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Förord	  

Det här arbetet började som ett hjärtebarn och resan under arbetets gång har varit otroligt 
givande. Jag tror på idén och hoppas på en framtid där man i större utsträckning kommer att ta 
tillvara på de få resurser som finns på vår planet. Både för oss och kommande generationer.  

Mitt examensarbete hade inte varit möjlig att genomföra utan ett flertal entusiaster och väldigt 
kunniga personer. Därför tänker jag passa på att tacka några av dem här: 

Mikael Gällstedt från Innventia, för att du direkt nappade på min idé och lät mig spinna fibrer 
hos er. Kristina Junel från Innventia, för all handledning vid kitosanspinning och alla 
besvarade frågor ställda från mig. Dekan Mikael Lindström, för att du trodde på min idé och 
förde samman mig med människor som kunde hjälpa mig att ta det till nästa nivå. Slutligen 
vill jag tacka min handledare Anders Persson på Borås Textilhögskola för visat tålamod och 
tankeväckande frågor. Tack! 

Borås 2014  

Harry Wong 
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Sammanfattning	  

Studien behandlar möjligheten att konstruera en kemiskupplösbar eller nedbrytbarsytråd. 
Tanken är att sytråden ska underlätta separation av olika material, genom ett mer tidseffektiv 
sprättningssystem. Valt namn i denna studie för denna funktion är kemisksprättning.  

Genom litteraturstudier har kunskaper om; processer som våtspinning, stapelgarnsspinning, 
konstruktionskriterier för sytrådar, egenskaper för kitosanfibrer, katalysering med enzym och 
upplösning genom protolys hämtats. Praktiska labbförsök för torr- våtspinning av kitosan 
utförs. De spunna fibrerna karakteriserades genom dragprovning och termogravimetrisk 
analys. Upplösning av den spunna fibern utförs i en låg koncentrerad ättiksyralösning. 	  

Resultaten från de praktiska försöken visar att de spunna kitosanfibrerna inte uppfyllde de 
krav på mekaniska egenskaperna som ställs på sytrådar. Däremot kunde en snabb upplösning 
av fiberna i ättiksyra noteras. Enligt den studerade litteraturen går det att uppnå de mekaniska 
egenskaper som krävs för att spinna sytråd från kitosan.  Däremot är det inte möjligt att 
erhålla lika hög brottstyrka som en universalsytråd. 

Nyckelord: Sytråd, upplösning, kitosan, torr- våtspinning, degradering 

 

 

Abstract 

The objective with this research is to construct a fast degradable sewing thread through 
exposure of a chemical solvent. The main function of the sewing thread is to make the pre-
work before recycling of textiles easier and faster. The author of this thesis has decided to call 
this function for chemical untracking. Through previous research literature process like: wet 
spinning, staple yarn spinning, construction parameters for sewing threads, properties of 
chitosan, enzymatic- and acid-base reaction will be described. A practical experiment is 
made; dry- wet spinning of chitosan. The spun fibers are subjugated to several tests 
afterwards: dissolution with acetic acid, mechanical strength test and TGA.  

Through literature a guideline for construction of sewing threads are made. The spun fibers in 
this research tend to be too fragile for textile applications, but the degradation test showed 
promising results. 

Keywords: Sewing thread, degradation, chitosan, dry- wet spinning, dissolution 
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Populärvetenskaplig	  sammanfattning	  

Det sägs att det är omöjligt att producera mer bomull än vad som framställs idag och 
tillgången på olja minskar. I samband med en ökande befolkning kommer detta att leda till en 
framtida textilbrist. En lösning på textilbristen är att återvinna mer av de material som 
producera idag, att skapa och utveckla produkter som går att återvinna eller återanvända i det 
oändliga Ett stort problem med återvinning av kläder är, att plagg oftast består av mer än ett 
material och det är svårt alternativt omöjligt att sortera och separera materialen. Den här 
studien försöker lösa detta problem genom att utveckla en sytråd som kan lösas upp eller 
brytas ner med ett specifikt lösningsmedel, så att man får en snabb separation av plaggets 
olika material. Denna studie väljer att kalla metoden för kemisksprättning. 

Studien har undersökt möjligheterna att tillverka sytrådar från kitosan. Kitosan är en 
restprodukt från skaldjursindustrin, i form av räkskal. Hur man kan omvandla kitosan till en 
textilfiber? Vilka egenskaper har kitosan?  Hur kan man med hjälp av ättiksyra eller med 
enzym lösa upp fibrer av kitosan? Är de tre frågor som studien besvarat. Dessutom beskrivs 
de krav som ställs på en universalsytråd.  

Resultatet visar att de fibrer som produserats i denna studie inte uppfyller de mekaniska krav 
som ställs på en sytråd. Däremot går det mycket snabbt att lösa upp kitosan fibrerna vid 
kontakt med ättiksyra. Det finns andra studier som indikerar att kitosan bör kunna användas 
för textila ändamål.   
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Inledning	  
 
Idag diskuteras den textilbrist som förutspås. En kraftig populationsökning i samband med att 
både ”peak cotton” samt ”peak oil” är nådda, tros leda till en brist på textilier. ”Peak cotton” 
och ”peak oil” innebär att max utvinning av dessa råvaror är nådda och att det hädanefter 
enbart kommer att produceras mindre. En lösning på problemet skulle kunna vara att frångå 
en textilindustri baserad på jungfrumaterial och istället fokusera på återvinning av gammal 
textil till ny (Bergh 2012). Några av de problem som följer är att kläder idag ofta består av 
olika material och färger, vilket försvårar återvinningsprocesserna (Henriksson 2012). Att 
sprätta kläderna för hand är en resurskrävande process som kan bli kostsam i både tid och 
arbetskraft. Den höga återviningskostnaderna har lett till att industrin inte varit intresserad att 
ta tillvara på använda textilier och således deponeras, alternativt energiåtervinns (genom 
förbränning) det mesta efter sin användningsfas (Fletcher 2008). Denna problematik är 
grunden för denna studie.  

Denna studie utforskar möjligheterna att skapa en sytråd som har en kort upplösningstid eller 
degraderingstid vid kontakt med ett specifikt lösningsmedel. Lösning/degraderingsmedlet får 
enbart ha en negligerbar påverkan på resterande textilmaterial och har som syfte att specifikt 
angripa sytråden. Denna typ av sytråd skulle leda till en sorteringsprocess, som i ett 
storskaligt format leder till besparingar både i form av tid och arbetskraft. Tanken är att 
processtiden ska motsvara en standard tvättmaskinstid (ca 2 timmar). I denna studie kommer 
denna fas att kallas för kemisksprättning på grund av dess primära syfte som efterliknar en 
sprättningsprocess. 

Att processa återvinningsbara material till nytt material kräver mindre energi än att tillverka 
samma kvalité från jungfrulig råvara. Detta samband gäller även när de mest energikrävande 
återvinningsprocesserna används för att repa upp eller på andra vis ta tillvara på fibrer i 
uttjänta produkter (Fletcher 2008). Exempelvis finns teknik för återvinning av polyester som 
idag redan appliceras för kommersiell verksamhet (Teijin [inget datum]). Det pågår forskning 
på kemisk återvinning1 av cellulosa baserade kläder (Henriksson 2012; Henriksson & 
Lindström 2012). Oavsett återvinningsprocess är det vitalt att olika material separerats 
(knappar, dragkedjor, olika mönsterdelar osv.) detta för att eliminera risken för föroreningar i 
form av främmande material i processerna (Henriksson 2012).   

Litteraturstudier genomfördes för att undersöka förekomsten av liknande idéer och processer, 
men inga liknande produkter hittades.  
  

                                                 
 
1 Textilierna depolymeriseras för att polymeriseras om till nytt material 



6 
 
 

	  
Syfte	  
 
Huvudmålet med studien är att undersöka huruvida man kan lösa upp eller degradera en 
sytråd utan en reducering av det material som ska återvinnas. Denna studie fokuserar på en 
upplösning med syra-basreaktioner/protolys, men degradering med hjälp av enzym tas upp 
som ett alternativ. 

	  

Problemformulering	  
 
Studien ämnar besvara följande frågor: 

• Är det möjligt att skapa en upplösbar eller nedbrytbar sytråd av kitosan? 
• Vilka ämnen leder till en specifik och hastig (inom 2h) upplösning eller degradering 

av sytråden? 

 

Avgränsning	  
  
Avgränsningar som gjordes i denna studie är följande: 

• Inga praktiska försök för stapelgarnsspinning och tvinning på grund av brist på 
lämpliga fibrer. 

• Experimentellt, enzymatiskt katalyserat försök utfördes ej, på grund av att kitosanase 
(enzym för nedbrytning av kitosan) inte kunde tillhandahållas inom projektets 
tidsramar. 

• Dragning vid torr- våtspinning i egna labbmoment kunde ej studeras eftersom det inte 
fanns tillgång för passande utrustning.  

• Estetiska efterbehandlingar som till exempel färgning har utelämnas i denna studie då 
fokus har lagts på att först och främst är att hitta ett material som klarar av de 
mekaniska kraven och nedbrytning/upplösningsfasen.  
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Material	  och	  Metoder	  
 
Studien bygger på en kvantitativ forskningsmetod, uppdelad i två delar: litteraturstudier samt 
ett praktiskt, laborativt moment. De labbmoment som utförs är kitosanspinning, upplösning av 
kitosan, dragprovning samt termogravimetrisk analys.  

 

Litteraturstudie	  
 
Sökmotorer som används i denna studie är http://www.hb.se/Biblioteket/ (Summon) och 
https://www.google.se/.  

Exklusionskriterie som används i söktjänsten summon är: 

• ”Artiklar från vetenskapliga publikationer, inklusive vetenskapligt granskade”   

Se bilaga 1 för använda sökbegrepp.  

 
 

Teoretisk	  referensram	  
Djupare förklaring av: 

• Kitosan och dess egenskaper. 
• Konstruktionsalternativ för sytrådar. 
• Alternativ till kemisksprättning och en mer detaljerad inblick över våtspinning. 

 
Metoder och olika processer beskrivs i detalj i följande stycken för att skapa bättre förståelse 
för de labbmoment som utförs i denna studie. Processer som inte utförs genom labbmoment i 
denna studie beskrivs också närmre i detta avsnitt i fall de korresponderar med 
problemformuleringen.  
 

Kitosan	  	  
 
Kitosan valdes för dess liknande egenskaper med cellulosa regenatfibrer. Kitosan deriveras 
från den linjära biopolymeren kitin, en hög kristallin polymer som består av N-
acetylglukasaminer. Genom deacetylering av kitin vilket sker genom en syntetsiktprocess 
uppstår polymeren kitosan (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Deacetyleringen spjälkar av 
den acetylgrupp som finns i kitin och lämnar kvar en aminogrupp. Den utgör den markanta 
skillnaden mellan kitin och kitosan; med kemiska strukturen poly-(1!4)-2-amino-2-deoxy-ß-
D-glucose (Agboh & Qin 1997). 
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n 
Fig. 1 Segment från kitosan polymer (Knaul & Creber 1997) 
 

Runt 1920- och 1930-tal påbörjades forskning kring ett lösningssystem för kitin- och 
kitosanfibrer, då som ett alternativ till natursilke. Forskningen tog ett abrupt stopp vid 
upptäckten av nylon i slutet av 1930-tal. Inte förrän 1970-talet återupptogs forskningen kring 
framställning av kitin- och kitosanfibrer (Agboh & Qin 1997). Senare studier har 
karaktäriserat ett flertal egenskaper hos fibrerna, bland annat: biokompabilitet, bionedbrytbar, 
giftfri och antibakteriella egenskaper (Dresvyanina et al. 2013).     

I naturen återfinns framförallt ämnet kitin i exoskelett från insekter och skaldjur, men också i 
olika svamp arter. I dessa organismer fungerar ämnet som en förstärkning i cellväggarna. I 
dagsläget produceras ämnet främst från de avfallsprodukter som fisk- och skaldjursindustrin 
alstrar. Framförallt från krabb-, räk- och krillskal (Agboh & Qin 1997). 

Grundbyggstenen i kitosan är 2-amino- 2- deoxy- ß-D-glucose. Vilket är en sackarid som 
kopplas samman med likadana byggstenar för att skapa polymeren. Från ett kemiskt 
perspektiv är kitosan lik cellulosa. Skillnaden är att hydroxylgruppen på C-2 i cellulosa är 
utbytt mot en fri aminogrupp hos kitosan. Den fria aminogruppen leder till att polymeren blir 
högreaktiv. Kitosanets cellulosa liknande struktur leder till att polymeren kan genomgå de 
flesta processer och beredningsprocesser som appliceras på cellulosa baserade material. Det 
nämns tidigare att kitosan deriveras från kitin, vilka består av acetylerade aminogrupper. 
Dock är det ovanligt att kitin består av 100% acetylerade aminogrupper och vice versa för 
kitosan. Vilket innebär att kitosan och kitin existerar som sampolymerer. Vid majoritet av 
glukos med aminogrupper i kedjan kallas polymeren kitosan.  

Graden av acetylering i polymeren är en av de viktigaste strukturella parametrarna och 
påverkar bland annat kristalliniteten, där högre deacetylering leder till en lägre kristallinitet. 
Detta leder istället till en bättre fiberstyrka i både torrt och vått stadium på grund av högre 
homogenitet i polymeren. Kitosan är en semikristallin polymer som kan skapa 
tredimensionella strukturer (Agboh & Qin 1997). Kitosan har en varierande molekylvikt 
vilket kan härledas till andelen deacetylerad kitin. Högre deacetylering innebär en lägre 
molekylvikt hos kitosan. För att göra en size-exclusion chromatography (SEC) analys för att 
identifiera molekylvikten behöver man lösa kitosanet i en syra. Dock får man inte en enhetlig 
molekylvikt utan flera som leder till en fördelningskurva över molekylvikten vid SEC 
analysen. Det är vanligast att ange molekylvikten för kitosan, i en färsklösning där kitosanet 
är upplöst i 1% ättiksyra (Rinaudo 2006).  
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Kitosan har snarlika mekaniska egenskaper med rayon fibrer. Bland annat har de båda en god 
absorptionsförmåga som leder till att de inre krafterna hos fibrerna försvagas och leder till 
sänkt brottstyrka. De termiska egenskaperna är likvärdiga med andra cellulosabaserade fibrer, 
vilket innebär att en degradering av fibern sker vid exponering av höga temperaturer (Agboh 
& Qin 1997). En termogravimetrisk analys av kitosan visade att polymeren har två stadier där 
en större massa förloras. Först mellan 50-150ºC, vilket kan härledas till avdunstning av vatten 
från fibern. Den andra markanta massförlusten sker mellan 260-400ºC, vilket sker på grund av 
en termisk nedbrytning (Shafiq et al. 2014). Generellt har kitosanfibrer en uppmätt brottstyrka 
på ca 2,2 g/dtex och ett högsta uppmätt värde på 2,48 g/dtex i Agobohs studie. Rayon har en 
mellan 1,5 - 4,5 g/dtex. Men i samma studie kan man också se att kitosan har en brottstyrka 
högre än ull och cellulosa acetat. Vanligaste töjningsvärdet innan brott för kitosan är ca 10%; 
rayon har en töjning mellan 9-36%. Fuktabsorption hos kitosan noteras ligga runt 16,2%; 
rayon har en uppmätt fuktabsorption mellan 12-16% (Agboh & Qin 1997). 

Generellt finns det tre metoder att framställa en fiber: smältspinning, torrspinning och 
våtspinning. Kitosanets starka inre krafter mellan polymerkedjorna leder till att fibern har en 
väldigt hög teoretisk smälttemperatur, högre än nedbrytningstemperaturen för fibern. Vilket 
innebär att fibern når termiskdegradering innan potentiell smälttemperatur är nådd. 
Smältspinning är därför inte en lämplig process för kitosanspinning. Kitosan besitter starka 
polära grupper och kan enbart lösas upp i polära lösningar. Torrspinning som använder sig av 
en avdunstningsprocess för att framställa fibrer är därför inte lämplig för kitosan. Därför har 
de flesta kitosanstudierna med en framställningsprocedur använt sig av våtspinningsprocesser 
vid spinning av fibrer. 

Våtspinning är en metod som går ut på att polymeren löses upp med hjälp av lösningsmedel 
till en spinningslösning som sedan genomgår en koaguleringsprocess genom kontakt med ett 
icke-lösningsmedel (Agboh & Qin 1997). De faktorer som vid våtspinning bestämmer 
kitosanets spinnbarhet är: lösningens viskositet, koaguleringshastigheten i badet, 
flödestöjnigen, karaktären av spinningslösningen och den hydrauliska dragningen av 
trådsträngen genom koaguleringsbadet (El-Tahlawy & Hudson 2006). Lösningen kan 
framställas genom ett flertal olika recept men består vanligtvis av kitosan och ättiksyra där 
koaguleringsbadet består av NaOH i en vatten- eller alkoholblandning. Exempel på ett sådant 
recept är 3% kitosan upplöst i 0,5% ättiksyra och koaguleringsbad bestående av 5% NaOH, 
vilket producerade fibrer med en brottstyrka på 2,44 g/denier, töjning innan brott 10,8% och 
knytstyrka på 1,75 g/denier. Andra lösningsmedel och koagulant kombinationer som har 
använts i tidigare studier är: (HAc) – (Natriumdodecylsulfat; CuSO4-NH4OH; CuSO4-H2SO4), 
(diklorättiksyra) – (CuCO3-NH4OH) och (urea-HAc) – (NaOH) (Agboh & Qin 1997).  

I en studie av Notins et al., vid UMR CNRS, använder sig av ammoniakgas som koagulant 
samt en direkt värmefixering (Notin et al. 2006). East & Qin, vid Leeds universitet, erhåller i 
sin våtspinnings studie av kitosan inga signifikanta förändringar hos fiberns egenskaper vid 
jet- sträckningsandel, dragningsandel och koagulantsamansättning, men låg koncentration av 
koagulanten NaOH gav lite bättre brottstyrka. Lufttorkade fibrer visade bättre 
töjningsförmåga än de som hade blivit värmetorkade. Addering av koncentrerad Na2SO4 i 
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koaguleringsbadet leder till att en lägre koncentration av NaOH behöver användas, vilket har 
lett till starkare fibrer: brottstyrka 2,48 g/dtex och töjning 5,7% (East & Qin 1993). I Notins et 
al. studie finns resultat som visar att torr- jetsträckning kan ge fibern bättre mekaniska 
egenskaper (Notin et al. 2006). Samt i El-Tahlawys & Hudsons, vid TRD NRC och 
Nordkarolina statsuniversitet, studie existerar rön som pekar på att en optimerad 
dragningsandel kan förbättra brottstyrkan (El-Tahlawys & Hudson 2006).  

Fiberns yta och tvärsnittsstruktur påverkas kraftigt av dehydreringsfasen mellan koagulation 
till torkning vid spinningsprocessen. På grund av att polymerkoncentrationen i 
våtspinningslösningen är relativt låg och innehåller en stor kvantitet lösningsmedel. Under 
våtspinning kan man observera att fibern först skapar en yttre, hård mantel som består av 
nästan 100% polymerer och en inre cirkel som består av den viskösa upplösta polymeren i 
lösningsmedlet. Med tid kommer kärnan att torka och manteln dra sig inåt mot kärnan.  
Kitosanfiberns tvärsnittsyta är under de flesta spinningsförhållandena rund på grund av de 
starka interna krafterna mellan kitosankedjorna. Dessa krafter kan leda till en hastig 
sammandragning av polymeren efter koagulation och ge fibern en asymmetriskform och 
porösare struktur. Test av fiber som splittras i flytandekväve har påvisat en porös struktur. Ett 
förekommande problem är en fiber/fiber kohesion vilket uppstår om man inte applicerar en 
spinningfinnish. Efter torkning med värme applicering fastnar enskilda fibrer samman. Om de 
tvättas med ett organisklösningsmedel sker en separation mellan fibrerna, men dem får en 
grövre ytstruktur (Agboh & Qin 1997; Knaul & Creber 1997). Det har också visats att en 
högre deacetyleringsandel ger en jämnare och mer uniform yta (Pillai, Paul & Sharma 2009).   

 

Kemisksprättning	  
 
Kemisksprättning innebär att med hjälp av kemiska medel skapa samma effekt som uppnås 
med en konventionell sprättning för hand. Skillnaden är att större volymer ska kunna hanteras 
samtidigt genom att applicera kemikalier som löser upp eller bryter ner sytråd som fogar 
samman de olika materialen.     

 

Syra-basreaktion / Protolys 

Syra-basreaktion är en reaktion där det sker en protonövergång. Denna typ av reaktioner sker 
när en syra löses i vatten och sedan kommer i kontakt med en bas. Protonbytet sker eftersom 
syror har en fundamental benägenhet att avge protoner medan baser har en benägenhet att ta 
upp dem. Viljan att avge eller ta upp protoner skiljer sig hos syror och baser beroende på 
deras styrka. Starka syror släpper lättare ifrån sig protoner än svaga syror. Fenomenet kallas 
även för protolysreaktion. Ättiksyra som är en svag syra har en låg protolys förmåga där ca 
1% av dess molekyler protolyseras. Vid protolyseringen bildas oxononiumjoner (H3O+) samt 
en liten andel acetatjoner i de fall där ättiksyra protolyseras. Högre andel oxonoiumjoner i en 
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lösning innebär en starkare syra; acetatjonerna är det som benämns som en korresponderande 
bas till ättiksyra (Lärum Resurser för lärande, KTH). 

Likvärdigt med syror så har baser en högre eller lägre benägenhet att ta upp protoner. Detta 
kan härledas till hur hög andel av basens molekyler som kan brytas loss till hydroxidjoner 
(OH-). Högre andel är lika med en starkare bas. Natriumhydroxid som är en jonförening anses 
vara en stark bas och bildar i kontakt med vatten natriumjoner (NA+) och OH- (Lärum 
Resurser för lärande, KTH). 

Vid kombination av en syra och en bas sker en neutralisationsreaktion. Det som bildas är 
vatten, genom att en fri H3O+ och en OH- binds samman till två H2O-molekyler (Lärum 
Resurser för lärande, KTH). 

Exponering av kitosan med ättiksyra bildar H3O+ genom att en proton avges från ättiksyran. 
Den positivt laddade jonen drar sig till aminogruppen hos kitosan och en väteatom sätter sig 
på gruppen. Kitosan går då från solid till flytande fas (Knaul & Creber 1997).  

Ättiksyra är en svag syra och vid upplösning krävs enbart låg koncentrerad lösning av syran 
(Knaul & Creber 1997). Men stark ättiksyra kan korrodera metaller därför rekommenderas 
inte metallbehållare för förvaring av ämnet. Innan utsläpp av syran ska den behandlas med ett 
neutraliseringsmedel (UTIA Safety Office [inget datum]). 

 
Enzym 

Enzymer är proteiner med katalysatoriska2 egenskaper; de kan påverka reaktionshastigheten 
hos kemiska reaktioner. Enzym sänker aktiveringsenerginivån, vilket innebär att reaktionen 
påbörjas lättar eftersom lägre initial energinivå krävs för att starta upp en reaktion (Kemikalie 
inspektionen 2013). Fördelen med enzym kontra andra katalysatorer är dess selektivitet, 
selektiviteten uppstår genom att ett specifikt enzym kopplas samman med en specifik 
polymer. Vilket leder till att få eller till inga bi- reaktioner uppstår vid användning av enzym 
(Fedorak 2005).   

Enzym framställs från levande organismer. Dessa organismer skiljer sig beroende efter 
specifikt enzym som eftersöks. Enzym är inte stabila i vattenlösningar och kräver olika 
stabiliseringsmetoder om de ska förvaras längre perioder efter att ha lösts upp i vatten. 
Avfallet som bildas efter användning erhåller inga gifter (Fedorak 2005). 

Enzym är dyra att framställa och kan bli kostsamt i stor skala. Kitosanase är det enzym som 
används för att starta en katalysering av kitosan och finns i mikroorganismer, exempelvis 
bakterier och svampar. Kitosanase som finns på marknaden idag genomgår ofta en 
reningsprocess, vilket bidrar till ökad kostnad av enzymet (Pagnoncelli et al 2010).  

                                                 
 
2 katalysatorer sänker aktiveringsenergin för en reaktion utan att förbrukas i reaktionsprocessen 
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Vid hydrolys av kitosan med hjälp från kitosanase angrips inte kitin vilket kitosan är 
deriverad från. Utan reaktionen sker vid ß- 1, 4- länkarna mellan D-glucoseamine residualerna 
i det delvis acetylerade kitosanet. I Pagnoncellis studie undersöks möjligheterna att bryta ner 
kitosankedjor med kitosanase för en bättre lösbarhet. De använde sig av ett billigare orenat 
kitosanase. De parametrar som gav bäst resultat för bäst enzym aktivitet var ett pH-värde 
mellan 4 – 8 och en temperatur mellan 30 – 70°C. Efter 20 minuters exponering hade 
kedjorna kortats ner avsevärt; polysackariderna hade övergått till oligosackarider (Pagnoncelli 
et al. 2010).  

 

Våtspinning	  
	  
Vid våtspinning löses polymeren upp i en lösning med diverse kemikalier, vilka varierar 
beroende på polymer. Efter att polymeren har lösts upp mixas lösningen till en 
högvisköslösning (Hatch 1993). Det är viktigt att spinningslösningen har en god viskositet för 
att kunna spinna fibrer eller dra filmer (Han & Segal 1970). Viskositeten av spinninslösningen 
kan delvis korreleras till dess temperatur (Volker 1995). Den viskösa lösningen konditioneras 
och filtreras för att sedan extruderas med en jet genom en spinndysa direkt ner i ett 
koaguleringsbad. Efter koaguleringsbad kan fibrerna sköljas, dras och fixeras. Exempel på 
våtspunna fibrer som används för kommersiellt bruk är rayon och akryl (Hatch 1993).  

 
Fig. 2 Våtspinning 
 

En variant av våtspinning är torr- våtspinning även kallad för gelspinning. Denna metod 
skiljer sig från den konventionella våtspinningen genom att polymerlösningen inte extruderas 
direkt ner i koaguleringsbadet. Istället exponeras den extruderade strängen för luft innan den 
kommer i kontakt med koaguleringsbadet (Gupta et al. 2006). I Notins et al. och Tans et al., 
vid Shanghais Jiao Tong universitet och Donghua universitet, studier har de valt att lagra 
spinningslösningen innan extrudering vilket har lett till förbättrade resultat hos den färdiga 
fibern. Bland annat hade de uppmätt en högre grad av kristallinitet i fibrer extruderade från 
dess lösningar samt större kristallformationer,  ett mer cirkulärt tvärsnitt samt att fibern hade 
en lägre porositet (Notin et al. 2006; Tan, Wan & Pan 2011). Luftgapet mellan spinndysan 
och koaguleringsbadet leder till att den spunna fibern får en lägre koagulationshastighet samt 



13 
 
 

en pålagd töjningsstress i gapet. Fibern får en högre orienteringsgrad och kedjorna sträcks ut 
mer än vid vanlig våtspinning. Strukturen hos fibern är närmre molekylens 
packningsbalansstadium och en lägre Tg erhålls vid spinning med torr- våtprocessen (Chung 
& Hu 1997).  

Våtspinning är den vanligaste spinningsmetoden som använts i tidigare studier för spinning av 
kitosan (Agboh & Qin 1997). Vid första steget där polymerlösningen ska blandas tillsätts i 
många studier ättiksyra (CH3COOH) för att lösa ner den solida kitosanet (Glc-NH2) till en 
flytande lösning; 

Upplösningsreaktion: 

 Glc-NH2(s) + CH3COOH(aq) ! Glc-NH3
+

(aq) + CH3COO-
(aq).  

Det som sker vid fasövergången mellan solid till flytande hos kitosan är en protolysering. 
Molekylvikten hos kitosanet får enbart en försumbar viktändring efter färdig extruderad fiber, 
eftersom polymeren ej bryts ner utan enbart skiftar mellan solid och flytandestadier (Knaul & 
Creber 1997).  

 
Koaguleringsbad 

Det finns två processer för avlägsning av lösningsmedlet och solidifiering av de upplösta 
polymererna som kan ske i ett koaguleringsbad. Den ena genom kemiskreaktion mellan 
lösningsmedel och koagulant. Den andra genom ett fysiskt byte mellan lösningsmedel och 
andra olösbara substanser i polymerlösningen. Det leder till att polymeren övergår till en 
solidfas i lösningen. Tidigare studier har påvisat att det existerar en klar gränslinje där 
fasomvandlingen sker, vilket kan knytas till diffusionen av de olika substanserna i 
polymerlösningen (Knaul & Creber 1997). 

Koagulering av kitosan upplöst med ättiksyra genomgår en protolysreaktion. Vid upplösning 
av kitosan i ättiksyra med låg koncentration som sedan kommer i kontakt med en stark 
basisklösning, exempelvis NaOH uppstår ett proton utbyte mellan syran och basen och en 
fasomvandling sker. Vid kitosan sker följande reaktion vid koagulering av fibern: 

Glc-NH3
+

(aq) + CH3COO-
(aq) + NaOH(aq) ! Glc-NH2(s) + CH3COONa(aq) + H2O 

 (Knaul & Creber 1997). 
 
Dragning 

Efter extruderingen påbörjar en process som heter dragning. Detta är en viktig process som i 
mångt bestämmer många av fiberns mekaniska egenskaper. Genom spinndysan där 
polymerlösningen trycks ut ur i extruderingen börjar polymererna i fibrerna att orientera sig 
längs med axelns längdriktning. Dock erhåller den fortfarande en relativt låg orienteringsgrad 
och kristallinitet i det stadiet. Därför utförs en mekaniskprocess för att dra (töja) filamenten 
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under applicerad värme som sätter polymererna i vibration, vilket gör att de förflyttar sig 
närmre varandra (Hatch 1993). Vid våtspinning där koaguleringsmedlet extraherar ut 
lösningsmedlet erhålls dessutom en hastigt avtagbar konformationsrörlighet, vilket leder till 
en permanent orientering (Knaul & Creber 1997; Agboh & Qin 1997).    
 

Sytrådar	  
	  
Det finns ett flertal olika konstruktioner för sytrådar. Men den konstruktion som har en högre 
representation inom industri och hem är stapelgarn. Anledningen kan härledas till en majoritet 
av sytrådar som användes under 1900-talet var av bomull. Stapelgarn är nämligen anpassat till 
naturfibrer som består av stapelfibrer som spinns samman till garn. Alla spunna sytrådar 
består av singelgarn som sedan sammanfogas (YLI Corporation [inget datum]). 

 
Grovlek 

Några av de viktigare faktorerna vid diskussion av sytrådar är dess grovlek, tvist, friktion och 
töjning. Grovlek korresponderar bland annat till trådens styrka men det är även viktigt att 
tråden inte är för grov så att den inte kan träs genom nålögat. Tråden bör inte vara större än 60 
% av nålögats storlek (Aravin [inget datum]). Det är viktigt att sytråden har en till stor del 
homogen struktur eftersom stora dimensionsskillnader kan leda till svaga punkter som kan 
leda till brott (Hatch 1993). Sytrådar brukar klassificeras inom tre olika storlekskategorier: 
tungviktstråd: 40 – 90 tex, medelviktstråd: 27 – 35 tex och lättviktstråd 10 – 24 tex. Tex är en 
av de vanligare mått bestämningar för trådgrovlek och är ett direkt måttsystem som säger hur 
många gram det går på 1000 meter. Det finns även fler måttsystem men de brukar generellt 
delas in efter två kategorier: direkt eller indirekt. Direktsystem som är nämnt tidigare mäter 
vikt efter bestämd längd medans indirekt mäter längd efter bestämd vikt. Universalsytrådar 
brukar ligga i medelviktsklassen, exempelvis Gutterman®, all purpose polyestersytråd som 
har 35 tex (YLI Corporation [inget datum]).  

Tvining 

Tvinning eller snodd på sytrådar kan gå åt två håll, vänster eller höger; vilka benämns som Z- 
och S- snodd. Vid tvinning är de viktigaste egenskaperna antal tvinnade varv per längdenhet 
och snoddriktning. Beroende på egenskaper som eftersöks varieras dessa parametrar 
(Chattopadhyay 2010). Stapelspunna polyestertrådar brukar ha en ”twist per meter” (TPM) 
mellan 500-900 (Midha et al. 2009). Några av de parametrar tvistning hjälper till att styra är: 
flexibilitet, styrka, garnkompakts nivå, nötningsresistans och stabilisering av konstruktion. 
Dem flesta sytrådarna är konstruerade med en Z-snodd (Chattopadhyay 2010). Anledningen 
till att de flesta har en Z-snodd kommer från att de flesta symaskinerna är konstruerade för 
vänstertvistade sytrådar. När sytråden går genom symaskinen tenderar den att öka snodden på 
en Z-tvinnad tråd, men om tråden är S-tvinnad finns chansen att tråden istället repas upp. 
Sytrådar är generellt konstruerade av 2-3 tvistade singelgarn som sedan tvinnas samman till 



15 
 
 

en tråd. Singelgarn bestämmer en sytråds styrka och flexibilitet. Det är dock viktigt att 
singelgarnen är tvistade åt motsatshåll än slutgiltig konstruktion. Vid samman tvinning av tråd 
med singelgarn som erhåller likadan vridriktning förekommer en större risk att den färdiga 
tråden repas upp (YLI Corporation [inget datum]).  

Friktion 

Friktionen för en sytråd ändras genom sömnadsprocessen. Därför finns det ett flertal faktorer 
att ha i åtanke: friktion mellan tråd och tyg, trådens gång genom symaskinen samt friktion 
mellan nåltråd och tråd från spole. Några av de parametrar som påverkar friktionen är: 
materialkomposition, ytbehandling, glidhastighet, temperatur, glidmedel och fuktnivå. När 
sytråden först går över cylindrarna i symaskinen så är det trådegenskaper som ytbehandling, 
styvhet och trådens glidningsförmåga som är de viktigaste (Zunic-Lojen & Gersak 2003). 
Förbättring av glidningsförmåga sänker friktionen. Detta kan göras genom att applicera ett 
glidningsmedel på sytråden. Parafin kan användas för att öka glidningsförmågan, i en studie 
av Gurarda et al., vid Uludag universitet, har man noterat upptill 50% reducering av friktion 
vid behandling med parafin (Gurarda et al. 2013). Stapelgarn har en god glidförmåga, vilket 
kan härledas till att de innehar luddigare ytor från utstickande fibrer (YLI Corporation [inget 
datum]). Där tråden går genom nålögat alstras det värme vilket kan härledas till friktion och 
det kan leda till brott. Tvist på sytråd kan påverka friktionen genom reducerad kontaktyta. 
Generellt ligger friktionskoefficient (µ) värdet hos fibrer mellan 0,1 och 0,8, men de kan 
också gå under eller över dessa värden (Zunic-Lojen & Gersak 2003). Sytrådars 
friktionsegenskaper är viktiga för att bestämma plaggs egenskaper när de är sammanfogade 
med respektive tråd och vid produktionsprocess. Gurarda, vid Uludag universitet, och Zunic-
Lojen & Gersak, vid Maribor universitet, presenterar i deras studier polyestrar och 
bomullssytråder med en initial friktionskoefficient runt 0.33-0,40 (Gurarda et al. 2013; Zunic-
Lojen & Gersak 2003).  

Töjning & Brottstyrka 

Töjning kan definieras genom hur långt ett material kan töjas innan den når ett brott. Enheten 
som används är procent (%) och räknas ut genom att dela den uttöjda längden med den 
ursprungliga längden; L1-L0  / L0 (Dahlberg 2001). Högre töjningsförmåga hos sytråd leder till 
en bättre sömnadselasticitet. Men försämrar även bildning av öglor, vilket kan leda till högre 
andel överhoppade stygn och trådbrott. Töjningen bestäms till stordel av vilket material som 
används. Andra faktorer som dragning och temperaturbehandlingar för syntetiska fibrer som 
polyester och nylon kan också påverka töjningen. Bomullstrådar har generellt en låg töjning 
(YLI Corporation [inget datum]). I Gurarda et al. och Midhas et al., vid National Institute of 
Technology och Indian Institute of Technology, studier finns det noterade resultat på töjning 
vid brott och brottstyrka för spunnen polyester- och bomullssytrådar. Polyestertrådarna hade 
töjningsvärden på 14,44% och 18,59% med brottstyrka som låg på 37,7 och 35,87 cN/tex. 
Bomullstrådarna hade erhållna töjningsvärden på 7,30% och 6,31. Brottstyrka noterad hos 
trådarna var 33,2 och 32,85 cN/tex (Gurarda et al. 2013;  Midha et al. 2009). 
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Stapelgarn	  
	  
Stapelgarn eller spunna garner består av ett flor av korta stapelfibrer. Floret av fibrer 
arrangeras till raka linjer som hålls samman genom en mekaniskprocedur som låser samman 
fibrerna. Oftast appliceras en tvist för att hålla samman fibrerna (Chattopadhyay 2010). 
Generellt kan stapelfibergarner delas in i tre olika produktionsprocesser: ring-, open-end- och 
air-jet spunna garn. De två först nämnda processerna tvistar samman hela floret av fibrerna 
medan den sist nämnda tvistar det yttersta lagret av floret för att hålla samman konstruktionen 
(Hatch 1993). 

Stapelfibrer 

Stapelfibrer är korta fibrer som förekommer naturligt hos de flesta naturfibrer i varierande 
längder. Syntetiskproducerade filament kan också klippas ner eller sträckas sönder till 
stapelfiber. Vid produktion av spunnet garn fyller fiberlängd en viktig funktion för garnets 
konstruktion. Generellt anses längre stapelfibrer vara bättre för spunna garner då de reducerar 
garnets hårighet, vilket är små fibrer som sticker ut från garnet. Längre stapelfibrer kräver 
mindre tvist för att uppnå god styrka och ett mjukare garn erhålls (Chattopadhyay 2010). 

Stapelfibrer delas in i två kategorier: Långa som har en längd mellan 4-20 cm (ull liknande 
fibrer) och korta som har en längd mellan 1,5-6 cm (bomulls liknande fibrer och avklippta 
filament). För produktion av stapelgarn är det dem korta som används. Då eftertraktas 
stapelfiber med ett längdregister inom början av de långa stapelfibrerna (4-6 cm) 
(Chattopadhyay 2010).  

Produktion 

Bland de tre olika produktionsprocesser som används för stapelgarn är ring spinning den 
äldsta och vanligaste metoden för konvertering av stapelfibrer till garn. Fig. 3 visar en 
schematiskbild över stapelgarnsspinning. Första steget vid stapelgarnspinning är att öppna och 
rengöra fibrerna. ”Öppna” refereras till att separera små klumpar av fiber inom en större 
massa av fibrer. ”Rengöring” hänvisar till att rensa bort orenheter som kan existera i fiber 
massorna. Steg två är kardning, fibrerna går genom en maskin där de borstas och bildar ett 
tunt fibernät. Fibernät arrangeras sedan till ett repliknande sträng av fibrer. För att få finare 
och mer homogena garn kan kamning av sträng läggas till så att kortare fibrer avlägsnas. 
Nästa steg är att dra strängen, vilket utförs genom att sätta samman sex fibersträngar till en. 
Dragen sträng har samma diameter som en av de kardade strängarna. Steg tre utförs för att ge 
en mer uniform sträng och få en bättre arrangering av fibrerna. Steg fyra reducerar storleken 
på den dragna strängen och fibrerna ordnas så att de är nästintill parallella med varandra. 
Genom att dra upp de dragna strängarna på en ramliknande spole erhålls en ”roving”. 
”Rovingens” storlek varierar och är relaterad till dragningsförhållande, matning och 
levereringsrullarnas hastighet. I sista steget läggs en tvist på garnet som reducerar storleken 
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och låser samman fibrerna. Vilket görs genom en ring-, rotor- eller friktionspinningsmaskin 
(Hatch 1993).  

 

 
Fig. 3 Schematiskbild över processteg för stapelgarn (Chattopadhyay 2010) 
 
 
	  

Kitosan	  spinning	  
 

Spinningsprocessen i denna studie gick till på detta vis: 

 

 

Material 

Tre olika polymerlösningar framställdes med kitosan som kom från Sigma-Aldrich, Sverige. 
Kitosan med två olika molmassor användes: lågvikts kitosan (ml) med okänd massa och 
medelvikts kitosan (mm) med en molmassa på Mr ≈ 400000 g/mol. Medelvikts kitosanet hade 
en 84,7% grad av deacetylering (DD). Kitosanet löstes upp i ättiksyra (HAc) 100% och 
glycerol. Koaguleringsbadet bestod av 1M natriumhydroxid (NaOH), 23ºC. 

Utrustning som användes för framställning av polymerlösningen var en IKA 
LABORTECHNIK mekaniskomrörare av modelltyp RW. 20n (Fig. 4) med en 
radialflödespropeller, TR 20 (Fig. 5). Efter att lösningen var färdigblandad konditionerades 
den i en Salvis vakuumugn.     
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Fig. 4 IKA LABORTECHNIK RW. 20n 

 
Fig. 5 Radialflödespropeller TR20 

 
Maskinen som användes för spinning var en HAAKE II minilab Rheomex CTW5 (Fig. 6) och 
är en dubbelskruvsextruder. Skruvarna arbetar mot varandra och skjuvar fram den viskösa 
lösningen. Dubbelskruvsextruder används främst för procession av polyvinylklorid produkter: 
rör, form, filmer och pellets (Thermo Scientific [inget datum]). I försöken var maskinen 
inställd på en direkt extrudering (”flush”), vilket innebär att lösningen skjuvades fram genom 
skruvarna och pressades direkt ut genom dysan. Två olika dysstorlekar användes: en med 1,5 
mm diameter och en med 1 mm inre diameter (Fig. 7). Föregående kitosanspinningsstudier 
har använt sig av en jet baserad extruder, vilka istället för skjuvflöde använder tryck för att 
föra spinningslösning genom dysa (Dresvyanina et al. 2012).  

 
Fig. 6 HAAKE II minilab 

 
Fig. 7 Dysa d = 1mm 

 
Fixering av de spunna fibrerna skedde i rumstemperatur på en film av Mylar® (Fig. 8); 
polyester från DuPont Teijin films. 

 

Fig. 8 Fixerad kitosan på Mylar®film  
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Kitosanlösning 

Recept för polymerlösning togs fram genom konversationer med Kristina Junel på forsknings 
institutet Innventia i Stockholm. Receptet baseras på tidigare försök gjorda av Junel, där 
receptet som användes i denna studie uppvisade bäst resultat (9% w/v kitosan, 6% v/v 
ättiksyra och 3% w/v glycerol) 3. Totalt gjordes tre olika polymerlösningar.  

Andra studier där ättiksyra användes som lösningsmedel noterar recept med lägre andelar 
kitosan (3-5% w/v) och ättiksyra (0,5-2%; 5% v/v) i kitosanlösningen (Agboh & Qin 1997; 
El-Tahlawy & Hudson 2006). Men till skillnad från de andra studierna har Junel valt att 
addera glycerol till lösningen. Chenite et al., Laval TechnoPark, Ecole polytechnique och 
Kadi Ayad universitet, använde i sin studie glycerol med chitosan för att öka den viskösa 
stabiliteten i sina försök att göra pH-neutral kitosangel. Glycerol består av polyoler och 
sackarider, vilket har visat sig stabilisera proteiner så att en denaturering4 förhindras. 
Blandningen bibehåller bättre sin viskositet genom att glycerol strukturerar om 
vattenmolekylerna så att förstärkta protein-protein hydrofobiska interaktioner bildas (Chenite 
et al. 2001). I Knaul och Crebers, vid Royal Military College, studie motiverar de deras 
kitosanlösningsval (5% kitosan, 2% ättiksyra) genom utslutningsmetod. Då tidigare försök 
visar att lösningar med mindre än 5% kitosan har för låg viskositet för spinning och 
koncentrationer med 7% eller fler gav en för hög viskositet för extrudering. En 2% 
ättiksyralösning används i många studier för upplösning av kitosan (Dresyvanina et al. 2013; 
East & Qin 1993; Knaul & Creber 1997). Knaul & Creber fann att en ättiksyralösning under 
2% inte var tillräcklig för upplösning och koncentrationer över 2% tenderade leda till en 
oönskad utsaltningseffekt av kitosan (Knaul & Creber 1997). 

Satser med en totalmassa på 200 g tillverkades. Steg ett var att mäta upp 18 g kitosan som 
tillsattes till 164 g destillerad vatten i en avskuren plastburk och blandades väl. Efter att 
kitosanet vägts upp tillsammans med vattnet tillsattes 6 ml glycerol. Nästa steg var att mixa 
lösningen till en homogen och välfördelad lösning, ca 5 minuter. Efter 5 minuter tillsattes 12 
ml ättiksyra droppvis ner i lösningen under omrörning med den mekaniska omröraren. 25 
minuter senare var lösningen färdig för konditionering. Lösningen fördes över till en 
glasbägare och sattes in i en vakuumugn utan värme. Initialt lufttryck var ca 1000 mbar och 
var inställd på ett kammartryck på 100 mbar. Lösningarna konditionerades i vakuumugnen i 
90 minuter respektive 130 minuter (se Tabell 1) och stod sedan i rumstemperatur över natten. 
Konditionering i vakuumugn och rumstemperatur gjordes för att eliminera förekomsten av 
luftbubblor i den högviskösa polymerlösningen. 

 

 
                                                 
 
3 Kristina Junel. Innventia. Intervju den 28 april 2014 
4 Proteinet förlorar sin biologiska aktivitet genom kemisk eller fysikalisk påverkan, vilket ofta leder till att de blir 
olösliga.  
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Tabell 1. Recept för spinndopspreparering. 

 
Sats 1 Sats 2 Sats 3 

Kitosan (ml, mm; g) ml; 18 mm; 18 mm; 18 
H2O dest. (g) 164 164 164 
Glycerol (ml) 6 6 6 
Ättiksyra 100 % (ml)  12 12 12 
Omrörning (min.) 
(före/efter ättiksyra)  

5 / 25 
 

7 / 23 
 

5 / 25 

Vakuumugn (min.) 130 90 0 
 

 
Fig. 9 Sats 1 

 
Fig.10 Sats 2 

 

Extrudering 

För extruderingen användes sats 1 och sats 2 från Tabell 1. Sats 3 användes ej på grund av 
dess likhet med sats 2. Vid försöket med  sats 1 användes två olika dysor: 1 mm och 1,5 mm 
diameter. Försök med sats 2 innehöll enbart resultat med 1 mm diameters dysan. Satserna 
matades bitvis för hand in i extrudern, ingen förhöjd temperatur var påslagen och maskinens 
inre temperatur låg sonika runt 23ºC, vilket var rådande rumstemperatur. Polymerlösningen 
trycktes ut från det cirkulära hålet i dysan där den först exponeras av luft för att sedan ledas 
ner i koaguleringsbadet som bestod av 1 M NaOH. I detta fall var badet konstruerat från en 
emaljerad upphöjdplåt. Processen går under benämningen torr- våtspinning. När lösningen 
sprutades ut från dysan var det viktigt att den inte fastnade på ytorna omkring eller kom i 
kontakt med resterande sträng. Detta är viktigt eftersom polymerlösningen lätt häftar sig fast 
på andra ytor eller i sig själv. Strängen som sprutas ut fick ligga 2 respektive 5 minuter i 
NaOH-badet. Efteråt lyftes de upp och läggs på plastfilm för att fixeras över natten. 
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Fig. 11 HAAKE II Minilab med anslutet koaguleringsbad 

	  

Kitosan	  upplösning	  

	  
Upplösning med syra undersöktes närmare på grund av kitosanfibers reaktionskänslighet i 
sura miljöer där de övergår från fast till flytande form. Eftersom kitosan är syrakänslig bör 
upplösning med ättiksyra inte ha signifikant påverkan på material som polyester och akryl. 
Dock har bomull en låg syra resistans samt att rayon enbart har en medelgod resistans mot 
syra (Kumar 2000; Hatch 1993). 

Ättiksyra är en vanlig kemikalie för upplösning av kitosan. Den används vid framtagning av 
spinningslösning och molekylviktsmätning. Molekylvikten för kitosan utförs bland många 
företag genom att först lösa upp 1% kitosan i 1% ättiksyralösning som sedan mäts, vikt skiljer 
sig beroende på grad av acetylering (Knaul & Creber 1997). Vidare samtal med Mikael 
Gällstedt från Innventia ledde till val av lösningskoncentrationer (1% och 2%) för upplösning 
av kitosanfibrer5. 

Två lösningar beredes: en med 99 ml destillerat vatten och 1 ml 100% ättiksyra; en med 98 ml 
destillerat vatten och 2 ml 100% ättiksyra (se Tabell 2). pH-värde på lösningarna mätes med 
en EUTECH INSTRUMENTS pH 510 pH-mätare och temperaturen på lösningarna noterades. 
Kitosanfibrer klipptes ner till 5 cm långa bitar, vägdes och lades ner i respektive lösning. En 
okulärobservation över lösningarna utförs, lösningarna sågs över en gång varje 10e minut. 

 

Tabell 2. Kitosan lösningsmedel. 
 Lösning 1 Lösning 2 
Ättiksyra 100% (ml) 1 2 
Destillerad H2O (ml) 99 98 
pH 2,92 2,69 
Temperatur (ºC) 21 21 
Provkropp (g) 0.021 0.024 
 

                                                 
 
5 Mikael Gällstedt. Innventia. Intervju den 28 april 2014 
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Fig. 12 Kitosanfiber 

 
Fig. 13 Lösning 1 efter 20 minuter 

 

 

Dragprov	  
	  
Maskin: Mesdan Lab; 

Pneumatiska klämmor med gummiklädda backar 
Mjukvara: TENSOLAB 
Inställning: Tensile strength of yarn traction 
 
Dragprovning av fibrerna genomfördes för att fastställa brottstyrkan och töjningen vid brott. 
Från de separata värdena för brottstyrka kalkyleras ett genomsnittsvärde. Brottsyrkan i 
Newton konverteras till gram-force och resultatet delas med fiberns dtex-värde för att få ut 
brottstyrkan i g/dtex.  

Procedur 

Den valda inställningen på mjukvaran mätte provbitarnas brottkraft och töjning vid brott. 
Avstånden mellan klämmorna sattes till 10 cm och maxtöjning sattes till 5 cm, eftersom inga 
tidigare försök visat en töjning över 50%. Kraften mättes i Newton (N) och töjningen mättes i 
millimeter. Testerna utfördes i standardatmosfär. Fibrerna var 7 dagar gamla efter spinning 
och hade förvarats i rumstemperatur innan dragprovning. Kitosan med fem respektive två 
minuters koaguleringstid användes i dragprovet, tre provbitar per variant av kitosanfiber 
utfördes. Fibergrovlek för kitosanfibrerna med fem minuters koaguleringstid är 3560 dtex och 
fibrerna med två minuters koaguleringstid har en grovlek på 2844 dtex. Fibergrovlek räknades 
ut genom att vägning av fem stycken 10 cm långa bitar av vardera kitosanfiber variant (se 
Bilaga 2). Från värdena beräknades ett genomsnittsvärde av de båda fibertyperna och 
multipliceras med 100.000 (g/10.000 m). Töjningslängd i mm divideras med ursprungslängd 
för att få en procentuell töjning.  
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Termogravimetrisk	  analys,	  TGA	  
 
Maskin: 

 
TGA Q 500 

Mjukvara: TA instrument explorer; TA universal analysis  
 
TGA utfördess för att hitta de temperaturer fibern genomgår större massförluster. Resultatet är 
intressant för att förstå vilka processer som kan användas för behandling av kitosanfibrer. 

Metoden utnyttjar temperaturförändringar så att fysikaliska förändringar och kemiska 
reaktioner sker i materialet. Provets vikt mäts under förloppet som en funktion av dess 
temperatur i en TG-kurva (Albertsson, Edlund & Odelius 2012).  

 

Procedur 

Kitosanfibern, medelvikt kitosan: 2 min koaguleringstid, klipptes ner till korta bitar, ca 3 mm; 
totalvikt för prov: 9,2370 mg. Bitarna fördes över till en metalldegel med handtag. 
Metalldegeln suspenderas i luften med en krok och fördes in i ugnen. Kvävegas pumpades in 
för avgasning. Genom TA instrument explorer programerades körningsschemat; 10ºC/min till 
600ºC. Efter testet påvisade provet en massförlust på 6,0872mg. 
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Resultat	  
 
Våtspinningsförsök av kitosan utförda hos Inneventia resulterade i följande resultat:  

Sats 1, sats 2  och sats 3 från Tabell 1 hade efter konditionering fortfarande fångad luft i 
polymerlösningen. Extruderingsförsök med Sats 1 gav omätbara resultat. Efter extrudering 
genom spinndysan kollapsade fibersträngens form hastigt i luftgapet mellan dysa och 
koaguleringsbad. Försök med sats 2 producerade de fibrer som används för resterande tester. 
Med sats 2 kunde man få intakta fibrer från dysa ner till koaguleringsbad. Längden på de 
längsta spunna fibrerna blev ca 25 cm efter fixering. Dag ett efter spinning når fibrerna direkt 
brott vid böjningsmoment.  

 

Fig. 14 Kitosanfibrer 

Andra studier har visat bättre mekaniska egenskaper än de noterade i denna studies 
labbmoment. De flesta uppmätta brottstyrkor hos kitosanfibrer ligger runt 2,2 g/dtex. Värden 
från de fibrer som torr- våtspanns i denna studie har brottstyrkor på 0,09 g/dtex och 0,13 
g/dtex. Fibrer som gav bättre mätningsvärden hade en koaguleringstid på 2 minuter medans 
den sämre hade exponerats 5 minuter i koaguleringsbadet vid spinningsprocessen. Grovlek på 
de spunna fibrerna var 2844 dtex för fibern med 2 minuters koaguleringstid och 3650 dtex för 
fibrerna med 5 minuters koaguleringstid. Provbit 6 från Tabell 3 visar en töjning som går över 
50%, inga liknanden värden har visats i de studier om kitosan som har studerats i denna 
studien. 
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Fig. 15 Från vänster: stapel 1,2,3: 5min 
koaguleringstid (3650 dtex); stapel 4,5,6: 2min 
koaguleringstid (2844 dtex) 

 
Fig. 16 Från vänster: stapel 1,2,3: 5min 
koaguleringstid (3650 dtex); stapel 4,5,6: 2min 
koaguleringstid (2844 dtex) 

 
 

Tabell 3. Dragprov.  
# provbit Koaguleringstid 

(min) 
Brottstyrka 
(N) 

Töjning (%) 

1 5 4,4 30 
2 5 2,5 18 
3 5 2 7 
4 2 3,2 20 
5 2 5 39 
6 2 3 >50 
 

Resultaten från TGA visade tre större massförluster vid uppvärmning av fibern: först runt 
91,56ºC med en massförlust på 9,68%, nästa vid 256,18ºC med en 33,96% uppnådd 
massförlust och slutligen vid 473,58ºC med 61,68% massförlust (se Fig. 17). 
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Fig. 17 TGA, Kitosan 2min koaguleringstid 

 

Försök vid upplösning av fibern med ättiksyra påvisade lovande resultat. Genom en 
okulärobservation över de båda lösningarna från Tabell 2 kunde en komplett upplösning av 
fibrerna noteras inom 40 minuter. Lösning 2 visade något snabbare upplösning än lösning 1.   

Data samlad från olika källor pekar på att vid konstruktion av en universalsytråd bör tråden ha 
ett spann mellan 27-35 tex. Konventionella sytrådar är ofta en sammantvinnad konstruktion 
av singel stapelgarn, antingen polyester eller också bomull. Det är även fördelsaktigt om 
stapelfibrerna som används vid stapelgarnsspinning har en längd mellan 4-6cm. Singelgarnen 
ska ha en snodd åt motsatthåll än slutkonstruktionen, sytrådar har vanligtvis en Z- snodd 
därför bör singelgarnen ha en S- snodd. TPM kan uppskattas ligga mellan 500-900. 
Friktionskoefficient för sytråden bör ligga mellan 0,33- 0,4. Töjningsandel innan brott ligger 
hos många universalsytrådar mellan 6,31- 18,59%, med en brottstyrka som stäcker sig mellan 
32,85-37,7 cN/tex. 
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Diskussion	  
 
I den studerade litteraturen framhålls kitosan som ett adekvat material för textilapplikationer. 
Men det framgår också att kitosan fortfarande är i ett utvecklingsstadium där många olika 
metoder har beprövats för att förstärka och förbättra fibrernas mekaniska egenskaper. 
Observerad skillnad mellan denna studie och andra studier är att de fibrer som spinns i denna 
har en mycket lägre uppmätt brottstyrka än vad tidigare studier visar.  Vilket möjligtvis kan 
härledas till de valda och exkluderade paratmetrarna för de olika stegen i torr- 
våtspinningsprocessen. Bland annat kan man anta de valda processparametrarna har lett till en 
fiber med ojämnare tvärsnitt och porösare struktur. Fibern var för sitt ändamål för grov, vilket 
kan hänvisas till använd spinndysa, tidigare studier har använt sig av spinndysor med 250 µm 
diameter och erhållit fibrer med en grovlek på 25,03 denier (Knaul, Hudson & Creber 1999). 

Under avsnittet kitosanlösning så skiljer sig valt recept av spinnlösning mot föregående recept 
av andra forskare. Tidigare forskning har valt att använda lägre andel ättiksyra vid blandning 
av spinnlösning eftersom värden över 2% kan leda till en utsaltningseffekt, vilket kan 
avstanna upplösningsfasen. Längre konditionering, lägre temperatur samt filtrering av 
spinningslösningar har resulterat i högre kristallinitet, större kristaller, bättre elasticitet, lägre 
fiber porositet och en mer cirkulär tvärsnitt. Längre tid i vakuumugnen till 0,1 atm resulterade 
i mer homogena lösningar utan fångad luft (Dresvyanina et al. 2012). Om man hade följt en 
mer liknande procedur hade det möjligtvis lett till en fiber med bättre ytstruktur. Andra 
parametrar som kan vara upphov till att fiberresultat skilde sig från tidigare observationer är 
koagulant och tid exponerad i koaguleringsbadet. East och Qin hittade samband där svagare 
koagulant ger starkare fibrer. Agboh och Qin beskriver också hur en långsammare 
koagulering kan ge fibern en mer homogen struktur med lägre porositet. Medans en hastig 
tenderar att leda till det motsatta. Möjligtvis hade fibrerna spunna i den här studien visat bättre 
resultat med en lägre koncentrerad koagulant och kortare exponeringstid i badet. 
Koaguleringstiden för torr- våtspinningen i denna studie var svår kontrollerade på grund av att 
nästan hela extruderingsprocessen var manuell där många moment gjordes för hand. 
Exempelvis leddes polymersträng från dysa till bad med en pincett som sedan förde vidare 
strängen i badet. Det kan ha bidragit till en större varians i de observerade resultaten. Sedan 
sköljdes heller inte fibrerna efter exponering i koaguleringsbadet, vilket kan ha lett till en 
förlängd koaguleringsfas. Under spinningsprocessen behandlades fibrerna ej med ett 
dragningsmoment på grund av maskinella komplikationer. Dragning utförs för att skapa en 
bättre orienteringsgrad hos fibrerna, vilket ofta leder till starkare fibrer. Föregående studier 
har inkluderat en dragningsfas, samt att El- Tahlawy och Hudson rapporterar i deras studie att 
en optimerad dragningsandel kan leda till en starkare fiber. Spekulationen är att viss del av 
den spunna fiberns resultat kan härledas från en avsaknad dragningsfas. Notin hänvisar i sin 
studie till vikten av jet- sträckningen i torr- våtspinning för fiberstyrka. Chung hittar samband 
med sänkt koaguleringshastighet och bättre orientering av fibern under fasen den går genom 
luftgapet. Luftgapet i denna studie var kort och sträckte sig inte mer än ett par centimeter 
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innan fibern nådde koaguleringsbadet. Spekulativt hade viss förbättring kunnat noteras om 
luftgapet varit längre.  

Den vanligaste töjningen hos kitosan innan brott brukar noteras till 10%. I dragprov utförd 
under avsnittet dragprov kan en töjning med hög varians noteras. Spekulation över resultat är 
att fibrerna är ojämna, bland annat så finns det en chans att grovheten skiljer sig för de 
specifika provbitar som används. Sedan är det troligt att fiberns orientering kan skilja sig i 
olika partier i och med avsaknaden av dragning. Slutligen går det inte utesluta att fel hos 
operatören kan ha lett till de noterade resultaten, exempelvis kan fibrerna vara felinstallerade 
mellan klämmorna.    

Kitosan har en uppmätt brottstyrka som delvis ligger inom rayons intervaller. Dock når fibern 
inte de högsta resultaten av rayon. I Agbohs och Qins studie är den starkaste fibern noterad till 
2,48 g/dtex, vilket motsvarar 24 cN/tex. De universalsytrådar som finns på marknaden idag 
har en brottstyrka omkring 35 cN/tex. Styrka är givetvis en fråga efter behov/syfte och kanske 
borde man se över vad ett vardagsplagg kräver mer än de krav dagens sytrådar har. Men vid 
behov av högre styrka skulle man möjligtvis kunna applicera en metod som utfördes under 
tidigt rayongarnsproduktion, då blandades olika singelgarn av varierande material för 
sammantvinning av garn.  Val av material berodde på de eftersökta egenskaperna. Samma 
metod skulle kunna appliceras på kitosan, till exempel två singelgarn av kitosan och en av 
polyester. Vid upplösning eller degradering av sytråden är polyestergarnen förmodligen 
intakta och en enkel mekaniskprocess skulle kunna tillämpas för att dra isär de olika 
textilierna. För ökat perspektiv så är rayon ett material som har över 100 års utveckling, 
medan kitosan är relativt ung i sin utveckling. Det första rayongarnet hade en grovlek på 150 
denier, men målet var 1-1,5 denier vilket motsvarar natursilke. Idag är det ett kommersiellt 
material och används ofta som substitut för silke (Leeming 1950).     

TGA utförd i denna studie bekräftar föregående resultat från Shafiq, där de noterat 
massförluster vid liknande temperaturer. Totalt noterades tre toppar (se Fig. 17), den första 
toppen som noteras (91,56ºC) i egen TGA kan med hög sannolikhet noteras till en 
avdunstning av vatten i fibern. Nästa topp som noteras sker vid 256,18ºC, här noterar Shafiq i 
sin studie en termisknedbrytning av kitosanet (Shafiq et al. 2014). Vad som möjligtvis sker 
där är att de kovalenta bindningarna mellan acetyl amin och glukos klyvs. Den sista toppen på 
473,58ºC har ej noterats i Shafiqs studie. Genom liknande forskning om termiskdegradering 
av soja PLA kan den sista toppen spekuleras vara en total nedbrytning av sackarid molekylen 
som börjar övergå till gasform (Nanda et al. 2007).  

Under avsnittet kemisksprättning nämns enzym som ett alternativ, i det stora perspektivet tror 
jag att det hade varit ett bättre alternativ än ättiksyra. Vilket baseras på dess selektivitet vid 
angrepp av material. Problematiken med att använda sig av ättiksyra för den kemiska 
sprättningen är att den också kan påverka cellulosabaserade material som inte har en så god 
resistans mot syror. Cellulosa är idag en polymer som det finns goda återvinningssystem för, 
stor andel av textilier som används baseras dessutom på cellulosa. Det gör cellulosa till en 
högprioriterad polymer att ta tillvara på. En potential fördel med ättiksyra är dess förmåga att 
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lösa upp fibern istället för att underlätta en nedbrytning som enzym. Teoretiskt så innebär det 
att kitosanet fortfarande är intakt i lösningsmedlet fast i en flytandefas. Med vidare utveckling 
av den kemiska sprättningsprocessen och behandling av lösningsmedlet skulle en återvinning 
av kitosanet bli en möjlighet.  

Slutsats	  
 
Kitosan är ett material inom utvecklingsstadium för en kommersiellapplicering. I denna studie 
blev de spunna fibrerna för grova och svaga för att appliceras till en sytrådskonstruktion. Två 
alternativ för kemisksprättning noterades, den ena ättiksyra och den andra kitosanase. 
Okulärstudie med ättiksyra visade en upplösning av fibern inom 40 minuter. Men genom 
föregående forskning anses enzymet kitosanase som det bättre alternativet för att uppfylla 
kravet att inte påverka materialet som ska sorteras för återvinning.  

Hos föregående studier om kitosan finns resultat med en max brottstyrka på 2,48 g/dtex vilket 
i jämförelse med andra material som ull och cellulosa acetat är ett OK resultat. Dock når den 
inte en brottstyrka på 32-37 cN/tex vilket har noterats hos universalsytrådar. Med de resultat 
som finns presenterad i föregående forskning lämpas kitosan inte för en universalsytråd i 
förhållande till dess mekaniska egenskaper. Men beroende på vilka krav som tråden ska 
tillämpas efter är det inte givet att en brottstyrka på 32-37 cN/tex krävs.  

	  
Förslag	  till	  fortsatt	  arbete	  
 
I denna studie tas ett flertal saker upp om kitosan, sytrådar och upplösning eller degradering 
processer. Vidare forskning kan vara intressant för utveckling av de rön som har presenterats i 
denna studie. Nedanstående punkter är några förslag på hur man kan fortsätta: 

• Vilka mekaniska krav som ställs på sytråd vid sömnad och användning av 
vardagskläder. 

• Katalysering med kitosanase: degraderingstid och kostnader för en 
industriellapplicering. 

• Stapelgarnsspinning med kitosanfibrer samt en observation över dess mekaniska 
egenskaper i stapelgarnsform.  

• Färgbarhet av kitosanfibrer; viktigt att kunna tillgodose olika färger om man ska 
använda sytråden till textila applikationer.  

• Vidare utveckling av koagulanter, dragning och spinningsprocesser. Exempelvis 
applicera tekniker och lösningar från etablerade våtspinnings- och 
gelspinningsprocesser som de för rayon och Dyneema®. 
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Chitosan dry wet spinning 
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Chitosan properties 
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Enzym chitosan 

Conventional sewing thread 

Industrial sewing thread 

Industry sewing thread 

Sewing thread properties 

Chitosan textile 

Chitosan DSC 

Chitosan TGA 

Chitosan yarn 

Chitin 

Biodegradable fiber  

Chitsan gel-spinning 
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Fibervägning; kitosan 
Provbit #  
 

5 min koagulering 
(g/10 cm) 

2 min koagulering 
(g/10 cm) 

1 0,0367 0,0154 
2 0,0343 0,0309 
3 0,0390 0,0316 
4 0,0389 0,0313 
5 0,0291 0,0330 
Bilaga 2 

 
 


