, (nano SiO2-OTS 6%, nano SiO2-OTS 20%, nano SiO2-OTCS 6% och 

nano SiO2-OTCS 20%) genom Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR på 

utrustning Tensor 27. Det utfördes även mätningar på de tre referensproverna, ut-

gjorda av de modifierande silanerna (OTS och OTCS) samt utav kiseldioxidnano-

partiklar, (nano-SiO2) som inte genomgått modifiering. De senare analyserades 

både innan och efter upphettning till 600°C i vakuumugn. Detta för att utröna om 

de hydrofila partiklarna redan genomgått modifiering med organiskt material. 

Varje material analyserades en gång. 

De termogravimetriska (TGA) analyserna utfördes på TGA/DSC 1 Star System. 

Genom detta studerades eventuell viktförändring hos de modifierade partiklarna 

under inverkan av temperaturökningen. Testförhållandena ställdes in enligt tabell 3 

nedan. På varje prov av modifierade nanopartiklar (1-4) utfördes 2 mätningar. Pro-

cesserna skedde under kvävgasförhållanden. 

TABELL 3  TGA-ANALYSMETOD 

Steg # TGA 

1 Ramp 50 -160°C, 20°C/min 

2 Isotermal, 160°C 20 min 

3 Ramp 160-800°C 

4 Ramp 800- 900°C (luft) 
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Parallellt med TGA-analysen utfördes Differentiell Svepkalorimeter (DSC), på 

TGA/DSC 1 Star System, i syfte att se om silanernas modifierande alkylkedjor ge-

nomgått kristallisering. Processen bestämdes till nedan förhållanden angivna i ta-

bell 4. Även denna process skedde i närvaro av inert kvävgas.  

TABELL 4  DSC- ANALYSMETOD 

Steg # DSC  Cykel # 

1 Equilibrate at 25°C 1 

2 Ramp to 290°C, 10°C/min 1 

3 Isotermal 1 min 1 

4 Ramp to 25°C 2 

5 Isotermal 1 min 2 

6 Ramp to 290°C 3 

Adderat till detta utfördes också en kalkylering av vad ett perfekt kristallint lager 

av respektive silan hade krävt för koncentration vid partikelytan. I uträkningen 

användes uppgifter om att densiteten för en perfekt alkankedjekristall är 910 kg/m
3 

och att bindningslängden för en kol-kol-bindning är 1,26 Å, baserat på bindnings-

vinkeln 109,5 °(Albertsson et al. 2012a).  För bindningslängderna Si-C och Si-O 

användes längderna 1,86 Å resp. 1,63 Å (Colas 2005). För detaljerad information 

om uträkningen, se Appendix.5. 

Innan kontaktvinkelmätning med Drop Shape Analyser. DSA30, Kruss utfördes, 

genomgick de modifierade nanopartiklarna ytterligare en torkningsprocess (110°C 

i 18h i vakuumugn, Gallenkamp). Därefter pressades de samman mellan mätglas, 

vilka hölls isär av en mellanliggande distans för att analyseringen skulle kunna ske 

på så släta, ostrukturerade och jämförbara ytor som möjligt. Mätningarna utfördes 

därefter på 5 olika ställen av proven. Hela processen, så som droppens volym och 

utmatningshastighet utfördes under manuellt förinställda förhållanden, (se tabell 

5), med undantag av bildinställningarnas baslinje. Den ställdes in manuellt för 

varje prov och därefter gjordes själva mätningarna. 

TABELL 5  DSA- ANALYSMETOD 

Steg # Fördröjning Process Val 

1  Val av dosering Spruta 1, Vatten 

2  Positionering av nål Standby-läge 

3  Positionering av nål 20,5 mm 

4 1 s Dosering 5 µL / 0.16 mL/min 

5 2 s Positionering av nål Depositionering 

6  Positionering av nål Standby-läge 

7 - Mätning Manuell 

Då karaktärisering av de olika modifieringsförhållandena var slutförda togs beslut 

om vilken silan och procenthalt som skulle väljas för modifieringen av partiklarna 

avsedda för inkludering i fibrer. Hur processen för den modifieringen gick till re-

dogörs för i avsnitt 2.3. Karaktäriseringen av de modifierade partiklarna utfördes 

enbart med DSA, enligt samma förhållanden som beskrivits ovan. 
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2.5 VARIANSANALYS 

För att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser från kontaktvinkelmätningarna 

genomfördes variansanalys genom en så kallad ANOVA med två faktorer i beak-

tande. Tre hypoteser och dess mothypoteser sattes upp, vilka presenteras nedan. 

Hypoteserna testades med F-test mot de genom variansanalysen erhållna kritiska F-

värdena. Testen baseras på antagande om att teststatistikorna kommer från normal-

fördelade populationer samt att deras varians är lika. Signifikansnivån för testet 

sattes till 95 %. Se detaljer i Appendix.5. 

1. H0: Det finns inga skillnader i resultatet av kontaktvinkelmätningen beroende av 

vilken halt silaner som tillsatts vid modifieringen. 
 

H1: Det finns skillnader i resultatet av kontaktvinkelmätningen beroende av vilken 

halt silaner som tillsatts. 
 

2. H0: Det finns inga skillnader i resultatet av kontaktvinkelmätningen beroende av si-

lantyp. 
 

H1: Det finns skillnader i resultatet av kontaktvinkelmätningen beroende av silantyp. 
 

3. H0: Det finns inga synergieffekter baserat på modifieringens silantyp och vilken 

procenthalt som tillsattes. 
 

H1: Det finns synergieffekter baserat på modifieringens silantyp och vilken pro-

centhalt som tillsattes. 
 

2.6 KOMPOUNDERING MED POLYMERSMÄLTA 

För att olika material skall kunna extruderas tillsammans i fiberform krävs att de 

först blandas samman i en kompounder. Innan denna process genomfördes förbe-

reddes alla material genom torkning för att undvika nedbrytning av polyestern. 

Polyestern torkades i torrluftsugn, Moretto, under en minimitid av 8 h i 130°C. De 

modifierade partiklarna torkades i 110°C i 18 h och de ej modifierade partiklarna i 

160°C i 24 h, båda varianter i vakuumugn, Gallenkamp.  

När sedan materialen var redo att bearbetas vägdes de upp på våg Mettler PJ300, 

med två decimalers säkerhet och matades in i Kompounder Brabender AEV 651, 

ett instrument för prototypframtagning.  40 g XPURE® Polyester 701K användes 

och till detta tillsattes 4 resp. 12 g (9 resp. 23%) av modifierad partikeltyp. Som 

referens tillsattes även 12 g av icke modifierade partiklar till 40 g polyester. Vid 

alla kompounderingar ställdes temperaturen in till 20°C över polyesterns smält-

temperatur, resulterande i 250°C. När materialen matades in i kompoundern hölls 

varvtalet till 10 rpm vilket efterföljdes av bearbetning i 10 min under 100 rpm. 
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2.7 EXTRUDERING AV MONOFILAMENT 

Innan extruderingen till fiber genomfördes pelleterades smältblandningarna med 

hjälp av en elektrisk kvarn, vilket efterföljdes ytterligare en torkning i torrluftsugn, 

Moretto inställd till 130°C. Även denna torkningsprocess utfördes under en mini-

mitid på 8 h. Efter det matades vart ett av materialen in kapillärviskosimeter 

Rheoscope 1000, som tjänade som extruder. Extrudern ställdes liksom kompoun-

dern in till en temperatur av 250°C. Smältorna pressades ned av en kolv med 1 cm 

i diameter i en hastighet av 5 mm/min, följt av passage genom en kapillär med 

diametern 0,6 mm. Monofilamenten samlades därefter upp på en spole med diame-

tern 5 cm vilkens draghastighet höjdes upp till varvtal av 3780 rpm (max). 

Sträckningsförhållandet räknades ut enligt Fig.4. nedan, med antagande om kon-

stant volymetriskt flöde i kapillären samt omvänd proportionallitet mot hastighet-

en. 

 

 
FIGUR 3. SCHEMATISK BILD ÖVER EXTRUDERING OCH STRÄCKNINGSFÖRHÅLLANDE 

 

2.8 KARAKTÄRISERING AV FILAMENT 

För att kunna säga något om partikeldisperisonen i de extruderade filamenten 

användes analysmetoden svepelektonmikroskopi, SEM. 

Innan analysen kunde utföras togs tvärsnittsprover fram genom polering med en 

jonstråleskärare av modell Gatan Ilion+ PIPS (Precision Ion Polishing System; 

Gatan, USA), vilken användes med en spänning på 5 keV vid en temperatur på -

80°C, för att undvika upphettning av fibermaterialet.  Filamenten limmades först 

fast med snabbtorkande silverlim på ett titanblad och därefter gjordes ett första 

snitt med skalpell. Den snittade ytan polerades sedan med fokuserade jonstrålar 

(argonjoner), som på ett mycket skonsamt sätt avverkade atomlager för atomlager 

utan att deformera provet. Metoden kallas ibland även för ”jonetsning”. 

Efter att filamenten jonetsats och belagts med ett 1 nm tjockt ytskikt av platina 

kunde de avbildas i svepelektronmikroskopet (SEM), modell JEOL JSM-7800F. 

Accelerationsspänningen var inställd på 5 kV vid 4 mm arbetsavstånd och bilder-

na togs med bakåtspridda elektroner (BSE) som visar atomnummerkontrast. Ljus 

kontrast i bilderna motsvarar således högre medelatomnummer/densitet.  
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3. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras projektets kvalitativa och kvantitativa resultat. 

3.1 FTIR 

Resultaten av de 4 olika proven med modifierade partiklars FTIR-spektra presente-

ras nedan i Fig. 4. Ur det övergripande spektrat är det svårt att utläsa någon skill-

nad som tyder på modifiering. Dock kan tendens till detta påvisas på näst kom-

mande sidor i Fig.5 & 6, vilka visar kurvornas utseende mellan vågtalen 2800-

3000/cm
-1

. Kurvorna i graferna har dragits isär för att på så vis möjliggöra jämfö-

rande. En lägre ställd kurva representerar således inte av lägre transmittansintensi-

tet. 

Området kring vågtalen 2800-3000/cm
-1

 valdes ut för en mer noggrann inspektion, 

eftersom att modifiering med alkankedjor väntas ge utslag för vibrationslägena 

representerade av metylengrupper (CH2) (Kulkarni et al. 2008; Qingping et al. 

2011). Att just transmitansen för provens metylengrupper studerades var att övriga 

möjliga vibrationslägentydande på modifiering inte gav utslag. 

 

FIGUR 4. FTIR-SPEKTRA ÖVER SAMTLIGA MODIFIERADE PARTIKLAR MED REFERENSER  
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I Fig. 5 visas de partiklar som modifierats med den kortare kloralkylsilanen, 

OTCS, med 8 kolatomer i alkylkedjan samt två referensprov representerande av 

kiseldioxipartiklar utan modifiering samt den modifierande silanen. Den modifie-

rande alkylsilanens kurva har dalar vid vågtalen kring 2920 cm 
-1 

och 2853 cm 
-1. 

Tendens till samma utslag kan registreras för de modifierade partiklarna.  

 

FIGUR 5. FTIR-SPEKTRA ÖVER OTCS-MODIFIERADE PARTIKLAR & REFERENSER  

 

 

I Fig. 6 på nästa sida visas partiklarna modifierade med den längre alkylsilanen, 

(triklor(oktadekyl)silan, OTS, med 18 kol i alkylkedjan och dess referenser. 

Samma dalar och tendenser kan utläsas även där.  
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Som synes i ovan FTIR- spektran har även referenspartiklarna, dvs. de hydrofila 

partiklarna intensitetsdalar vid vågtalen kring 3000 cm 
-1

. Det indikerar att de redan 

genomgått modifiering med organiskt material innehållande alkankedjor. Därför 

genomfördes en ytterligare analys av dessa efter att de hettats upp till temperaturer 

av 600°C. Därigenom brändes allt organiskt material bort och partiklarna kunde 

jämföras i ännu ett spektrum, se fig. 7.  
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FIGUR 6. FTIR-SPEKTRA ÖVER OTS-MODIFIERADE PARTIKLAR & REFERENSER  
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FIGUR 7. FTIR-SPEKTRA ÖVER REFERENSPARTIKLAR FÖRE & EFTER UPPHETTNING  

 

3.2 TGA 

I Appendix.2 visas ett diagram med överlappande TG-kurvor från den utförda 

TGA-analysen. Kurvorna visar på två steg för viktminskning. Det första steget sker 

under upphettning till 160°C. Den mer distinkta viktminskningen, bekräftar att 

modifiering har skett. Det går även att utläsa att nedbrytningen av materialen sker 

succesivt och inte vid någon specifik temperatur. De börjar brytas ned vid tempera-

turer av 250°C, men det är inte förens vid temperaturer över 500°C som massför-

ändringen har en tydlig nedgång. Därefter pågår nedbrytningen av materialet ända 

upp till temperaturer av 800°C. Därefter planas kurvan ut igen.  

Ur analysen kan även den procentuella viktförändringen utläsas, vilket presenteras 

i tabell 6 på nästa sida. Störst massförändring påvisas hos nanopartiklar modifie-

rade med OTS 20% (w/w) följt av OTS 6% (w/w), OTCS 20% (w/w) och OTS 6% 

(w/w) i inbördes ordning. 
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TABELL 6. REDOVISNING AV MINSKNING OCH ÅTERSTÅENDE VIKT, (%) EFTER TGA. 

Prov Viktminskning (%)  Återstående vikt (%) 

OTCS 6% (w/w) 
 

-1,7987 

 

98,1953 

OTCS 20% (w/w) 
 

-1,9387 

 

98,0597 

OTS 6% (w/w) 
 

-3,4922 

 

96,5047 

OTS 20% (w/w) 
 

-3,9281 

 

96,0622 

Baserat på molberäkningar redovisade i Appendix 3, visar det sig att ovanstående 

siffror motsvarar att modifieraren med den kortare silankedjan av den högre pro-

centen, OTCS 20% (w/w) är den silan som bundit mest alkylgrupper till partikely-

tan. Hur många mol silaner som bundit till 1 g nanopartiklar av kiseldioxid redovi-

sas nedan i tabell 7. 

TABELL 7. REDOVISNING AV ANTAL MOL SILAN/ GRAM NANOPARTIKLAR AV SIO2 

 

Prov 
 

Molvikt 

 

OTCS 6% (w/w) 1,575E-04 mol 

OTCS 20% (w/w) 1,697E-04 mol 

OTS 6% (w/w) 1,372E-04 mol 

OTS 20% (w/w) 1,544E-04 mol 

3.3  DSC 

Av mätningarna från DSC- analysen att döma kunde inga resultat tydande på kris-

tallisering påvisas, (se Appendix 4).  

För att få en uppfattning av hur många procent silan som hade krävts för att bilda 

ett perfekt kristallint monolager vid partikelytan gjordes en grov uppskattning av 

detta med resultat presenterade nedan i tabell 8. Uträkningen i detaljerad form hitt-

tas i Appendix 5. 

TABELL 8.  SKATTNING AV HUR MYCKET SILANER SOM KRÄVS FÖR ETT PERFEKT 

KRISTALLINT MONOLAGER 

Silantyp Procent av partikelmassa (%) 

OTS 11,3% 

OTCS 5,6% 
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3.4 DSA 

Enligt metodbeskrivningen utfördes kontaktvinkelmätningarna i två olika om-

gångar. Därför delas resultaten upp i två avsnitt. 

3.4.1 DSA – FÖRSTA OMGÅNGEN 

I Fig. 8 visas resultatet av kontaktvinkelmätningarna utförda på de modifierade 

nanopartiklarna. Båda silaner ger upphov till liknande resultat. Dock finns bety-

dande felmarginaler att ta hänsyn till, vilka diskuteras i senare stycke. 

 

 

 OTCS 6% (w/w) OTCS 20% (w/w) OTS 6% (w/w) OTS 20% (w/w)  
Medelvärde: 

 
Standardavvi-

kelse: 

131,45 
 

+/- 4,90 
 
 

144,92 
 

+/- 2,09 
 

135,47 
 

+/- 3,80 
 
 

147,12 
 

+/- 3,61 
 

 

FIGUR 8. DSA,  REDOVISNING AV MEDELVÄRDEN, SPRIDNING OCH STANDARDAVVIKELSER 

 

Fig. 9 på nästa sida visar det karaktäristiska utseendet för droppform och dess kon-

taktvinklar inom respektive provs resultatspridning. Fig. 10 visar hur de ej modifie-

rade partiklarna väts i ett likadant test. 
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OTCS 6% (w/w) OTCS 20% (w/w) 
  

OTS 6% (w/w) OTS 20% (w/w) 

FIGUR 9. BILDER AV VATTENDROPPAR, DESS KONTAKTVINKLAR MOT SUBSTRATEN OCH 

DE MANUELLT LAGDA BASLINJERNA 

 

 

 
FIGUR 10. SPRIDNING AV DROPPE DROPPAD ÖVER PARTIKLAR SOM INTE MODIFIERATS 

 
 

För att tolka den data som erhölls vid kontaktvinkelmätningen av de modifierade 

substrattyperna genomfördes även en variansanalys (se Appendix.6). Detta gav 

resultatet att nollhypoteserna 2 och 3 kunde antas vara sanna med en signifikans-

nivå på 95%. Det innebär att det inte finns belägg att skilja modifieringstyperna, 

OTS och OTCS åt genom att säga att en ger mer hydrofoba partiklar än den andra. 

Nollhypotesen om att det inte finns synergieffekter mellan vald silantyp och dess 

precenthalt kunde även den fastlås på den valda signifikansnivån. Nollhypotes 
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nummer 1 förkastades däremot till förmån för dess mothypotes, H1: Det finns en 

skillnad i resultatet av kontaktvinkelmätningen beroende av vilken halt silaner som 

tillsatts vid modifieringen. För båda silantyperna resulterar den högre procenthalten 

i en bättre hydrofobiering. 

3.4.2  DSA – ANDRA OMGÅNGEN 

Enligt resonmanget i avsnitt 4.1 Resultatdiskussion, valdes silanen med den kortare 

silankedjan ut för kompoundering och extrudering med Polyester 701K. I Fig. 11 

visas kontaktvinkelmätningarna utförda på dessa partiklar. Medelvärdet är något 

lägre än vad samma silan och procenthalt resulterade i omgång ett. 

 

 OTCS 20 % (w/w) - B  

Medelvärde: 
 

Standardavvikelse: 

141,02 
 

+/- 5,16 

 

FIGUR 11. DSA- REDOVISNING AV MEDELVÄRDE, SPRIDNING OCH STANDARDAVVIKELSE  
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3.5 EXTRUDERING AV FIBER 

Som presenterat i avsnitt 2.7 mättes sträckningsförhållandet som ett mått på 

blandmaterialens spinnbarhet samtidigt som de extruderades. Resultatet av dessa 

presenteras i tabell 9 på nästa sida. Utförlig beräkning hittas i Appendix 7.  

 

TABELL 9. REDOVISNING AV STRÄCKNINGSFÖRHÅLLANDE UNDER SMÄLTSPINNING  

 Sträckningsförhållande 

Material samt 

Fyllnadsgrad (%) 

~80 ~100 ~120 ~140 ~160 ~180 420 

Polyester 701 K- 

nano SiO2-OTCS  

9% 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Polyester 701K - 

nano SiO2-OTCS 

23% 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Polyester 701K- nano-SiO2  

23% 

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

 

Först mättes sträckningsförhållanden på blandmaterialet med 9% modifierade par-

tiklar och sedan mättes de för blandmaterialet med 23% modifierade partiklar. 

Eftersom det sist nämnda filamentens spinnbarhet ansågs vara så pass god, gjordes 

valet att endast utföra kommande analyser av denna fyllnadshalt. Detta medförde 

att bara den ena kompounderade referensen behövdes extruderas, vilket också är 

orsaken till att bara tre filaments sträckningsförhållanden redovisas ovan. De två 

filamenten som togs vidare från extruderingssteget för vidare analys var således de 

som visas nedan i fig. 12 och fig.13.  

 

  

FIGUR 12.  
FIBER AV POLYESTER 701K FYLLD 

MED 23% NANO SIO2 

 

FIGUR 13. 

FIBER AV POLYESTER 701K FYLLD 

MED 23%  NANO SIO2–OTCS 
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3.6 SEM 

I figurerna nedan visas SEM-bilder av filament spunna av XPURE® Polyester 

701K med 23% fyllnadsgrad av ej modifierade och modifierade partiklar, dragna 

med sträckningsförhållande vid ungefärliga 1:180.  

För att tydligt kunna jämföra de två filamenten presenteras de i fig. 14-26 med 

motsvarande förstorning bredvid varandra. I den högra spalten visas filament med 

modifierade partiklar och i den vänstra visas filament med ej modifierade partiklar.  

FILAMENT AV POLYESTER 701K 

FYLLDA MED 23% NANO SIO2: 

 

FILAMENT AV POLYESTER 701K 

FYLLDA MED 23% NANO SIO2-OTCS: 

 

  
FIGUR 14. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X150 

 

FIGUR 14. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X150 

 

  
FIGUR 15. POLYESTER 701K + NANO SIO2 

X500 

 

FIGUR 16. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  1500 

 

Som synes i fig.14 har en del filament större diameter. Detta tros ha orsakats av att 

en del av dem blivit dragna med ett lägre sträckningsförhållande och att dessa 

kommit med när de togs av från spolen. Med hänsyn till detta analyserades bilder 

av de mindre filamenten, vilka var mer överensstämmande med de homogent stor-

leksdistribuerade filamenten i fig. 15. 
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Som visas i nedan SEM-bilderna har både de modifierade partiklarna och de ej 

modifierade partiklarna erhållit en god och relativt homogen dispersion i polymer-

matriserna utgjorda av polyesterfilamenten. 

 

  
FIGUR 17. POLYESTER 701K + NANO SIO2 

X1500 

 

FIGUR 18. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X1500 

 

  
FIGUR 19. POLYESTER 701K + NANO SIO2 

X5000 

 

FIGUR 20. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X5000 

 

  

FIGUR 21. POLYESTER 701K + NANO SIO2 

X20000 

 

FIGUR 22. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X20000 
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Studeras kanten av filamenten visas dock något som verkar skilja partikeltyperna 

åt. I fig. 24 av ett filament fyllt med ej modifierade syns en tydlig kant eller hinna, 

vilken partiklarna håller sig innanför. I fig. 25 och 26, redovisande filament med 

modifierade partiklar i, kan man däremot se att partiklarna har dispergerat även vid 

fasgränsytan av det polymera systemet.  Det som är vitt kring filamenten i bilderna 

är rester från platinan som strukits på för att få fina bilder. Filamenten utgörs såle-

des av den mörkare grå färgen. 

 
 

FIGUR 23. POLYESTER 701K + NANO SIO2 

X20000 (FASGRÄNS) 

 

FIGUR 24. POLYESTER 701K + NANO SIO2-

OTCS.  X20000 (FASGRÄNS) 

 

I Fig. 26 kan man även se hur små porer i nanostorlek formats i filamentet. Detta 

tyder på att materialet inte var tillräckligt hoppackat när det extruderades genom 

kapillären. Dock anses det inte störa partiklarnas dispergering. 

 

 
FIGUR 25. POLYESTER 701K + NANO SIO2-OTCS. X20000  (FASGRÄNS)BILD 2 
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4. DISKUSSION 

Följande stycke är uppdelat i två delar. I det introducerade stycket förs diskussion 

om projektets resultat. I det andra stycket diskuteras metoden som lett fram till 

resultaten. 

4.1 RESULTATDISKUSSION 

Ur FTIR- spektrat kan viss modifiering påvisas vid vågtalen 2920 cm 
-1 

och 2853 

cm 
-1

. Dessa vågtal representeras enligt Kulkarni et al. (2008) och Qingping et al. 

(2011) av vibrationslägen för metylengrupper (CH2), vilka förväntas uppträda för 

material med alkankedjor. Att referenspartiklarna inte ger samma utslag vid dessa 

ställen på kurvan korrelera således med att modifiering har skett genom de hydro-

fobierande reaktionerna Att utslaget blir så pass litet kan i sin tur tyda på att ande-

len silaner är mycket mindre än partikelns relativt sett 

Genom FTIR-analysen uppdagades även att kiseldioxidpartiklarna förmodligen 

genomgått någon slags modifiering redan innan experimenten utfördes. Detta be-

kräftades även då de dalar som påvisades vid vågtalen runt 3000 cm 
-1 

i fig.7 för-

svann efter upphettning. Eftersom partiklarna som använts i projektet säljs som 

hydrofila, har den modifieringen sannolikt utförts för att erhålla fler polära OH-

grupper.  Om så är fallet behöver det inte vara negativt för det här projektets expe-

riment. Fler OH-grupper möjliggör som presenterat i litteraturstudien ökad modifi-

ering. 

Som presenterat kan två steg för massförändring påvisas ur TGA-analysen. Det 

första steget som sker under upphettning till 160°C beror med största sannolikhet 

på desorption av vatten och eventuella kvarvarande lösningsmedel. Det andra ste-

get för viktminskningen beror av att silanerna bundna till partiklarnas yta avlägs-

nas. Kurvorna visar på att silanerna är termiskt stabila ända upp till temperaturer 

över 250°C. Kring det området börjar kurvorna att vika av, men som presenterat är 

det är inte förens vid temperaturer över 500 °C som massförändringen har en tydlig 

nedgång. De organiska segmenten bryts därefter ned ganska långsamt ända upp till 

temperaturer av 800°C, där kurvan planas ut igen.  

Med tanke på att de modifierade hydrofoba nanopartiklarna är så pass termiskt 

stabila som det är behöver de inte begränsas till kompoundering med någon speci-

fik termoplast, utan de förväntas klara de temperaturer som krävs för samtliga till-

lämpliga termoplaster. Trots detta föll beslutet på att använda Polyester 701K, med 

smälttemperatur vid 230°C i detta projekt. 

Ur TGA-kurvorna kan även den procentuella viktförändringen utläsas, vilket redo-

visats i tabell 6. Analys av de resultaten tyder på att partiklarna modifierade med 

OTS 20% (w/w) resulterat av högst procentuell grad av organiskt material. I inbör-

des ordning följer därefter modifieringarna med OTS 6% (w/w), OTCS 20% (w/w) 

och OTS 6% (w/w). Från denna information kunde beräkningar göras av vilka 

silanmolekyler som reagerat mest vid partikelytan. Detta visade sig vara silanerna 

med de kortare alkylkedjorna med 8 kol. Eftersom att dessa kedjor ju är mindre än 
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hälften så långa som alkylkedjorna med arton kol i alkylkedjan, motsvarade partik-

larnas lägre organiska andel ändå en högre molekylhalt.  

Att analys med DSC inte kunde påvisa någon smälttopp behöver inte ha att göra 

med att kristallisering inte har skett. Mängden prov som analyserades kan ha varit 

för liten. Även fast metallkopparna som användes vid DSC-körningarna preparera-

des med så mycket prov som möjligt, ca 10 mg, så kan information från TGA-

analysen påvisa att endast 2-4% av denna mängd kommer från silanmodifieringen, 

vilket i sig kan ha försvårat DSC-processen. Den grovt uppskattade uträkningen, 

visad i tabell 8, visar på att ett perfekt kristalliserat monosilanlager skulle kräva 

modifiering med 5,6% och 11,3% . Detta tyder ändå på att modifieringen är relativt 

god. Dock går det inte att säga om det teoretiskt sätt skulle vara möjligt att erhålla 

ett monolager genom att använda de hydrofila partiklarna. 

Resultaten från kontaktvinkelmätningarna gav tillsammans med övriga analyser en 

klar indikation på att modifieringsreaktionerna lyckats. Ett statistiskt test utfört 

genom ANOVA gav dock information om att ingen av silanerna gav statistiskt 

signifikanta skillnader i hydrofobitet. Det som däremot kunde fastläggas genom 

konttaktvinkelmätningen var att den högre koncentrationen silaner gav ett bättre 

resultat för båda varianterna. 

De likvärda resultaten mellan silantyperna tros bero av att den kortare kedjan som 

teoretiskt bör ge en lägre hydrofob effekt kompenserat för detta genom att ha resul-

terat i fler hydrofobierande grupper på partikelytan. Med anledning av detta valdes 

den ut till erhållandet av större mängder att inkludera i termoplastmatrisen. 

Resultaten som gavs när sträckningsförhållandena testades vid extruderingen, re-

dovisade i avsnitt 3.5, pekar på att filamenten med de hydrofobt modifierade par-

tiklarna klarar av åtminstone dubbelt så mycket dragning. Det är möjligt att de 

klarar att sträckas ännu mer, men eftersom att spolen var begränsad i både hastig-

het och diameter kunde det inte utredas närmre. Det intressanta är dock att de hyd-

rofoba partiklarna klarade av att sträckas i en så pass mycket högre grad. Orsaken 

till detta tros bero av samma mekanism som Bracho et al. (2014) förklarar är orsa-

ken till att polypropens elasticitetsmodul skiljer sig åt beroende om man använt 

modifierade eller ej modifierade partiklar som fyllnadsmedel. På liknande sätt tros 

förekomsten av organiska grupper fungera som kopplingsmedel i partikel-polymer 

interfasen, vilket gör filament med mer alkylkedjemodifierade partiklar mer stabila 

när de utsätts för last. Detta eftersom fler alkylkedjor ger en högre organisk funkt-

ionalitet. 

Som påvisats i avsnittet för resultaten av SEM-analysbilderna hade både de hydro-

fobt modifierade partiklarna och de hydrofila partiklarna dispergerat relativt homo-

gent i polyesterfilamenten. Detta är något förvånande eftersom de hydrofila partik-

larna förväntats aggregera i den hydrofoba polymeren. Varför de inte gjort det är 

svårt att säga, men en möjlig anledning kan vara deras tillstånd innan det blandades 

samman i kompoundern. I alla experiment distribuerades nämligen partiklarna från 

luftigt, poröst tillstånd. Så även vid kompounderingen. 
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Det man också kunde se på bilderna var att de hydrofoba partklarna blivit homo-

gent dispergerade hela vägen ut till filamentets fasgränsyta.  Om det beror på att 

partiklarna har diffunderat till fasgränsytan i syfte att minimera filamentets och 

partiklarnas gemensamma system, så som Lewin (2003) påstår kan ske då poly-

mermatrisen befinner sig över sitt Tg, går inte att säga.  

Om det beror av ovan mekanism skulle de sannolikt varit en högre koncentration 

partiklar vid fasgränsytan, det vill säga att det hade anrikats där.  Dock är det en 

möjlig förklaring till fenomenet som bör undersökas vidare, genom att låta part-

klarna ha möjlighet att diffundera under längre tid. 

Ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv bör nanopartiklar dock an-

vändas selektivt och bara om eventuella alternativ innebär större miljö och hälso-

risker. Detta eftersom det inte finns något entydigt svar på om nanopartiklar är 

säkra att använda eller inte. 

För att skapa en miljövänlig fiber med mer permanent funktion krävs att nanopar-

tiklarna har en mycket stark interaktion med polymermatrisen. På det sättet skulle 

nanopartikelutsläppet under användning av filamenten i en textil vara minimeras 

även om den utsättas för nötning och slitage. Eftersom partiklar av mindre storlek 

innebär större risker för inpassering genom och reaktion i levande organismers 

celler, bör det därför inte användas mindre partiklar än nödvändigt. Undersökning-

ar bör göras över hur fin lotusfiberns nanopartikelstruktur behöver vara för att 

skapa acceptabel funktion. Större partiklar skulle även minimera risker vid fila-

mentens produktion, eftersom det är där de direkta hälsofarorna i samband med 

hanteringen av nanopartiklarna uppstår. 

Vid andra förutsättningar behöver man inte somi detta projekt modifiera partiklar-

na genom att använda klorerade silaner. Ur ett miljömässigt perspektiv är det bättre 

att använda organofunktionella silaner med andra hydrolyserbara delar, så som 

etoxy- eller metoxygrupper. Att använda sig av SiO2 som partikel substrat kan som 

redovisat i avsnitt 1.3.3 möjliggöra milda reaktionsomständigheter genom att ut-

nyttja deras fotokatalytiska effekter, vilket talar för hållbar framställning. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle lotusfibern kunna innebära slagkraft på textil-

marknaden och tillväxtpotential för produktion i Sverige. 

4.2  METODDISKUSSION 

Det hade varit intressant att undersöka om metoden som tillämpats under projektets 

inledande modifieringsexperiment, påverkat partiklarnas reaktivitet under modifie-

ringen. Detta kan ha varit fallet eftersom partiklarna torkades innan mängden par-

tiklar använda i dispersion med vattenfri toluen vägdes upp. Enligt litteraturstudien 

påverkas reaktiviteten då partiklarnas åldrats i fuktig luft. Därför kan en snabbare 

hantering med så lite luftexponering som möjligt ha varit att föredra. 

En annan faktor som kan ha påverkat reaktionen nanopartiklar och triklorsilanerna 

emellan är triklorgruppernas hydrolysering. I projektet tillämpades upphettningen 

av reaktionsblandningen efter tillsättandet av silaner till reaktionsblandningen. 
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Hade upphettningen skett redan vid dispergeringen i toluen hade vattenhalten kun-

nat minskas även där. 

För att kunna säga något om det hade varit bättre att använda partiklar som inte 

genomgått hydrofil modifiering i experimenten, hade försök med sådana partiklar 

behövts utföras. Tyvärr fanns inte möjlighet till det inom ramen för detta projekt. 

Innan kontaktvinkelmätningen utfördes upptäcktes det att partiklarna inte hade 

genomgått tillräcklig torkning, avsedd att avlägsna återstående lösningsmedel efter 

sonicering. Därför tillämpades ytterligare en torkningsprocess under vakuum och 

temperatur strax under använda lösningsmedels kokpunkter. Detta innebar att de 

tre initiala analysmetoderna, FTIR, TGA och DSC, utfördes på partiklar med kvar-

varande lösningsmedel. Dock anses detta inte ha påverkat resultaten nämnvärt. 

Trots upprepade torkningsprocesser hade partiklarna en kladdig yta efter modifie-

ringen. Därför var det omöjligt att pressa dem samman till släta ytor på ett bra sätt. 

Detta medförde att partiklarna förbereddes genom en manuell metod för samman-

pressning innan kontaktvinkelmätningen. Det kan i sig ha bidragit till en inbyggd 

variation av ytstrukturen. För att få så säkra resultat som möjligt utfördes därför 

mätningarna 5 gånger på olika ställen av substraten. Som redovisat var förhållan-

dena mellan de olika mätningarna de samma med undantag för utsättning av bas-

linjen, vilken kontaktvinkelmätningen utgår från. På grund av strukturvariationen 

kunde inte programvaran avläsa denna automatiskt, utan den var tvungen att läggas 

dit genom visuell bedömning efter att droppen droppats ner på provet. Även detta 

medför en viss felmarginal. Som redovisat i litteraturen har strukturen en nog så 

viktig inverkan på hydrofobitet som materialets ytenergi. Eftersom pressningsmet-

oden resulterade i prov med två påverkande parametrar är det svårt att säga något 

mer än att ytmodifiering har skett och att de båda har en god hydrofob effekt. 

Som nämnt i resultatdiskussionen kompounderades de hydrofila partiklarna från att 

ha varit mycket väl separerade. Så var inte fallet med de hydrofoba partiklarna. 

Eftersom de varit i lösning som sedan evaporerats bort var de hårt packade i torrt 

tillstånd. Dessa fakta kan ha påverkat den slutgiltiga dispergeringen av de båda 

materialen.  

Metoden för att testa de olika filamentens skillnader i sträckningsförhållande kan 

även den diskuteras, då den bör ha utförts med annan typ av utrustning för att 

kunna säga något om maxgränsen för dragningen. Även tiden mellan att materialen 

togs ut ur torkugnen tills de extruderades och kompounderades bör ha hållits mer 

kontrollerad, för att på så vis få mer jämförbara resultat.  Med tanke på att eventu-

ell nedbrytning av polymeren genom hydrolys också kan ha orsakat skillnader i 

sträckningsförhållanden, kan det vara problematiskt att säga att skillnaderna beror 

av att partiklarnas organiska segment, som enda parameter. 

För att kunna säga att de trikloro(oktyl)silanmodifierade partiklarna vill söka sig 

till ytan i matrisen av XPURE® Polyester 701K, bör fler bilder ha tagits på olika 

ställen av tvärsnittsytan och det hade även varit lämpligt att ta bilder över filamen-

tens mantelyta. Den sistnämnda analysen var dock inte möjlig att genomföra under 
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detta projekt. Även analys av filament med både högre och lägre fyllnadsgrad, 

samt med andra typer av modifierade partiklar hade varit intressanta att ta med.  

5. SLUTSATSER 

Syftet med det här projektet har delvis varit att modifiera nanopartiklar, för att få 

dem hydrofoba och termiskt stabila. Resultat från FTIR, TGA och DSA- analyser-

na visar att det är möjligt då nanopartiklar av kiseldioxid, SiO2, (Degussa SiO2 

Aerosil OX50) modifieras med silantyperna triklor(oktyl)silan, OTCS och tri-

klor(oktadekyl)silan, OTS. 

Genom projektets första del blev det möjligt att testa hypotesen om huruvida nano-

partiklars dispersion i termoplastiska filament påverkas av hydrofob modifiering.  

Resultaten från analys med Svepelektronmikroskopi, SEM indikerar att de hydro-

fobt ytmodifierade partiklarna dispergerar jämnt och homogent i filamenten. Resul-

taten visar även att de hydrofoba partiklarna är mer benägna att dispergera homo-

gent ända ut vid filamentens fasgränsyta än de hydrofila partiklar som inte modifie-

rats i projektet.  

Tillsammans visar resultaten på en potential att kunna använda liknande principer 

och metoder vid skapandet av en framtida lotusfiber. 
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6. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I ett vidare arbete bör metoden för detta projekts experimentella processer optime-

ras enligt det som lyfts fram i metoddiskussionen.  

Det bör även undersökas hur modifieringen påverkats av att använda hydrofilt mo-

difierade nanopartiklar, genom att jämföra dem med modifiering av helt rena ki-

seldioxidpartiklar. Även information om hur den hydrofila modifieringen ser ut 

behöver undersökas. 

Andra hydrofoba modifieringstyper bör undersökas i termer av hur hydrofoba par-

tiklar de resulterar i samt vilka miljömässiga utsikter de har. 

Vidare studier över vad variationen av partikelfyllnad har för inverkan på paramet-

rar som dispergering och mekaniska egenskaper hade också varit intressanta att 

utföra. Att väga dessa mot varandra kommer vara viktigt i ett senare skede, ef-

tersom att filamenten, förutom att ha en god hydrofob effekt, måste resultera i slit-

starka och tåliga material. Mängden partikelfyllnad skulle även kunna ha inverkan 

på processer så som vävning, då partiklarna potentiellt skulle kunna bidra till sli-

tage av gripare och trådförare i väv resp. trikåmaskiner. Fyllnadsgrad, partikelform 

och -storlek bör således optimeras även med tanke på detta. 

För att utreda om partiklarna som söker sig till filamentens yta faktiskt bidrar till 

sänkt ytenergi, behöver även hydrofobiteten hos de resulterande filamenten under-

sökas i vidare studier. Eventuellt kommer filamenten behöva genomgå ytterligare 

behandling för att exponera nanostrukturen. Studier över hur den processen skulle 

komma att se ut behöver också utföras. 

Det behöver även studeras hur hydrofoba partiklar påverkas om extruderingen sker 

i längre kapillärer. Med ändrade parametrar är det är möjligt att andra effekter, så 

som reologiska förhållanden, kommer påverka dispergeringen och eventuell dif-

fundering i större utsträckning.  
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APPENDIX  
1. MATERIAL  

Material  

 

Fas CAS 

Num-

mer 

Inhand-

lat från 

Användningsom-

råde 

SiO2, (Degussa SiO2 Aero-

sil OX50) 

fast 112 945

-52-5 

Tillgäng-

ligt hos 

Swerea 

Substrat för modfier-

ing 

Trichloro(octadecyl)silane fly-

tande 

112-04-

09 

Sigma 

Aldrich 

Modifierare 

Trichloro(octyl)silane fly-

tande 

5283-

66-9 

Sigma 

Aldrich 

Modifierare 

Toluen, anhydrous, 99,8% fly-

tande 

108-88-

3 

Sigma 

Aldrich 

Lösningsmedel 

Toluen, 99,5%, ACS rea-

gent 

fytand

e 

108-88-

3 

Tillgäng-

ligt hos 

Swerea 

Lösningsmedel -

rengöring 

Etanol  99% fly-

tande 

- Tillgäng-

ligt hos 

Swerea 

Lösningsmedel -

rengöring 

XPURE® Polyester 701K fast - Invista Fibermaterial 
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2. TGA-KURVOR 
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3. MOLBERÄKNINGAR 

 

 
g  

 1g SiO2 g/mol 
 

   

 

% (g) 

OTS (6%) 3,492223 0,034922 

OTS (20%) 3,92812 0,039281 

OTCS (6%) 1,798692 0,017987 

OTCS (20%) 1,938677 0,019387 

   g/mol (OTS) 254,494 
 g/mol (OTCS) 114,23 
 

   OTS (6 %) 1,372E-04 mol 

OTS (20 %) 1,544E-04 mol 

OTCS (6 %) 1,575E-04 mol 

OTCS (20 %) 1,697E-04 mol 
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4. DSC-KURVOR 
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5. SKATTNING AV VILKEN MÄNGD (%) SILAN SOM KRÄVS 

FÖR ETT PERFEKT KRISTALLINT PARTIKElLAGER  

 

     m (silica)= 0,001 kg 

  m (silaner)= A* t*ρ  g 

  A = 50 m2 

  t=  (l*n=r) m 

  ρ = 910 kg/M3  

  

     

     Bindningslängd (l), för perfekt utsträckta alkan kedjor och övriga bind-

nigsländer : 

 l (Si-O) 

  

1,63E-10 

 l ( Si-C) 

  

1,88E-10 

 l (C-C) 1,54E-10 i 109,5° ger: 1,26E-10 

 

     Antal bindningar (n): 

   n (C8) 7 

   n (C18) 17 

   n Si-O 1 

   n Si-C 1 

   
  

   Längden/ tjockleken för lager med OTS-kedjor (t OTS): 

 (l*n=r) 

    2,493E-09   2,493 nm 

  

     Längden/ tjockleken för lager med OTCS-kedjor (t OTCS): 

 (l*n=r) 

    1,233E-09 

 

1,233 nm 

  

     

     m OTS = 0,000113432 

   

     m OTCS= 5,61015E-05 

   

     

     msilica/msilaner = OTS 11,343150% 

 

  

OTCS 5,610% 

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene#cite_note-kamalbatra111-1
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6. ANOVA: Två faktorer med reproducering 

SAMMANFATTNING OTS OTCS Totalt 

   6%       

   Antal 5 5 10 

   Summa 677,339188 657,26505 1334,6042 

   Medelvärde 135,467838 131,45301 133,46042 

   Varians 14,4711561 24,018959 21,584174 

   

       20%       

   Antal 5 5 10 

   Summa 735,602341 724,57724 1460,1796 

   Medelvärde 147,120468 144,91545 146,01796 

   Varians 13,017443 4,3787256 9,0822177 

   

       Totalt       

   Antal 10 10 

    Summa 1412,94153 1381,8423 

    Medelvärde 141,294153 138,18423 

    Varians 49,9348775 62,964872 

    

       ANOVA 

      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

% 788,458352 1 788,45835 56,4330491 1,24208E-06 4,493998478 

Silantyp 48,3581344 1 48,358134 3,46118088 0,081306959 4,493998478 

Interakt. (% & Silan) 4,09425438 1 4,0942544 0,2930418 0,595735683 4,493998478 

Inom 223,545136 16 13,971571 

   Totalt 1064,45588 19         
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7. BERÄKNING AV STRÄCKNINGSFÖRHÅLLANDET v2/v1 

v1 

      Q = volymetriska flödet 

 

Antagandet är baserat på konstant volymetriskt flöde 

A = arean i kapillären 

 

i kapillären  

v = hastigheten 

 

 

och att detta är omvänt proportionellt mot hastigheten 

(v) : 

              

   

Kolv radie 0,005 m 

  

A= Q/ v 
 

  

Dysa radie 

 

0,0003 

 

m 

 

 Q= A * v (Qo = Q1) 

    

   

Ao(kolv) = 7,85E-05 m
2
 

 A0 * v0 = A1 * v1 

 

A1 (dysa)= 2,83E-07 m
2
 

        

   

v  = 8,33E-05 m/s 

 vt1 =(A0*v0)/ A1 

 

v 1= ? 

  vt1= 

      2,31E-02 

      

       V2 

        

 

Spole radie = 0,025 m 

 

   

Spole omkr.= 0,15708 m 

 OTCS 9 % 

 
v2 

    

RPM m/min m/s  

ratio 

v2/v1= 

  

   

 

   624 98,0177 1,63363  70,5727402 

  710 111,527 1,85878  80,2991114 

  850 133,518 2,22529  96,132739 

  1065 167,29 2,78816  120,448667   

1190 186,925 3,11541  134,585835 

  1395 219,126 3,6521  157,770789   

3780 593,761 9,89602  427,507945 

  

   

 

   OTCS 23% 

 
v2  

   

RPM m/min m/s  

ratio 

v2/v1= 

  

   

 

   640 100,531 1,67552  7,24E+01 

  760 119,381 1,98968  8,60E+01 

  1010 158,65 2,64417  1,14E+02 

  1150 180,642 3,01069  1,30E+02 

  1285 201,847 3,36412  1,45E+02 

  1615 253,684 4,22806  1,83E+02 

  3780 593,761 9,89602  4,28E+02 

  

   

 

   Ej mod.  23 % 

 
v2  

   RPM m/min m/s  ratio 

  

→ 



 

50 

 

v2/v1= 

  

 

   385 60,4757 1,00793  4,35E+01 

  710 111,527 1,85878  8,03E+01 

  748 117,496 1,95826  8,46E+01 

  1385 217,555 3,62592  1,57E+02 

  1605 252,113 4,20188  1,82E+02   

 


