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Sammanfattning 

Det är känt att patienter som vistas i sjukhusmiljöer ibland drabbas av 

vårdrelaterade infektioner (VRI) till följd av dåliga hygienrutiner. VRI ses som ett 

stort problem då det ofta krävs en antibiotikakur för att patienten ska tillfriskna. 

Den stora användningen av antibiotika har orsakat en ökning av multiresistenta 

bakterier i vårt samhälle. En möjlig lösning på problemet skulle kunna vara 

användning av probiotika. Probiotika är en typ av godartade bakterier som kan 

användas för att slå ut oönskade bakterier som orsakar infektioner.  

I det pågående VINNOVA-finansierade projektet I-Tex  undersöks olika metoder 

att påföra probiotiska sporer på textiler av olika slag. Textilier är en typ av 

material som enkelt kan behandlas och därför blev syftet med detta arbete att 

foulardapplicera probiotiska bakteriesporer på ett textilt material.  

Laborativt arbete utfördes med målet att hitta lämpliga recept innehållande 

bakteriesporer som kunde överleva en foulardapplicering på textil. Prover 

analyserades där fokus lades på att bedöma egenskaperna mellan obehandlat tyg 

och foulardapplicerat tyg. Analysen utfördes också för att bedöma antalet levande 

bakteriesporer efter utförda behandlingar.  

Resultaten av arbetet visar på att det är möjligt att applicera bakteriesporer på en 

textil med hjälp av foulardering. De bakteriesporer som tillsatts klarar både 

foularderingprocessen samt den efterföljande höga temperatur som krävs vid 

härdning. Provning av materialet har även visat att bakteriesporer överlever de 

tvättprocesser som genomförts.  

 

 

Nyckelord: Probiotika, Bakteriesporer, Foulardering, Textil, Antibiotikaresistens 
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Abstract 

It is well known that patients staying in hospitals sometimes suffer from 

healthcare-associated infections (HAI) as a result of poor hygiene by the 

healthcare workers. HAI is seen as a major problem because antibiotic treatment 

often is required for the patient to recover. The widespread use of antibiotics has 

caused an increasing amount of multi resistant bacteria. One solution to face this  

problem may be probiotics. Probiotics is a kind of bacteria that is said to have 

beneficial properties. The bacillus spores who is a kind of probiotics can be used 

to knock out unwanted bacteria that cause infections, by competing with nutrition. 

Various methods that can be used in the future to apply probiotics on textiles are 

wxpolred in the ngoing VINNOVA-funded project I-tex. Textiles can be easily 

processed and therefore the aim of this work was to try coat probiotics with pad-

batching as method on a textile. 

Laboratory work was conducted with the goal to find suitable recipes containing 

bacterial spores that could survive a pad-batch coating on the fabric. Samples 

were analyzed where focus lied on assessing the characteristics of the untreated 

fabric compared to fabric that were coated with pad-batch as a method. The 

analysis was also conducted to assess the number of viable bacterial spores after 

different treatments. 

The results of the work show that it is possible to apply bacillus spores on a textile 

material using a pad-batch technique. The bacillus spores that were added in the 

samples could survive both the pad-batch process and the high temperature that 

were required in the curing step of the coating. Surviving bacterial spores were 

also found after subsequent repeated washing of the textile material. 

 

 

Keywords: Probiotics, Bacillus spores, Pad-batch, Textiles, Antimicrobial 

resistance 
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Sammanfattning populärversion 

På sjukhus och andra vårdinrättningar kan ibland de som söker vård utsättas för 

infektioner som kommer från att sjukhuspersonal och patienter slarvar med 

hygienen. De infektioner som orsakas av diverse bakterier i sjukhusmiljöer brukar 

kallas för sjukhussjuka men det korrekta begreppet är vårdrelaterade infektioner, 

VRI. För att få bukt med infektionerna måste oftast patienten ta en antibiotikakur. 

Hög Användning av antibiotika riskerar att öka spridningen av multiresistenta 

bakterier i samhället. För att minska antibiotikaanvändningen bedrivs omfattande 

forskning med syfteatt hitta alternativa metoder för minskning av vårdrelaterade 

infektioner hos patienter. I ett pågående forskningsprojekt undersöks möjligheten 

att slå ut onda bakterier med goda bakterier, även kallad probiotika. Probiotikan 

har inom ramen för projektet belagts på textil genom olika metoder.  

Syftet med detta arbete var att närmare undersöka foulardering som 

appliceringsmetod av probiotika, vilken är en vanlig apicaeringsmetod  inom 

textilbranschen. Då foulardering tidigare endast studerats sparsamt i detta 

sammanhang var detta ett naturligt val för studien. Foularderingen impregnerar 

tyget med en blandning bestående av probiotika och ett kommersiellt bindemedel. 

Bindemedlets uppgift är att binda probiotikan till tyget för att få dme att stanna 

kvar efter viss användning och tvätt. När foulardering av tyget var genomfört 

jämfördes  egenskaperna mot obehandlat tyg. En kontroll gjordes också för att se 

om bakterierna överlevt behandlingen, där temperaturvariationer och de 

kemikalier som används i processen skulle kunna göra probiotikan ineffektiv. 

Resultatet av de prover som producerats och testats visade att det är möjligt att 

applicera bakterier på en textil med hjälp av foulardering. Bakterierna överlevde 

både foularderingsprocessen samt efterföljande tvättester. 
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Förord 

Detta examensarbete är den sista och avslutande delen på Textilhögskolans 

textilingenjörsutbildning på 180 hp. Arbetet har till största delen utförts på 

Textilhögskolan i Borås med undantag på några dagar som spenderats på Swerea 

IVF där analys och utvärdering utförts av framställda prover.  

Under arbetets gång har både befintlig kunskap använts och ny erhållits. Mycket 

av den tidigare kunskap som använts har varit sådant som utbildningen gett mig. 

Den nya kunskapen består bland annat i djupare och mer ingående kunskap i fler 

provnings- och analysmetoder och textilt laborationsarbete. Framförallt har 

mycket ny kunskap erhålits inom medicinteknisk textil och hur den kan användas 

både nu och i framtiden. En stor lärdom har även hämtats genom att detta arbete 

utförts på egen hand, där krav funnits på självständigt arbete och att lära sig 

planera tiden på bästa sätt.  

Jag vill tacka alla medverkande parter som på ett eller annat sätt hjälp mig framåt 

i projektet och som bidragit till att jag i slutändan fått fram intressanta resultat. 

Framförallt vill jag tacka min handledare Philip Gillard från Swerea IVF som gav 

mig möjligheten att arbeta med I-texprojektet och gjort det möjligt för mig att 

utföra nödvändiga tester inom arbetet. 

Jag vill även tacka Felica Syrén har hjälp mig under hela projektet med att se till 

att min rapport hållit en tillräckligt hög standard och sett till att ämnet hållits inom 

sina ramar. Hon har även funnits till hjälp vid övriga frågor som uppkommit kring 

examensarbetet. Ytterligare en person som ska ha ett stort tack är Aysin Dural 

Erem som varit min kontaktperson i I-texprojektet. Hon har hjälpt mig med 

införskaffande av material och i genomförandet laborationer. Analyser har skett 

på Swerea IVF med hjälp av personal som varit mycket hjälpsamma. De har 

bidragit med sin kunskap under analyser så att metoder kunnat presenteras på 

bästa sätt. 

Borås, juni 2016 

 

 

Rebecka Landin
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1.Inledning 

I sjukhusmiljöer där patienter vistas under längre perioder kan de ibland drabbas 

av vårdrelaterade infektioner(VRI), även kallat för sjukhussjuka. VRI kan drabba 

en patient eller personal när besök, arbete eller behandling skett vid olika typer av 

vårdenheter. Problemet är stort och drabbar många människor varje år, där en allt 

för stor del av de insjuknade dör av infektionerna (Klevens, Edwards, Richards, 

Horan, Gaynes, Pollock & Cardo 2007 ; Murphy 2010; I-tex 2015). Spridningen 

av VRI har bland annat kunnat härledas till slarv av hygien bland personal där 

kläder byts för sällan och händer tvättas för dåligt.  Hygienbristen har medfört att 

medicintekniska produkter som slangar och katetrar emellanåt utsätts för bakterier 

som kan infektera patienter (Malmquist u.å.; I-tex 2015). Forskning har visat att 

problemet med VRI har förvärrats under senare år där antibiotikaresistensen blivit 

större och fler multiresistenta bakterier spridits.  

Upp mot  90 % av de ytor som patienter har i sin direkta närhet är textila material. 

Därför finns en förhoppning om att VRI kan minskas drastiskt om en bättre 

sjukhushygien skapas genom bland annat bättre rutiner vid tvättning och byte av 

textilier (I-tex 2015). 

En minskning av VRI skulle också vara möjlig genom olika behandlingar som 

verkar infektionshämmande. En speciell behandling av produkter och material 

skulle därför på sikt kunna minska spridningen av multiresistenta bakterier 

(Murphy 2010). Textilier är en typ av produkt som enkelt kan behandlas genom 

exempelvis impregnering, laminering eller beläggning. En väg att gå för att lösa 

problemet med VRI kan vara att belägga tyger med antingen en 

infektionshämmande produkt som ser till att inga bakterier kan fastna på ytan eller 

så kan oönskade bakterier som redan infunnit sig på tyget slås ut av goda 

bakterier. Goda bakterier som också kallas för probiotika (Gupta& Garg 2009) har 

länge varit kända men det är först på senare tid som försök utförts där probiotika 

integreras eller beläggs på olika material (Rodrigues et al. 2011; Gupta& Garg 

2009 ; Keen, Slater & Routh 2012). 

I det pågående projektet I-tex
1
 undersök miljömässigt hållbara metoder som i 

framtiden kan användas för att påföra probiotika på textiler av olika slag (I-tex 

2015). I- texprojektet har delats upp i mindre delar, där alla har och haft som syfte 

att se på lösningar att minska VRI på olika sätt. I utvalda delar av projektet var 

syftet att se djupare på möjligheter med att belägga, laminera och impregnera 

probiotika på textil. Utöver huvudsyftet att minska VRI har inriktningarna inom 

projektet haft en gemensam strävan att hitta ett miljömässigt hållbart alternativ. 

Kraven på ingående kemikalier i produkten har därför varit hårt satta och 

komponenter som ansetts vara skadliga för miljön har valts bort (I-tex 2015). 

Många inriktningar har redan testas inom projektet, men ännu har inga försök 

gjorts där probiotika i form av bakteriesporer testas att appliceras på textil med 

hjälp av foulardering.   

                                                 
1
 Ett innovationsprojekt som pågår mellan Aug 2014- Aug 2016, koordinerat av SP med Vinnova 

som finansiär och totalt 13 inblandade parter i både Sverige och Norge. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att applicera probiotiska bakteriesporer på en textil med 

hjälp av foulardering. Bakteriesporerna ska fästas på tyget med hjälp av på 

förhand bestämda bindemedel av polyuretan. Eftersom ett av målen med projektet 

är att hitta en miljömässigt hållbar produkt är kemikalier som användas på förhand 

bestämda. De bindemedel som valts ut har haft som krav att vara vattenlösliga och 

inte kunna orsaka några hälsorisker. Alla kemikalier som används måste även vara 

formaldehydfria.  

Den foulardapplicerade textilen ska arbetas fram med mål att på sikt kunna 

användas i sjukhusmiljöer för att minska VRI.  

En optimal foularderingsmetod ska därför tas fram där önskat resultat är att 

impregnerad textil uppvisar probiotiska egenskaper även efter ett bestämt antal 

tvättar. Bakteriernas överlevnad ska testas av SP Food and Bioscience, även 

enklare bakterietester kommer utföras på Högskolan i Borås. I tillägg ska den 

behandlade textilen erhålla samma eller högre hållbarhet som obehandlad textil 

gällande nötning. En väsentlig detalj är även de taktila egenskaperna hos tyget och 

därför testas komfort genom fuktupptagningsförmåga och flexibilitet. Jämförelser 

kommer göras mot obehandlade prover. 

1.3 Frågeställningar 

Primär frågeställning: 

 Är det möjligt att applicera bakteriesporer på en textil genom foulardering? 

Överlever bakteriesporerna de nödvändiga efterföljande processer som krävs? 

Sekundära frågeställningar: 

o Hur ska ett recept som består av bindemedel av polyuretan och 

bakterielösning framställas där tillräckligt låg viskositet erhålls så att 

foulardering är möjlig ,där ett homogent och jämt resultat återges?  

o Vilken är den lägsta härdningstemperaturen som kan användas för att 

appliceringen ska kvarstå och bakterier överleva en tvätt i 60°C?  

1.4 Inriktning och avgränsningar  

Utefter projektets syfte och frågeställningar som satts, bestämdes den inriktning 

som skulle gälla under projektet med tillhörande avgränsningar. 

o Endast en typ av väv och en typ av probiotisk lösning används under 

arbetet. 

o Enbart formaldehydfria kemikalier får användas. 

o Bindemedel ska vara vattenlösliga och ska kategoriseras som ofarliga. 
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o Applicering utförs endast genom foulardering. 

o Behandlad textil ska klara att torkas i 80°C och fortfarande kunna visa att 

de probiotiska sporerna överlever. 

o Den behandlade textilen ska kunna tvättas upprepade gånger i minst 60°C 

utan att beläggningen försvinner och fortfarande kunna visa att de 

probiotiska sporerna överlever. 

o Det får inte uppstå några färgskiftningar på grund av applicering. 

o Den behandlade textilen ska uppvisa samma eller bättre resultat vid 

nöthärdighetstest. 

o Den behandlade textilen ska ha tillräckligt hög komfort gällande 

fukttransport och styvhet. 
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2. Teoretisk referensram 

Efter den teoretiska referensram som uppsattes krävdes studier av facklitteratur 

för att förstå problemet och kunna gå vidare i projektet. Teori som faller inom 

projektets referensram presenters i följande underrubriker.  

2.1 Probiotika och antibiotika 

På grund av sporers höga överlevnadsförmåga i olika miljöer har det som en del 

av I-texprojektet beslutats om att utvärdera möjligheten att använda probiotiska 

bakteriesporer i textiler till förmån för en på sikt minskad antibiotikaanvändning 

(I-tex 2015). 

Bakterier delas ofta in efter vilken typ av cellvägg de har samt vilket pH de trivs 

bäst i och kan vara antingen grampositiva eller gramnegativa. Skillnaden mellan 

de två typerna är hur uppbyggnaden av cellväggarna ser ut. En del grampositiva 

bakterier kan bilda en variant av bakteriesporer. Sporer är ett mycket 

motståndskraftigt stadieav bakterier som kan överleva allt från kokning, 

uttorkning till kyla och olika kemikalieappliceringar. Bakteriesporer har till och 

med en förmåga att kunna ligga inaktiva i tusentals år för att på bara någon timma 

vakna till liv och bli aktiva igen. (Pedersen u.å.) Bakteriesporer definieras som en 

typ av könslösa, encelliga mikroskopiska fortplantningskroppar och är egentligen 

ett stadium som bakterien utvecklat för att ha större överlevnadschans och 

spridningsmöjlighet i svåra förhållanden (Olsson, Cedhagen &Pedersen u.å.). 

Bakterier i sig har ingen sexuell fortplanting utan använder sig istället av 

konjugation, transformation eller transduktion
2
 för att blanda in ny arvsmassa 

som kan öka överlevnadschanserna. Proceduren kan gå fort och i värsta fall kan 

en variant av en bakterie på enstaka timmar skapa en för människan oönskad 

antibiotikaresistens (Pedersen u.å.). Vetenskapens värld (2016) nämner att den typ 

av fortplanting som sker hos bakterierna också bidrar till att sjukdomar som länge 

varit kända för människan och som tidigare kunnats botas med antibiotika inom 

en snar framtid kan bli obotliga med den typ av antibiotika vi har idag.  

Termen probiotisk användes för första gången 1965 för att beskriva substanser 

som med hjälp av varandra stimulerar tillväxten. Det fastlades tidigt att probiotika 

kunde påverka magens tarmflora på ett positivt sätt. De nyttiga bakterierna finns i 

otaligt många sammansättningar och det finns ett antal krav för att baketerier ska 

få kallas probiotiska. Generellt ska probiotika bland annat anses som ofarliga och 

säkra bakterier och kunna överleva i svåra förhållanden där både låga och höga 

pH förekommer (Gupta & Garg 2009). 

En probiotika definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som levande 

organismer som har gynnsamma effekter på hälsan. Anledningen till att probiotika 

blivit omtalat mycket på senare tid är på grund av att den sägs kunna reducera 

                                                 
2
 En typ av genöverföring där bakterien använder sig av olika metoder för att få i sig näring. 

Genöverföringen via näringsupptagningen resulterar i att DNA styckas och ny arvsmassa skapas.  
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förekomsten av de bakterier som orsakar en del infektioner i människans kropp 

(Gupta & Garg 2009). Utöver reduceringen av vissa bakterier sägs probiotika 

också kunna lindra laktosintolerans (Nationalencyklopedin u.å.) och minska 

problem vid IBS. En del forskning har till och med kunnat hitta samband mellan 

minskad cancerrisk och probiotika, dock krävs mer liknande resultat inom 

området för att helt kunna bevisa probiotikans betydelse i sammanhanget (Gupta 

& Garg 2009).  

Bakterier som idag har stor utbredning på sjukhus och andra vårdinrättningar är i 

grund och botten inte farliga för en frisk människa. Problemen uppkommer först 

då patienter som ligger inne för vård redan har ett nedsatt immunförsvar blir 

utsatta för bakterier, vilket kan orsaka VRI (Pedersen u.å. ; Murphy 2010). 

Kroppen klarar i de fallen inte av att ta hand om bakterierna och en 

antibiotikabehandling krävs därför för att bli av med infektionen som bildats. En 

ökad antibiotikaanvändning bidrar i sin tur till större mängd multiresistenta 

bakterier vilket bör ses som allvarligt (Norrby & Malmquist u.å.). Många åtgärder 

har vidtagits på vårdinrättningar i försök att minska antibiotikaanvändningen, där 

bland annat högre hygienkrav bland personal och vårdtagare införts (Randén u.å.). 

Forskning kring hur antibiotikaanvändningen kan minska har fått fart i framförallt 

matindustribranschen och inkapsling av probiotika är ett spår som håller på att 

utredas och som gett goda resultat med de testade varianterna. Inkapsling av 

probiotika har enligt författarna Keen, Slater& Routh (2012) ett brett 

användningsområde inom medicinbranschen. I de försök som gjorts har 

inkapslingen testas för att försöka få ner probiotika till magen utan att de dör på 

vägen ner på grund av magens ogästvänliga miljö. Inkapslingen av bakterierna ska 

alltså skydda bakterierna på vägen ner till magen och väl på plats ska de utföra sin 

uppgift att slå ut de skadliga bakterierna. Metoden som utvecklats visade på goda 

resultat och artikeln ger en tydlig indikation på att bakteriesporer klarar svåra 

förhållanden när de är inkapslade i olika typer av ämnen. 

Kunskapen kring probiotikans överlevnad i inkapslad form kan vara betydande 

när utvecklingsarbete kring applicering av probiotika på textil ska utföras.  

2.2 Foulardapplicering med polyuretanbindemedel  

Polyuretan sägs ofta vara en av den mest mångsidiga polymererna gällande 

gällande variation i kemisk struktur och egenskaper. Beroende på strukturen kan 

användningsområdena för polyuretanpolymerer skilja mycket, allt ifrån en 

härdplast och elaster till termoplast och skummande produkter. På grund av att 

polymerkedjorna skapas via en stegvis polymerisation så kan olika kombinationer 

av monomerer och oigomerer i kedjan skapa olika egenskaper. De spridda 

variationerna i strukturen av polymerens kedja gör att det i många fall inte går att 

bestämma en specifik smältpunkt (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 

Polyuretans utbredda applikationer gör den till en mycket populär 

beläggningskemikalie som anses vara relativt enkel att använda om jämförelser 

görs med t ex pvc som också är en vanligt förekommande polymer i textila 

beläggningar (Rehnby 2010). 

Polyuretans egenskaper som bindemedel kan ändras beroende på 

användningsområde och önskemål. En vanlig skillnad i egenskap är olika mjukhet 
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och flexibilitet. Beroende på polymerkedjans uppbyggnad kan även affinitet till 

fibern skilja sig åt emellan olika typer och en mjuk polyuretanpasta har ofta hög 

affinitet till fibern och vice versa. En del polyuretanbindemedel levereras i 

flytande form och istället för att beläggas så används de som impregnering av 

textilen. Mjukheten och viskositeten kan vara avgörande i bestämmandet av den 

temperatur som krävs för härdning (Tanatex Chemicals u.å.). 

Bindemedel som används vid applicering på textil delas normalt in i  naturliga, 

artificiella eller syntetiska typer där polyuretan är exempel på en syntetisk variant 

(Bellini, Bonetti, Franzetti, Rosace & Vago 2006). Vid diverse behandlingar av 

textiler kan grundegenskaperna hos textilen ändras beroende på sammansättning 

och ingående komponenter, därför är det viktigt att rätt bindemedel används till 

rätt typ av applicering. För enbart polyuretan finns det ett stort antal olika 

sammansättningar som svarar  för olika slutegenskaper hos behandlad textil 

(Tanatex Chemicals u.å.). Utöver bindemedlens unika egenskaper spelar själva 

beredningsmetoden stor roll för slutresultatet. Olika fibertyper spelar också in i 

valet av appliceringsmetod. Fibertypen bestämmer dessutom vilka typer av 

förbehandlingar som krävs för önskvärt resultat (Bellini, Bonetti, Franzetti, 

Rosace & Vago 2006). 

 

 

Figur 1. Schematisk bild på en enkel foulardmaskin 

Den idag vanligaste metoden som används vid applicering på textil är fouladering. 

Metoden går ut på att en uppspänd textil förs ner i ett bad där valda kemikalier är 

tillsatta i rätt mängd. Textilen som förs ner i badet blir helt indränkt av 

bindemedlet och är vid det laget blött och mättat med kemikalier. Därför pressas 

det indränkta tyget direkt efter impregnering mellan två valsar så att överbliven 

vätska leds bort. Trycket som tyget utsätts för mellan valsarna kan variera och 

även valsarna kan ibland bestå av olika material eller ytbeläggningar, även om 

valsar av stål är absolut vanligaste. Valsarna och tråget för kemikaliebadet 

kommer i många olika varianter och kan anpassas efter hur länge textilen ska 

uppehålla sig i kemikaliebadet samt hur mycket som ska pressas ut efter 

impregneringen. En modell över en enkel och vanligt förekommande 

foulardmaskin visas i figur 1. 
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När foulardering genomförts måste torkning och härdning ske för att den kemiska 

reaktionen mellan fibrer och kemikalier ska bli fullständig. Rätt temperatur under 

rätt tid är avgörande för om ett bra resultat ska uppnås och parametrarna kan skilja 

mycket beroende på väv och ingående bindemedel. Om för låg temperatur 

används kan beläggningen riskera att få sämre fäste på textilen, medan en hög 

temperatur i värsta fall kan orsaka att tyget blir styvt eller förlorar styrka. (Rehnby 

2010) I Industriella foulardmaskinger kan torkning och härdning ske i en sluten 

process direkt efter foulardering. Processen är också vanlig som ett 

efterkommande steg där tyget fästs i en spannram och utsätts för värme under 

bestämd temperatur och tid. Foulardering är en snabb och smidig metod som 

lämpar sig för många olika typer av textiler och behandlingar och som i de flesta 

fall leder till ett jämnt impregneringsresultat (Bellini, Bonetti, Franzetti, Rosace & 

Vago 2006; Rehnby 2010). 

2.3 Utvärdering och analysmetoder 

För att kunna analysera och utvärdera de resultat som uppkommit under arbetet 

kan ett antal metoder användas där fokus är att ta reda hur hållbart materialet är i 

gällande nötningshärdighet och tvättning. Olika analysmetoder kan också ge svar 

på hur komforten förändras före och efter en foulardapplicering.  

2.3.1 Tvätthärdighetstest 

För att bedöma hållbarheten efter utförd applicering kan tvätthärdighet testas. 

Tvättningen kan också ge svar på om probiotiska sporer klarar upprepad 

temperaturvariation tillsammans med mekanisk bearbetning i vått tillstånd. 

Tvättning utförs normalt enligt standarden SS-EN ISO 6330 i en kalibrerad 

standardtvättmaskin. Standarden beskriver utförligt vilka typer av maskiner som 

är godkända att använda vid tvättning, vilken typ av tvättmedel och hur stor andel 

tvättmedel och tyg som skall användas vid respektive tvättprogram. Metoden är 

användbar vid olika typer av bedömning av textil.  

Som en enklare analys för att utreda textilers möjligheter att tvättas och för att se 

om grundegenskaperna bevaras, kan en förenklad metod användas där en sk 

Gyrowashmaskin används. En Gyrowashmaskin används vanligen vid 

färghärdighetstester på textiler enligt standard SS-EN ISO 105C06. Eftersom 

maskinen är väl lämpad för små provkroppar kan testmetoden emellertid 

modifieras och användas vid utvärdering av textil på andra sätt. Maskinen består 

av ett antal stålbehållare som fästets i en roterande ställning som till hälften är 

under vatten. Vattnet värms upp till önskad temperatur och behållarna cirkulerar 

genom vattnet under en på förhand bestämd tid. Maskinen skapar mekanisk 

bearbetning genom små stålkulor som tillsätts i olika mängd och påminner om  

den bearbetning som hushållstvättmaskinen ger upphov till. Antalet stålkulor och 

vattenmängd som tillsätts i behållarna bestäms normalt utefter vald standard.  
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2.3.2 Martindale 

Som ytterligare analys kring textilers hållbarhet kan en martindalemaskin 

användas. Bedömningen sker genom att textilens härdighet mot nötning testas. 

Testet kan visa på hur mycket tyget klarar innan fibrer brister och om textilen 

riskerar att bildar noppor vid bearbetning. Ett nöthärdighetstest kan utföras där det 

finns mål att göra en första bedömning för att se om beläggningen klarar olika typ 

av mekanisk  påfrestning. Analys kan göras på olika sätt men oftast görs det 

genom att bedöma materialets benägenhet att tappa fibrer samt hur mycket det 

luddar eller nopprar. Martindalemaskinen består undertill av ett antal ytor som 

täcks med ett bestämt material. För att få en hård nötning kan sandpapper 

användas, vid lättare nötning används standardiserad ullväv eller material av 

samma typ som ska testas. Provkroppar som ska testas stansas ut och fästes i 

behållare som gnider mot tyget enligt ett bestämt rotationsmönster. En 

väldefinierad vikt läggs normalt på provkroppen för att öka belastningen och 

snabba på testresultaten. Hur stor vikt som bör användas kan bestämmas med 

hjälp av standardmetoden som används. Bedömning kan ske efter valfritt antal 

varv men riktlinjer kan fås från standarden.  

2.3.3 TGA - Termogravimetrisk analys 

En TGA är en typ av analys som utförs med hjälp av en mycket känslig våg och 

värme. Med hjälp av analysen kan en bedömning kring ingående beståndsdelar i 

ett polymert material göras. Testet utförs genom att ett litet uppmätt prov sätt i en 

behållare och värms upp med en konstant hastighet i ett förvalt 

temperaturprogram. Utefter som värmen höjs kommer olika beståndsdelar att 

förbrännas, förångas eller brytas ned och den mycket känsliga vågen kommer 

registrera vid vilken temperatur som vikten minskar på grund av detta. 

Viktminskning mäts med andra ord som en funktion av temperaturen. Ur 

mätningen och den kurva som bildas i datorprogrammet kan slutsatser dras om 

vilka ämnen som sönderfaller eller förbränns utefter vid vilken temperatur det 

sker, kurvan påminner om en nedåtgående trappa med olika stora platåer beroende 

på sönderfall, se figur 2. Om provets vikt inte går ner till noll efter 

temperaturcykeln så tyder det på att det finns vissa restämnen kvar som är 

oorganiska eller vissa typer av fyllnadsmaterial kan ha använts i provet. Proverna 

som används vid mätningen väger oftast mindre än 10 mg och en mycket känslig 

våg behövs därför redan innan själva analysen kan börja.  

 

Figur 2. Exempelkurva över hur resultat från TGA kan se ut 
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2.3.4 Kontaktvinkelmätning 

Efter en del appliceringar eller behandlingar kan ytegenskaperna hos en textil 

förändras. En kontaktvinkelmätning kan utföras för att ta reda på hur 

ytspänningen för en specifik vätska är på specifikt material. Mätningen svarar då 

på hur hydrofil eller hydrofob textilen är. Om inga värden går att få fram under 

analysen kan resultaten istället användas som underlag vid bedömning om hur 

snabbt droppen väter ytan på respektive textil. Om ett ämne väter en yta snabbt 

kan det tyda på bra fukttransport vilken kan vara önskvärt i sammanhang där 

textilen ska befinna sig nära kroppen. 

Vid analys används en kamera som filmar live när en liten droppe vatten släpps 

ned på ytan som ska testas. Storleken på droppen är på förhand bestämd. Vinkeln 

som uppstår mellan tygets plana yta och droppens radie är resultatet av 

mätningen. En yta anses vara hydrofob om vinkel överstiger 90°. Under 90° kallas 

materialet för hydrofilt och vätskan väter normalt ytan som testas (Holmberg, 

Jönsson, Kronberg& Lindman 2004). 

2.3.5 SEM, Scanning Electron Microscopy 

Elektronmikroskopering kan underlätta bestämmandet av hur en yta på ett 

material ser ut. Analysen kan med fördel användas för att bedöma om en 

applicering är homogen och jämn, samt hur fibrer i textilen kan ha påverkats efter 

behandling. Analysen kan också via ett EDS-spectra visa andelen av olika 

ingående grundämnen. Det är därför möjligt att bedöma om det finns 

bakteriesporer på ytan eftersom de till stor del består av grundämnet fosfor
3
. 

Ett SEM-mikroskop använder sig av elektroner för att visa och förstora önskat 

objekt, istället för ljus som används vid traditionella mikroskop. När elektroner 

används blir möjligheterna större när det gället uppförstoring. SEM-mikroskopet 

fungerar enkelt förklarat genom att elektroner med hög energi skjuts ut mot den 

yta som ska analyseras. Beroende på hur stor energi som återstår när 

elektronstrålen reflekterats och återvänder samt vilket håll den skjuts tillbaka åt, 

kan mikroskopet räkna ut hur ytan se ut. Det innebär att när en bild projekteras i 

ett SEM-mikroskop är det inte en direkt förstoring som ses, utan egentligen är det 

elektronernas uppmätta energiskillnad och riktning som framställt en bild. 

Mikroskopet har gjort det möjligt att kunna förstora objekt upp till flera tusen 

gånger sin ordinarie storlek (Nordén &Thölén 1997). 

                                                 
3
 Kunskapen kring fosforhalten i bakterier gavs på förhand av extern handledare Philip Gillgard, 

PhD, Manager Product testing Swerea IVF, den 19 maj 2016. 
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3. Metod och material 

Kapitlet metod och material presenterar den arbetsgång som följts under arbetet 

samt de material som använts. Arbetet startades upp med en litteratursökning och 

övergick senare till ingående laborationer där målet var att hitta lämpliga recept 

och metoder för foulardapplicering av prover. Till sist utfördes en analys och 

utvärdering av de prover som framställts under projektet. Under analysen lades 

fokus på att kunna göra en rättvis bedömning kring hur egenskaperna hade ändrats 

mellan obehandlat tyg jämfört med foulardapplicerat tyg. Analysen utfördes också 

för att bedöma antalet levande bakteriesporer efter foulardapplicering och 

efterföljande steg.  

3.1 Litteratursökning 

Under starten på arbetet erhölls mycket användbar litteratur från insatta personer 

på Textilhögskolan i Borås. Vidaresökning har dock varit nödvändig där fokus 

varit att definiera uttryck, ord och förklaring på processer under tiden litteraturen 

gåtts igenom. För definiering av ord har Wikipedia och Nationalencyklopedin 

använts. Efterhand när mer kunskap tillkommit om specifik inriktning har vidare 

sökningar gjorts efter mer detaljerade artiklar med specifika områden. Vid 

sökning har i första hand databasen Summon använts. Sökord som varit vanligt 

förekommande är: probiotics, textiles, healthcare associated infections, hai, 

coating och bacillus spores. Flest resultat hittades på sökningar med probiotics 

men mycket valdes bort på grund av dålig relevans och gamla publikationer. En 

del undantag gjordes där konkret fakta behövdes, då publiceringsdatum ej hade 

relevant betydelse. Probiotics och textiles i samma sökning inga relevanta träffar. 

Sökning fokuserades på orden probiotics och bacillus spores där nyare 

publiceringar gjorts, vilket ledde till några relevanta artklar.  Sökning efter 

vetenskapliga artiklar utfördes enbart på engelska.  

När laborationer påbörjats och fortgick krävdes viss information kring ingående 

kemikalier som användes vid receptframtagning och nödvändig information 

hämtades i första hand från leverantörers säkerhetsdatablad och tekniska 

beskrivning för specifik kemikalie. Vid beskrivning av metoder som använts har i 

första hand standarder legat som grund men i vissa fall har en muntlig förklaring 

getts av personal på Swerea IVF. Mycket av den kurslitteratur som ingått i 

textilingenjörsutbildningens 3-åriga program har använts under hela arbetet. 

3.2 Källkritik 

I de fall där Wikipedia använts som kunskapskälla har fakta enbart använts om 

den varit möjlig att styrkas med källhänvisningar som varit spårbara från 

respektive sida. Sökningar där databaser använts har i de flesta fall begränsats till  

peer review- och vetenskapliga publikationer, men övriga publikationer 

förekommer om annan relevant information ej hittats. En kontroll av antal 
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citeringar har gjorts i utvalda fall. Information kring de kemikalier som används är 

tagen ifrån produktsäkerhetsdatablad och anses därför vara en tillförlitlig källa.  

3.3 Statistiska metoder 

I de fall där jämförelser mellan prover varit nödvändigt har i enstaka fall ett 

medelvärde tagit fram för att underlätta vid analys. Där många olika viktresultat 

presenteras har omvandling till procent beräknats för att få förståelse för hur 

mycket olika prover skils åt beroende på metod. På grund av begränsat material 

till analys har ibland enbart en uppskattning utförts på enstaka prover, de krav 

som standarder satt om antalet provkroppar har därför frångåtts. Där fler prover 

inte kunnat användas har heller inte variationen eller standardavvikelse kunnat 

bestämmas. Provers resultat som framkommit bör ses som en antydan till svar 

istället för slutligt resultat. 

3.4 Material 

Väven som behandlas under arbetet är tillverkad av FOV Fabrics AB och består 

av 100 % polyester. I varp -och väftled förekommer kolfiberinslag på jämna 

avstånd för ökad styrka, se tabell 1. Bindningen på väven är en kypertbindning 

med formel K2/2. 

Tabell 1. Information kring inslagstäthet och övriga specifikationer av väv. 

Kvadratmetervikt 145 g/m
2
 

Varpinslag 55/cm, kolfiber på varje 25:e inslag 

Väftinslag 40/cm. kolfiber på varje 23:e inslag 

Garnspinning Ingen eller mycket liten.  

 

        

        

        

    
 

Figur 3. Vävbindning. 

De kemikalier som använts vid receptframtagning består av bindemedel, 

reologimodifierare, vatten, tvärbindare och probiotika. 

De tre polyuretanbaserade polymererna som används i recepten är Performax 

16297 G (Diazo AB), Permax 232™ och slutligen Tubicoat TCT (Bezema AG). 

Permax 232™ tillverkas av Lubrizol och beskrivs vara ett polymerbaserat 

bindemedel med hög förmåga att släppa igenom fukt och ånga (HMVT, High 

Moisture Vapor transmission). Bindemedlet är termoplastiskt och tvärbindande 

och ska enligt tillverkaren inte orsaka att behandlad  textil  gulnar. Både Permax 

232™ och Tubicoat TCT har många användningsområden och beroende på 

önskad slutkonstruktion kan medlen användas till allt ifrån knivrakling, 

skumbeläggningar och transfertryck till lättare impregneringar genom 
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foulardering eller spraybehandling. Tubicoat TCT beskrivs ha en något högre 

styvhet efter härdning än Både Permax 232™. De bindemedel som använts är inte 

klassificerade som hälsofarliga och är stabila vid rumstemperatur. Optimal 

härdningstemperatur för de olika bindemedlen varierar mellan 150-160 °C och en 

tid mellan 2-3 minuter.  

Två reologimodifierare har använts, Borchi® Gel L 75 N och Borchi Gel 0434, 

vilka kan tillsättas i ett bindemedel för att ändra den slutliga reologin. Både 

Borchi® Gel L 75 N och Borchi Gel 0434 är polyuretanbaserade och lämpar sig 

därför bra tillsammans med bindemedel av samma polymer. Reologimodifierarna 

är vattenlösliga och kan därför användas i en vattenutspädd blandning. Ämnena 

sägs inte bidra till att textiler gulnar vid eller efter foulardapplicering. 

Rekommenderade användningsområden är bland annat tillammans med 

polyuretanbindemedel där härdning senare sker med varmluft eller i ugn.  

Tana®Biotic DC från Tanatex Chemicals var den aktiva subsansen som användes 

vid laborationer och består bakteriesporer i en vattenburen lösning. Enligt 

tillverkarna är det en naturlig lösning som är tillverkad för att fungera vid 

applicering på textiler. Tana®Biotic DC blandades enbart in i de recept där 

foulardering bedömdes vara möjlig. För ytterligare härdighet av behandlade 

prover tillsattes i senare skede en tvärbindare utan formaldehyd med namnet SYL-

OFF® 7682-000 i utvalda recept. En tvärbindare används för att öka härdighet på 

appliceringen och textil genom att en kemisk reaktion sammanbinder flera 

polymerkedjor till varandra vilket i sin tur kan ge ett mer hållbart resultat. I de fall 

utspädning av recept varit nödvändigt för att få önskad viskositet har vatten 

använts. Under den process där recept blandades utan bakterieinnehåll användes 

vanligt kranvatten. I de recept där Tana®Biotic DC tillsatts användes destillerat 

vatten, framtaget genom en Milli-Q® vattenreningsmaskin från Merck Millipore. 

3.5 Laboration 

Till en början klipptes provbitar ut ur textilen som förklaras under 3.4 Material 

med måtten 25(väft) x 50 (varp) cm. Storleken bestämdes utefter att de skulle 

passa i foulardmaskinen och att den behandlade väven skulle räcka till kommande 

analys och utvärdering av egenskaper. Behandlade prover skulle även räcka till 

extern analys för att se bakteriernas spridning och överlevnad, vilket skedde på SP 

Food and Bioscience (Partner i projekt I-Tex). Bitarna klipptes för hand och 

vägdes, därefter numrerades de och döptes efter den ordning de klipptes från 1-13.  

Utöver de 13 stora provbitar som klippts till, förbereddes även 7 stycken mindre 

provbitar som användes under den första processen med receptframtagning och 

testfoulardering. Bitarnas storlek var ca 10(väft) x 30(varp) cm och numrerades 

och döptes 1s-7s (små).  Småbitarna användes för att kunna bedöma att foularden 

var rätt inställd innan slutgiltiga prover kördes. De småprover som fått godkänt 

resultat sparades för att vid behov användas som extra material under utvärdering 

och analys. 

Innan Tana®Biotic DC kunde tillsättas i färdigt recept behövde vätskan 

förberedas genom en ordentlig omrörning med en magnetomrörare av märket 

Heidolph MR 3000 i minst 30 minuter och 200 varv/min. Alla recept som 
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förberetts och skulle användas till foulardering rördes också om och blandades 

upp mot 30 minuter med hjälp av en Heidolph MR 3000 eller en  Heidolph RZR 

2020 beroende på volymen av receptet. Blandningen fortgick till dess att en 

visuellt homogen blandning uppnåtts. 

3.5.1 Receptframtagning 

Olika recept arbetades fram där viskositeten justerades med hjälp av vatten och 

olika andel bakterielösning. Beläggningsprocessen påbörjades först när rätt 

viskositet var funnen. Recept 1-3 användes inte under foularderingsprocessen. 

Recept 4, se tabell 2, ökades proportionellt till totalt 600 gram innan foulardering. 

Volymen justerades på ett antal recept innan blandning utfördes. Se tabell 2 för 

specifik mängd och av respektive ämne på övriga recept.   

I recept fram till nr 6 användes bindemedel av typen Performax 16297 G, 

resterande innehöll Permax 232™ med undantag för recept 12 som hade Tubicoat 

TCT som bindemedel. Recept 10 och 11 innehöll utöver tidigare nämnda 

ingredienser också en tvärbindare med namnet SYL-OFF® 7682-000. 
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Tabell 2. Receptinnehåll och specifika mängder kemikalier som använts vid framtagning av recept 

4-12.  

 

Recept 

nr (R) 

Provbit 

(B) 

Bindem

edel 

Reologi

modifier

are 

Tana®B

iotic DC 

Vatten Övrigt Omrörn

ing 

4 2,6 Performa

x 16297 

G,14g 

Borchi 

Gel L 75 

N ,1g 

- 20ml  500/min,    

5 min 

5 3,5 Performa

x 16297 

G,160g 

Borchi 

Gel L 75 

N ,12g 

45ml 228 ml  500/min,    

5 min 

6 1,7 Performa

x 16297 

G,42g 

Borchi 

Gel L 75 

N ,3g 

135ml  60ml  500/min,    

5 min 

7  5s Permax 

232, 14g 

Borchi 

Gel L 75 

N, 1g 

- 20ml  500/min,    

5 min 

8  4,9 Permax 

232, 14g 

Borchi 

Gel L 75 

N, 1g 

4,5ml 15,5ml  500/min,    

5 min 

9  8,10 Permax 

232, 14g 

Borchi 

Gel L 75 

N, 1g 

45ml -  500/min,    

5 min 

10 11 Permax 

232, 14 

g 

Borchi 

Gel L 75 

N, 1g 

45ml  - SYL-

OFF® 

7682-

000 1,5g 

300/min,    

40 min 

11 12 Permax 

232, 14 

g 

Borchi 

Gel L 75 

N, 1g 

45ml - SYL-

OFF® 

7682-

000 2,5g 

300/min,    

40 min 

12 13 Tubicoat 

TCT 

- 20ml 20ml - 300/min,    

40 min 
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3.5.2 Foulardering- och torkningsprocess 

En bedömning av  upptagning av kemikalier i väven och hur mycket vätska som 

avdunstat utfördes genom att alla provbitar vägdes före beläggning, efter 

beläggning innan torkning och efter torkning. De provbitar som härdats i högre 

temperatur vägdes i ett första skede även efter härdning. Appliceringen  av väv 

gjordes i en foulardmaskin där ett tryck på 14,7 bar mellan valsarna tillämpades 

med en hastighet på 2m/min. Bitar impregnerades för hand i glasbehållare innan 

foulardering utfördes.  

Impregneringen torkades i ugn i 80 °C på prov B1-B7 under 4 minuter. Prov 

B8,B9 och B10 torkades i ugn under 7 minuter . Efter torkning togs prover ut och 

hängdes upp för avkylning i minst 5 minuter innan de vägdes. Provbit 9 och 10 

klipptes i tre lika stora bitar och härdades i ugn på tre olika temperatur efter 

torkning som ett ytterligare steg. Provbit 11-13 härdades i två olika temperaturer. 

Alla provers specifika torknings- och härdningstemperaturer kan utläsas i bilaga 

1, där provbitar är namngivna efter vilket recept (R) och vilken provbit (B) som 

använts. I de fall där samma provbit är tillklippt och härdad i olika temperaturer 

finns ytterligare numrering (1-3) i namnet.  

3.5  Utvärdering och analys 

För att kunna bedöma resultatet av framställda prover av utvalda recept som visat 

mest lovande resultat utfördes ett antal analyser. Med hjälp av tvätt, nötning, 

böjstyvhetstest, TGA och kontaktvinkelmätning analyserades och utvärderades 

prover. Utvärdering och analys utfördes i största grad på Swerea IVF med 

undantag för tvättning i Gyrowash och extern bakterieanalys, vilka utfördes vid 

Textilhögskolan. Bakteriers överlevnad på väven före och efter olika tester 

utfördes första hand på SP Food and Bioscience i Göteborg. 

3.5.1 Tvätt 

Prover som var ämnade för analys och utvärdering av tvätthärdighet och simulerat 

åldrande var i första tvättningsprocessen i storleken 4 x10 cm. Tvättning i 

Textilhögskolans lokaler  utfördes i en Gyrowash med inspiration från standarden 

SS-EN ISO 105C06.  

Enligt standarden placerades 25 stålkulor i behållare tillhörande 

Gyrowashmaskinen med 50 ml vätska bestående av tvättmedel och vatten.  

Tvättmedelsmängden var bestämd enligt standaren till 4 gram/ liter vatten. 

Provbitar märktes upp innan de stoppades ner i avsedda behållare tillhörande 

maskinen. Tvättningen pågick under 30 minuter i 60 °C. Tvättning på prover 

utfördes en och fem gånger. Mellan varje tvättning sköljdes bitarna ordentligt i ca 

40 °C vatten och torkades sedan i torkskåp i 15 min på 60 °C. 

Under senare tvättprocesser användes en storlek av 5 x 10 cm på provbitar och 

antalet stålkulor som tillsattes i tvättbehållarna minskades till 10 stycken. 

Tvättemperatur och tid i Gyrowaskmaskinen förblev oförändrad.  
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Alla provbitarna utvärderas mot varandra efter tvättning där vikt kontrollerades. 

Minst 3 provbitar av respektive behandlat tyg användes vid tvättning. Under  

tvättprocesser i Gyrowash tillsattes ett referensprov av obehandlad textil. 

Som ett sista steg i analys och utvärdering av tvätthärdighet och simulerat 

åldrande utfördes tvättning i 60°C i godkända tvättmaskiner för provning enligt 

standard SS-EN ISO 6330. Enligt standarden användes maskintyp A och 

tvättmedelstyp 3. Tvättprogrammet ställdes in för en normal hushållstvätt i 60 °C 

där 20 gram tvättmedel men namn ECEA användes till 13 liter vatten. Utöver 

provbitar fylldes tvättmaskinen med fyllnadsmaterial av polyester tills en totalvikt 

på 2 kg uppmättes. 

Provbitarna (R11B12-1, R11B12-2 och R9B10-3) klipptes till 10x10 cm och 

kantades i symaskin. Tvättningen utfördes fem gånger där bitarna vägdes före 

tvättning, efter en tvätt samt efter fem tvättar. Mellan varje tvätt torkades 

provbitarna i torkskåp vid maximalt 50 °C under 10 minuter.  

Viktskillnaden mellan otvättade och tvättade bitar dokumenterades och jämfördes 

med de viktresultat som erhållits efter tvättning i Gyrowash.  

För att ta reda på hur stor viktandel som försvunnit efter tvätt gjordes en 

jämförelse mot otvättade bitar. Först räknades ett värde ut på ur stor andel av 

vikten som var ren applicering. När appliceringens vikt var uträknad drogs 

viktförlusten i procent bort från ursprunglig appliceringsvikt. Värdet som 

framkommit visade på andelen applicering som fanns kvar efter tvätt. Formel 

enligt: X - Y =Z 

X = Vikt på applicering efter torkning ,%, enligt tabell 3 

Y = Procentuell viktförlust efter 5 tvättar, %, enligt tabell 4 

Z = Andel applicering som finns kvar efter tvätt, % 

3.5.2 Nötning 

Nöthärdighetstest utfördes i Martindalemaskin med inspiration från standarderna 

SS-EN ISO 12947-1/AC och SS-EN ISO 12945-2. 

Behandlade prover med namn R9B10-3, R11B12-1 samt R11B12-2 samt 

obehandlad väv, stansades ut enligt SS-EN ISO 12947-1/AC. Belastning om 9 

kPa användes på prover och provkroppar testades mot ullväv.  

Testet utfördes i steg om 1000, 5000 och 10000 varv. Mellan de olika varvtalen 

bedömdes provernas luddighet i ljusskåp och graderades på en skala från 1-5 där 5 

utgör lägst mängd ludd. En andra visuell bedömning gjordes i mikroskop, där 

provernas ytskikt jämfördes mot prover som ej utsatts för bearbetning. Proverna 

kommenterades där olikheter kunde uppfattas.  



17 

3.5.3 Böjstyvhetstest 

Böjstyvhetstest har utförts enligt standarden SS-EN ISO 9073-7 med undantaget 

att testet enbart repeterades två gånger istället för sex gånger, vilketstandarden 

kräver.  

Två prover stansades ut i vardera väft och varpled i storleken 25 x 2,5 cm från 

R9B10-3 och obehandlad textil. På grund av liten kvarvarande mängd testmaterial 

fick R9B10-3 representera alla belagda prover under böjstyvhetstest. 

Tester utfördes på både rätsida och avigsida och alla värden dokumenterades. En 

mall som på förhand var inställd för beräkning av medelvärde av böjlängden 

(overall mean bending length [cm]) och flexibiliteten (flexural rigidity [per unit 

width]) användes. Beräkningsformler hämtades ifrån standarden SS-EN ISO 

9073-7. Låga värden motsvarar en mer flexibel, mjuk och komfortabel produkt. 

Resultaten som framkom utvärderades gentemot varandra och skillnaden mellan 

materialen utreddes.  

3.5.4 TGA - Termogravimetrisk metod 

Termogravimetrisk metod utfördes på METTLER Toledo, TGA/DSC 1, med 

mjukvaran STAR
e 
system.  

Ett prov hettades stegvis upp från 50°C till 550°C med 20 °C/min i en 

kvävgasatmosfär. När provet värmts till 550°C låg det isotermt i 15 minuter och 

kvävgasatmosfären byttes till en luftatmosfär. Därefter fortsatte temperaturen att 

stiga till totalt 900 °C med en ökning om 20 °C/min i luftatmosfären.  

Vikten på prover som värms var under 10 mg vilket mättes upp på förhand och 

registrerades i programmet. Två identiska tester utfördes på varje provbit, totalt 4 

testresultat togs fram. Provbit R11B12-2 registrerades i mjukvaran med en vikt på 

5,4mg (prov 1) och 4,25 mg (prov2). R9B10-3 hade en vikt på 6,41 mg (prov a) 

och 3,67mg (prov b) innan mätning påbörjades.  

3.5.5 Kontaktvinkelmätning 

Kontaktvinkelmätningar utfördes där KRÜSS Mobile Surface Analyser 

tillsammans med mjukvaran KRÜSS, Advance drop shape användes. Mätningen 

utfördes på 7 olika provbitar.  

Testet genomfördes genom att en 1 µl vattendroppe släpptes på ytans rätsida och 

vinkel på droppen mättes efter 0,5 sekund. Mätningen upprepades minst fem 

gånger per prov. Om fler mätningar krävdes så togs medelvärdet fram av de fem 

resultat som legat närmst varandra. Genom mjukvaran kunde export till excel 

göras med resultat av vinklar på både höger och vänser sida om projicerad droppe. 

Alla resultaten exporterades med undantag av resultat av mätning på obehandlad 

och otvättad provbit som ej sparats. Ett medelvärdet av höger och vänster vinkel 

användes vid beräkning av totalt medelvärde.  
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3.5.6 SEM, Scanning Electron Microscopy 

En SEM-analys utfördes på Swerea IVF av kunnig och insatt personal. Det hade 

på förhand bestämts vilka bilder som skulle tas av proverna samt vad som skulle 

sökas efter på textilprovernas ytor. Testet projicerade bilder på provbitarna 

R11B12-1 , R11B12-2, R9B10-3 och  slutligen tvättad R11B12-2.  

Analysen undersökte om bakteriesporerna kunde urskiljas på tygytan samt om 

appliceringen på proverna uppvisade ett jämnt och homogent resultat.  

Utöver de bilder som togs skapades ett EDS-spectra som visade på andelen 

ingående grundämnen analyserad yta bestod av. Med hjälp av resulterade grafer 

var det möjligt att ta reda på hur stor andel fosfor som fanns på ytan. Alla 

grundämnen undersöktes men fokus låg på att analysera fosforhalten.  

Bilder togs på provbitarna i uppförstoringen ×100 och ×1000, de analyserades 

därefter  mot varandra för att en jämförelse skulle vara möjlig att utföra. Utefter 

de bilder som projicerats och de EDS-spectra som skapats kunde en första 

bedömning utföras i hänseende till ytans homogenitet samt andel fosfor.  

3.5.7 Analys av bakterietillväxt 

För att bedöma antalet överlevande bakteriesporer efter applicering av väv gjordes 

enklare analyser av bakterietillväxt. Analys av bakterietillväxt utfördes i första 

hand på SP Food and Bioscience.  

Provbitar som skulle analyseras klipptes till 5x5cm. Därefter värmebehandlades 

de i 75°C under en timma för att avdöda andra mikroorganismer som eventuellt 

kontaminerat tyget. Provbitarna placerades i petriskål med TSA (Trypton Soja 

Agar). Därefter gjöts proverna över med en TTC-agar. När agarn stelnat 

inkuberades petriskålarna i 30°C i upptill tre dygn.  

I ett första skede sändes provbit R9B8 som var otvättad och ohärdad in för analys 

av bakterietillväxt. Efterhand sändes otvättade provbitar med namn R10B11-1, 

R11B12-1 samt tvättad R11B12-1 och R9B10-3. 

Bakterietest utfördes också med hjälp av 3M petrifilm. Proceduren är i det 

närmaste lik med undantag att ingen petriskål användes. Prover fick istället gro på 

en film där 1 ml destillerat och kokat vatten tillsattes till provet. Tester med 3M 

petrifilm utfördes på Högskolan i Borås och på Swerera IVF. De prover som 

testats på 3M petrifilm är R11B12-1, R11B12-2 och R9B10-3. 

De resultat som framkommit analyserades visuellt med hjälp av färgbedömning. 

Prover som hade levande bakterier skulle bli röda och kunde därför enkelt 

uppfattas visuellt.  
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4. Resultat 

Resultat som är baserade på projektets metod och material presenteras och följer 

samma ordning. Val som gjorts under arbetet motiveras och presenteras. 

4.1 Receptframtagning 

Recept 1 bedömdes ha för hög viskositet för  foulardering. Vatten tillsattes därför 

med 7 ml i recept 2 och en viss sänkning av viskositeten kunde uppfattas.  

Det tredje receptet utfördes med samma blandningsförhållande som i recept 1 och 

2 men med reologimodifieraren Borchi Gel 0434 istället för Borchi Gel L 75 N. 

Slutresultatet uppvisade ingen visuell skillnad i viskositet och homogenitet 

jämfört mot recept 2. På grund av den obetydliga skillnaden i både viskositet och 

homogenitet valdes Borchi Gel 0434 bort och vidare försök avgränsades till 

användning av enbart Borchi Gel L 75 N som reologimodifierare.  

Vid 4:e receptet tillsattes 20 gram vatten, vilket krävde en kraftigare omrörning 

för att få en homogen lösning. Efter 5 minuter i magnetomrörare på 500/min 

erhölls en homogen dispersion med visuellt godkänd  viskositet. Resultatet bidrog 

till att beslut togs om att  kommande recept borde innehålla en större andel vätska. 

Recept nummer 5 och 6 innehöll 4,5 ml respektive 45 ml Tana®Biotic DC som är 

en vattenburen probiotisk bakterielösning, därför antogs den bidra till en lägre  

viskositet på lösningen, vilket är önskvärt för foulardering. Recept 7 visade goda 

resultat trots att Permax323™ med okänd  viskositet använts. Fortsatta recept 

gjordes därför med Permax 323™ som bindemedel. I recept 8 tillsattes en liten del 

vatten och bakterielösning, goda resultat gällande en visuellt jämn applicering 

uppvisades.  

När recept 9 blandades användes en högre andel probiotisk bakterielösning och 

något extra vatten ansågs därför inte behövas. Recept 9 gav bäst resultat jämfört 

med recept 1-8,  med en visuellt jämn applicering utan några färgskiftningar eller 

övriga felaktigheter i skiktet. Recept 9 användes därför som grundrecept i 

fortsättningen. Trots tillsatta kemikalier i recept 10-11 bedömdes viskositeten vara 

oförändrad. Recept 12 bereddes något annorlunda än övriga recept . Ett nytt 

bindemedel, med ett nytt receptförhållande användes, , där viktresultat och synligt 

resultat påminde mycket om recept 9 men med en viss antydan till gulning i 

färgen efter torkning av applicerat skikt.  

4.2 Foulardering, torkning och härdning 

Alla olika prover vägdes före applicering, efter applicering och efter torkning. 

Resultaten visade en del blandade värden, vilka kan ses överskådligt i tabell 3. 

Från tabellen kan det utläsas att den procentuella upptagningen av 

kemikalieblandningen är ganska konstant med undantag för recept R4, R5 och R6 

som har något högre värden på viktökningen efter foulardering. Den procentuellt 

högre viktökningen för R4 och R5 är bestående även efter torkning på medan R6 
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efter torkning har fått den lägsta procentuella viktökningen. Viktskillnaderna visar 

på att vatten som tillsatts har förångats under torkningsprocessen. De recept som 

inte har haft något eller endast en liten mängd tillsatt vatten, uppvisade en mer 

konstant vikt före och efter torkning.  

Provbitarnas vikt före och efter härdning vid olika temperaturer kan ses i bilaga 4. 

I bilaga 4 kan ytterligare information fås kring det faktum att vikten ej ändras i 

större grad efter härdning jämfört med ursprunglig vikt för vissa av proverna. 

Resultatet från viktjämförelser pekar mot att temperaturen inte har någon större 

betydelse för vikten före och efter härdning då den procentuell minskningen 

uppgår till max 0,6 %. De ämnen som fanns i väven innan härdning finns med 

största sannolikhet kvar efter härdning. Ingen direkt skillnad kunde heller 

uppfattas när taktil bedömning gjordes på prover som härdats vid oika 

temperaturer. Eftersom viktskillnaden hos provbitarna före och efter härdning var 

små,  bedömdes de inte ha någon relevant betydelse förvidare analyser. Beslut 

togs därför att vägning ej skulle  ske före och efter härdning på fortsatta prover 

inför analys.  

Viktresultat och procentuell viktökning efter appliceringar på de testbitar som 

gjordes parallellt med namn 1s-7s kan ses i bilaga 2. 

Tabell 3. Information om vikt före, under och efter foulardering av textil. Den procentuella 

viktförändringen mellan obehandlade och behandlade provbitar visas också. 

Recept 

(R) 

Provbit 

(B) 

Torrvikt Våtvikt 

efter  

foularder

ing 

Procentu

ell 

viktöknin

g efter 

foularder

ing,% 

Vikt efter  

torkning 

Viktandel 

på 

appliceri

ng efter 

torkning 

,% 

6 1 18,20 32,89 44,7 19,94 8,7 

4 2 15,42 32,29 52,3 20,87 26,1 

5 3 12,49 26,82 53,5 20,57 39,3 

8 4 18,48 31,24 40,8 20,63 10,4 

5 5 14,71 26,18 43,8 20,94 29,8 

4 6 15,19 33,03 54,0 21,16 28,2 

6 7 16,63 32,92 49,5 17,92 7,2 

9 8 18,50 31,16 40,6 20,20 8,4 

8 9 18,36 30,81 40,4 20,44 10,2 

9 10 18,33 31,69 42,2 20,25 9,5 

10 11 17,32 30,78 43,7 20,27 14,5 

11 12 16,99 30,27 43,8 20,23 16,0 

12 13 17,63 31,52 44,1 20,24 12,9 
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4.3 Utvärdering och analys 

Resultat av de tester som utförts med hjälp av tvätt, nötning och böjstyvhetstest, 

TGA, kontaktvinkelmätning och SEM-analys presenteras i underrubriker.  

4.3.1 Resultat tvätt 

Första omgången tvättning utfördes parallellt med receptframtagningsprocessen 

och därför var det enbart R8B4 och R9B8 som tvättades. Efter tvättning och 

ursköljning genomförts visade det sig genom vägning att appliceringen i det 

närmaste försvunnit från textilen. Resultaten från vägning före och efter tvätt på 

prover återfinns i bilaga 3.  

En beräkning visar att viktförlusten på tvättade bitar jämfört med otvättade 

uppgick till max 2% på de som härdats vid högsta temperatur, närmare bestämt 

150 °C , se Bilaga 5. Resultatet innebar att ett beslut togs om att de följande 

appliceringarna skulle utföras vid en härdningstemperatur av minst 150 °C. 

Undantag från detta gjordes för recept som framtagits med syfte att testa 

egenskaperna hos tvärbindaren. 

Även provbitar  innehållande tvärbindare  i receptet utvärderades med avseende 

tvätt, se figur 4 för resultat i stapeldiagram. Bilaga 6 och bilaga 7 visar på att en 

härdning i högre temperatur gav en lägre viktminskning efter tvätt. Härdning i 

150°C ger i alla tre fall lägre viktförlust efter tvätt. R12B13 är det recept som 

tappat minst av beläggningen både vid 120°C °C och 150°C. R10B11 och 

R11B12 uppvisar mycket lika resultat när medelvärdet används för jämförelse.   

  

Figur 4. T.v. Stapeldiagram över den viktförändring som visades efter 1 tvättning på provbitar 

med namn R10B11-2, R11B12-2 och R12B13-2 som härdats i 120°C. T.h. Stapeldiagram över den 

viktförändring som visades efter 1 tvättning på provbitar med namn R10B11-1, R11B12-1 och 

R12B13-1 som härdats i 150°C. 

Efter testtvättning i Gyrowash utförts gjordes en upprepad tvättning i Gyrowash 

på R9B10-3, där fler provbitar som utsatts för samma behandling och tvättning 

användes. Liknande resultat gavs med skillnaden att viktförlusten blev 

procentuellt sett högre än den varit under testtvättningen, översiktligt resultat ses i 

figur 6. Resultatet pekade fortfarande på att mycket av appliceringen fanns kvar, 

se bilaga 8.  
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Figur 5. T.v. Stapeldiagram över den viktförändring som visades efter 1 tvättning på provbitar 

med namn R9B10. T.h. Stapeldiagram över den viktförändring som visades efter 5 tvättar på 

provbitar med namn R9B10 

Resultaten visar att en tvätt i hushållsmaskin jämfört med tvätt i Gyrowash ger 

högre viktförlust. Den provbit som tappat mest av foulardappliceringen när 

hushållstvätt utförts är R9B10-3, R11B12-2 tappade minst. När jämförande görs 

av vikten på ursprunglig appliceringsvikt, se tabell 3, är det endast 1,9 procent av 

vikten på R9B10-3 som är ren applicering på textilen efter tvätt. Taktilt bedömdes 

R9B10-3 likväl ha tillräckligt stor appliceringsmängd kvar. R11B12-2 som tappat 

minst applicering består enligt uträkning av 13,2 % ren applicering på textilen 

efter tvättningen.  

Tabell 4. Resultat över viktskillnad mellan otvättade och tvättade provbitar R11B12-1, R11B12-2 

och R8B10-3 som tvättats i hushållstvättmaskin. 

Namn Vikt före 

tvätt, g 

Vikt efter 1 

tvätt, g 

Procentuell 

viktförlust 

efter 1 

tvätt, % 

Vikt efter 5 

tvätt, g 

Procentuell 

viktförlust 

efter 5 

tvättar, % 

R11B12-1 1,70 1,64 3,8 1,61 5,4 

R11B12-2 1,68 1,65 1,8 1,63 2,8 

R9B10-3 1,72 1,62 6,1 1,59 7,6 

 

4.3.2 Resultat av nötningshärdighet 

Resultat av det första nötningshärdighetstestet som utförts med inspiration från 

standard SS-EN ISO 12945-2 och SS-EN ISO 12947-1/AC visade på att den 

applicering som klarat bearbetningen bäst var R9B10-3. Obehandlad väv 

uppvisade klart sämst resultat med stor luddighet. Visuell bedömning i mikroskop 

visade på att nästintill alla fibrer var intakta i de tre behandlade proverna. I 

obehandlad väv fanns fibrer som gått av på ytan , väven hade också blivit något 

mer skadad på ytan. Se resultat från visuell bedömning i ljusskåp och 

mikroskopering i tabell 5.  
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Tabell 5. Resultat av nöthärdighetstest på provkroppar R9B10-3, R11B12-1, R11B12-2 samt 

obehandlad väv. 

Bedömning 

efter: 

1000 varv 5000 varv 10000 varv Kommentar från 

mikroskopering 

R9B10-3 5 5 5 Knappt ingen 

synlig inverkan 

R11B12-1 4-5 4-5 4-5 Fåtal fibrer på ytan 

R11B12-2 4-5 4-5 4-5 Fåtal fibrer på ytan 

Obehandlad 

väv 

4-5 4-5 4 Viss luddighet och 

störst antal fibrer 

på ytan 

 

4.3.3 Böjstyvhetstest 

Testresultaten visar att obehandlad textil i varpled har en överhängslängd på 2,76 

cm i medeltal, medan R9B10,3 har en överhängslängd på 5,83 cm. 

Flexibilitetsvärdet [per unit width], ligger i medel på 0,4 för obehandlad väv och 

3,8 för R9B10,3. Totala medelvärdet på böjning per längdenhet för obehandlad 

väv är 1,38 cm och för  R9B10 2,91 cm.  

I väftled är flexibiliteten större för både obehandlad väv och R9B10. 

Överhängslängd är för obehandlad väv 3,5 cm och 7,6 cm för RB10. Flexibiliteten 

skiljer sig stort där obehandlad väv har ett värde på 0,8 medan R9B10 uppgår till 

8,6. Den totala böjningen per längdenhet hos obehandlad väv uppgår till 1,8 cm 

jämfört med 3,8cm hos R9B10. 

Resultatet visar på en tydlig skillnad där R9B10 är betydligt styvare och mindre 

flexibel än obehandlad väv. Resultaten visar även att både obehandlad väv och 

R9B10 är styvare och mindre flexibel i väftled jämfört med varpled. Se bilaga 11 

och bilaga 12 för ytterligare information. 

4.3.4 TGA - Termogravimetrisk analys 

TGA ger likvärdiga resultat för R11B12,1 och R9B10,3, vilket indikerar att de har 

en liknande sammansättning. Polymererna från både polyesterväven och 

polyuretanbindemedlet förbränns under samma temperaturintervall, vilket märks 

av att kurvorna är nästintill identiska under hela förbränningsförloppet. Från det 

faktum att kurvorna ej skiljer sig åt kan det sägas att den tvärbindare som tillsatts i 

R11B12,1 ej påverkar sammansättningen i någon märkbar grad. Förbränningen 

som sker efter 550 °C är ämnen som påverkats av luftatmosfären. De kvarvarande 

4-5 procenten som ej förbränts består av oorganiska ämnen som aska. Det går inte 

att säga var i processen bakteriesporerna förbränns. För en tydligare bild se bilaga 

9. 
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Figur 6. Resultat av TGA på provbit R11B12-1 (1-2) och R9B10-3 (a-b) 

4.3.5 Kontaktvinkelmätning 

Det är ett dynamiskt förlopp som mäts vid kontaktvinkelmätningen då tid som 

mätningen sker är satt till 0,5 sekunder. Det är möjligt att se en kontaktvinkel vid 

den uppsatta tiden, men droppen absorberas direkt efteråt. 

Kontaktvinkelmätningen uppvisade spridda resultat under mätningen både på 

mätning av samma provbit och mellan de olika provbitarna. Större delen av 

mätningarna har uteslutits då inga resultat kunnat inhämtas. Den snabba 

absorptionen visar på att alla ytor som analyserats är hydrofila, där behandlade 

prover uppvisade en snabbare vätning av ytan än obehandlade. Resultatet betyder 

att ytterligare analys av kontaktvinkel inte varit nödvändig. De dokumenterade 

resultaten exporterade från programmet kan ses i bilaga 10. 

På provbitar numrerade 3,5,6 och 7 i kontaktvinkelmätningen kunde tillräckligt 

många resultat inhämtas för att ett medelvärde kunde räknas fram vid 0,5 

sekunder. Bilaga 13 visar en översikt på alla mätvärden som framkommit vid 0,5 

sekunder där resultat hämtats in och dokumenterats.  
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Figur 7. Bilden är tagen vid 0,5 sekunder och mätningen  är utförd på obehandlat och otvättat tyg. 

Bilden visar ett test där droppen lyckades stanna tillräckligt länge för att mätning av kontaktvinkel 

var möjlig. Direkt efter bilden togs absorberades droppen vilket upplyser om att det är en hydrofil 

yta.  
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4.3.6 SEM, Scanning Electron Microscopy 

Analysen med SEM visade på att ytan som behandlats uppvisade ett homogent 

resultat, appliceringen var jämnt applicerad på alla analyserade prover. Metoden 

kunde däremot inte användas för att bedöma antalet levande bakterier men kunde 

ge en indikation om andelen fosfor, som visas i figur 9. Övriga grundämnens 

fördelning på ett EDS- spektra där prover analyserats mot varandra tillsammans 

med ett referensprov ses i bilaga 14. 

 

Figur 8. Bilden visar andelen fosfor, samt hur jämnt fördelat ämnet är på ytan av prov 1 (R11B12-

2), där en jämn färgprojektion visar på en homogen yta. 

Förstoringarna (se figur 10- figur 13) visar på att fibrerna inte påverkats av 

behandlingen i större grad än att en slätare yta uppstått genom att bindemedlet 

hållit ner lösa fibrer. Prov 4 har något fler lösa fibrer på ytan som uppkommit 

under den mekaniska bearbetningen från tvättprocessen.  

Figur 10 visar på förstoring ×100 av prov 1-4. Det EDS- spektra som kunde visas 

efter analysen visade på att det fanns bakteriesporer på ytan i prov 1-3 eftersom 

det fanns fosfor på ytan av proverna, se figur 14. Utöver syre och kol som väven 

och bindemedlet till största delen är uppbyggd av fanns ytterligare grundämnen i 

behandlade prover (1-3), såsom kisel (Si), natrium (Na), magnesium (Mg), 

aluminium (Al) och klor (Cl).  

Prov 4 som var härdat i 120°C och tvättat fem gånger uppvisade låga eller inga 

halter av fosfor eller övriga grundämnen som funnits i appliceringen. Provet såg 

också renare ut på ytan under visuell bedömning.  
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Både vid uppförstoring av ×100 och ×1000 kunde en större andel ojämnheter på 

ytan uppfattas på prov 3 jämfört med prov 1,2 och 4, samt referensprov.   

 

Figur 9. Uppförstoring x100 av ytan på prov 1-4 sett från vänstra övre hörnet. 

 

Figur 10. Uppförstoring x100 av ytan på obehandlat referensprov. 
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Figur 11. Uppförstoring x1000 av ytan på prov 1-4 sett från vänstra övre hörnet.. 

 

Figur 12. Uppförstoring x1000 av ytan på obehandlat referensprov. 
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Figur 13. Inzoomad bild på EDS- spektra över de  grundämnen som funnits i prov 1-4. 

4.3.7 Resultat av bakterietillväxt 

Det första testet som analyserades var en otvättad och ohärdad provbit med namn 

R9B8. Resultatet visade att det fanns bakterier i provet, mycket troligt från 

probiotiska sporer då materialet först värmebehandlats för att undvika bidrag från 

andra bakterier..  

Den senare analysen som SP Food and Bioscience utförde visade att bakterier 

fanns i alla analyserade prover men med stor variation i antal. 

R10B11 visade på liknande resultat som R8R9, samtidigt som R11B12 hade 

mycket sämre bakterietillväxt trots lika parametrar i övrigt, se figur 15.  

 

Figur 14. Andel bakterier som finns kvar i proverna R10B11, R11B12 och R9B8 (vänster till 

höger). Presenterade prover är enbart torkade i 80°C, ingen härdning har utförts på dessa prover.  
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R11B12-1-1 hade stor bakterietillväxt då provet hade en tydlig röd färg, vilket 

visade på att bakteriesporerna klarat att utvecklas till bakterier efter både en 

härdningstemperatur på 150 °C och en omgång tvättning i 60°C i Gyrowash. 

R9B10-3-5 har även den härdats i 150 °C, men tvättats fem gånger istället för en 

gång med samma parametrar. Resultatet visar på att bakteriesporerna klarat att 

utvecklas till bakterier, men i en mindre skala då provet inte var lika rött som 

föregående prov.  

Resultaten från de bakterieanalyser som gjorts på 3M petrifilm visade på att 

rödheten var svår att bedöma mellan de olika proverna. Därför kunde ingen 

noggrann jämförelse utföras mellan de tre prover som använts vid intern 

bakterieanalys. Proverna ansågs inte tillräckligt tillförlitliga att använda vid slutlig 

bedömning och därför användes de heller inte vid bedömning av bakterietillväxt. 

Se bilaga 15 för bild tagen på prov R11B12-1, R11B12-2 och R9B10-3.  

 

Figur 15. Andel bakterier som finns kvar i prover R11B12-1-1 och R9B10-3-5. R11B12-1-1 har 

torkats i 80°C och efteråt härdats i 150°C, samt tvättats en gång i Gyrowash. R9B10-3-5 har 

likaså torkats och härdats med samma parametrar, men tvättats fem gånger i en GyroWash i 

60°C.  
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5. Diskussion 

Då syftet med arbetet var att testa applicera bakteriesporer på en textil med hjälp 

av foulardering, behandlar detta kapitel de frågor och funderingar som dykt upp 

under processen. Diskussionen är indelad  i underrubriker för att enklare kunna 

processen från de första laborationerna och kringliggande funderingar, till de 

frågor som dykt upp under slutligt analysskede. Till sist återfinns en diskussion 

kring bakteriesporernas överlevnad och möjlighet till användning i framtida 

sjukhusmiljöer, där målet var att på sikt kunna minska de vårdrelaterade 

infektionerna i sjukvården.   

5.1 Receptframtagning 

Före applicering av textil kunde utföras behövdes ett recept tas fram som stod för 

önskade egenskaper där krav var att beläggning kunde ske med foulardmaskin. 

Receptet behövde samtidigt ha tillräckligt hög viskositet så att bakterierna kunde 

fördelas jämnt i blandningen. Under den första receptframtagningsprocessen 

användes bindemedlet Performax 16297 G. Bindemedlet valdes då det var känt på 

förhand och fanns tillgängligt på Textilhögskolan i Boås.  

Under den senare delen av receptframtagningsprocessen byttes Performax 16297 

G mot Permax 232. Anledningen till bytet berodde på att ny information 

uppkommit kring att Performax 16297 G inte längre tillverkas och därför skulle 

resultat som uppkommit inte kunna återskapas till fullo i framtiden. Bindemedlets 

bäst föredatum var också passerat och risken fanns därför att egenskaperna på 

kemikalien inte längre stämde överens med vad som utlovades enligt tillverkarna. 

Enligt Lubrizol (2013) hade Permax 323 liknande egenskaper som Performax 

16297 G och testades därför som nytt bindemedel för resterande recept.  Ingen 

skillnad i viskositet kunde uppvisas och därför beslutades det att Permax 323 

skulle användas i vidare recept utan någon ändring i förhållanden i receptet.  

5.2 Foulardering, torkning och härdning 

Det recept som uppvisade bäst resultat efter torkning och härdning gällande en 

jämn och homogen applicering var recept 8-11. Recept 8 hade blandats med lägre 

andel bakterielösning och en andel vatten. Det beslutades dock att fokus skulle 

läggas på endast en specificerad bakteriemängd i recepten, och istället lägga tiden 

på att optimera övriga. Om mängden probiotiska ansågs tillräcklig skulle 

bakterielösningens andel istället kunna sänkas vid senare tillfälle. Recept 8 tog 

därför bort från kommande analyser och utvärderingar. Det var positivt att inget 

vatten behövde tillsättas när den högre andelen bakterielösning användes, 

eftersom färre ingående  är en fördel ur processynpunkt. 

Enda skillnaden mellan recept 9-11 var att tvärbindaren SYL-OFF® 7682-000 

tillsatts i recept 10 och 11 i olika mängd. Recept 10 och 11 var alltså en typ av  

vidareutveckling på recept 9 där samma grundrecept använts men med 1,5 g 

respektive 2,5 gram tvärbindare. Recept med en tvärbindare testades då 
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information framkommit att en sådan kunde underlätta hållbarheten av 

appliceringen vid exempelvis tvätt och mekanisk bearbetning. Det fanns också en 

tro om att härdningstemperaturen kunde sänkas när tvärbindare hade tillsats, 

därför gjordes försök där en lägre härdningstemperatur användes. Ingen direkt 

skillnad kunde uppfattas mellan proverna med och utan tvärbindare vid taktil och 

visuell bedömning, därför beslutades att alla prover med tillsatt tvärbindare skulle 

tas vidare för analys och utvärdering.  

Det sista receptet som tillverkades (R12), var blandat med bindemedlet Tubicoat 

TCT. Receptet visade på ett ojämnare resultat efter foulardering samt en antydan 

till färgskiftning efter härdning. Trots resultaten som uppvisats beslutades att 

provbitarna ändå skulle tvättas med övriga bitar för att se om någon större skillnad 

kunde uppfattas efter tvätt. Resultatet efter tvätt visade dock på att recept 10-12 

fortfarande uppvisade klart bäst egenskaper då de varken hade ändrat färg eller 

uppfattades fått ett lika ojämnt resultat. Dessutom kändes proverna betydligt 

mjukare när en taktil bedömning gjordes. R12 uteslöts därför under vidare 

analyser. 

Efter foulardering kunde ett väntat resultat ses där våtvikten i R9-11 var relativt 

konstant. Men efter torkning hade oväntat nog vikten sjunkit i R9 betydligt mer. 

Någon slutsats vågade inte dras av resultatet, men gissningsvis kunde 

tvärbindaren spela roll genom att den band in mer vatten i bindemedlet, därav 

högre procentuell torrvikt på R10-11. Det fanns också en fundering kring om 

bakterielösningen hade bundits in mer i dessa prover än receptet utan tvärbindare. 

5.3 Utvärdering och analys 

Resultatet av den första tvättomgången där ingen härdning skett på prover visade 

på ett nedslående resultat där all applicering försvunnit. Trots ett tydligt resultat 

vid visuell bedömning vägdes bitarna efter torkning för att kontrollera att 

antagandet var riktigt. Därefter kunde en slutsats  dras kring att appliceringen 

försvunnit. Ingen provbit kunde uppvisa en märkbart högre vikt än obehandlade 

referensprov.  Det beslutades därför att kommande appliceringar skulle torkas 

under en längre tid och även härdas som efterföljande steg. De 

härdningstemperaturer som sattes valdes efter rekommendationer från kunnig och 

insatt person inom ämnet. 

För att ta reda på om härdningen påverkade vikten något gjordes en jämförande 

vägning. Differens i vikt på prover före och efter härdning, visade att den mesta 

av fukten i tygproverna antagligen redan avdunstat före härdningen. 

Viktskillnaden som uppmättes ansågs som obetydlig, och kunde lika gärna bero 

på felkällor under vägningen. På grund av den obetydliga viktskillnaden utfördes 

ingen mer vägning efter härdning då det ansågs som ett onödigt arbetssteg. 

Vägning fortsatte istället att göras efter torkningsprocessen.  

Prover som härdats i olika temperaturer ansågs fortfarande ha samma taktila och 

visuella egenskaper som de haft innan härdningen. Däremot var skillnaderna stora 

mellan ohärdade och härdade bitar efter tvätt. När en testomgång av tvättning 

utförts på provbitar som härdats i olika temperaturer kunde ett tydligt resultat 

utläsas att de bitar som härdats i 150 °C var de som behöll mest av appliceringen. 
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De bitar som härdats vid 100°C hade i det närmaste tappat all sin applicering när 

vikten användes som jämförelse. Resultatet pekade på att enbart de provbitar som 

härdats i 150 °C behöll tillräckligt mycket av appliceringen för att kunna anses 

som ett godkänt resultat. Det fanns dock fortfarande en ovisshet kring om 

bakteriesporerna klarat den högre temperaturen, därför togs beslut om att 

kommande analyser skulle utföras på prover där både 120°C och 150°C använts 

som härdningstemperatur. Prover bestående av recept R9 kändes något styvare 

efter tvätt än motsvarande R11 som hade tillsatt tvärbindare. Ingen förklaring 

kunde ges till skillnaden men det troddes bero på just den tillsatta tvärbindaren.  

När tvätt utfördes enligt standard i hushållstvättmaskiner uppvisades resultat där 

recept R11 behållit mest av sin beläggning. Den taktila känslan var även något 

bättre på R11 än R9, där större mjukhet kunde uppfattas. Tvättresultatet används 

dock inte för att dra någon långtgående slutsats då enbart en provbit av vardera 

recept användes för jämförelser. Däremot kan resultatet ge en antydan på att 

tillsatt tvärbindare ger bättre hållfasthet av appliceringen.  

När procentuell viktjämförelse gjordes mellan prover som tvättats i Gyrowash och 

hushållstvättmaskin pekade resultatet på att den sistnämnda orsakat en större 

påfrestning på prover under tvätt. Resultatet stämmer överens med de antaganden 

som gjorts på förhand och sågs inte som oväntat, då hushållstvättningen pågår 

under längre tid med större mekanisk påfrestning. Tvätt i hushållsmaskin jämfört 

med tvätt i Gyrowash gav med andra ord generellt högre förlust av appliceringen.  

Vidare tester som utfördes stämde bra överens med tidigare antaganden. Bland 

annat så visade de tester som utsattes för nötning att foulardapplicerade prover har 

bättre nötningshärdighet jämfört med obehandlat tyg. Något bättre resultat kunde 

ses där R9 använts jämfört med R11. Inte heller detta resultat var särskilt 

förvånande då R11 uppfattats som mjukare och mindre styvt vid taktil bedömning. 

Ett styvare prov förmodades klara mer mekanisk bearbetning vilket 

överensstämde med testresultaten.  

Även de böjstyvhetstest som utfördes stämde överens med tidigare antaganden. 

Böjstyvhetstestet gjordes främst för att få information inför framtida 

jämförelsearbete mellan olika tygers komfort. Resultatet pekande på att 

applicerade prover var klart styvare och mindre flexibla än obehandlat prov. När 

böjstyvhetstest utfördes fanns inte tillgängligt mycket behandlat provmaterial till 

hands och testet utfördes därför enbart på R9B10-3. Även om endast ett recept 

testats kunde resultatet användas för att dra slutsatsen att applicerade prover var 

betydligt styvare än obehandlat tyg. Då tidigare resultat från tvättning pekat på att 

R11 är mjukare än R9 borde resultaten även i böjstyvhetstest peka mot att recept 

med tvärbindare är något mindre styva.   

Efter att antaganden gjorts kring att de recept med tvärbindare uppfattats som 

mjukare gjordes en undersökning som eventuellt kunde svara på om det skiljde 

något i sammansättningen av grundämnen i proverna. Till det användes en TGA-

analys. Resultatet indikerade på att inblandning av tvärbindare inte bidrog till 

någon skillnad. Något svar på vad som gjorde prover med tvärbindare mjukare 

kunde fortfarande inte ges.  
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Ytterligare ett test som utfördes för att ta reda p åmer om behandlade provers 

komfort var kontaktvinkelmätning. Mätresultaten från kontaktvinkelanalysen 

visade i ett första skede på att alla prov vara hydrofoba. Däremot framkom ny 

information och kunskap kring om hur mätningar ska tolkats. Den nya 

informationen resulterade  i att mätningarna inte användes vid bestämmande av 

ytans hydrofoba eller hydrofila egenskaper. Informationen som framkommit 

visade på att om det överhuvudtaget ska vara möjligt att se en hydrofob effekt 

måste längre tid gå innan droppen absorberas. De uppmätta resultaten efter 

mätningarna visade snarare på ett tydligt absorptionsförlopp än att proverna hade 

en kontaktvinkel. Mätningarna tolkades istället som att alla de analyserade ytorna 

på textilierna är hydrofila då det är mycket tydligt att droppen väter ytan. Däremot 

drogs ett antagande att en hydrofil yta skulle kännas mer komfortabel mot huden 

och därför var slutresultatet glädjande. Bindemedlet hade därför haft den goda 

fukttransporterande förmåga som tillverkarna förklarat i produktbladet.  

5.3.1 Bakteriernas tillväxtförmåga och överlevnad 

Den SEM-analys som genomförts kunde visa på tecken av fosfor i prover som 

inte blivit tvättade. Däremot verkade det enligt analysen som att de tvättade provet 

hade tappat sin applicering vilket inte var särskilt förvånande då provet enbart 

härdats i 120. Varför provet togs med från början var för att kunna styrka 

antagandet om att en härdningstemperatur på upp till 150 skulle vara nödvändig 

för ett önskat resultat efter tvättning. Vissa skillnader kunde ses på de prover som 

behandlats med tvärbindare då dessa såg ut att ha en slätare yta jämfört med 

recept 9 utan tvärbindare. Ett gissning gjordes att det eventuellt var bakterierna 

som syntes tydligare på R9B10. Förklaringen antogs vara att bakteriesporerna i 

detta recept inte bundits in till bindemedlet lika mycket som i de recept med 

tillsatt tvärbindare. Det kunde inte ges någon förklaring til varför det i vissa prov 

fanns med kisel och aluminium i vissa recept men gissningsvis kom kemikalierna 

från bindemedlet. Gissningen kunde dras då kemikalierna inte sågs på tvättat eller 

obehandlat prov.  

Sammanfattningsvis så verkade SEM-analysen peka på högre andel partiklar på 

ytan på prov R9B10 vilket antogs vara bakteriesporer. Analysen kunde också ge 

svar på att en homogen blandning var uppnådd med jämna applicerade ytor 

oberoende av vilket recept som använts.  

Utöver SEM-analysen gjordes den i allra högsta grad intressanta och viktiga 

analysen kring om bakteriesporerna kunnat utvecklas till bakterier. De tester som 

genomförts visade på oväntat positiva resultat av bakterieutvecklingen. När enbart 

en torkning av prover genomförts uppvisades resultat med stor andel bakterier. Ett 

undantag var R11B12 som hade låg andel jämfört med övriga analyserade prover. 

En misstanke var att något hänt med provet eller att det blivit en förväxling av 

prover innan de skickades in på analys. Varför det uppkom misstankar kring 

förväxling var på grund av att samma recept i senare skede uppvisat hög 

bakterietillväxt där både härdning och en tvättning utförts. R11B12som verkat 

missvisande uteslöts därför från analysen då misstankarna var stora att något 

oväntat hänt med provet. 
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Efter en tuff omgång tvättning på prov R9B10-3 testades bakterietillväxten med 

förvånansvärt goda resultat. Det antogs på förhand att inga bakterier skulle ha 

överlevt men provet visade att en del av bakteriesporerna klarat sig trots härdning 

på 150 grader och upprepad tvätt. Det glädjande resultatet visade faktiskt på att 

bakteriesporerna klarade temperaturen bättre än väntat.  

Om de positiva resultat som framkommit  kan styrkas och bevisas, då finns en 

chans att appliceringen i framtiden kan användas till projektets grundsyfte. 

Grundsyftet var att slå ut oönskade bakterier med probiotka. Likväl bör det 

påminnas om att konceptet med probiotika inte är fullt bevisat att ha tillräcklig 

effekt ännu. Däremot finns  fortfarande en tro att framtida resultat pekar mot att 

probiotika kan slå ut oönskade bakterier i sjukvården och på så sätt minska 

antibiotikaanvändningen på sikt. 
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6. Slutsats  

Svaret på den primära frågeställningen är att det är möjligt att med hjälp av 

foulardering applicera bakteriesporer i form av probiotika på en textil. Det är även 

möjligt att härda utförd applicering på upptill 150°C och fortfarande se 

överlevande bakterier.  

De sekundära frågeställningarna besvaras genom att ett recept som består av 

polyuretan och bakterielösning kan beredas enligt recept 9, 10 eller 11 för bästa 

resultat vid foulardering.  Ett jämnt och homogent resultat  uppvisas och resultatet 

styrks av de SEM-bilder som tagits. Den tvärbindare som tillsats i recept 10 och 

11 har ingen betydelse för utseende i betydande grad efter torkning men kan bidra 

till en högre mjukhet efter tvättning.   

För att bakteriesporerna och appliceringen ska klara kravet på tvätt i 60°C 

upprepade gånger krävs enligt de resultat som framkommit en 

härdningstemperatur på 150°C. 

6.1Förslag på vidare arbete 

Först och främst bör fler upprepningar av utförda test göras för att styrka de 

resultat som framkommit under projektet. Det kan också vara en idé att undersöka 

fler parametrar än som gjorts under detta arbetet. Exempelvis bör 

härdningstemperaturer även testas på 130°C och 140°C. Om resultaten verkar 

lovande bör framförallt en undersökning göras som svarar på om ett mindre 

temperaturintervall på enstaka grader kan ha betydelse för bakteriernas 

överlevnadsförmåga efter härdning och tvätt. 

Som grund för fortsatt arbete bör recept 9,10 eller 11 användas då de gett liknande  

resultat under de analyser som utförts.  

Fler typer av bakterielösningar bör testas tillsammans med olika typer av 

polyuretanbindemedel. En grundlig litteratursökning rekommenderas kring vilka 

polyuretanbindelmedel som idag finns på marknaden, samt deras olika egenskaper 

så ett optimalt bindemedel återfinns för processen. Eventuellt bör en närmare 

utvärdering ske kring om tillsättning av tvärbindare är nödvändig eller ej om 

bindemedel byts ut.  

Det kan också vara intressant att testa sänka andelen bakterielösning och hitta 

lägst möjliga volym som fortfarande ger tillräckligt hög andel bakterier i färdiga 

prover. I nuläget har inga recept som innehållt lägre bakterievolym analyserats, 

vilket bör testas för att hitta optimal bakteriemängd. 

Då den tvättprocess som utförts avgränsats till en temperatur på 60°C kan det vara 

nödvändigt att testa temperaturer upp till 75°C som normalt används inom 

sjukvården vid tvätt. Den temperatur som används vid efterföljande torkning bör 

också utföras enligt vad sjukvården idag använder sig av som standard.  
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En jämförelse bör göras av de värden som framkommit i böjstyvhetstest mot vad 

som är vanligt att idag använda i konfektionsplagg. Därefter bör en 

rekommendation sättas upp kring användningsområden för applicerat tyg.  

Slutligen bör konceptet med att probiotika kan slå ut ovälkomna bakterier 

undersökas. Det är först om konceptet visar sig fungera som det i framtiden kan 

användas för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Tester av detta slag bör 

utföras av personer väl insatta mikrobiologi för att på ett riktigt sätt kunna utföra 

de tester som krävs och bedöma resultaten som visar sig.  
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7.Bilagor 

Bilaga 1 Torknings-  och härdningstemperaturer för provbitar1-13 

Namn Minuter 

torkning i ugn 

på 80 °C 

Tid innan vikt 

kontrollerades i 

minuter 

Tid för 

härdning i 

minuter 

Temperatur 

vid härdning i 

°C 

B1-7* 4 5 - - 

R9B8 7 1 - - 

R8B9,1 7 1 3 100 

R8B9,2 7 1 3 120 

R8B9,3 7 1 3 150 

R9B10-1 7 1 3 100 

R9B10-2 7 1 3 120 

R9B10-3 7 1 3 150 

R10B11-1 7 1 3 150 

R10B11-2 7 1 3 120 

R11B12-1 7 1 3 150 

R11B12-2 7 1 3 120 

R12B13-1 7 1 3 150 

R12B13-2 7 1 3 120 

* Provbitar 1-8 torkades på samma temperatur under lika lång tid, därav endast en 

sammanfattande rad för proven 1-8. Härdning har ej utförts på dessa prover. 

Bilaga 2. Information om vikt före, under och efter foulardering av väv på provbitar 1s-5s. 

Recept Provbit Torrvikt, g Våtvikt, g Viktökning 

efter 

beläggning,% 

Vikt efter  

Torkning, g 

Viktminskning 

efter 

torkning,% 

1 1s 4,29 
 

7,13 39,8 4,71 8,9 

2 2s 4,32 7,45 42 4,83 10,6 

6 3s 4,34 7,21 39,8 5,23 17 

6 4s 4,34 7,29 40,5 5,21 16,7 

7 5s 4,41 7,42 40,6 4,86 9,3 
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Bilaga 3. Vikt på prover före och efter första tvättprocessen. 

 Namn* vikt före, g Vikt efter, g   Namn* vikt före, g Vikt efter, g 

R8 

B4,1a 

0,683 0,57  R9B8,1a 0,67 0,59 

R8 

B4,1b 

0,67 0,58  R9B8,1b 0,67 0,59 

R8 

B4,1c 

0,67 0,59  R9B8,1c 0,67 0,59 

R75S,1a 0,68 0,54  R75S,1b 0,67 0,59 

O1 0,59 0,58  O4 0,59 0,59 

         

R8B4,2a 0,67 0,60  R9B8,2a 0,65 0,59 

R8B4,2b 0,67 0,58  R9B8,2b 0,66 0,58 

R8B4,2c 0,67 0,58  R9B8,2c 0,66 0,59 

R75S,2a 0,68 0,58  R75S,2b 0,67 0,59 

O2 0,59 0,59  O5 0,58 0,55 

         

R8B4,3a 0,68 0,59  R9B8,3a 0,66 0,58 

R8B4,3b 0,67 0,59  R9B8,3b 0,66 0,59 

R8B4,3c 0,67 0,59  R9B8,3c 0,66 0,59 

R75S,3a 0,68 0,59  R75S,3b 0,67 0,59 

O3 0,61 0,58  O6 0,59 0,55 

       

*Prover är namngivna efter vilket recept som används (R) och provbit som använts(B). O står för 

obehandlat prov som används som referensprov. Ytterligare siffror och bokstäver är för att kunna 

skilja på prover med samma R och B. 
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Bilaga 4.Vikt före och efter härding på provbit 9 och 10. 

Namn Vikt innan 

härdning, g 

Temperatur, °C Vikt efterhärdning, g 

R8 B9-1 0,82 100 0,82 

R8 B9-2 0,83 120 0,83 

R8 B9-3 0,83 150 0,83 

R9 B10-1 0,82 100 0,82 

R9 B10-2 0,82 120 0,82 

R9 B10-3 0,82 150 0,82 

 

Bilaga 5.Resultat över viktändring efter testtvättning i 60°C där olika härdningstemperaturer 

använts på textilen. 

Namn Vikt innan tvätt, g Vikt efter tvätt, g Procentuell 

viktförlust, % 

R8 B9-1 0,83 0,74 11,8 

R8 B9-2 0,83 0,78 5,9 

R8 B9-3 0,83 0,82 1,4 

R9 B10-1 0,80 0,73 9,4 

R9 B10-2 0,81 0,75 7,35 

R9 B10-3 0,81 0,80 1,7 
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Bilaga 6. Resultat över viktförändring på provbitar som behandlats med recept 10,11 och 12. 

Tvätt i 60 °C och en härdningstemperatur på 120°C har använts . 

Namn Nummer 

i 

provserie 

Vikt före tvätt, 

g 

Vikt efter tvätt, g Procentuell 

viktförlust 

efter tvätt, 

% 

Medelvärd

e 

Viktförlust 

efter tvätt, 

% 

R10B11-2 1 0,83 0,75 9,6  

R10B11-2 2 0,83 0,66 20,5 13,7 

R10B11-2 3 0,82 0,73 11  

R11B12-2 1 0,83 0,68 18,1  

R11B12-2 2 0,80 0,72 10 12,9 

R11B12-2 3 0,86 0,77 10,5  

R12B13-2 1 0,84 0,77 8,3  

R12B13-2 2 0,82 0,73 11 10,8 

R12B13-2 3 0,84 0,73 13,1  

 

 
Bilaga 7. Resultat över viktförändring på provbitar som behandlats med recept 10,11 och 12. 

Tvätt i 60 °C och en härdningstemperatur på 150°C har använts . 

Namn Nummer 

i  

provseri

e 

Vikt före tvätt, g Vikt efter tvätt, g Procentuell 

viktförlust 

efter tvätt, 

% 

Medelvärd

e 

Viktförlust 

efter tvätt, 

% 

R10B11-1 1 0,82 0,79 3,9  

R10B11-1 2 0,80 0,76 5 5,4 

R10B11-1 3 0,83 0,77 7,3  

R11B12-1 1 0,84 0,79 5,4  

R11B12-1 2 0,83 0,78 5,9 5,8 

R11B12-1 3 0,84 0,79 6  

R12B13-1 1 0,82 0,78 4,5  

R12B13-1 2 0,82 0,78 5,3 5,0 

R12B13-1 3 0,82 0,78 5,3  
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Bilaga 8. Resultat över viktförändring efter en statistiskt korrekt tvätt i 60 °C där olika 

härdningstemperaturer använts på textilen. 

Namn Nummer i 

provserie 

Vikt före, 

g 

Vikt efter tvätt, g  Procentuell 

viktförlust, % 

R9B10-3 1 tvätt,1 0,81 0,79  2,5 

R9B10-3 1 tvätt,2 0,81 0,78  3,7 

R9B10-3 1 tvätt,3 0,81 0,79  2,5 

Ob1 1 tvätt 0,74 0,73  1,4 

R9B10-3-

5a 

5 tvätt,1 0,82 0,79  3,6 

R9B10-3-

5b 

5 tvätt,2 0,82 0,78  4,9 

R9B10-3-

5c 

5 tvätt,3 0,81 0,78  3,7 

Ob5 5 tvätt 0,74 0,73  1,4 
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Bilaga 9. Större bild över resultat av TGA på provbit R11B12-2 (1-2) och R9B10-3 (a-b) 



46 

 

Bilaga 10. Kontaktvinkelvärden som framkommit under mätning på testade provbitar med 

undantag på nummer 3 som ej dokumenterats i excelfil. 

 
StepNumber CA(M) [°] CA(L) [°] CA(R) [°] 

  1 0 0 0 

  2 0 0 0 

  3 98,4423485 99,03907013 97,8456268 

  4 115,530075 111,276062 119,784088 

nummer 7 5 107,807858 108,5292892 107,086426 

  6 0 0 0 

  7 113,502537 113,7275085 113,277565 

  8 118,554256 118,4590073 118,649506 

  9 93,7320442 101,473938 85,9901505 

  10 0 0 0 

  11 0 0 0 

  12 116,915123 117,2885361 116,54171 

  13 0 0 0 

  14 0 0 0 

  15 0 0 0 

nummer 1 16 0 0 0 

  17 0 0 0 

  18 0 0 0 

  19 0 0 0 

  20 0 0 0 

  21 0 0 0 

  22 0 0 0 

  23 0 0 0 

nummer 2 24 0 0 0 

  25 0 0 0 

  26 0 0 0 

  27 0 0 0 

  28 0 0 0 

  29 84,273983 112,2498093 56,2981567 

  30 0 0 0 

  31 106,633774 112,1354599 101,132088 

nummer 5 32 96,8141556 97,1448822 96,483429 

  33 117,634705 116,0550156 119,214394 

  34 167,953148 166,9407501 168,965546 

  35 137,385117 137,1035156 137,666718 

  36 0 0 0 

  37 126,847355 126,7025833 126,992126 

  38 118,128807 117,3355408 118,922073 

nummer 6 39 136,506271 138,8297272 134,182816 

  40 123,063461 122,9966965 123,130226 
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  41 113,053192 113,0531921 113,053192 

  42 126,99239 127,4147797 126,57 

  43 0 0 0 

  44 83,2998657 84,62316895 81,9765625 

  45 126,184841 128,0710297 124,298653 

  46 0 0 0 

  47 0 0 0 

nummer 4 48 0 0 0 

  49 115,588768 86,48335266 144,694183 

  50 106,576462 108,3801956 104,772728 

  51 62,2673206 57,93910599 66,5955353 

  52 0 0 0 

  53 112,181656 109,5098267 114,853485 
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Bilaga 11. Resultat från böjprov i väftled på obehandlad provbit samt R9B10,3 

Material riktning 
Provkropp 

nr area [m2] Vikt [g] 
 Areavikt 
[g/m2]   

Obehandla
d textil MD/varp 1 0,00625 0,908 145,28   

Obehandla
d textil längs  2 0,00625 0,901 144,16   

  
     

  

R9B10,3 MD/varp 1 0,00625 0,951 152,16   

R9B10,3 längs  2 0,00625 0,952 152,32   

      rätsida upp rätsida upp 
avigsida 

upp 
avigsida 

upp 

  
  

kortsida 1  kortsida 2 kortsida 1  kortsida 2 

Material riktning 
Provkropp 

nr 
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  

Obehandla
d textil MD/varp 1 2,8 2,7 2,9 2,7 

Obehandla
d textil längs  2 2,7 2,8 2,8 2,7 

  
     

  

R9B10,3 MD/varp 1 6,1 6,4 5,7 5,2 

R9B10,3 längs  2 6,1 5,9 5,8 5,5 

      

mv två 
sidor två 
kortsidor       

Material riktning 
Provkropp 

nr 
överhänglä

ngd [cm]  

overall 
mean 

bending 
length 
[cm] 

Flexural 
rigidity 

[per unit 
width]   

Obehandla
d textil MD/varp 1 2,775 1,3875 0,4   

Obehandla
d textil längs  2 2,75 1,375 0,4   

  
 

Medelvärd
e: 2,7625 1,38125 0,4   

R9B10,3 MD/varp 1 5,85 2,925 3,8   

R9B10,3 längs  2 5,825 2,9125 3,8   

    
Medelvärd
e: 5,8375 2,91875 3,8   
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Bilaga 12.Resultat från böjprov i varpled på obehandlad provbit samt R9B10,3 

Material riktning 
Provkropp 

nr area [m2] Vikt [g] 
 Areavikt 
[g/m2]   

Obehandla
d textil CD/väft 1 0,00625 0,911 145,76   

Obehandla
d textil tvärs 2 0,00625 0,891 142,56   

  
     

  

R9B10,3 CD/väft 1 0,00625 0,952 152,32   

R9B10,3 tvärs 2 0,00625 0,954 152,64   

      rätsida upp rätsida upp 
avigsida 

upp 
avigsida 

upp 

  
  

kortsida 1  kortsida 2 kortsida 1  kortsida 2 

Material riktning 
Provkropp 

nr 
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  
överhänglä

ngd [cm]  

Obehandla
d textil CD/väft 1 3,9 3,5 3,5 3,6 

Obehandla
d textil tvärs 2 3,5 3,3 3,2 3,5 

  
     

  

R9B10,3 CD/väft 1 7,5 7,4 7,7 7,6 

R9B10,3 tvärs 2 8,1 7,5 8 7,5 

      

mv två 
sidor två 
kortsidor       

Material riktning 
Provkropp 

nr 
överhänglä

ngd [cm]  

overall 
mean 

bending 
length 
[cm] 

Flexural 
rigidity 

[per unit 
width]   

Obehandla
d textil CD/väft 1 3,625 1,8125 0,9   

Obehandla
d textil tvärs 2 3,375 1,6875 0,7   

  
 

Medelvärd
e: 3,5 1,75 0,8   

R9B10,3 CD/väft 1 7,55 3,775 8,2   

R9B10,3 tvärs 2 7,775 3,8875 9,0   

    
Medelvärd

e: 7,6625 3,83125 8,6   
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Bilaga 13. Resultat över medelvärde från kontaktvinkelanalys där mätning skett vid 0,5 sekunder. 

Tabellen ger också förklarande kommentarer från analysskedet. 

Provbit Nummer Medelvärde 

kontaktvinkel , 

°,vid 0,5 sek. 

Kommentar 

R9B10,3 (tvättad 5 ggr 

i gyrowash) 

1 - Inget resultat var möjligt att 

få, droppen sögs upp för 

snabbt. 

Obehandlad  (tvättad 

5 ggr i gyrowash) 

2 - Inget resultat var möjligt att 

få, droppen sögs upp för 

snabbt. 

Obehandlad (otvättad) 3 122,2 Värden var nära varandra 

R9B10,3 (tvättad 5 ggr 

i hushållsmaskin) 

4 108,7 Stor variation mellan 

uppmätta kontaktvinklar 

R11B12,1 (tvättad 5 

ggr i hushållsmaskin) 

5 108,5 Stor variation mellan 

uppmätta kontaktvinklar 

R11B12,2 (tvättad 5 

ggr i hushållsmaskin) 

6 124,1 Stor variation mellan 

uppmätta kontaktvinklar 

R9B10,3 (otvättad) 7 116,1 Stor variation mellan 

uppmätta kontaktvinklar 
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Bilaga 14. Övre grafen visar inzoomat EDS- spektra där prov 1 jämförts mot ett obehandlat 

referensprov. Undre bilden visar inzoomat EDS- spektra där jämförelse mellan prov 1 och prov 3 

gjorts.  
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Bilaga 15. Bild över de interna bakterieanalyser som utförts på 3M petrifilm på R11B12-2, 

R11B12-1 och R9B10-3 

 
 

 

 


