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Abstract  
Today, actuators are the latest in smart textiles after the development of sensors. With the 
functions of the actuators it’s possible to develop new materials that do not only have the 
ability to sense, but also achieve some kind of shape change. This means that actuators are 
capable of providing a response to a stimulus. Some actuators also have the ability to achieve 
reversibility. This thesis presents an experimental study of different plastic materials that are 
combined by lamination and then exposed to heat. This has been implemented to mimic 
thermal activated bicomponent fibers. The results of the study have shown that different 
combinations of polymeric materials can obtain both response and reversibility by impact of 
thermal stimulus. 
 
Furthermore, collaboration with a research group at Linköping University was initiated to 
together contribute for the development of textile actuators. Thus, different textile 
constructions have been developed on a hand knitting machine and an electronic flat knitting 
machine. All constructions were made in different materials with different textile bindings. 
One important property that was target in the textile constructions were its elasticity and all 
the samples received this property. The constructions was then coated with an electroactive 
polymer coating and then subjected to electric voltage to achieve the desired motion. The 
results did not prove any movement of the constructions that was tested during the time of the 
project. The purpose of this collaboration is to develop textile actuators which in turn may 
mimic natural muscles. The hopes are to contribute to the development of future artificial 
muscles. 

Keywords: Actuator, smart textiles, shape change, thermal stimulus, electroactive, artificial 
muscles. 
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Sammanfattning 
Aktuatorer är idag det senaste inom smarta textilier efter utvecklingen av bland annat 
sensorer. Med aktuatorernas funktioner finns idag potential att utveckla nya material som inte 
bara har förmågan att känna av saker, utan även röra sig genom formförändring. 
Formändringen innebär att aktuatorer har förmåga att ge en respons på stimulus och en del 
aktuatorer har dessutom förmågan att uppnå reversibilitet. I detta examensarbete presenteras 
därmed en experimentell studie där olika polymera material har sammanfogats genom 
laminering och därefter utsatts för värme. Syftet med den experimentella studien är bland 
annat att undersöka om plastlamineringar kan efterlikna termiskt aktiverade 
bikomponentfibrer. Resultatet av den experimentella studien tyder på att olika kombinationer 
av polymera material kan erhålla både respons och reversibilitet genom påverkan av termisk 
stimulus.  

Vidare har ett samarbete med en forskningsgrupp vid Linköpings Universitet inletts för att 
tillsammans bidra med utveckling av textila aktuatorer. Därmed har textila konstruktioner 
tagits fram på en handstickmaskin samt en elektronisk flatstickmaskin. Samtliga 
konstruktioner har framställts i olika material samt varierande bindningar och dessa erhöll bra 
elasticitet, vilket för syftet hade stor betydelse. Konstruktionerna blev därefter belagda med en 
elektroaktiv polymerbeläggning för att konstruktionerna skulle bli elektriskt ledande och 
utsattes sedan för elektrisk spänning för att uppnå önskad rörelse. Resultatet visade dock att 
rörelse inte kunde uppnås hos de konstruktioner som hann testas under projektets gång. 
Avsikten med detta samarbete är att utveckla textila aktuatorer som i sin tur kan efterlikna 
naturliga muskler. Således är förhoppningarna att bidra till utvecklingen av framtidens 
artificiella muskler.  

Nyckelord: Aktuatorer, smarta textilier, formförändring, termisk stimulus, elektroaktiv, 
artificiella muskler. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Aktuatorer är idag det senaste inom smarta textilier. Smarta textilier kan definieras som 
textilier med en eller flera inbyggda, smarta system. Ett exempel på en smart textil är sensorer 
som idag finns i bland annat inbyggda kläder för sjukvården. Dessa kläder har förmåga att 
mäta EKG vilket innebär att man mäter patienters hjärtslag. Med aktuatorernas funktioner 
finns idag potential att utveckla nya material som inte bara har förmågan att känna av saker, 
utan även röra sig genom formförändring(volymförändring). Detta innebär att materialen kan 
ändra sin ursprungliga form då de utsätts för stimulus. Stimulus kan bestå av exempelvis 
värme, kyla, ljus, magnetiska fält etc. Dessutom har en del aktuatorer förmåga att återgå till 
sitt ursprungliga tillstånd efter utsättning av stimulus.  

I detta examensarbete presenteras en experimentell studie där olika plastmaterial har 
sammanfogats genom laminering som innebär att materialen har limmats eller smälts 
samman. I dessa har ”tungor” skurits ut för att i största möjliga mån efterlikna en fibers 
storlek. Därefter placeras lamineringarna i en ugn och utsätts för värme. Syftet med den 
experimentella studien är bland annat att undersöka om plastlamineringar kan efterlikna 
termiskt aktiverade bikomponentfibrer. Denna typ av fiber framställs genom att två olika 
material sammanförs till en fiber. Resultatet av den experimentella studien tyder på att olika 
kombinationer av plastmaterial kan erhålla både respons och reversibilitet med endast värme 
som stimulus. Reversibiliteten innebär att när lamineringarna har utsatts för värme och sedan 
kyls ned igen, kommer den uppnådda rörelsen att återgå till sitt ursprungliga tillstånd.  

Vidare har ett samarbete med en forskningsgrupp vid Linköpings Universitet inletts för att 
tillsammans bidra med utveckling av textila aktuatorer. Därmed har textila konstruktioner 
tagits fram på en textil handstickmaskin samt en textil elektronisk stickmaskin. Samtliga 
konstruktioner har framställts i olika material samt varierande bindningar och dessa erhöll bra 
elasticitet vilket för syftet hade en stor betydelse Konstruktionerna blev därefter belagda med 
en elektroaktiv polymerbeläggning. Elektroaktiva polymerer kan definieras som polymerer, 
som har förmågan att ändra sin form under påverkan av elektrisk spänning. Detta 
genomfördes för att uppnå en önskad rörelse vid påverkan av elektrisk spänning. Resultatet 
visade dock inte på rörelse hos de konstruktioner som hann testas under projektets gång. 
Avsikten med detta samarbete är att utveckla textila aktuatorer som i sin tur kan efterlikna 
naturliga muskler. Således är förhoppningarna att bidra till utvecklingen av framtidens 
konstgjorda muskler.  



Examensarbete	  för	  Kandidatexamen	  inom	  Textilteknologi	  
den	  20	  november	  2014	  

Rapportnummer	  2014.	  2.	  11	  
 

 

Förord 
Ämnet som beskrivs och diskuteras i denna rapport har utformats med ett engagemang av 
båda skrivparterna då intresset för det aktuella ämnet finns. Båda parterna har sedan tidigare 
varit intresserade av medicinska textilier och därför hamnade valet av ämne på textila 
aktuatorer. Vi vill här med tacka vår handledare, Nils-Krister Persson, som har varit till stor 
hjälp med sitt kunnande inom det aktuella ämnet och även handlett oss genom arbetets gång. 
Ett stort tack vill också ges till Lars och Tommy i stickeriverkstaden på Textil Högskolan i 
Borås för deras otroliga engagemang samt hjälp vid tillverkning av textila konstauktioner. 
Forskargruppen vid Linköpings Universitet tackas varmt för deras samarbete samt dess 
tillmötesgående vid besök i Linköping.  
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1. Inledning  
Ordet textil förknippas ofta med kläder och mode, och i århundranden har textilier haft en 
betydande roll för människan. Kläder har bland annat varit ett sätt att förmedla status men 
också för att reflektera genus och personligheter. Ett annat område där textil länge har haft en 
stor betydelse är inom heminredningsbranschen där komfort har varit en associerande faktor. 
Idag har textilier gått från att vara passiva föremål till att vara aktiva mekanismer som bidrar 
till större användningsområden än bara kläder och heminredning. Numera satsas bland annat 
mycket forskning till att utveckla tekniska textilier, där en del, har en eller flera smarta 
funktioner för att således kunna användas i mer avancerade applikationer.  

Begreppet smarta textiler kan definieras efter dess funktion samt uppträdande och delas 
därmed ofta in i passiva respektive aktiva material. Passiva material består bland annat av 
textila sensorer som har förmågan att känna av olika miljöförhållanden eller stimuli. Ett 
sådant exempel på material återfinns inom sjukvården i form av sensorer som kan av signaler 
från hjärtat och ge en respons av information om hjärtfrekvensen. (Berglin, L. 2013a) Aktiva 
material utgörs av både sensorer och aktuatorer som har förmåga att känna av samt ge respons 
på olika förhållanden eller stimuli (Berglin, 2008). Stimuli kan utgöras av bland annat värme, 
ljus, elektriska impulser, magnetiska fält, pH-förändringar etc. Aktiva material är idag väldigt 
nytt men ett sådant material som idag ändå har utvecklats är textilier som innehåller 
termokroma färgämnen. Genom termisk stimulus kan materialet känna av värmen och reagera 
genom att ändra sin ursprungliga färg. (Smart textiles, 2014)  

Nästa steg i utvecklingen skulle kunna vara att ta fram material som, förutom att de har 
förmågan att känna av stimuli, även kan ändra sin form. Detta går att uppnå med så kallade 
aktuatorer vilka har potential att bli framtidens smarta textilier. De aktuatorer som finns idag 
är alltifrån system med elektriskt styrda motorer till polymera mekanismer.  Elektriskt styrda 
aktuatorer utgörs ofta av elektriskt drivna system som gör att till exempel en robotarm eller en 
grävskopa kan utföra rörelser (Eccerobot, 2014). Polymera mekanismer kan snarare aktiveras 
genom olika typer av stimuli vilket beror på dess kemiska uppbyggnad. En vanlig typ av 
polymer aktuator är elektroaktiva polymerer. Dessa är alltså polymerer som kan ändra sin 
form under påverkan av elektrisk spänning (Babylon, 2014). Vidare finns det potential att 
utveckla polymera bikomponetfibrer och på så sätt hitta sammansättningar som skulle kunna 
påverkas av olika stimulus. Med textila fiberframställningsmetoder så som smältspinning 
skulle man kunna ta fram bikomponentfibrer där de ingående materialen har olika egenskaper. 
På så sätt finns det möjlighet att tillverka termiskt aktiverade fibrer. De ingående materialen i 
fibrerna skulle då ha varierande termiska egenskaper så som till exempel olika 
värmeutvidgningskoefficienter. När dessa i teorin utsätts för värme kommer utvidgningen att 
påverkas olika för materialen varpå en formförändring hos fibrerna skulle kunna ske. Detta 
skulle man kunna tänka sig att använda i framtida isoleringsmaterial, funktionella kläder eller 
dylikt genom att sammankoppla bikomponentfibrer till textila aktuatorer.  

Ett annat område där textila aktuatorer skulle kunna tänkas användas i, är i utvecklandet av 
artificiella muskler där det idag även pågår forskning inom området. Detta är dock väldigt nytt 
och därmed finns det även mycket kvar att göra på området. Genom att använda textila 
grundkoncept, det vill säga att sammanfoga flera fibrer till en större struktur skulle man kunna 
efterlikna en naturlig muskel. Med funktionen hos aktuatorer, som kan röra sig i form av 
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volymförändring och med uppbyggnaden av en textil konstruktion kan man tänka sig att man 
i framtiden kan utveckla en artificiell muskel. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Aktuatorer kan, som tidigare nämnt, liknas vid ett system som har förmågan att bidra till en 
rörelse. Genom textila processer, såsom till exempel stickning, vävning, flätning etc. skulle 
man kunna tänka sig att framställa konstruktioner med bikomponentfibrer för att i framtiden 
kunna ersätta exempelvis större och tyngre metall system. Sådana system skulle, i teorin, 
kunna vara olika ventilation- och flödessystem som idag påverkas av temperaturförändringar. 
(PAAB, 2014) Då utvecklingen ständigt driver oss till bättre och smartare lösningar för att 
effektivisera och minska miljöpåverkan kan detta ur ett hållbarhetsperspektiv bidra till en 
bättre framtid. Det skulle bland annat påverka möjligheten till att transportera fler och lättare 
enheter i samma last. Dessutom skulle man genom att framställa lätta och smarta textila 
konstruktioner, med samma funktion som hos en aktuator som nuvarande system, kunna 
effektivisera framställningsprocessen av produkterna. I en tidigare studie av Concas (2013) 
har man lyckats ta fram en aktuator genom att sammansätta metallfibrer i en 
textilsammansättning. Denna aktuator utvecklade en rörelse genom jonisk elektroaktiv 
stimulus. Emellertid var den påvisade amplituden mycket liten vilket bland annat berodde på 
att konstruktionen var framställd av metallfibrer, som i sin tur påverkade parametrar såsom 
vikt och styvhet. (Concas, 2013a) Utifrån resultat av denna studie finns det därmed intresse att 
vidareutveckla textila strukturer men med förbättrade parametrar gällande elasticitet och vikt. 
Detta skulle kunna uppnås genom att använda sig av exempelvis syntetiska fibrer för att hålla 
nere vikten men också genom att förbättra egenskaperna hos de textila konstruktionerna. 

Textila konstruktioner skulle även kunna vara användbara för att bygga upp andra system av 
aktuatorer och på så sätt kunna skapa enklare samt mindre system. Inom sjukvården återfinns 
aktuatorer idag i form av utvecklade proteser för människor med amputerade lemmar som kan 
ersätta både armar och ben. Liknande hjälpmedel finns även för människor med nedsatt 
rörelseförmåga och kan kännas igen genom namnet exoskelett. (Rex bionics, 2014) Denna är 
en typ av robotdräkt som ger bland annat rullstolsbundna personer möjlighet att röra sig igen. 
(Ny teknik, 2014) Ser man till konstruktionen hos exoskelett och dagens framställda proteser 
består de av stora konstruktioner som främst fästs på utsidan av kroppen. Dessa kan ses som 
mindre komfortabla, tunga och stela för bäraren att använda. I framtiden skulle man teoretiskt 
sätt kunna utveckla dessa typer av konstruktioner genom att använda textila sammansättningar 
med funktionen hos en aktuator.  

Vid Universitetet i Linköping pågår det idag forskning kring aktuatorer där strävan är att 
kunna efterlikna naturliga muskler. Detta önskas att uppnå genom att sätta samman flera 
fibrer till textila sammansättningar, som ska erhålla samma funktion, som en aktuator. Om 
detta skulle vara möjligt att utföra finns det potential, att i framtiden, med textila 
konstruktioner kunna efterlikna en muskels uppbyggnad samt egenskaper. Detta skulle 
förmodligen vara bättre, smidigare och mer effektivt för bäraren att använda.  

 
  



Examensarbete	  för	  Kandidatexamen	  inom	  Textilteknologi	  
den	  20	  november	  2014	  

  

3 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att delvis undersöka om man med plastlamineringar kan efterlikna 
termiskt aktiverade fibrer samt om det genom lamineringskombinationer kan skapas 
aktuatorer vid termisk stimulus. Vidare är det även intressant att undersöka hur aktuatorer kan 
skapas med textila konstruktioner och genom ett samarbete med Linköpings universitet är 
syftet att försöka skapa textila aktuatorer med hjälp av deras utvecklade konduktiva 
polymerbeläggning. 
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1.2.1 Frågeställningar 

• Kan man genom att laminera samman polymera material efterlikna uppbyggnaden av 
en bikomponentfiber? 

Ø Kan måtten av en fiber efterliknas genom tillskärning av tungor i laminaten? 
Ø Går det att uppnå reversibilitet hos tungorna i materialkombinationerna? 

 
• Kan man effektivisera framställningen av aktuatorer med textila processer? 

Ø Kan man genom sammansättning av fibrer växla upp kraften hos 
polymera aktuatorer? 

Ø Kan olika uppbyggnader av textila konstruktioner påverka amplituden av 
rörelsen vid stimulus? 

Ø Kan metallfibrer ersättas med andra fibrer för att öka effekten hos en 
aktuator? 
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1.3 Avgränsningar 
Ämnet, textila aktuatorer, som berörs i denna rapport är idag inte etablerat och befinner sig 
fortfarande på forskningsnivå. Därmed redogör detta avsnitt för vilka delar som inkluderas, 
respektive exkluderas i arbetet eftersom området är så pass omfattande. 

I rapporten presenteras inledningsvis en egen utformad studie där syftet är att granska och 
skapa termiskt aktiverade aktuatorer. Grundidén för arbete var att ta fram, de tidigare 
beskrivna, bikomponentfibrerna som sedan var tänkta att framställas för uppbyggnad av 
textila konstruktioner. Eftersom processen av att framställa sådana fibrer är tidskrävande 
beslutades det därmed att utesluta tillverkningen av dessa fibrer. Istället togs ett beslut om att 
försöka efterlikna fibrernas uppbyggnad, fast genom att skapa plastlamineringar. Således kan 
olika kombinationer av polymera material förhoppningsvis skapa liknande egenskaper som 
hos fibrerna. Denna del av arbetet görs delvis för att få en förståelse för hur termiskt 
aktiverade aktuatorer fungerar och för att se om man med enkla medel kan skapa dessa trots 
att det är väldokumenterat och bevisat i litteraturen.  

I den del av studien, där termiskt aktiverade laminat undersöks, kommer inga avancerade 
mätinstrument att användas för att mäta aktuatorernas formförändring vid stimuli. 
Anledningen är att det, för denna studie, inte är relevant att undersöka precis hur stor 
formförändring som uppnås utan snarare att studera om formförändring överhuvudtaget 
uppstår och vad det i så fall beror. I samarbetet med forskningsgruppen avgränsas arbetet 
eftersom testutrustning och den polymera beläggningen inte finns tillgänglig för oss utan här 
görs då testerna av forskningsgruppen som därefter rapporterar tillbaka resultatet. Syftet här är 
givetvis inte att helt utveckla textila muskler utan vårt samarbete bygger på att vidareutveckla 
och förhoppningsvis förbättra de textila konstruktionerna för att förhoppningsvis få ett bättre 
resultat än i tidigare studier.   

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete	  för	  Kandidatexamen	  inom	  Textilteknologi	  
den	  20	  november	  2014	  

  

6 
 

2.    Bakgrund 
I bakgrunden ges en översiktlig beskrivning till de aktuella begrepp som arbetet grundas på. 
Här redovisas även en del av den litteratur som tagits del av och som senare har legat till 
grund för experimentets utformning. En förklaring till vad muskler är och hur dessa är 
uppbyggda kommer också att presenteras. Därefter jämförs naturliga muskler med artificiella 
muskler och aktuatorernas roll i sammanhanget lyfts fram. Avslutningsvis förklaras 
grundläggande begrepp för textilier samt de bindningar som valts ut för framställning av de 
textila konstruktionerna.  

2.1 Smarta textilier 
Smarta textiler infördes i början 1990-talet och var starkt influerad av forskning inom 
militären men även som användbar teknik överlag. Idag kan det många gånger vara svårt att 
förklara vad smarta textilier faktiskt är och det finns ännu ingen rådande definition av 
begreppet smarta textilier. Ett grundläggande koncept som kan associeras med smarta textiler 
är att materialet består av en textil struktur som känner av och reagerar på olika stimuli utifrån 
omgivningen. (Berglin, L. 2013b) Enligt Xiaoming Tao kan man säga att det är material som 
har förmågan att känna av saker och genom bland annat mekanisk, termisk, kemisk, elektrisk 
eller magnetisk stimulus har förmåga att ge en respons (Tao, 2001). 

Idag kan man se att utvecklingen kring information och kommunikationsteknik tillsammans 
med elektronik och systemutveckling har lett till stora möjligheter för att förena funktionell 
elektronik med textilier. I takt med att nya utvecklingar presenteras inom den textila 
forskningen som mikro-, nano, - bio, - och informationsteknik, har även nya funktionella 
textilier framtagits. Detta innebär bland annat att nya fiberstrukturer och kompositmaterial har 
utvecklats. Teknologier så som biokemi och polymerkemi har ökat och därmed bidragit till 
nya former av textilier har skapats som bland annat textila sensorer samt aktuatorer. (Black, 
2014) 

Ett av de områden där smarta textilier har gjort framsteg inom är medicinska applikationer. 
Med hjälp av avancerade textilier har man kunnat förenkla vardagen för många människor. I 
detta område är textila sensorer en framgångsrik smart textil som inom sjukvården kan 
användas för att mäta eller spåra signaler från kroppssegment. Dessa kan även fungera som 
sensorer som mäter pulsslag. (Kotrotsios, Luprano, 2011) Man har bland annat utvecklat 
bärvänliga system för mätning av fysiologiska parametrar så som andning, hjärtaktivitet och 
temperaturen på kroppen (Berglin, L. 2013a). Andra applikationer som är utvecklade och kan 
kännetecknas som smarta textilier är textila blodkärl, utveckling av textila klätterställningar 
för celler, (Forskning och Framsteg, 2008), inredning samt väggar som absorberar ljud och 
buller. 

Det finns också en del applikationer som säljs i mer kommersiella sammanhang. En av dessa 
är den svenska cykelhjälmen som kallas Hövding. Denna hjälm är integrerad i en krage som 
spänns fast runt nacken och vid en olycka fungerar kragen som en airbag då den blåser upp 
sig runt huvudet. (Hövding, 2014) För att kragen ska blåsas upp finns en triggermekanism 
som bland annat kontrolleras av sensorer som reagerar vid onormala rörelser. Denna 
utvecklade applikation är bara en av många som har framställts under de senaste åren inom 
smarta textilier. Nya forskningsområden studeras och nya möjligheter för textiler tillkommer 
där aktuatorer kan bli nästa steg i utvecklingen.  
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2.2 Aktuatorer 
Aktuatorer är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det 
används i. Gemensamt för aktuatorer är att de består av ett system som genom aktivering kan 
skapa någon form av rörelse. Inom industrisammanhang kan aktuatorer exempelvis vara 
elektriskt styrda motorer som har förmåga att omvandla elektrisk energi till mekanisk rörelse. 
Sådana motorer finns idag applicerade i bland annat armar hos robotar (Eccerobot, 2014) eller 
i grävskopor där grävarmen har förmåga att röra sig. Aktuatorer återfinns även inom 
bilbranschen fast här kan även hydrauliska aktuatorer syftas till. En hydraulisk aktuator består 
av en vätska som genom hydraulisk kraft möjliggör den mekaniska rörelsen. Sådana system 
finns i bland annat bilars bromssystem (Körkortonline, 2014). I detta sammanhang kommer 
en aktuator att definieras som en slags mekanism som genom olika typer av stimulus kan 
ändra sin form.  

Aktivering av aktuatorer kan ske på olika sätt och några exempel på stimulus är värme eller 
elektrisk spänning. De kan också aktiveras av magnetiska fält, ljus och pH-förändringar. (Hu, 
Chen, Zhuo, 2010) Aktiveringstekniken beror dock helt på vilken typ av mekanism som ska 
påverkas och därefter erhålls en respons som på något sätt innebär att mekanismen ändrar sin 
ursprungliga form. Formförändringen sker främst genom att volymen hos mekanismen 
förändras vilket i sin tur innebär att aktuatorn till exempel kröker sig till följd av att 
mekanismen expanderar. (Lendlain, Kelch, 2002). Denna typ av aktuatoreffekt uppstår då 
mekanismen består av minst två lager med skilda egenskaper. Då det ena lagret expanderar 
mer än det andra kommer krökningen att uppstå. Expanderingen kan också innebära att 
mekanismen sväller i samtliga riktningar vilket gör att den totala volymen förändras men 
ingen krökning uppstår. En del aktuatorer erhåller endast en linjär formförändring och dessa 
kallas då för linjära aktuatorer (Concas, 2013b).  

 

 

Figur 2.1 Schematisk bild över olika aktuatorers formförändring 
 
En viktig faktor som påverkar hur och var aktuatorerna används är responstiden. En del 
aktuatorer har idag en respons som kan ta upp till flera sekunder att utföra en rörelse vilket i 
applikationer som till exempel artificiella muskler är mindre fördelaktigt. För att kunna 
utveckla konstgjorda muskler krävs det att formförändring sker lika snabbt som när impulser 
från hjärnan når de naturliga musklerna i vår kropp. Aktuatorer med lång respons tid har 
därmed lägre chans att bli framgångsrika i detta område. En annan avgörande faktor är att 
aktuatorn bör kunna uppnå reversibilitet. Detta innebär att formen inte bara ändras en gång 
utan att aktuatorn kan gå tillbaka till sin ursprungliga form. På detta sätt kan man se likheter 
mellan aktuatorer och en naturlig muskels funktion. (Marieb, Hoehn, 2012a) Aktuatorer kan 
bestå av många olika sammansättningar men för aktuatorer inom biomedicinska applikationer 
är polymera fibrer mer aktuellt. Detta eftersom konstgjorda polymera material har potential att 
efterlikna musklers egenskaper. (Jeong, Gutowska, 2002) Nedan förklaras några olika 
mekanismer som tillverkas av polymera material och som idag fungerar som aktuatorer.  

Expandering Linjär  Krökning (flerlagervara) 
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2.2.1 Shape Memory Materials 
Shape memory materials (SMM) är aktuatorer som har förmåga att först memorera sin 
permanenta form för att sedan manipuleras och formas till en viss struktur under rätta 
omständigheter. (Huang, Ding, Wang, Wei, Zhao, Purnawali, 2010) Därefter återgår 
materialen till sin ursprungliga form igen genom att förhållandena återigen ändras. Vanlig 
stimulus för shape memory materials är elektriska impulser respektive 
temperaturförändringar. (Hu, Chen, Zhuo, 2010) 

Enligt Huang et al (2010) upptäcktes shape memory effekten redan år 1932 i shape memory 
alloy’s (SMA) men det var först år 1971 som denna blev uppmärksammad i en nickeltitanium 
metall. Sedan dess har aktuatorer utvecklats vidare och idag kan shape memory effekten även 
uppnås i polymera material och dessa kallas således för shape memory polymers (SMP). 
(Huang et al, 2010) Några av SMPs många fördelar gentemot SMAs är att polymera material 
är betydligt lättare än metaller vilket är fördelaktigt ur flera synpunkter. Dessutom är det 
billigare att producera polymera material vilket bidrar till att större produktionsvolymer kan 
tas fram. (Priniotakis, 2010) Utöver detta kan SMPs även vara biokompatibla, vilket är till 
stor fördel för användning i medicinska applikationer. (Wong, Kong, Widjaja, Subbu, 2014) 
Andra fördelaktiga egenskaper hos SMPs är att de kan vara både mjuka eller hårda samt 
elastiska eller stela. (Athimoolam, Moorthy, 2012) 
 
Polymera aktuatorer kan stimuleras genom både elektriska och icke-elektriska metoder. De 
elektriskt styrda aktuatorerna kan vidare delas in i två undergrupper; dielektriska polymerer 
samt joniskt elektroaktiva polymerer. (Citérin, Kheddar, 2008). I följande avsnitt förklaras 
dessa närmare och på vilket sätt de kan ge upphov till formförändring i polymera material.  

2.2.2 Termiskt aktiverade polymerer 
Den icke elektriska kategorin utgörs bland annat av termiskt aktiverade polymerer. 
Formförändringen hos polymera aktuatorer beror på polymerens egenskaper och uppstår på 
grund av att polymera material har olika värmutvidgningskoefficienter. Värmeutvidgningen är 
det som sker när en plast värms upp till högre temperaturer. Det innebär då att 
polymerkedjorna kommer att få ökad rörlighet vilket i sin tur gör att polymeren expanderar. 
Denna utvidgning är vanligt förekommande hos de flesta polymera material vid uppvärmning. 
(Strong, 1996a) Ett vanligt mått som används för just värmeutvidgning är 
längdutvidgningskoefficienten 𝛼, och denna varierar för varje polymer. Måttet anger hur 
mycket ett material förlängs eller expanderar per ökande temperaturgrad. (Klason, Kubát, 
2001a)  

Det avgörande för uppnå effekten hos en aktuator är vilken temperatur som materialet utsätts 
för eftersom polymerkedjorna får en ökad rörlighet vid högre temperaturer. Vilket i sin tur 
påverkar hur materialens volymförändring. Materialet erhåller alltså en formförändring under 
tiden som polymerkedjorna får mer utrymme att röra sig. (Albertsson, Edlund, Odelius, 
2012a) Detta drivs av materialets naturliga entropi vilket innebär att polymerkedjornas 
nätverk strävar efter högsta möjliga oordning. När det därefter kyls ner igen kommer 
molekylkedjorna att återgå till det tillstånd som de haft innan vilket gör att materialet i sin tur 
går tillbaka. Denna typ av aktuator utgör en så kallad tvåvägs effekt eftersom materialet går 
tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd genom temperaturförändringar. Däremot finns det en del 
aktuatorer som inte går tillbaka automatiskt efter uppvärmning utan kräver någon form av 
mekanisk deformering. Dessa kallas för envägs-aktuatorer. Som tidigare nämnt avgörs 
effekten helt av materialens egenskaper. (Athimoolam, Moorthy, 2012)  
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Tidigare studier har visat goda resultat på formförändring genom termisk stimulus. I en studie 
av Hu et al (2010) gjordes ett systematiskt experiment med en polyuretanfilm sammanfogad 
med en icke-uttöjd elastisk polymerfilm. Resultatet visade att det gick att uppnå en reversibel 
formförändring genom att variera temperaturen från hög till låg. Även Wang et al (2012) 
kunde påvisa en liknande tvåvägs effekt i sin studie. I Tamagawas (2010) experiment testades 
om tvåvägseffekten kunde påvisas då en vikt hade placerats på ett plastlaminat. Experimentet 
genomfördes genom att laminatet klämdes fast vinkelrätt ut i luften. I bakgrunden placerades 
ett millimeterpapper för att mäta laminatets krökning vid temperaturförändringar mellan 25-
80˚ C Resultatet av hans studie visade att när vikten placerats på laminatet uppstod ingen 
krökning vid rumstemperatur. När laminatet därefter utsattes för värme upp till 80̊ C krökte 
sig laminatet. Vid senare nedkylning till rumstemperatur uppstod tvåvägs effekten genom att 
laminatet uppvisade reversibilitet. Detta innebär att laminatet gick tillbaka till nästan samma 
tillstånd som vid start. Experimentet upprepades i flera cykler och hans resultat visade att 
processen kunde göras om upp till 10 gånger och erhålla samma resultat.  

2.2.3 Elektriskt aktiverade polymerer  
I förhållande till de termiskt aktiverade aktuatorerna så är elektriskt aktiverade polymerer mer 
intressanta och bättre lämpade för att i framtiden kunna efterlikna en muskels naturliga 
funktion. Detta beror på att det i båda fall sker en volymförändring till följd av elektrisk 
stimulus. I naturliga muskler sker jonutbyten då nervimpulser från hjärnan når muskulaturen 
vilket resulterar i en volymförändring av muskeln som i sin tur ger upphov till att ett 
mekaniskt arbete kan utföras (1177 Vårdguiden, 2006). Liknande volymförändring sker då 
elektriska impulser påverkar elektriskt aktiverade polymerer. (Kiyohara, Sugino, Asaka, 
2011) Trots att det också finns skillnader mellan dessa, så som att elektriska aktiverade 
polymerer expanderar vid elektrisk stimuli och naturliga muskler kontraherar, är det ändå 
själva volymförändring som är intressant i detta arbete.   

Som tidigare nämnt kan elektriskt aktiverade aktuatorer delas in i två undergrupper; 
dielektriska och joniskt elektroaktiva polymerer (Citérin, Kheddar, 2008). I syfte av att ersätta 
naturliga muskler så är det främst de joniskt elektroaktiva polymererna som är av intresse. 
Detta eftersom att det till viss del går att efterlikna den effekt som uppstår hos naturliga 
muskler genom att utsätta joniskt elektroaktiva polymerer för en viss spänning. Elektriskt 
stimulerade polymerer som till exempel dielektriska polymerer kräver vanligtvis ganska hög 
spänning för att aktiveras. Detta eftersom yttre elektroder ska påverka formförändringen hos 
ett visst material. De jonbaserade polymererna kräver dock inte lika hög spänning då själva 
materialet är elektriskt ledande. Därmed lämpar sig jonbaserade polymerer bättre för att 
efterlikna effekten hos naturliga muskler. (Abi-Khalil, Anthin, Öhnell, 2006) Vidare är 
elektrisk stimulus den aktiveringsstimulator som har störst förmåga att medföra elastisk 
deformation hos polymerer. Material som är elektroaktiva kan bidra till många bra egenskaper 
så som låg vikt, böjliga och kan även ha hög tolerans mot brott. De har också förmågan att 
konfigureras till nästan alla möjliga former och deras egenskaper kan anpassas till de krav 
som materialet är ämnat för. (Bar-Cohen, Kim, Choi, Madden, 2007) Både joniskt och 
elektroniskt aktiverade polymera material kan exempelvis formas till att antigen böjas, 
expandera eller kontrahera under elektrisk stimuli (Abi-Khalil, Anthin, Öhnell, 2006).   I 
följande avsnitt ges en kort beskrivning till hur de dielektriska polymererna fungerar för att 
sedan, vidare i detta arbete fokusera på de joniskt elektroaktiva polymererna. 

2.2.3.1 Dielektriska aktuatorer 
De dielektriska aktuatorerna, som tillhör den elektriska kategorin, byggs upp av polymerer 
som inte har några elektroaktiva egenskaper utan polymererna placeras mellan två elektroder 
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som i sin tur har god förmåga att leda elektricitet. Då elektroderna utsätts för elektrisk 
spänning får elektroderna olika laddning och kommer därmed att attrahera varandra. (Ask, A. 
2013) Således kommer det polymera materialet som är placerat mellan elektroderna att 
pressas samman vilket ger upphov till formförändring hos polymeren (se figur 2.2) Den totala 
volymen hos materialet förblir densamma men tjockleken förändras i förhållande till ytan hos 
elektroderna. (Citérin, Kheddar, 2008) Det finns även möjlighet att, med elektroder som har 
samma laddning, skapa formförändring i materialets ländriktning. (Ask, A. 2013) Detta 
erhålls då elektroderna repellerar från varandra när elektrisk spänning tillsätts. Därmed sträcks 
de dielektriska polymererna och ger en mottsatt formförändring.  

 

Figur 2.2 Schematisk bild på dielektrisk effekt hos dielektriska polymerer 
 
Avgörande för hur mycket polymeren kan ändra sin form beror på flertalet olika faktorer som 
exempelvis, molekylvikt, viskositet, eventuella additiv samt framställningsprocessen av 
polymeren (Chiniwalla et al, 2001). Funktionen hos aktuatorer av dielektriska polymerer 
begränsas endast då mekaniska eller elektriska haverier uppstår. Denna typ av aktuator är 
dessutom mycket snabb, det vill säga att den ger respons på stimulus efter en kort tid. 
Responstiden hos dielektriska polymerer beror endast på hur lång tid det tar att ladda upp de 
elektriska elektroderna. Tekniken har även en del nackdelar som beror på att det krävs mycket 
starka elektriska fält för att uppnå den eftersträvade effekten. (Citérin, Kheddar, 2008) 

2.2.3.2 Joniskt elektroaktiva aktuatorer 
De jon-aktiverade polymera materialen utgörs främst av geler, polymer-metall kompositer, 
ledande polymerer och kol-nanotuber (Abi-Khalil, Anthin, Öhnell, 2006). Dessa typer av 
polymera material har, i jämförelse med dielektriska polymerer, elektroaktiva egenskaper 
vilket innebär att det inte krävs lika hög spänning för att materialet ska leda elektricitet. 
(Concas, 2013c) Båda varianterna kräver dock joner för att kunna förändra sin form under 
inverkan av elektriska fält och detta sker oftast då de befinner sig i en jonisk lösning (Jager, 
Smela, Inganäs, 2000). Funktionen hos en joniskt elektroaktiv aktuator uppnås då ett utbyte 
av elektroner sker mellan lösningen och polymeren vilket resulterar i en volymförändring hos 
materialet (se figur 2.3) Polymererna tar upp alltså eller ger ifrån sig elektroner när elektricitet 
appliceras. Till skillnad från dielektriska polymerer så fungerar dessutom dessa polymerer 
själva som elektroder tack vare de elektriskt ledande egenskaperna. En av de största 
nackdelarna med joniskt elektroaktiva polymerer är dock dess respons tid på stimulus 
eftersom det kan ta flera sekunder innan den totala formförändringen sker. (Citérin, Kheddar, 
2008) 
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Figur 2.3 Schematisk bild på joniskt elektroaktiva polymerer 

 
Trots att de flesta av dessa polymerer har elektroaktiva egenskaper är det endast ett fåtal som 
har använts för att skapa aktuatorer. Exempel på sådana polymerer är polypyrrol (PPy), 
polytiofen (PT), polyanilin (PANI) och polyetylendioxytiofen (PEDOT). (Concas, 2013d) Vid 
Universitetet i Linköping har det idag utvecklats en polymerbeläggning beståendes av 
pyrrolmonomerer. Denna beläggning kan appliceras på olika material genom en kemisk-
elektrokemisk process. Då materialet med beläggningen placeras i en jonisk lösning och sedan 
utsätts för en viss spänning kan det uppstå ett elektronutbyte på det sätt som beskrivs ovan. 
Det innebär då att beläggningen uppträder joniskt elektroaktivt och till följd av detta kan 
materialet uppnå en viss formförändring.  

2.3 Textila aktuatorer 
Det finns i dagsläget ett fåtal utvecklade textila aktuatorer. Ett exempel på en textil aktuator 
som har lanserats är den utvecklade skjortan som vid temperaturökning kan strykas ut 
automatiskt. Skjortan är delvis uppbyggd med shape-memory alloy’s som finns i trådarna på 
materialet som skjortan utgörs av. Denna produkt är utvecklad i ett samarbete med det 
italienska företaget Corpo Nove och d´ Appolonia. SMA´s är invävda i det textila material 
som skjortan är gjord av och shape memory effekten som dessa har lärt in är att trådarna ska 
bli raka. Vid förhöjda temperaturer rätar sig alla veck på skjortan ut och därmed blir den 
skrynkelfri igen. Detta kan alltså innebära att man skulle kunna stryka skjortan med en 
hårtork. (Priniotakis, 2010) 
 
Genom att skapa textila aktuatorer finns potential att ersätta dagens aktuatorer i olika 
sammanhang. Således kan aktuatorer skapas i mindre och lättare material istället för tunga 
och stora elektriska system. Genom att textila konstruktioner kan tillverkas i olika kvaliteter 
kan också olika egenskaper erhållas. Detta innebär att aktuatorer kan skapas i alltifrån 
elastiska till stela konstruktioner. En av forskningsfrågorna idag är ifall man skulle kunna 
utveckla en textilkonstruktion inom medicinska sammanhang som skulle kunna fungera som 
en artificiell muskel. Enligt bland annat en studie av Charter et al (2014) tyder det på att 
möjligheter finns till att utveckla artificiella muskler. I denna artikel presenteras bland annat 
billiga och höghållfasta polymera fibrer som i vanliga sammanhang används för att tillverka 
fiskelinor och sytråd. Genom att använda denna polymera fiber kan man i framtiden ersätta 
exempelvis höga kostnader relaterade till medicinska fall som till exempel stora strokeanfall. 
Dessa polymerer kan lätt förvandlas, genom en så kallad tvist-insättning, till bland annat 
snabba och effektiva muskelsammansättningar. Hos sådana muskler gjorda av dessa polymera 
fibrer har det påvisats att de kan krympa upp till 49 % och lyfta laster som är över 100 gånger 
tyngre än vad en mänsklig muskel av samma vikt och längd kan åstadkomma. (Haines et al, 
2014)  
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Vidare har även en studie av Concas (2013) genomförts där de bland annat diskuterar ämnet 
artificiella muskler. I hans studie har man testat att uppnå en linjär rörelse hos både enstaka 
trådar av rostfritt stål (AISI304) respektive slätstickade textila konstruktioner i samma 
material.  Både trådarna och de textila konstruktionerna har belagts med en konduktiv 
polypyrrol-beläggning utvecklad av Linköpings Universitet. Dessa testades sedan med hjälp 
av en strömkälla för att erhålla en aktuatoreffekt. Resultatet visade att de textila 
konstruktionerna var kapabla att uppnå en linjär formförändring, i form av rörelse, men dock 
med mindre amplitud. (Concas, 2013e)  

2.4 Naturliga muskler 
I människans kropp utgör skelettmuskulaturen ca 40-45 % av den totala kroppsmassan. 
(Petrén, 1976) Muskelvävnaden är uppbyggd av celler som i sin tur utgör de så kallade 
muskelfibrerna. Det är dessa fibrer som aktivt drar ihop när nervimpulser från hjärnan når 
musklerna. Sammandragningarna hos musklerna ger hela muskulaturen kraft och styrka vilket 
därefter gör att dessa kan utföra sitt arbete. (Petrén, 1976) När musklerna återigen slappnar av 
återgår dessa till sin naturliga längd och det är alltså genom denna aktiva kontraktion som 
kroppen får dess rörelseförmåga. (Wirhed, 2007) 

Musklernas funktion är det viktigaste för att kunna få människokroppen att fungera på ett 
normalt sätt. Förutom att de generar rörelseförmåga så har musklerna även andra funktioner i 
kroppen. De bidrar bland annat till stadga åt skelettet och skydd för de inre organen. 
Dessutom hjälper de till att hålla kroppstemperaturen eftersom att musklerna generar värme. 
(Tortora, Grabowski, 1993) Vidare kan muskulaturen delas in i tre stora huvudgrupper; hjärt-, 
skelett- och glattmuskulatur. Hjärtmuskulaturen byggs upp av små muskelfibrer som i sin tur 
bygger upp vårt hjärta. Glattmuskulaturen återfinns istället i luftrören, urinblåsan, mag-
tarmkanalen och blodkärlens väggar. Ingen av dessa två muskulaturer styrs dock av viljan 
utan dessa arbetar kontinuerligt. Skelettmuskulaturen är, till skillnad från de andra två, större 
muskelpartier som finns i både armar och ben (se figur 2.3a). Denna muskulatur styrs 
dessutom genom viljan det vill säga då nervimpulserna skickas från hjärnan (se figur 2.3b). 
Skelettmuskulatur fäster sig på skelett och bindväv. (Widmaier, Raff, Strang 2006) 
Skelettmusklerna är ansvariga för all förflyttning och styrning vilket gör det möjligt att agera 
snabbt vid förändringar i den yttre miljön. Människan behåller sin hållning och kroppsposition 
med skelettmuskulaturen och utför små justeringar kontinuerligt för att hålla kroppen i 
position och för att inte påverkas av gravitationen. (Marieb, Hoehn, 2012a) 

 

a)    b) 
Figur 2.4 a) Bild över hur skelettmuskulaturen är fördelade i armar och ben, b) Bild på hur 

nervimpulser skickas från hjärnan (1177 Vårdguiden, 2006a) 
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2.5 Artificiella muskler 
Det finns många liknande egenskaper hos aktuatorers funktion som i en biologisk muskel. 
Naturliga muskler är till exempel mycket lätta, starka och de har goda 
deformationsegenskaper precis som en del polymera aktuatorer. Den större skillnaden är dock 
att aktuatorer går att tillverka och kontrollera vilket det inte går att göra med muskler i 
kroppen. (Citérin, Kheddar, 2008) Generellt brukar konduktiva polymerer benämnas som 
konstgjorda muskler på grund av att det ändå finns liknande egenskaper mellan dem. 
(Martinez, Otero, Jager, 2014) Bland de konduktiva polymererna har de joniskt elektroaktiva 
polymererna visat god potential att användas i artificiella muskler eftersom det finns flera 
likheter mellan dessa. En muskel skulle exempelvis kunna betraktas som ett elektrokemiskt 
system där det sker en kemisk reaktion i musklerna när nervimpulser från hjärnan när 
muskulaturen. (Marieb, Hoehn, 2012b) Detta ger upphov till volymförändring i muskeln och 
kan liknas vid den volymförändring som sker i joniskt elektroaktiva polymerer.  Här sker som 
tidigare nämnt jon utbytet i någon typ av saltlösning vilket också liknas vid kroppsvätskan i 
kroppen. (Concas, 2013c) När naturliga muskler arbetar sker dess volymförändring i 
muskelfibrernas längdriktning. (Concas, 2013f) Detta är givetvis önskvärt att uppnå om 
aktuatorer skulle kunna användas som framtidens artificiella muskler. För att efterlikna denna 
volymförändring längs med strukturen skulle textila uppbyggnader av aktuatorer kunna 
användas men då gäller att den textila konstruktionen har god möjlighet att röra sig i 
längdriktningen. Eftersom det inom textil går att framställa varierande bindningar, genom 
olika textila processer, finns det således goda förutsättningar för att ta fram en textil struktur 
som kan efterlikna en del av naturliga musklers egenskaper.  
 
Ser man till uppbyggnaden av naturliga muskler i kroppen så består de av muskelceller som 
brukar kallas för muskelfibrer. Dessa fibrer har en långsträckt struktur där fibrerna ligger 
parallellkopplat och i sin tur bygger upp musklerna.  Skelettmuskelceller till exempel, 
innehåller väldigt regelbundna och sammansatta proteintrådar, som ser ut att ligga 
tvärstrimligt då de studeras i mikroskop (se figur 2.5). (1177 Vårdguiden, 2006)  
 

 
Figur 2.5 Muskelfibrers sammansättning (1177 Vårdguiden, 2006b) 

 
Konceptet av att sammankoppla flera fibrer för att bygga upp en större starkare struktur liknas 
mycket vid uppbyggnaden av textila konstruktioner. Med hjälp av dagens textila processer så 
som bland annat stickning, vävning eller non-woven kan vi sammankoppla flertalet fibrer för 
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att efterlikna andra naturliga strukturer. Proteintrådarna kan även förskjutas i förhållande till 
varandra och när muskeln är i ett avslappnat tillstånd är trådarna skilda från varandra. Vid 
sammandragningar av muskeln glider trådarna in emellan varandra. (1177 Vårdguiden, 2006) 
Dessa muskelfibrer skulle man kunna jämföra med monofilament som kan skapas med hjälp 
av textila processer. (Humphries, M. 2009) Likheterna är att både monofilamentfibrer och 
muskelfibrer kan vara både långa och utsträckta. En textil konstruktion skulle eventuellt också 
kunna efterlikna en sammandragning av en muskel då proteintrådarna glider samman med 
varandra genom att det finns god rörlighet i den textila strukturen samt att den kan agera som 
en aktuator.  
 
Förmågan att skapa aktuatorer av elektroaktiva polymerer är idag väldigt attraktivt, då det 
finns flera likheter mellan dessa polymerer och en biologisk muskel. De egenskaper som 
elektroaktiva polymerer kan efterlikna hos en muskel är framförallt deras motståndskraft och 
tysta drift. Andra liknande egenskaper som polymererna kan erhålla är att de har en hög 
skadetolerans och förmåga att agera som musklerna, det vill säga att dem kan sträckas, 
kontrahera och böjas. (Bar-Cohen, Kim, Choi, Madden, 2007) 

2.6 Polymera material  
Polymerer brukar i vanliga sammanhang definieras som organiska föreningar som består av 
kedjestrukturer. (Klason, Kubát, 2001b) Vanligt är idag att begreppet polymerer blandas ihop 
med ordet plast men trots det finns ändå skillnader mellan dessa. Polymerer består ofta av 
kemiska föreningar som är hög molekylära. Plaster, å andra sidan, är en form av polymerer 
men dessa används ofta i mer tekniska sammanhang. (Albertsson, Edlund, Odelius, 2012b)  

2.6.1 Inre spänningar och orientering 
För att forma och ge plaster dess utseende behöver materialet värmas upp för att på så sätt 
övergå till ett rörligare och mjukare tillstånd. Då materialet antagit den eftersträvade formen, 
kyls materialet ned för att stelna och således erhålls den slutliga produkten. (Klason, Kubát, 
2001c) Vid denna formgivning kommer materialet att erhålla så kallade inre spänningar. Det 
innebär att när materialet kyls ned så kommer först det yttersta lagret av polymeren att stelna. 
Eftersom de inre polymerkedjorna fortfarande är i ett rörligt tillstånd, kommer den yttre delen 
att utsättas för en så kallad dragspänning när det inre lagret sakta stelnar. Dragspänningen 
motverkas dock av det redan yttre stelnade skalet och därmed uppstår inre spänningar i 
materialet. (Berggren, Jansson, Nilsson, Strömvall, 1997a) 

Normalt sett styrs polymerkedjornas orientering av polymera materials entropi vilket innebär 
att kedjorna strävar efter den mest oordnade strukturen. (Brydson, 1999) Dock påverkas 
många plastmaterials orientering i formgivningsprocessen. När polymerlösningen till exempel 
pressas genom en formspruta eller när den påfrestas av en formblåsare kommer 
polymerkedjorna att inta en mer eller mindre orienterad struktur. Orientering påverkas också 
av den hastighet som polymerlösningen pressas ut med. Därmed påverkas även materialets 
naturliga egenskaper. (Berggren, Jansson, Nilsson, Strömvall, 1997b) 

2.6.2 Termiska egenskaper 
Plaster kan vidare delas in i termoplaster och härdplaster. Skillnaden mellan dessa är att 
termoplaster kan värmas upp och formas om medan härdplasters kedjestruktur förstörs under 
uppvärmning och påbörjar då en kemisk nedbrytning. (Albertsson, Edlund, Odelius, 2012b) 
För polymera material finns ofta så kallade kritiska temperaturer och dessa utgörs av 
polymerers glasomvandlingstemperatur (Tg) och smälttemperatur (Tm). 
Omvandlingstemperaturerna är specifika för varje polymer. (Albertsson, Edlund, Odelius, 
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2012a) Glasomvandlingen sker främst hos de amorfa polymererna men även i de amorfa 
delarna i en delkristallin polymerer. Smältningen sker således i de kristallina faserna hos 
bland annat delkristallina samt kristallina material. De termiska egenskaperna för termoplaster 
utgörs främst av glasomvandlingstemperaturen (Tg) samt värmeutvidgningsegenskaperna. 
(Klason, Kubát, 2001a) Glasomvandlingstemperaturen är alltså något som alla polymerer 
genomgår men för varje polymer är denna temperatur unik. (Albertsson, Edlund, Odelius, 
2012a)  

 

      a)    b) 

Figur 2.5 a) Schematisk bild över en amorfstruktur, b) Schematisk bild över en 
kristallinstruktur 

 

2.7 Textil tillverkningsmetod 

2.7.1 Väft- och varptrikå 
För att framställa olika textila konstruktioner finns det flertal olika tillverkningssätt. Några av 
de vanligaste sätten att tillverka textila material är genom stickning, vävning eller non-woven. 
Anledningen till att olika metoder används beror på materialets slutgiltiga ändamål. Textila 
produkter brukar även delas in i olika användningsområden så som tekniska-, hem- och 
beklädnadstextilier. Inom samtliga områden återfinns trikåprodukter som vidare kan delas in 
två huvudgrupper; väfttrikå respektive varptrikå. 
 
Skillnaderna mellan väft- och varptrikå är att det går att uppnå olika egenskaper hos produkter 
eller materialet beroende på vilken bindningsform som används.  Väfttrikå brukar användas 
för bland annat beklädnadstextilier då denna form vanligtvis uppnår bra elasticitet och god 
töjbarhet. Fördelarna med denna teknik är att materialet kan uppnå egenskaper som man 
strävar efter, det vill säga att varor kan bli alltifrån stumma till elastiska. (Peterson, 2008a) 
 
För att tillverka dessa två olika trikåprodukter kan man använda både stickmaskiner och 
virkningsmaskiner men skillnaderna är att stickmaskinerna stickar väfttrikå och 
virkningsmaskinerna används till varptrikå. Dessa två maskintyper kan vidare delas in i 
ytterligare maskinertyper för att specificera hur varan är tillverkad. Varptrikå tillverkas 
därmed på en varptrikåmaskin och väfttrikå tillverkas på antingen en flatstickmaskin eller 
rundstickmaskin. Här råder även skillnader mellan flat- och rundstickmaskiner och dessa är 
att flatstickmaskiner oftast producerar grövre material medan rundsticksmaskiner producerar 
mer fin stickade varor. Dessutom kommer varor från rundstickmaskiner ut i slangform medan 
flatstickmaskiner gör plana textilier. (Peterson, 2008b) 
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2.7.2 Delning 
För att definiera en trikåvaras tjocklek kan man använda sig av ett mått som kallas delning. 
Detta mått används ofta i specifikationer av en trikåvaras kvalitet. Delningen anger således 
trikåvarors maskstorlek respektive grovlek. Storleken på maskor kan variera från att vara 
väldigt små som i nylonstrumpbyxor till att vara grövre maskor som i grovstickade koftor 
eller halsdukar. För att definiera uttrycket delning brukar det förklaras som antal millimeter 
mellan närliggande nålar. Detta utryck är bestämt att vara en ISO-standard för 
finleksnumrering av trikåmaskiner. Delning kan också benämnas med namnet gauge, vilket 
anger antal delningar per engelsk tum. (Peterson, 2008c) Dock kan detta vara missvisande då 
det kan mätas olika beroende på maskintyp. Ett högt nummer av delning tyder på att det går 
många nålar på en tum vilket i sin tur innebär många maskor. Många maskor per tum betyder 
att strukturen på den varan som framställs kommer bli mer finmaskig. 

2.7.3 Flatstickmaskiner 
Det finns både handsticksmaskiner och elektroniska flatstickmaskiner som kan producera 
material med liknande bindningar inom trikåteknik. Skillnader mellan dessa är att det oftast 
förekommer högre delningstal på de elektroniska maskinerna i jämförelse med 
handsticksmaskinerna. Normalt är också att elektroniska maskiner används i stora 
produktioner och handstickmaskiner används till mindre skalor. Handsticksmaskiner kan till 
exempel användas för att testa hur en bindning fungerar och användning av denna maskin ger 
inte heller lika stora mängder material. De flesta flatsticksmaskinerna är idag elektroniska. 
Elektroniska flatsticksmaskiner består av avancerad elektronik som väljer hur nålarna i 
maskinen ska arbeta. I dessa ingår specialtillverkade datorsystem som är sammankopplade 
med maskinerna som i sin tur kan erhålla flertal olika bindningar och mönster.  Det finns även 
möjligheter att sticka ut helt färdiga plagg på elektroniska flatstickmaskiner utan att i 
efterhand behöva tillskärning eller sömnad av plagg. (Peterson, 2008d) 
 

 

Figur 2.6 Handstickmaskin 

2.7.4 Bindningar 
Flatstickmaskiner har många olika stickningssätt som kan framställa diverse produkter. 
Förutom att grundbindningar kan framställas på dessa maskiner kan även intarsia samt 
jacquardbindningar i färg stickas upp. Vanliga grundbindningar är bland annat resår, 
slätstickning, pärlfang etc. Resårbindningar kan vidare delas in i exempelvis 1:1 resår, 2:2 
resår och 3:3 resår. Dessa tre bindningar är uppbyggda på olika sätt. En 1:1 resårbindning har 
oftast både god töjbarhet och bra elasticitet i sidled. När en sådan bindning framställs är alla 
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nålar i arbete på maskinen. En 2:2 resår har liknande egenskaper men skillnaden mellan 
bindningarna är att här arbetar varannan nål i maskinen när denna bindning framställs. Detta 
bidrar i sin tur till att materialet har mycket god töjbarhet respektive bra elasticitet i sidled. 3:3 
resår är en bindning där två nålar är ur system under stickningen. Det vill säg att maskinen 
arbetar på tre nålar på ena nålbädden för att sedan hoppa över två och vice versa på den andra 
nålbädden. Egenskaperna hos denna bindning är att den har mycket god töjbarhet i sidled och 
även bra elasticitet. (Peterson, 2008e) 
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3. Koncept 
Grundidén med projektet var att framställa polymera bikomponentfibrer där syftet var att 
använda dessa i sammansättningen av en textil konstruktion. Tanken var sedan att utsätta den 
framställda textilen för stimuli i form av värme för att studera om rörelse hos konstruktionen 
skulle kunna uppnås. Således skulle detta koncept, om det hade fungerat, innebära att en textil 
aktuator har skapats med termisk stimulus.  

 
Fig. 3.1. Figuren demonstrerar en bikomponentfiber med två olika polymera material. Varje polymert material 
har specifika värmeutvidgningsegenskaper där CI har låg värmeutvidgningskoefficient,  𝛼, och D har hög 
värmeutvidgningskoefficient. Vid ökande temperatur påbörjas en värmeutvidgning hos det material med lägst 𝛼 
vilket leder till att hela fibern (CID) kröker sig. Vid återgående temperatur kan även en reversibilitet uppnås.  

Denna idé skulle bland annat kunna användas för att vidareutveckla och effektivisera system 
som idag påverkas av värmeregleringar. Bikomponenta fiberytor skulle här kunna vara 
användbara om de konstruerades i en non-wovenstruktur. Således skulle man kunna hålla 
ordning på sidorna hos de ingående bikomponentfibrerna så att samtliga fibrer har samma yta 
av den bikomponentfibern mot samma riktning. Sådana system skulle kunna vara en yta som 
krusar sig vid värmeökningar och då uppträder värmeisolerande. Andra typer av system skulle 
kunna vara olika flödessystem. Detta skulle exempelvis vara svårt att uppnå i stickade eller 
vävda konstruktioner då sidorna hos fibern orienterar sig slumpvis vid 
framställningsprocesserna. Genom att flera fibrer kan sammanföras i konstruktioner som gör 
att aktuatorer kan utvecklas skulle man i framtiden kunna ersätta system som i dagsläget tar 
plats och väger mycket. Ur ett hållbarhetsperspektiv skulle textila aktuatorer innebära att fler 
enheter kan packas vid transporter eftersom de då skulle bestå av mjukare och mer 
lätthanterliga material. Detta innebär i sin tur att färre transportsträckor skulle behövas köras. 
Textila processer skulle också vara mer energibesparande än att producera större plast- eller 
metallenheter. Vidare kan det även vara energibesparande att ha en textil fiberyta, som när det 
blir varmt, automatiskt utför rörelser utan att någon specifik energiförsörjning tillförs. 

Då detta projekt är tidsbegränsat har man dock kommit till insikt med att det, inom tidsramen, 
inte finns utrymme för framställning av bikomponentfibrer. Istället beslutades det att försöka 
efterlikna den tänkta fiberkonstruktionen för att på ett enklare sätt försöka uppnå rörelse hos 
polymera sammansatta material. Idag är det redan väldokumenterat i bland annat Hu et al 
(2010) men även i Tamagawa (2010), att polymera sammansättningar går att aktivera med 
värme för att skapa rörelse. Dessa är dock, i de flesta studier, framställda som större 
aktuatorer och genom detta arbete vill man istället försöka skapa mindre strukturer som skulle 
kunna efterlikna en fibers storlek. Därmed kommer en liknande experimentell studie, som de 
tidigare dokumenterade, att genomföras men med en del modifieringar så att det bättre passar 
syftet för rapporten. Detta utförs för att hitta en sammansättning som kan uppvisa goda tecken 
på rörelser och som i fortsatt framtida arbete skulle kunna framställas som en 
bikomponentfiber. Om denna fiber sedan skulle testas och påvisa god rörelse, hade det varit 
intressant att vidare konstruera en textil sammansättning med dessa fibrer och studera om en 
starkare samt större rörelse kan erhållas Det inledande experiment som därmed kommer att 
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genomföras utgörs av att, genom laminering, sammanfoga olika kombinationer av polymera 
material. I lamineringarna kommer sedan så kallade ”tungor” att skäras ut där tanken med 
tungorna är att de i största mån ska efterlikna uppbyggnaden av en bikomponentfiber. Trots 
medvetenhet om att det kan bli svårt att få till en fibers mått genom tillskärning av tungorna 
kommer minsta möjliga mått ändå att godtas.  

Vid Universitet i Linköping finns en av de ledande forskningsgrupperna inom området 
aktuatorer. I samarbete med denna forskningsgrupp finns en påbörjad studie av Concas (2013) 
där han har lyckats påvisa rörelse hos enstaka fibrer, belagda med polypyrrol, genom att 
tillföra stimulus i form av elektricitet. I studien undersöks även om kraften hos enstaka fibrer 
kan växlas upp genom att sammansätta flera fibrer till en textil konstruktion. Denna 
konstruktion bestod av en stickad struktur med metallgarn (rostfritt stål) i bindningen 1:3 
foder. Anledningen till att denna bindning valdes att användas var för att konstruktionen 
erbjuder en viss rörlighet utan att själva trådarna behöver töjas. Det innebär att trådarna kan 
förskjutas något i konstruktionens längdriktigt. Genom att belägga konstruktionen med 
polypyrrol och därefter utsätta den för spänning var syftet att kunna uppnå en viss rörelse hos 
konstruktionen. Genom sammankoppling av flera fibrer till en konstruktion bevisas det att de 
går att uppnå en stakare effekt av rörelse än den som skapats hos enstaka fibrer. Det visade sig 
dock att amplituden av denna rörelse var väldigt låg (96 µm, det vill säga ca 0,1) mm på en 
provbit med måtten 3x1 cm vilket innebär att det finns utrymme att arbeta vidare utifrån detta. 
Troligtvis var en av orsakerna till den låga amplituden att konstruktionen var gjord i 
metallgarn som i sin tur gör textilen stum och mindre flexibel. Av denna anledning finns 
möjlighet att vidareutveckla eller testa andra textila konstruktioner än de som tidigare testats. 
Därmed inleds även ett samarbete med Linköpings Universitet för att vidareutveckla textila 
aktuatorer. Strävan är att hitta konstruktioner som kan påvisa större utslag i form av linjär 
rörelse vid påverkan av elektrisk stimulus, än den rörelse på 0,1 mm som visats i föregående 
studie. Forskningsarbetet vid Linköping baseras på att försöka skapa aktuatorer genom att 
använda jonisk elektroaktiv stimulus. Detta görs genom att en kemisk-elektrokemisk process 
används för att belägga textilen med en elektroaktiv polymer. Den kemiskt-elektrokemiska 
procesen gör i sin tur att det skapas en elektroaktiv yta över hela textilen som således kan 
påverkas av elektricitet. I avsnitt 4.8.2 och 4.8.3 beskrivs det närmare hur den kemiskt-
elektrokemiska processen går till samt hur den textila konstruktionen påverkas av elektricitet. 
Då hela textilen beläggs med polypyrrol är förhoppningen att en volymförändring sker 
liknande den linjära rörelse som uppnåtts i tidigare studie.  Denna stimulus kommer därmed 
att användas i detta arbete kring textila aktuatorer. Faktorer som kan ha bidragit till resultatet i 
Concas (2013) studie kan vara; valet att använda metallfibrer i de textila sammansättningarna 
vilket kan ha orsakat att konstruktionen blev tung och styvare än önskvärt vilket gör att 
volymförändringen hos beläggningen inte kan bli så stor. Det hade möjligtvis kunnat bli en 
större skillnad i volymförändring om man istället hade använt naturliga eller syntetiska 
garner. Det kan också berott på den textila konstruktionens uppbyggnad eftersom endast en 
typ av textil bindning stickades fram. Den sistanämnda faktorn kan dock endast besvaras då 
det testats om andra typer av bindningar kan uppnå en större amplitud av rörelse. Vidare 
testades inte heller endast metalltrådarnas ledningsförmåga utan beläggning i förhållande till 
då de var belagda med PPy. Därmed kan vi inte med säkerhet säga hur mycket metallens 
naturliga ledningsegenskaper har påverkat resultatet.  

Det textila som utfördes i detta projekt är för vetenskapen mycket nytt och bland de första 
studierna där man arbetar med att sammansätta flera fibrer gör att skapa större och starkare 
aktuatorer. Därmed anses det att de finns stor potential att arbeta vidare med de parametrar 
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som tros påverka resultatet negativt. Således är det av intresse att arbeta vidare med den 
textila kunskap som erhålls för att förhoppningsvis få ett större utslag i rörelse än vad som 
påvisats tidigare. Idén är då att detta ska uppnås genom framställning av både lättare samt mer 
elastiska textila konstruktioner i form av olika bindningar men även med andra materialval. 
Forskningsgruppen i Linköping har även utvecklat en elektroaktiv beläggning vid namn 
polypyrrole (PPy), som idag kan beläggas på de flesta material. Beläggningen gör således att 
materialet blir elektriskt ledande då de material som kommer att användas detta arbete inte har 
naturliga elektroaktiva egenskaper. Här är då förhoppningarna att kunna använda naturliga 
och syntetiska garner för att göra de textila konstruktionerna lättare gällande vikt men också 
mer elastiska. De textila konstruktionerna kommer därefter genomgå den kemiskt-
elektrokemiska processen och sedan utsättas för elektroaktiv spänning för att förhoppningsvis 
kunna mäta en större amplitud av uppnådd rörelse. 

Det pågående forskningsarbetet kring aktuatorer i Linköping är fokuserat till att efterlikna 
naturliga musklers funktion med aktuatorers förmåga att utföra rörelser. Det är alltså ämnat att 
i framtiden kunna hitta en eventuell ersättning till proteser och dylikt, och istället ta fram en 
produkt som kan opereras in direkt i kroppen. Om detta skulle vara möjligt skulle personer 
med nedsatt rörelseförmåga kunna återfå viss rörlighet utan tunga och obekväma proteser.  I 
kapitel 2 beskrevs en del likheter mellan en naturlig muskel och en textil aktuator, och med 
detta i åtanke finns förhoppningar att arbetet ska vara till nytta för forskningsgruppen i 
Linköping. Eftersom detta område är under ett tidigt forskningsstadium är samarbetet med 
Linköping endast en liten bit på vägen till utvecklingen av framtidens textila muskel. 
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4. Experimentellt tillvägagångssätt   
I denna del förklaras inledningsvis den studie som utformats för att studera hur aktuatorer 
fungerar. Studien utgörs genom att plastlamineringar aktiveras genom temperaturförändringar 
för att således se om någon formförändring sker. Vidare framställs även ett antal textila 
konstruktioner i trikå. Dessa textila sammansättningar tas fram i olika bindningar och 
garntyper. För att skapa en bättre förståelse för det aktuella ämnet görs även 
litteratursökningar under arbetets gång. Det har även gjorts ett besök till Linköpings 
Universitet för att ta del av deras tankar och åsikter kring projektet. 

4.1. Anskaffning av material 
Inledningsvis kontaktades flertalet företag för att införskaffa varierande plastmaterial. Genom 
kontakt med företaget Texla AB erhölls material bestående av olika plast- och smältfilmer 
samt några smältwebbar. Vidare införskaffades ytterligare polyetenfilmer som fanns 
tillgängliga på Textilhögskolan i Borås. Dessutom erhölls två olika overheadfilmer, en från 
varumärket 3M respektive Canon. Från Wästgöta Plast AB erhölls även olika polyetenfilmer 
med tre olika tjocklekar.  

Förutom de smältfilmer och smältwebbar (Texla AB) valdes även att använda ett lim för 
laminering av plastfilmerna. Limmet är av märket Loctite, vid namn superglue (for all 
plastics). 

4.2. Val av material 
Vid val av material granskades befintliga datablad med information angående de material som 
införskaffats. Här framkom bland annat information om materialens smältpunkter. Utifrån 
dessa data gick en del kombinationer inte att laminera på grund av att materialen och 
smältfilmerna inte matchade varandras betingelser. En del av de införskaffade plastfilmerna 
var dessutom för tunna vilket inte lämpade sig till försöken. Det valdes ut två polyetenfilmer 
respektive overheadfilmer samt smältwebbar till första försöket (se tabell 3.1). Trots att 
informationen om overheadfilmerna var okänd togs ändå beslut om att använda dessa i 
studien eftersom de har en eftertraktad stabil struktur.  Som mellanlager användes fyra olika 
smältfilmer respektive smältwebbar samt ett lim (se tabell 3.2). Polyetenplasterna med kända 
tjocklekar (se tabell 3.3) studerades också med olika sammanfogningsmaterial. 

I tabellerna nedan redovisas samtliga material som använts för försök 1-6 i studien. Varje 
försök förklaras mer ingående i avsnitt 3.1.5. 

Tabell 4.1 Studerade plastmaterial, försök 1-5 
Material (Plastfilm) 1 2 3 4 
Leverantör Texiron® - 3M 

overheadfilmer 
Canon 

Transparencies 
Tjocklek 50 µ - -  -  
Material Polyeten 

 
Polyeten 

 
- - 

Glasomvandlings- 
temperatur, Tg  

-120℃ -120℃ - - 

Smälttemperatur, Tm  ca 105-140℃ ca 105-140℃ -  
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Tabell 4.2 Sammanfogningsmaterial  
Material 
(Sammanfogning) 

A B C D 

Leverantör Texiron® Texiron® Loctite Texiron® 
Funktion Smältweb Smältweb 

 
Universalt lim 
för alla plaster 

Smältfilm, 
(3X9) 

Material Polyamid Polyester - Polyolefin 
Glasomvandlings- 
temperatur, Tg  

30-90℃ 70℃ - - 

Smälttemperatur, Tm  180-295℃ 265℃ - 60℃ 
 

Tabell 4.3 Polyetenplaster, försök 6 
Material (Plastfilm) W1 W2 W3 
Leverantör Wästgöta Plast AB Wästgöta Plast AB Wästgöta Plast AB 
Tjocklek 0,20 mm 0,15 mm 0,10 mm 
Material  Polyeten Polyeten Polyeten 
Glasomvandlings- 
temperatur, Tg 

-120℃ -120℃ -120℃ 

Smälttemperatur, Tm ca 105-140℃ ca 105-140℃ ca 105-140℃ 
 

4.3. Laminering 
En systematisk plan gjordes över hur de utvalda materialen skulle lamineras samman. Här 
valdes att respektive laminat skulle konstrueras i en trelagersvara, där de yttre lagren bestod 
av plastfilmer och mellanlagret utgjordes av lim eller smältweb (se figur 3.1). Laminatens 
storlek valdes till ca 200 x 100 mm för att flera tungor skulle kunna skäras ut på ett ark. Vid 
sammanfogningen av de laminat där en smältweb ingick, användes en värmepress som 
ställdes in på olika temperaturer beroende på hur hög värme som kombinationerna klarade av. 
För laminat med smältwebb A användes temperaturen 80̊ C och för material med smältwebb 
B användes en temperatur på 90̊ C. För de laminat som sammanfogades med smältfilm D 
användes en temperatur på 60̊ C. Samtliga laminat utsattes för värme i 120 sekunder. 

 

Figur 4.1 Schematisk bild hur en tre-lagersvara sammanfogas. 

4.4. Utvalda lamineringskombinationer 
Totalt valdes 20 olika lamineringskombinationer ut (se tabell 3.4). Kombinationerna skars ut 
med både laserskärare samt skalpell vilket innebär att 40 laminat studerades. De laminat som 
ansågs vara mest intressanta att undersöka vidare från försök 1 beslutades även att 
sammanfogas med lim i vidare försök. Även dessa skars ut med både laser och skalpell. 
Vidare studerades även nio olika lamineringskombinationer av de olika polyetenfilmerna med 
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olika tjocklekar (se tabell 3.5).	  Nedan har material listats upp för att ge en tydligare bild över 
hur lamineringskombinationerna är sammanställda (se figur 3.2).	  

1: Polyetenfilm  
2: Polyetenfilm 
3: Overheadfilm 
4: Overheadfilm 
 
A: Polyamid smältweb 
B: Polyester smältweb 
C: Universalt lim 
D: Polyolefin smältfilm 
 
W1: Polyetenfilm 0,20 mm 
W2: Polyetenfilm 0,15 mm 
W3: Polyetenfilm 0,10 mm 
	  

Tabell 4.4 Lamineringskombinationer, försök 1-5 
1A1 1B1 1A2 1B2 2A3 2B3 3A4 3B4 
2A2 2B2 1A3 1B3 2A4 3B4   
3A3 3B3 1A4 1B4     
4A4 4B4       
 

Tabell 4.5 Lamineringskombinationer, försök 6 
W1AW2 W1BW2 W1DW2 
W1AW3 W1BW3 W1DW3 
W2AW3 W2BW3 W2DW3 
 

4.5. Tillskärning av tungor i laminaten 
För att efterlikna en fibers storlek så gott som möjligt, skars tungor ut i laminaten med en 
laserskärare där tungornas bredd och längd varierades (se figur 3.2). Variationen på tungornas 
storlek var av stor betydelse för att skapa systematik i provresultaten samt för att kunna 
analysera hur dessa parameterar påverkade värmeutvidgningsförmågan hos de olika 
laminaten. Storleken och formen på tungorna utformades i datorprogrammet Illustrated som 
sedan fördes över genom ett skrivarprogram till laserskäraren. De storlekar som skars ut i 
tungor var 2,5 x 10 mm, 3 x 12 mm samt 4 x 16 mm. Samtliga stolekar på tungorna skars ut i 
motsvarande lamineringskombinationer, som för de laserskärda, med skalpell. I varje laminat 
skars 4 tungor av varje storlek ut.  

 

Figur 4.3 Schematisk bild hur tungor i laminatet skars ut med laserskärare respektive skalpell 
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4.6. Testmetod  
Genom att studera litteratur och tidigare, liknande försök till att uppnå formförändring hos 
material har testmetoden för studien utformats utifrån de förutsättningar som fanns. Här 
valdes att laminaten skulle vara bredare och längre än i tidigare studier, för att flera tungor 
med olika storlekar skulle kunna skäras ut i samma ark. Dessutom valdes att använda en ugn 
som värmekälla istället för hårtork för att värmen skulle fördelas jämnt över samtliga tungor. 

För att studera de utskurna tungornas krökning vid temperaturförändringar placerades 
laminaten i en ugn där temperaturen gick att variera mellan ca 20-200 ˚C. Utifrån granskning 
av tidigare litteratur valdes laminaten att undersökas i temperaturer mellan 20-90 ˚C. På 
insidan av ugnen, i den bakre delen placerades ett mätblad av bakplåtspapper där två 
gradskivor var uppritade. Mätbladet var placerat så att gradskivorna låg i höjd med hyllan i 
ugnen där laminaten undersöktes. För samtliga försök som presenteras nedan tillverkades nya 
laminat för att studera både dess krökning vid uppvärmning i ugnen men också för att studera 
resultatet av återhämtningen för de prover som gick tillbaka. 

 
Figur 4.4 Ugn med mätblad i den bakre delen 

 

4.6.1. Försök 1 Smältweb 
Samtliga laminerade prover, för detta försök, placerades i en ugn för att studera om någon av 
lamineringarna skulle ge något form av utslag. Här gjordes inga tydliga mätningar av 
tungornas krökning utan här studerades de kombinationer som skulle vara relevanta för att 
studera vidare. Här studerades alltså vilka laminats tungor som hade tendens att kröka sig. 
Misstankar fanns här att vissa lamineringar inte skulle ge något utslag och därmed uteslöts 
dessa från vidare försök. I detta försök studerades dessutom ingen återhämtning.  
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4.6.2. Försök 2 Smältweb 
Försök 2 utfördes för att titta närmare på de laminat som visade lovande utslag i försök 1. 
Eftersom många parameterar påverkade materialen gjordes detta försök för att se om ett 
upprepat resultat skulle erhållas. Även här placerades samtliga laminat i ugnen och studerades 
samtidigt. 

4.6.3. Försök 3 Smältweb 
De material som visade utslag i försök 1 och 2 studerades närmare. Andelen av tungornas 
krökning mättes med hjälp av mätbladet som placerats i ugnen samt en separat gradskiva. I 
detta försök placerades endast två laminat bredvid varandra. Bakom varje laminat fanns även 
en gradskiva uppritad och anpassad så att noggrannare mätningar kunde genomföras.  Efter 
varje 10:e gradsökning i ugnen gjordes en kontrollmätning för att se om tungorna gett utslag 
vid temperaturökningen. 

4.6.4. Försök 4 och 5 Lim 
Samtliga laminat med lim placerades, precis som i försök 1, tillsammans i ugnen. Detta försök 
gjordes för att undersöka om laminaten som sammanfogats med lim visade liknande resultat 
som försöken med smältwebbar. I försök 5 för de limmade laminaten gjordes noggrannare 
mätningar för ett mer trovärdigt resultat. För båda försöken skars tungorna ut med både laser 
och skalpell precis som i tidigare försök. 

4.6.5. Försök 6 Smältfilm och smältweb 
Detta försök genomfördes för att studera hur olika kombinationer av tjocklekar kan påverka 
utvidgningen och därmed bestod kombinationerna av samma polymera material.  I detta 
försök placerades därmed två laminat i ugnen samtidigt och studerades. 

4.7. Analysmetod  
Analys av de resultat som togs fram under samtliga försök genomfördes på ett kvalitativt sätt. 
Det innebär att samtliga försök analyserades parallellt med utförandet för att laminaten skulle 
kunna delas upp i två olika kategorier. Kategorierna utgörs av hur laminaten har artat sig i de 
genomförda försöken. Således uteslöts de laminat som inte visade något utslag. De laminat 
som ansågs vara intressanta att undersöka vidare analyserades och diskuterades. 

Analysen innebar att andelen av krökningen studerades och beslutades huruvida krökningen 
av tungorna var liten eller stor. Dessutom granskades tungornas förmåga att gå tillbaka till 
sina ursprungliga tillstånd. Vidare analyserades vilka materialkombinationer som gav upphov 
till utslag och vad det berodde på. Tungornas storekar jämfördes samt huruvida de gett utslag 
beroende på utskärningsmetod. Eftersom testmetoden utformades på egen hand tog analysen 
även hänsyn till de felkällor som kan ha påverkat de slutliga resultateten. 
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4.8. Framställning av textila konstruktioner  
Utifrån den tidigare granskade studien (Concas, 2013), togs ett flertal textila konstruktioner 
fram då information om krav och önskemål hade erhållits. Ett av kraven var att 
konstruktionen skulle vara mycket elastisk och låg vikt, men det fanns inga krav på vilka garn 
som strukturen skulle bestå av. Det som här ansågs viktigt var att själva konstruktionen inte 
skulle vara styv utan att den skulle uppnå god töjbarhet, det vill säga att sammansättningen 
skulle kunna dras ut så mycket som möjligt utan att själva garnet var den bidragande faktorn. 
Det var också viktigt att konstruktionen innefattade god återhämtningsförmåga. Önskemålen 
var att tillhandahålla några textila konstruktioner som sedan skulle kunna beläggas med en 
utvecklad konduktiv polymer. 

 
 Figur 4.5 Bindning 1:3 foder  

 

4.8.1 Val av bindningar till textila konstruktioner 
Kravet på konstruktionen var att den skulle ha bra elasticitet och låg vikt och därmed 
stickades fyra resårbindning fram med olika delningar. Det stickades upp sex prover med två 
skilda bindningar med tre olika garntyper på en handstickmaskin med delning 8 (se tabell 
3.6). Bindningarna som tillverkades på handstickmaskinen var 1:1 resår och 2:1 resår. 

 
Figur 4.6 Schematisk bild över 2:1 resårbindning 

 

Proverna blev glesa och några av de tänkta bindningarna kunde inte stickas fram på 
handstickmaskinerna. Resterande prover stickades därför fram på en elektronisk 
flatstickmaskin, Stoll CMS 330.6, med delning 10.  Det togs fram 15 prover med tre olika 
bindningstyper av fem skilda garner. Bindningarna som valdes till framställning av proverna 
var 1:1 resår, 2:2 resår och 3:3 resår.  
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Figur 4.7 Schematisk bild över 1:1, 2:2 och 3:3 resårbindningar 

 
Garntyperna som användes för framställning av de olika konstruktionerna var lyocell (UCO), 
viskos (HOF Garn Faerberiei), bomull (Sanko), polyester, polyamid och polyamid/Lycra® 
(Satzmann). De framstickade konstruktionerna skickades därefter till forskningsgruppen i 
Linköping. Således hoppas man kunna se utslag utifrån dessa prover och därefter arbeta 
vidare med utvecklingen av artificiella muskler. 

Tabell 4.6 Handstickade konstruktioner  
Bindning 1:1 Resår 2:1 Resår 
Material 1 Lyocell (Tencell®)  

Ne 30/1 
Lyocell (Tencell®)  
Ne 30/1  

Material 2 Viskos Ne 36/1 Viskos Ne 36/1 
Material 3 Bomull Ne 24/1 Bomull Ne 24/1 
 

Tabell 4.7 Maskinstickade konstruktioner 
Bindning 1:1 Resår 2:2 Resår 3:3 Resår 
Masklängd 9  10  10 
Material 1 Lyocell (Tencell®)  

Ne 30/1  
Lyocell (Tencell®)  
Ne 30/1  

Lyocell (Tencell®)  
Ne 30/1  

Material 2 Viskos Ne 36/1 Viskos Ne 36/1 Viskos Ne 36/1 
Material 3 Bomull Ne 24/1 Bomull Ne 24/1 Bomull Ne 24/1 
Material 4 Polyester  

Dtex 167/48/1 
Polyester  
Dtex 167/48/1 

Polyester  
Dtex 167/48/1 

Material 5 Polyamid 
Dtex 110/34/2 

Polyamid 
Dtex 110/34/2 

Polyamid 
Dtex 110/34/2 

Material 6 Polyamid/Lycra® 
Dtex 78/78 

Polyamid/Lycra® 
Dtex 78/78 

Polyamid/Lycra® 
Dtex 78/78 
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4.8.2 Applicering av elektroaktiva joner 
Inledningsvis genomförs en polymerisation av polypyrrolbeläggningen (PPy) på de först 
utvalda textilierna som ska testas. (Concas, 2013g) Provbitarna är 3x1 cm stora och 
beläggningen appliceras över textilens hela yta genom att de doppas i lösningen (se figur 4.9). 
Framställningen av konduktiva polymera aktuatorer baseras på en två stegs kemisk-
elektrokemisk syntes vilket utgörs av att olika substanser tillsätts för att slutligen skapa en yta 
som kan leda elektricitet. I steg ett syntetiseras det första lagret av beläggningen. Detta sker 
genom att monomerer samt dopningsmedel först löses upp i destillerat vatten där sedan 
textilen doppas i. Dopningsmedlet består av en saltlösning som i sin tur utgörs ett 
störningsämne i elektronparbildningen som uppstår mellan de ingående ämnena. Detta 
innebär att det blir en elektron över per störningsämnesatom vilket slutligen gör att 
beläggningen på textilen blir elektroaktiv. Det första steget tillåter sedan att den följande 
depositionen av huvudlagret (PPy) kan fortsätta. När två-stegsprocessen är klar har 
beläggningen en tjocklek på ca 15 µm ovanpå textilen vilket uppmättes med en så kallad 
”Laser Scanning Micrometer”. Nedan följer en närmare förklaring till tvåstegsprocessen.  

Steg 1: Kemisk syntes 

Det första steget i syntesen genomförs för att få polypyrrolbeläggnigen att fästa på textilen. 
För samtliga tre prover används metoden ”Vapor Phase Polymerisation” där en oxidativ 
kemisk polymerisation genomförs på textilerna. Proverna doppas ner i en lösning beståendes 
av endast pyrrolmonomerer (0,1:50 mol/L) så att textilen svullnar upp. Därefter torkas de 
försiktig av med papper. De uppsvällda proverna doppas sedan i en lösning beståendes av 
0,1:5 mol/L järnklorid (FeCl3) för att den kemiska syntesen ska kunna genomföras. Proverna 
tvättades sedan av med etanol (95 %) för att avlägsna överskott av FeCl3. Textilerna får sedan 
torka i rumstemperatur under två timmar. Det första steget i processen gör därmed att 
textilerna erhåller ett elektroaktivt skikt på ytan. (Concas, 2013g) 

Steg 2: Elektrokemisk syntes 

Den elektrokemiska syntesen sker då en konstant spänning appliceras på den belagda textilen. 
I detta arbete användes en spänning på 0,7 V i 1200 sekunder som applicerades med hjälp av 
en elektronisk utrustning. Utrustningen består av en konfiguration med tre ingående 
elektroder (se figur 4.8), som mäter olika data vid applicerad spänning. De konduktiva 
textilerna (ur steg 1) utgör den första elektroden i konfigurationen och mäter arbetet. Den 
andra elektroden utgörs av en platinumbelagd titaniumväv som fungerar som en motelektrod 
till den första och den tredje elektroden fungerar som en referenselektrod beståendes av 
Kaliumkloridmättad (KCl) Silver/Silverklorid (Ag/AgCl) elektrod. 

Den elektrokemiska syntesen sker i en elektrolyt, en cell innehållande dispergerad pyrrol (0,1 
mol) som en monomerer och natriumdodecylbensensulfonat (0,1 mol NaDBS) som ett 
dopningsmedel upplöst upp i MilliQ-filtrerat vatten1 (18,2 MQ). (Concas, 2013g) Efter 
polymerisationen tvättades proverna igen med etanol (95 %) och fick återigen torka i en 
timma.  

                                                
1 MilliQ-filtrerat vatten innebär att vattnet har filtrerats genom en jonbrytare till skillnad från 
destillerat vatten som renas genom kokning vilket även tar bort bakterier  
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Figur 4.8Experimentell uppsättning för elektrokemisk syntes av PPy på textilierna.  
 

 

Figur 4.9 Figuren demonstrerar den stegvisa beläggningen på bomullsprovet. Från vänster 
1: Bomull (1:1 resår Ne 24/1) utan beläggning, 2: Kemiskt syntetiserad Polypyrrol, 3: 

Elektrokemiskt syntetiserad PPy (ovanpå första lagret av Polypyrrol) 
 

4.8.3 Elektromekaniskt test 
Efter två-stegsyntesen av polypyrrolbeläggningen testades proverna för att studera om någon 
typ av formförändring kunde uppnås vid elektrisk stimuli. De första proverna som testas i 
denna del är: 

Prov 1 - Polyester (1:1 resår Dtex 167/48/1) 

Prov 2 - Bomull  (1:1 resår  Ne 24/1) 

Prov 3 - Viskos (1:1 resår  Ne 36/1) 

 

 

Textil med 
elektroaktiv yta 

Lösning med 
monomerer och 
motjoner 

Elektrod som 
mäter arbetet 

Referenselektrod 
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Det elektromekaniska testet utgörs av att mäta den rörelse som möjligen uppstår i 
längdriktning med hjälp av en laserförskjutningssensor. Figur 4.10 demonstrerar den 
experimentella uppsättningen där textilernas expansion respektive kontration mäts om så 
uppnås. Experimentet genomfördes i en transparant plastlåda som var fylld med 350 ml 
NaDBS. Lösningen var fri från andra typer av monomerer för att förhindra att vidare 
polymerisation av beläggningen på textilen skulle ske. Textilierna hängdes i sin tur upp med 
en platinumtråd för att sedan hängas ned i lösningen. Under textilien fästes en vikt på 1.6 g för 
att få textilen att hänga lodrätt ner i lösningen utan att flyta upp.  
 

 
Figur 4.10 Experimentell uppsättning för mätning av linjär rörelse hos textilierna.  

 
Med hjälp av lasersensorn mättes den linjära förskjutningen av den polypyrrolbelagda textilen 
då en spänning applicerades mellan 0,5 volt till -1 volt under en 400 sekunders period.  
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5. Resultat 
5.1 Lamineringar 
I detta avsnitt presenteras samtliga resultat från den experimentella studien. Här har beslut 
tagits att ta med alla tabeller och resultat för att lättare kunna medverka i sammanfattningen 
av varje försök samt för att lättare förstå motiveringarna i senare diskussion.  

5.1.1 Försök 1 Smältweb 
Tabell 5.1 Laserskärning 
Laminat Form vid 

rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20-90 ̊ C Utslag på 
olika storlekar av 
tungorna   

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Ger ett visst utslag men är 
väldigt ojämnt fördelat över 
tungornas olika stolekar. 

2A2 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor:  
krökta ca 20 ̊ 

20 - 70 ̊ C Inget 
ytterligare utslag 
 
70 - 90 ̊ C 
Ytterligare 
krökning hos vissa 
tungor 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna är krökta redan 
från början. 
Ingen återhämtning efter 
krökning. 

3A3 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades  

Inget utslag i ugnen. 

4A4 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ Inget utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget utslag i ugnen. 

1B1 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget utslag i ugnen. 

2B2 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget utslag i ugnen. 

3B3 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget utslag i ugnen. 

4B4 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget utslag i ugnen. 

1A2 Laminat: Stabilt 
 
Tungor:  
Lite krökta, ca 0-5 ̊ 

20 - 50 ̊ C Inget 
utslag 
 
50 -90 ̊ C Vissa 
tungor visar utslag 
på ca 50 ̊

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna delar sig i 
lamineringen p.g.a. av dålig 
sammansättning. Trots det 
erhålls krökning på en del 
tungor. 

1A3 Laminat: Krökt 
över hela  

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

1A4 Laminat: Krökt 
över hela 

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

1B2 Laminat: Stabilt 
 
Tungor: Vissa 
tungor står upp  

20 - 50 ̊ C Inget 
utslag 
 
50 -90 ̊ C Vissa 
tungor visar utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna delar sig i 
lamineringen p.g.a. av dålig 
sammansättning. Trots det 
erhålls krökning på en del 
tungor. 
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på ca 50 ̊
1B3 Laminat och 

tungor: Stabilt 
  Ingen 

återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

1B4 Laminat och 
tungor: Stabilt 

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

2A3 Laminat: Krökt 
över hela 

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

2A4 Laminat: Krökt 
över hela 

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

2B3 Laminat och 
tungor: Stabilt  

20 - 90 ̊ C Utslag 
 
90 ̊ C - Samtliga 
tungor står upp ca 
100  ̊

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna i detta laminat ger 
störst utslag i förhållande till 
de andra laminaten i 
försöket. 

2B4 Laminat: Krökt 
över hela 

  Ingen 
återhämtning 
studerades 

Testas ej, dålig laminering 

3A4 Laminat: Krökt 
över hela 
 
Tungorna:  
Långa: ca 15 ̊ 
Mellan och små: 
ca 0-5 ̊ 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna står upp lite grann 
efter laserskäringen men 
ytterst lite. Inget ytterligare 
utslag i ugnen och därmed 
studeras dessa inte vidare. 

3B4 Laminat: Krökt 
över hela 
 
Tungorna:  
Långa och 
mellan: ca 15 
Små: ca 5  ̊

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna står upp lite grann 
efter laserskäringen men 
ytterst lite. Inget ytterligare 
utslag i ugnen och därmed 
studeras dessa inte vidare. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Tabell 5.2 Skalpellskärning 
Laminat Form vid 

rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20- 90 ̊ C Samtliga 
tungor har rest sig 
lite  

Ingen 
återhämtning 
studerades 

En viss krökning uppstod 
men den var mycket utspridd 
på olika storlekar och 
tungor.  

2A2 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor:  
krökta ca 15 ̊- 20 ̊ 

20 - 80 ̊ C Utslag 
hos vissa tungor 
 
80-90 ̊ C De tungor 
som har gett utslag 
går tillbaka en del 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Vid 90 ̊ C är tungorna nästan 
helt platta och när ugnen 
öppnas kyls tungorna ned 
och kröker sig igen.  

3A3 Laminat: Stabilt 
 
Tungor:  
Små: 5  ̊
Mellan: 10 ̊ 
Stora: 20 ̊ 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. Dock var det 
en liten krökning efter 
tillskärningen av tungorna. 
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4A4 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. 

1B1 Laminat och 
tungor: Stabilt  

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. 

2B2 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. 

3B3 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. 

4B4 Laminat och 
tungor: Stabilt 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Dålig laminering, vissa av 
tungorna har delat sig efter 
tillskärning. Inget märkvärt 
utslag i ugnen. 

1A2 Laminat och 
tungor: Stabilt 

 Ingen 
återhämtning 
studerades 

De flesta tungorna har ingen 
krökning men några enstaka 
reser sig lite grann.  

1A3    Testas ej, dålig laminering 
1A4    Testas ej, dålig laminering 
1B2 Laminat och 

tungor: Stabilt 
20-90 ̊C Samtliga 
tungor reser sig upp 
ca 30-̊40 ̊ 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna delar sig i 
lamineringen p.g.a. av dålig 
sammansättning. Trots det 
erhålls krökning på en del 
tungor. 

1B3    Testas ej, dålig laminering 
1B4    Testas ej, dålig laminering 
2A3    Testas ej, dålig laminering 
2A4    Testas ej, dålig laminering 
2B3 Laminat och 

tungor: Stabilt 
 Ingen 

återhämtning 
studerades 

Mycket svårt att skära ut 
tungorna med skalpell, ej 
genomförbar! 

2B4    Testas ej, dålig laminering 
3A4 Laminat: Krökt 

över hela 
 
Tungor: viss 
krökning hos 
några 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget ytterligare utslag hos 
tungorna utöver det som 
skett efter tillskärningen.  
 

3B4 Laminat: Krökt 
över hela 
 
Tungor: en viss 
krökning hos 
några tungor i 
olika storlekar. 

20-90 ̊ C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Inget ytterligare utslag hos 
tungorna utöver det som 
skett efter tillskärningen.  
 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Sammanfattning försök 1: 
Under försök 1 visade det sig att flera av laminaten hade sammanfogats väldigt dåligt och 
därmed lossnade tungornas lager från varandra. Detta bidrog till att det inte gick att använda 
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laserskäraren eller skalpell till att skära ut tungor i dessa laminat. Laminaten plockades 
därmed bort från vidare försök eftersom de inte längre var aktuella och genomförbara att 
studera. En del laminat visade inget utslag i ugnen och dessa laminat valdes också bort. 
Laminaten som hade skurits ut med skalpell skiljde sig inte mycket från de tungor som skurits 
ut med laserskäraren. Laminat 2B3 (laserskurna) visade ett ganska stort utslag vilket var 
intressant att undersöka vidare. Totalt resulterade det i att 5 av de laserskurna laminaten och 5 
av de skalpellskurna visade ett visst utslag. Dessa studerades därför vidare i försök 2. 

5.1.2 Försök 2 Smältweb 
Tabell 5.3 Laserskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat och 
tungor: Stabilt  
 
 

20 - 70 ̊ C Inget 
utslag  
 
70- 90 ̊ C Utslag på 
vissa tungor i olika 
storlekar 

Tungor: 
Långa: ca 20 ̊
Mellan: ca 10 ̊ 
Små: 0 ̊ 

Alla tungor ger inte utslag 
och alla tungor i samma 
storlekar reser sig inte exakt 
på samma sätt vilket gör att 
mätningen är approximativ. 

2A2 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor: 
Långa: ca 60 ̊ 
Mellan: ca 30 ̊ 
Små: ca 20 ̊

20 - 70 ̊ C Inget 
utslag  
 
70 - 90 ̊ C Utslag på 
vissa tungor i olika 
storlekar 

Tungor: 
Långa: ca 20 ̊
Mellan: ca 10 ̊ 
Små: 0 ̊ 

Tungorna har en viss 
återhämtning men inte så att 
de lägger sig helt platt. Dock 
var dem krökta ganska 
mycket från början vilket 
förmodligen beror på lasern.  

1A2 Laminat: stabilt 
 
Tungor: vissa av 
tungorna har ställt 
sig upp ca 10 ̊ i 
samtliga storlekar 

20 - 90 ̊ C Ökande 
utslag 
 
70 - 90 ̊ C Inget 
ytterligare utslag än 
det som förekom 
upp till 70 ̊ 

Tungor: 
Långa: ca 15 ̊ 
Mellan: ca 10 ̊ 
Små: 5 ̊ 

Laminatet gav ökande utslag 
upp till 70 ̊ C och efter det 
blev det inget större utslag. 
En viss återhämtning uppnås 
men inte så att tungorna blir 
helt platta. 

1B2 Laminat: stabilt 
 
Tungor: vissa av 
tungorna har ställt 
sig upp ca 5 ̊ i 
olika storlekar 

20 - 70 ̊ C Ökande 
utslag  
 
70 - 90 ̊ C Inget 
ytterligare utslag än 
det som förekom 
upp till 70 ̊ 

Tungor: 
Långa: ca 70 ̊ 
Mellan: ca 50 ̊
Små: 35 ̊ 

Tungorna går inte tillbaka så 
mycket. Dessutom är det 
inte alla tungor som har 
ställt sig upp, utan bara vissa 
i olika storlekar. 

2B3 Laminat och 
tungor: Stabilt 
 
 

20 - 70 ̊ C Utslag 
 
70 - ca 90 ̊ krökning 
 
90 ̊ - ca 110 ̊ utslag 

Tungor: 
Ingen 
återhämtning alls 

Kröker sig ganska mycket, 
fortsätter att kröka sig upp 
till 90 ̊. Då är krökningen ca 
110 ̊. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Tabell 5.4 Skalpellskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat och 
tungor: stabilt 

20 - 90 ̊ C Utslag, 
men väldigt utspritt 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Väldigt utspridd krökning, 
kan bero på utskärningen 
med skalpell gör att 
materialen delar sig. 
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2A2 Laminat och 
tungor: stabilt 

20 - 80 ̊ C Utslag, 
men väldigt utspritt 
 
80-90 ̊ C De tungor 
som har gett utslag 
går tillbaka en del 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Väldigt utspridd krökning, 
kan bero på utskärningen 
med skalpell gör att 
materialen delar sig. De 
tungor som har gett utslag 
går tillbaka en del efter 80 ̊ 

1A2 Laminat och 
tungor: stabilt 

20 - 90 ̊ C Ett visst 
utslag på en del 
tungor 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Enstaka tungor, i olika 
storlekar, kröker sig en del. 
Svårt att mäta exakt. 

1B2 Laminat och 
tungor: stabilt 
 
 

20-50 ̊ C Inget 
utslag 
 
50- 90 ̊ C Enstaka 
tungor reser sig upp 
ca 30-40 ̊ 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Tungorna erhåller en viss 
krökning men bara på några 
enstaka tungor och detta sker 
först vid 50 ̊. 

2B3  
 
 

   Inte genomförbar! 
Mycket svårt att skära ut 
tungorna med skalpell då 
tungornas lager delar sig. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Sammanfattning försök 2: 
I försök 2 gjordes mer noggranna undersökningar av tungornas krökning samt dess 
återhämtning efter uppvärmning i ugnen. Resultatet visade att en del laminat visade utslag på 
några tungor, med varierande storlekar, medan resten av tungorna förblev platta. Detta 
resulterade i att mätningarna som gjordes blev approximativa hos dessa laminat eftersom 
samtliga storlekar inte agerade på samma sätt. På grund av den ojämnt fördelade krökningen 
hos tungorna var det svårt att mäta återhämtningen hos de laminat som skurits ut med 
skalpell. Laminat 2A2:s (laser) tungor kröker sig tämligen mycket efter laserskärningen vilket 
för resultatet av den totala krökningen tas hänsyn till i senare analys. Tungorna i detta laminat 
har en någorlunda god återhämtning med tanke på att de var mer krökta innan insättning i 
ugnen än vad de var efter nedkylning till rumstemperatur. Laminat 2A2 (skalpell) visade 
också på en viss återhämtning eftersom tungorna som ställt sig upp vid temperaturen 90̊C 
därefter gått tillbaka från krökningen, dock blev de inte helt platta. Laminat 2B3 (skalpell) 
gav en dålig sammansättning i lamineringen vilket gjorde det omöjligt att skära ut några 
tungor då hela laminatet lossnar. Med laserskäraren går det att skära ut tungor som håller 
samman någorlunda. Därmed är det inte möjligt att undersöka 2B3 med skalpellskärning.  
I försök 3 görs samtliga laminat om och studeras igen för att göra ett sista försök till att mäta 
tungornas utvidgning och återhämtning. Resultaten är approximativa. 
 

5.1.3 Försök 3 Smältweb 
Tabell 5.5 Laserskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat: stabilt 
 
Tungor: 
Långa: 30 ̊ 
Mellan: 20 ̊ 
Små: 10 ̊ 

20 - 50 ̊ C Ingen 
förändring 
 
50 - 90 ̊ C 
L:50 ̊, M:40 ̊, S:20 ̊ 

Tungor: 
 
Långa: ca 45 ̊ 
Mellan: ca 40 ̊ 
Små: ca 15 ̊

Tungorna kröker sig en del 
efter laserskärningen. De har 
dessutom inte full 
återhämtning! De flesta 
tungor reser sig men inte 
alla. 

2A2 Laminat: stabilt 20 - 40 ̊ C Ingen Tungor:  Tungorna kröker sig efter 
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Tungor: 
Långa: 60 ̊ 
Mellan: 30 ̊ 
Små: 20 ̊ 

förändring 
 
40 - 90 ̊ C 
L:140 ̊, M:90 ̊, S:90 ̊ 
 

Ingen 
återhämtning 

laserskärningen. Ingen 
återhämtning hos tungorna 
sker utan de förblir i samma 
läge som vid 90 ̊C. 

1A2 Laminat och 
tungor: stabilt 
 
 
 

20 - 40 ̊ C Inget 
utslag 
 
50 ̊ C - Vissa tungor 
kröker sig ca 0-5 ̊ 
 
60 ̊ C - L: 0-5 ̊, 
resten som innan 
 
70 ̊ C - som vid 60 ̊
 
80 ̊ C 
L:20 ̊, M:10 ̊, S:0-5 ̊ 
 
90 ̊ C 
L:40, M:5-10 ̊, S:0-5 ̊ 

Tungor: 
 
Långa: ca 40 ̊ 
Mellan: ca 5-10 ̊ 
Små: ca 0-5 
 
Återhämtningen 
är mycket dålig 

Vid 50 ̊ C böjer sig vissa av 
tungorna i varierande 
storlekar. Detta gör att det är 
svårt att mäta hur mycket de 
olika storlekarna kröker sig.  

1B2 Laminat och 
tungor: stabilt 
 

20 - 50 ̊ C Inget 
utslag 
 
50 - 80 ̊ C 
Vissa tungor ställer 
sig upp ca 3-5 ̊ 
  
80 ̊ C  
L: 10 ̊, M: 5 ̊, S: 0-5 ̊ 
 
90 ̊ C  
L: 35 ̊, M:30 ̊, S:5-10 ̊ 

Tungor: 
 
Långa: ca 10 ̊ 
Mellan: ca 5 ̊  
Små: ca 0-3 ̊ 
 
 

En viss återhämtning hos 
mellan och de långa 
tungorna uppnås. Dock inte 
hos de små. 

2B3 Laminat: ostabilt 
och dåligt 
laminerat. 

 

Tungor: 

Långa: 20 ̊ 

Mellan: 10 ̊ 

Små: 0-5 ̊ 

20 - 70 ̊ C 

L:20 ̊, M:10 ̊, S:0-5 ̊ 

 

80 ̊ C 

L:50 ̊, M:30 ̊, S:40 ̊ 

 

90 ̊ C 

L:80 ̊, M:60 ̊, S:50 ̊ 

Tungor: 

 

Långa: ca 20 ̊ 

Mellan: ca 0 ̊  

Små: ca 0-5 ̊ 

 

Tungorna kröker sig efter 
laserskärning. Mycket ojämn 
utvidgning förmodligen 
p.g.a. dålig laminering. Dem 
långa och dem små har god 
återhämtning då de går 
tillbaka helt till ursprunglig 
längd. Mellantungorna går 
tillbaka mer än vid start och 
är efter uppvärmning helt 
raka. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Tabell 5.6 Skalpellskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

1A1 Laminat och 
tungor: stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag  

Tungor: 
 

Mycket konstig 
återhämtning då inget utslag 
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L: 0 ̊ (1 tunga är 
krökt ca 60 ̊) 
M: 30 ̊ 
S: 5-10 ̊ 

gavs i ugnen men några av 
tungorna står upp efter 
nedkylning i 
rumstemperatur. 

2A2 Laminat: Stabilt 
 
Tungor: 
Långa: 50 ̊ 
Mellan: 20 
Små: 15 ̊ 

20- 50 ̊ C Inget 
utslag 
  
50 ̊ C 
L:70 ̊, M:40 ̊, S:25 ̊ 
 
60 - 80 ̊ C  
L:50 ̊, M:40 ̊, S:0 ̊ 
 
80 - 90 ̊ C 
L:50 ̊, M:30 ̊, S:0 ̊ 

Tungor: 
 
L: 90 ̊ 
M: 60 ̊ 
S: 40 ̊ 

Vissa tungor förblir raka 
under hela processen och ger 
inget utslag medan andra 
tungor i samma storlek ger 
utslaget som redovisas här. 
Laminatet har även delat sig 
på vissa tungor som ställt sig 
upp.  

1A2 Laminat och 
tungor: Stabilt 
 
 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag på de flesta 
tungorna 
 
70 ̊ C 
En lång tunga står 
upp ca 10 ̊ och en 
mellantunga står 
upp ca 5 ̊
 
80 ̊ C 
Två långa tungor 
kröker sig ca 20 ̊ 
 
90 ̊ C 
Tre stycken långa 
tungor står upp ca 
40 ̊ och en 
mellantunga står 
upp ca 30 ̊ 

Tungor: 
 
L: 0 ̊ (1 tunga är 
krökt 20 ̊) 
M: 0 ̊ 
S: 0 ̊ 

I vissa tungor har laminatet 
lossnat. Samtliga tungor har 
god återhämtning förutom 
en tunga som står upp ca 20 ̊ 
vid nedkylning till 
rumstemperatur (20 ̊C) 
Mycket underligt att några 
långa tungor kröker sig vid 
varierande temperaturer.  

1B2 Laminat och 
tungor: Stabilt 
 
 
 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag på de flesta 
tungor 
 
60 ̊ C 
En lång tunga 
kröker sig ca 20 ̊.  

Tungor: 
 
L: 0 ̊ 
M: 0 ̊ 
S: 0 ̊ 
God återhämtning 

När temperaturen uppnår 70 ̊ 
C i ugnen så stänger sig den 
enstaka tungan som ställt sig 
upp vid 60 ̊, dvs. att den blir 
rak och stabil. 

2B3  
 
 
 

   Inte genomförbar! 
P.g.a. att lamineringen har 
mycket dålig 
sammansättning vilket gör 
att det inte går att skära med 
skalpell utan att materialen 
delar sig. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 

Sammanfattning försök 3: 
I försök 3 har noggrannare mätningar studerats. Här kan man se att laminat 1A1 (laser) inte 
förändras markant i förhållande till försök 2. Det är fortfarande en del tungor som ställer sig 
upp medan andra inte kröker sig alls. Däremot visar resultatet för 1A1 (skalpell) att inget 
utslag sker i ugnen under detta försök men trots det står en tunga upp ca 60̊ när laminatet 
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tagits ur ugnen och kylts ner till 20̊C. Laminat 2A2 kröker sig mycket i försök 3, även mer än 
2B3 vilket det inte visats i tidigare försök.  Laminat 1A2 (skalpell) resulterar i att enstaka 
tungor ställer sig upp och dessa har sedan en god återhämtning. Laminat 1A2 med laserskurna 
tungor visade ingen återhämtning. Försök 3 visade även att laminat 2B3 (laser) inte har lika 
stor krökning som för samma laminat i försök 2. 

5.1.4 Försök 4 Lim  
Tabell 5.7 Laserskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

2C2 
Laser 

Laminat: stabilt 
 
Tungor: 
Långa: 10 ̊ 
Mellan: 15 ̊ 
Små:5 ̊ 

20 - 90  ̊C Inget 
utslag 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Vissa tungor har krökt sig 
lite grann efter laserskärning 
men inget ytterligare i 
ugnen. 

1C2 
Laser 

Laminat och 
tungor: stabilt 

20 - 90 ̊ C Inget 
utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Mycket dålig sammasättning 
av tungorna då klistret är 
ojämnt fördelat. 

2C3 
Laser 

Laminat: stabilt 
 
Tungor: samtliga 
är krökta ca 0-5 ̊ 

20 - 90 ̊ C Utslag på 
vissa tungor vid 
90 ̊C i ugnen är 
tungorna ca 50-60 ̊ 
krökta. 

Dålig 
återhämtning 

Vissa tungor kröker sig lite 
grann men eftersom även 
detta laminat är dåligt 
sammansatt blir mätningen 
väldigt approximativ.   

 

Tabell 5.8 Skalpellskärning 
Laminat 
 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

2C2 
Skalpell 

Laminat och 
tungor: stabilt 
 
 
 

20 - 90 ̊C Ej 
mätbart 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Laminatet har lossnat på 
vissa tungor. Där det har 
lossnat har det övre 
materialet dvs. material 2 
ställt sig upp men inte 
resten. 

1C2 
Skalpell 

Laminat och 
tungor: stabilt 
 
 
 
 

20 - 90 ̊C Ej 
mätbart 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Laminatet har lossnat på 
vissa tungor. Där det har 
lossnat har det övre 
materialet dvs. material 1 
ställt sig upp men inte 
resten. 

2C3 
Skalpell 

Laminat: stabilt  
 
Tungor: vissa av 
dem är krökta ca 
2-3 ̊ 
 

20- 90 ̊C Ej 
mätbart 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Laminatet har lossnat på 
vissa tungor. Där det har 
lossnat har det övre 
materialet dvs. material 2 
ställt sig upp men inte 
resten. 

Stabilt: Laminatet är slätt, dvs. inte krökt efter laminering och tungorna är inte krökta efter 
tillskärning. 
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Sammanfattning försök 4: 
Försök 4 visade på dåliga resultat.  I samtliga fall för skalpellskurna tungor kunde inget utslag 
mätas eftersom sammanfogning med klister var mycket ojämn och lossnade när tungorna 
skars ut. Bland de laserskurna i försök 1 visade 2C3 det bästa resultatet där vissa tungor 
krökte sig ganska mycket. Även i detta laminat fanns dock problem med sammansättning i 
tungorna och resultatet gäller inte för samtliga storlekar av tungorna. 

5.1.5 Försök 5 Lim  
Tabell 5.9 Laserskärning 
Laminat 
Lim 2 

Form vid 
rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Form efter 
nedkylning till 
20 ̊C 

Kommentar 

2C3 
Laser 

Laminat: krökt  
 
Tungor: 
Långa: ca 5 ̊ 
Mellan: ca 3 ̊ 
Små: ca 2 ̊

20-80 ̊ C 
L:0-5 ̊, M:0 ̊, S:0 ̊ 
 
80 ̊ C  
L:30 ̊, M:60 ̊, S:90 ̊  
 
90 ̊ C 
L:90 ̊, M:90 ̊, S:90 ̊ 

Mycket dålig 
återhämtning dvs. 
ingen av tungorna 
som krökt sig går 
tillbaka. 

Sammansättningen i 
lamineringen är mycket 
dålig, och även tungorna är 
krökta lite grann efter 
laserskärningen. 
Utvidgningen blir mycket 
ojämn över de olika 
storlekarna. T.ex. är sista 
mätningen vid 90 ̊ inte jämt 
fördelad över alla storlekar. 
En av de långa tungorna är 
dessutom krökt 170 ̊ vid 90 ̊ C 
i ugnen.  

 
Sammanfattning försök 5: 
I försök 5 testades endast ett laminat, dvs. det laminat som gav störst utslag i försök 4. Här 
hade dessutom limningen av laminatet gjorts lite noggrannare och resultatet blev också att 
krökningen hos tungorna var bättre denna gång. Trots detta är det precis som i försök 4 inte 
samtliga tungor som kröker sig utan endast några av varje storlek.  
 

5.1.6 Försök 6 Smältfilm och smältweb 
Tabell 5.10 Laserskärning  
Laminat Form vid 

rumstemp. 
20 ̊C 

Krökning vid 
uppvärmning 
(grader ̊) 

Återhämtning Kommentar 

W1AW2 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor:  
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
  
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet. 

W1AW3 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet. 

W2AW3 Laminat: krökt i 
kanterna 
 

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet. 
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Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

W1BW2 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet.  

W1BW3 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet. 

W2BW3 Laminat: krökt i 
kanterna 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0-3 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Krökningen vid rumstemp 
beror förmodligen på 
spänningar i materialet. 

W1DW2 Laminat: stabilt 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Endast de långa tungorna 
krökte sig vid rumstemp. 

W1DW3 Laminat: stabilt 
 
Tungor: 
L: 0-5 ̊ 
M: 0 ̊ 
S: 0 ̊

20  - 90 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 

Ingen 
återhämtning 
studerades 

Endast de långa tungorna 
krökte sig vid rumstemp. 
 

W2DW3 Laminat: stabilt 
 
Tungor: 
 
L: 0 ̊ 
M: 0 ̊ 
S: 0 ̊

20- 70 ̊ C Inget 
vidare utslag 
 
70 - 90 ̊ C 
L: 5-10 ̊ 
M: 0-5 ̊ 
S: 0-5 ̊ 

80 ̊ - 20 ̊ Total 
återhämtning, 
tungorna går 
tillbaka till det 
läge som dem var 
innan de sattes in 
i ugnen. 

Inga av tungorna kröker sig i 
rumstempertur. Samtliga 
tungors krökning ökar ca 5 ̊ 
vilket inte är något större 
utslag.  

 
 
Sammanfattning försök 6: 
Krökningen i de laminaten som är sammansatta med A och B (smältwebbar) beror 
förmodligen på spänningar i materialsammasättningen. De laminat som är sammansatta med 
D kröker sig inte lika mycket och hos ett av dessa laminat uppstår igen krökning alls i 
rumstemperatur. För nästan samtliga laminat som testats har det inte visats något större utslag 
men i en del fall har små förändringar skett. Dock var förändringarna små att det var omöjligt 
att mäta med metoden som valt att användas. Ett av laminaten, W2DW3, visade ändå ett litet 
utslag på samtliga tungor. Detta utslag var däremot endast ca 0-5̊ krökning.  
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5.2 Illustrering av termisk stimulus 
I bildspelet nedanför illustreras en uppnådd respons och reversibilitet i ett av laminaten (2B3). 
Bilderna illustrerar hur en tunga i laminatet reser sig under termisk stimulus. Temperaturen i 
ugnen varieras från 20-90̊ C. Därefter kyls ugnen ner varpå temperaturen minskar från 90-20̊ 
C igen.  

 

Figur 5.1 Illustrering av termisk stimulus  
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För att visa att samtliga storlekar av tungor i laminat (2B3) har uppnått krökning samt en viss 
återhämtning har dessa sammanställts i graferna nedan.  

 

 
Figur 5.2  Tungors krökning vid termisk stimulus. 

 

 
Figur 5.3 Tungonas återhämtning vid nedkylning. 
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5.3 Textila konstruktioner 
Resultatet efter framställningen av de textila konstruktionerna var att alla valda bindningar 
visade goda egenskaper på töjning och bra elasticitet. Det man kunde se utifrån de 
handstickade proverna var att det blev glesa och hade en mer luftig känsla. Detta beror 
givetvis på att handstickmaskinen har en lägre delning och ger därför en luftigare och mindre 
tät vara.  Andra viktiga parametrar att ta hänsyn till efter framställningen var att alla prover 
med samma garntyper och bindning fick betydlig större töjning och elasticitet i 
breddriktningen i jämförelse med i längdriktningen. De prover som framställdes med 
Polyamid/Lycra® blev elastiska i både läng- och breddriktning eftersom Lycra® ger en 
elastisk effekt. Dock blev dessa prover betydlig tätare än de andra proverna eftersom Lycra® 
garnet gör att materialet vill dra ihop sig. Bindningen med 2:2 resår var till synes den 
konstruktion som hade bäst elasticitet och töjning i förhållande till andra bindningarna.  

5.3.1 Handstickade prover: 

 
Figur 5.4 Handstickade prover 1:1 resår (Lyocell, Bomull, Viskos) 

 
Figur 5.5 Handstickade prover 2:1 resår (Lyocell, Bomull, Viskos) 
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5.3.2 Maskinstickade prover: 

 
Figur 5.6 Maskin stickade prover med bindning 1:1, 2:2 och 3:3 resår 
 

5.3.3 Resultat av aktiveringsmätningar 
 
Tabell 5.11 Resultat från mätningar av rörelse hos de PPy-belagda textilerna.  
Textil sammansättning Uppvisad rörelse vid 

elektromekaniskt test 
Polyester Dtex 167/48/1, 1:1 resår Ingen rörelse 

 
Bomull Ne 24/1,1:1 resår Ingen rörelse 

Viskos Ne 36/1 1:1 resår  Ingen rörelse 

 

På de tre första proverna som studerades under det elektromekaniska testet, kunde 
lasersensorn inte mäta någon rörelse hos samtliga tre prover. Dock hann inte alla textila 
konstruktioner, som framställts, att testas inom tidsramen för projektet.  
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6. Diskussion  
I nedanstående diskussion kommer resultatet av lamineringarna och framställningen av de 
textila konstruktionerna att analyseras djupare. De parametrar så som testmetod, mätmetod 
samt felkällor kommer att belysas och en diskussion kring hur de kan ha påverkat det 
slutgiltiga resultatet kommer att föras.  

6.1 Material/laminering 
I den inledande experimentella studien som genomfördes kontaktades flertalet företag men 
eftersom många svar uteblev eller då företagen inte hade möjlighet att skicka material fick 
studien, grundas på material som gick att få tag på. Detta innebar in sin tur att studien 
baserades på en del material vars egenskaper delvis eller helt var okända. Därmed påverkades 
till stor del arbetet och dess resultat genom att lamineringskombinationerna inte kunde 
genomföras på ett önskvärt sätt. Det bidrog i sin tur till att, vid sammanfogning av laminaten i 
värmepressen, blev en del laminat inte som förväntat, dvs. att lamineringarnas 
sammansättning inte fungerade. Många av lamineringar kunde inte tas med i studien på grund 
av att plastfilmerna och smältwebbarna inte kunde sammanfogas. Problemet med en del av 
materialen var att de lossnade från varandra eller att smältwebben endast laminerades samman 
med det ena materialet. Detta i sin tur bidrog till att de material som inte kunde sammansättas, 
inte heller gick att laserskära för att senare kunna testas. Polyeten som användes i många av 
laminaten har generellt mycket dåliga egenskaper för att fästas med andra material vilket 
delvis beror på dess kemiska uppbyggnad. (Song et al, 2011)(Tahara, Cuong, Nakashima, 
2003)(Wang, 2006) Även detta togs hänsyn till under projektets gång, då det som tidigare 
nämnt, var svårt att få tag i material och därmed grundades studien på material som gick att få 
tag på. Vid granskning av en tidigare studie av Hu et al (2010) tyder resultatet på att 
laminering av olika materialkombinationer kan bidra till rörelser vid temperaturförändringar. 
Dock har man i denna studie lyckats ta fram ett laminat som visat goda egenskaper för att 
uppnå krökning respektive reversibilitet.  

På grund av att materialen har olika egenskaper blir även en del lamineringskombinationer 
krökta över hela laminatet efter sammanfogningen i värmepressen. Det kan bero på att 
materialen har olika termiska egenskaper, så som olika värmeutvidgningskoefficienter. Det är 
också denna termiska egenskap som således påverkar tungornas krökning men eftersom 
krökningen i vissa fall gjorde att laminaten fick en väldigt ojämn yta påverkade detta 
förmågan att endast studera tungornas utvidgning. 	  

Andra parametrar som kan ha påverkat resultatet vid laminering, med värmepressen, är att 
materialens naturliga egenskaper förändras då de utsätts för värme. En del av materialen har 
lägre värmeresistens än andra material vilket beror på dess kemiska uppbyggnad.  

6.2 Utskärningsmetod av tungor 
De laminat som höll ihop efter sammanfogningen valdes ut och därefter placerades dessa i 
laserskäraren där tungor skars ut. Detta moment kan också ha påverkat slutresultatet eftersom 
laserstrålen som skar ut tungorna alstrar värme och gör att laminaten i sin tur smälter där 
strålen arbetar. Detta bidrar till att materialegenskaperna förändras där tungorna skärs ut. I 
många av laminaten ställde sig tungorna upp efter att laserstrålen hade skurit ut tungorna och 
detta beror förmodligen delvis på att det finns spänningar i materialet men även att laminaten 
smälter samman. Dessutom kan detta bero på att materialen har olika 
värmeutvidgningskoefficienter.  Det som även kunde ses på en del av laminaten var att det 
blev lite bränt och förkolnat kring där laserstrålen gjort sitt arbete. Detta är också en faktor 
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som är viktig att ta hänsyn till. Främst var det de tjockare overheadfilmerna som blev brända 
av laserstrålen i tungornas kanter vilket även kan bero på att materialet som användes var 
okänt. Därmed var det även svårt att programmera laserskäraren till det specifika materialet 
för att undvika brända kanter. Tungorna som valdes att skäras ut bestämdes i olika storlekar 
för att kunna granska resultatet utifrån olika mått. De tre utvalda storlekarna valdes utifrån att 
mindre storlekar inte gick att skära ut med laserstrålen. Det beror på att tungorna i detta fall 
blev så smala att hela materialet smälte samman och bildade istället ett hål i laminatet. 
Anledningen till att små tungor valdes var på grund av att större storlekar skulle kunna 
motverka att tungorna kröker sig. Dessutom var strävan att uppnå mindre tungor för att 
efterlikna en fibers tjocklek.  
 
Det valdes även att skära ut tungor med skalpell för att kunna jämföra de olika 
utskärningsmetoderna. Detta var också en svårighet då plastfilmerna och 
sammanfogningsmaterialen hade svårt att fästa vid varandra och en del tungors lager delade 
på sig efter tillskärning. En svårighet som också uppstod var att det var svårt att skära ut 
tungorna med sådan noggrannhet som kan göras med laserskärare. Även vid utskärning med 
skalpell ställde sig en del av tungorna upp och detta beror förmodligen på spänningar i 
materialen samt dess orientering.  
 

6.3 Granskning av laminaten i ugn 
Efter att tungorna skars ut med olika mått i laserskäraren, respektive med skalpell, placerades 
laminaten i ugnen och studerades. För att kunna studera tungornas krökning lades laminaten 
på ett galler för att vid senare tillfälle kunna filmas och tas kort på. Ugnen som användes kan 
också påverkat det slutgiltiga resultatet eftersom ugnsluckan var tvungen att öppnas för att 
studera tungorna i laminaten. Således har det kommit in luft utifrån vilket är en viktig 
parameter att ta hänsyn till. Det som också kan ha påverkat resultatet är att laminaten, som 
tidigare nämnt, placerades på ett galler i ugnen. I eftertanke var detta ett mindre klokt beslut 
då gallret var av stål och därmed förmodligen erhöll en högre temperatur än den temperatur 
som luften i ugnen hade. Detta resulterade i ett ojämnt mätresultat av tungornas krökning. 
Varför mätresultatet blev ojämnt berodde på att en del av tungorna hamnade på stålgallret och 
en del mellan gallerna vilket bidrog till att en del tungor påverkades av högre temperatur än 
andra. Det var även svårt att kontrollera att temperaturen i ugnen var den samma vid 
insättning av laminaten eftersom det var svårt att avgöra ifall ugnen hade gått till samma 
temperatur till den insättningstemperatur som bestämdes. Visserligen sattes laminaten in vid 
samma temperatur för att skapa en systematik och för att resultatet skulle analyseras likadant 
men det är svårt att bevisa var i ugnen temperaturen mätts. 
 
En del av laminaten var även krökta över hela provbiten efter sammanfogning i värmepress 
och därmed krävdes det att tyngder placerades i kanterna av respektive laminat. De tyngder 
som användes var gjorda i stål och även dessa kan ha haft en negativ påverkan på det resultat 
som har kommits fram till. 
 

6.4 Test- och mätmetod 
Från början var det tänkt att göra bikomponentfibrer för att sedan utsätta dessa för värme och 
avgöra ifall ett större utslag kunde uppnås i form av rörelse. Dock kunde inte detta 
genomföras då tiden inte räckte till. Därför gjordes lamineringar i projektet för att få en bättre 
uppfattning om hur aktuatorer fungerar. Av denna anledning konstruerades en test-och 
mätmetod på en mindre avancerad nivå. Det ansågs alltså inte aktuellt att mäta exakta 
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krökningar hos tungorna i laminatet utan snarare se om utslag överhuvudtaget kunde erhållas. 
Valet av mätskalor ritades upp som tidigare nämnt på ett bakplåtspapper efter hur en 
gradskiva ser ut. Problemet här var att det var svårt att förhålla mätskalorna respektive 
tungorna till varandra vilket bidrog till ojämna resultat. Det fanns även svårigheter att med 
ögonmått avgöra hur många grader krökningen hos tungorna blev.  

För att erhålla jämnare och mer trovärdiga resultat skulle därför en mer avancerad 
mätanordning behöva användas. För att få annorlunda resultat skulle exempelvis ett 
millimeterpapper kunna användas istället för att mäta grader hos krökningen.  

6.5 Analys och diskussion av resultatet 
Eftersom det inledningsvis i studien med lamineringar inte gick att få tag på det material som 
hade varit mest lämpat för att genomföra en bra studie, grundas resultatet på de 
materialkombinationer som gick att genomföra. Det innebär som tidigare nämnt att en del 
lamineringskombinationer inte blev som önskat. Resultatet visade ändå på att några laminat 
gav utslag. Dessa utslag har under processen varit mycket svårt att mäta. Tungorna har i en 
del försök krökt sig efter till exempel laserskärningen men i senare försök inte erhållit 
liknande resultat. Dessutom visade ibland tungorna utslag men som i senare försök inte visat 
rörelse. Det har ibland även uppnåtts en viss reversibilitet men även för dessa har resultatet 
varierats under försöken. Resultatet är därmed inte ultimat på grund av att mätningarna till 
stor del gjorts med ögonmått. I jämförelse med tidigare studier av bland annat Tamagawa 
(2010) har experimentet i detta arbete utformats på liknande sätt fast med några mindre 
modifieringar. I experimentet hängdes det polymera laminatet upp i en vinkelrätt position i 
luften med ett millimeterpapper bakom, laminaten var sammansatt i en annan 
materialkombination och temperaturförändringen skedde mellan 25-80 grader. I vårt arbete 
placerades laminaten liggandes horisontellt med tungor utskurna ur laminaten vilket kan ha 
gjort det svårare att avläsa ifall en rörelse har uppstått. Vi använde även oss av en uppritad 
gradskiva för att mäta hur många grader respektive tunga krökte sig, vilket kanske var onödigt 
då bara en uppnådd rörelse egentligen ville studeras. Eventuellt borde man kanske ha 
konstruerat experimentet på samma sätt som Tamagawa (2010), dvs. genom att försöka skära 
ut fiberliknande strukturer ur laminaten och sedan klämma fast dem i vinkelrät position. Dock 
är även detta svårt då fibrer normalt sätt är extremt tunna.  

 Det som skulle kunna förklara detta ojämna resultat är att det är väldigt många faktorer som 
spelar roll så som, värmeutvidgningskoefficienter, tjocklekar, hur plastmaterialen har 
framställs etc. Då många av dessa materialegenskaper förblev okända under arbetets gång är 
det svårt att analysera varje lamineringskombination för sig. Trots detta är ett resultat, oavsett 
om ett utslag har uppnåtts eller inte, ändå ett godtyckligt resultat. Tanken bakom experimentet 
var att se vilka kombinationer som gav utslag för att möjligtvis, senare i framtiden, kunna 
framställa bikomponentfibrer i samma materialkombinationer. Dessa fibrer skulle man senare 
sammanställa i någon textil konstruktion för att kunna studera ifall konstruktionen kan ge 
större utslag vid temperaturökning.  

Märkligt nog uppvisade en av lamineringskombinationerna som bestod av samma yttre 
material (2A2) en krökningseffekt både efter laserskärning samt skalpellskärning. Dessutom 
visade denna även en viss ytterligare krökning vid termisk stimulus. Detta resultat var inte alls 
väntat eftersom det normalt sker en krökning då olika material med varierande 
värmeutvidgningsegenskaper sammanfogas. Förklaring till detta kan vara att orienteringen i 
de två lagern kan ha placerats åt olika håll vilket gett upphov till spänningar i lamineringen. 
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Det finns även många yttre faktorer som kan ha påverkat denna effekt vilket för erhållet 
resultat är svårt att påvisa. 

För att ändå påvisa den krökning som uppnåddes i ett av laminaten har denna effekt filmats 
och tagits kort på vilket kan ses under resultatdelen. Detta laminat var 2B3, där tungorna hade 
skurits ut med laser. Laminatet visade på en av de största krökningarna vid termisk stimulus. 
Dock kunde inte samma laminat med skalpellskurna tungor studeras då sammanfogningen av 
laminaten lätt lossnade. Dessa laminat har påvisat krökning i alla försök med laserskurna 
tungor. Det har däremot varit väldigt varierande resultat då det i en del fall har erhållits en 
viss reversibilitet hos vissa tungor i olika försök. 

6.6 Diskussion om textila konstruktioner  
I den tidigare beskrivna studien av Concas (2013) har konstruktioner framställts i ett antal 
olika metallgarner och därefter blivit belagda med en polypyrrol-beläggning. Detta för att 
konstruktionerna skulle erhålla bättre effekt när de blev utsatta för elektrisk stimulus. Dock 
visade det sig att amplituden av rörelsen var väldigt låg vilket kan ha berott på att 
konstruktionerna var alldeles för stumma och inte uppnådde den elasticitet som önskats.  
 
I detta arbete var därmed elasticiteten en viktig parameter att arbeta vidare med men även 
vikten togs hänsyn till. Genom att skapa textila konstruktioner med varierande bindningar och 
andra fibertyper i jämförelse med metallkonstruktionerna kunde bättre elasticitet och lättare 
vikt uppnås. I detta arbete användes dock inga avancerade mätinstrument för att säkerställa att 
elasticitet och vikten säkerligen uppvisade bättre resultat. Dessa mätningar genomfördes inte 
på grund av tidsbrist eftersom proverna skulle skickas till Linköpings för vidare beläggning 
och tester. Sannolikheten att metall proverna skulle vara lättare och mer elastiska än proverna 
som konstruerats i detta arbete är dock inte så stor eftersom syntetiska och naturliga garner 
oftast är lättare och mer elastiska än metallgarn.  
 
Några prover framställdes på en elektronisk flatstickmaskin då konstruktionerna kommer ut 
som plana varor som inte innehåller några lösa trådar. Trådarna är inbäddade i själva provet 
vilket gör de lättare att arbeta vidare med. Man skulle även kunna tänka sig att framställa 
materialet på en rundstickmaskin. Dock kommer då varan ut i en slangform, vilket bidrar till 
att man behöver klippa ut de delar som ska arbetas vidare med och detta bidrar således till att 
lösa trådar kan uppstå i konstruktionerna. Dessutom kan man anpassa breddmåttet på prover 
som stickas fram med flatsticksmaskin och kan då lättare framställa prover som är anpassade 
efter det mått man skulle vilja uppnå.  
 
Vidare framställdes en del prover även på en handsticksmaskin. Då dessa prover blev ganska 
glesa valdes att inte använda handsticksmaskinen utan göra resten av proverna på den 
elektroniska maskinen. Dock kan man inte med säkerhet säga att handsticksproverna är för 
glesa då det lika väl kan vara så att dessa prover erhåller ett bättre resultat, i form rörelse, än 
de maskinstickade.  
 
Genom att använda sig av textila processer för att kunna effektivisera framställningen av 
aktuatorer är svårt att avgöra då detta område som är under pågående forskning. I teorin skulle 
textila processer vara ett mycket praktiskt och effektivt sätt att göra aktuatorers betydelse mer 
användbara då det skulle kunna produceras fram betydligt snabbare i jämförelse med 
exempelvis tunga metallsystem. Det skulle även vara mer förmånligt att framställa aktuatorer 
på detta sätt då de är billigare material som framställs i enklare konstruktioner. Enligt tidigare 
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nämnd studie har det visat sig att; genom att sammansätta metallfibrer till en slätstickad textil 
konstruktion kan en större rörelse mätas i förhållande till uppnådd rörelse på enstaka fibrer.  
 
Utifrån de tre textila konstruktioner som hann utsättas för jonisk elektroaktivet, i detta projekt, 
visade resultatet på att ingen specifik rörelse kunde påvisas. Av den anledningen valdes det att 
inte vidare fokusera på att förbättra betingelserna för just dessa prover utan istället skulle 
resterande framtagna prover testas i det elektromekaniska testet. Genom att vidareutveckla 
betingelserna för beläggningsprocessen samt det elektromekaniska testet så skulle eventuellt 
en rörelse kunna utvecklats i vidare försök. Trots detta är det ändå en stor rörelse som velat 
utvecklas och därmed är det aktuellt att vidare testa resten av proverna. Bidragande faktorer 
till att ingen rörelse uppstod kan bland annat vara att de lager som blev elektrokemiskt 
syntetiserat av PPy-beläggningen inte blev tillräckligt elektroaktiv för att en rörelse skulle 
kunna uppstå. Detta spelar en stor roll i hur aktuatorerna ska kunna ge utslag i form av rörelse 
För att förbättra beläggningen kan man optimera så att syntesförhållandena i processen 
förbättras och därefter ger en mer elektroaktiv yta på textilen. Det är därför viktigt att i vidare 
tester optimera syntesens förhållanden för att förbättra resultatet hos kommande prover. En 
annan faktor som kan ha bidragit till negativt resultat är att en del tekniska problem har 
uppstått under karakteriseringarna av proverna. Vilket i framtiden behöver förbättras för att få 
rörelse. 
 

  



Examensarbete	  för	  Kandidatexamen	  inom	  Textilteknologi	  
den	  20	  november	  2014	  

  

50 
 

7. Slutsats 
I den experimentella studien med plastlamineringar har det, påvisats att aktuatorer går att 
skapa med termisk stimulus.  Studien tyder även på att olika kombinationer av plastmaterial 
kan erhålla både respons och reversibilitet genom termisk stimulus. Eftersom 
bikomponentfibrer inte lyckats skapas inom tidsramen för arbetet så går det inte att bedöma 
om lamineringarna av polymera material kan efterlikna en bikomponent fibers uppbyggnad. 
Av de framtagna textila konstruktionerna har det i detta arbete ännu inte kunnat bevisas, att 
med jontransport genom elektrisk stimulus, kunna skapa textila aktuatorer. Detta innebär 
således att det inte går att bevisa att sammansättning av flera fibrer växlar upp kraften hos 
polymera elektroaktiva aktuatorer. Utifrån resultatet i denna studie går det inte heller att 
påvisa att olika textila konstruktioner kan påverka amplitudens storlek vid stimulus. Vidare 
går det inte heller att dra någon slutsats om att metallfibrer kan ersättas med andra fibrer för 
att öka effekten hos en textil aktuator. Däremot har alla framstickande prover inte hunnit 
testas under projektets tidsram vilket innebär att det fortfarande finns möjlighet att 
konstruktionerna kommer att visa positiva resultat.  

 

7.1 Förslag till fortsatt arbete  
När ytterligare resultat av proverna erhålls från Linköping finns det möjlighet att arbeta vidare 
med detta. Resultatet visar förhoppningsvis att rörelser har uppnåtts i de framställda textila 
konstruktionerna. Därmed finns potential att vidare studera vilken effekt de olika garntyperna 
har haft i konstruktionerna och även vilken typ av konstruktion som har visat störst utslag. 
Således finns det möjlighet att denna studie har bidragit till vidare utveckling av framtidens 
artificiella muskler.  

Förslagsvis finns det andra framtida applikationer för sådana aktuatorer och dessa kan vara 
bland annat i kläder. Kläderna, som i framtiden, skulle ha inbyggda bikomponentfibrer skulle 
vid en hög temperatur kunna känna av temperaturhöjningen och då kanske ”öppna sig” så att 
det skulle ventileras bättre. Det skulle tvärtom vid nedkylning stänga sig för att behålla 
värmen som alstras från kroppen. En annan applikation som skulle kunna vara en framtida 
utveckling är att använda sig av bikomponentfibrer i rörsystem. Tanken är då att sprintar som 
är uppbyggda bikomponentfibrer skulle kunna känna av vilken temperatur som ”vattnet” i 
röret har och det skulle därefter kunna leda in vattnet till det rör som det är programmerat till. 
Detta skulle leda till att ingen elektricitet behövs utan att sprintarna, som är uppbyggda av 
bikomponentfibrer, automatiskt rör sig genom påverkan temperaturen på vattnet. Ytterligare 
förslag kan vara att dessa aktuatorer används för att kunna programmera in bikomponentfibrer 
i isoleringsmaterial där de skulle fungera på liknande sätt som i förslaget med kläder.  
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