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SAMMANFATTNING 
Inom området skyddskläder för utövande av vattenblästring ställs mycket höga 
krav på säkerhet, de textila material och tillverkningstekniker som används idag ger 
stela produkter med negativ hälso- och miljöpåverkan vid produktion och är en 
tidskrävande tillverkningsprocess.  

Ämnesområdet med en vara av nonwoven som skyddande komponent i 
skyddskläder vilken sammanfogas med hjälp av en smältfiber har undersökts 
tidigare i en kort förberedande studie vilket lagt grund för detta examensarbete. 
Uppdraget om en alternativ tillverkningsmetod till skyddande komponent till en 
skyddsdräkt för vattenblästring kommer från företaget TST Sweden AB i Kinna. 

En nonwovenprodukt kan ge ett mjukt och mer följsamt resultat på varan och är 
relativt kostnadseffektiv att tillverka. De fibertyper som är intressanta för denna 
kombination är UHMWPE-fiber och bikomponentsfiber. UHMWPE-fibern har 
tidigare visat klara kraven på säkerhet och bikomponentsfibern fungerar som 
smältfiber för att skapa bindepunkter i nonwovenvaran. 

Denna studie undersöker och jämför ett material som tas fram i studien med syfte 
att klara samma skyddande egenskaper som ett referensmaterial av den produkt 
som används idag. Målet är att ersätta den kemiska doppningen med en termisk 
sammanfogning. Studien är både teoretisk och praktisk och går igenom hela 
processen från kardning till termiska bindesätt och slutligen även för 
materialegenskapstester genom bland annat dragprovning och penetrationstester. 

Två olika bikomponenter jämfördes i denna studie, på grund av bristande 
mottagningskontroll på den beställda bikompPE-fibern tillverkades material utifrån 
fel specifikationer, vid upptäckt av detta adderades anpassade tillverkningsmetoder. 

Resultatet från denna studie tyder på att en komponent till skyddsdräkt för 
vattenblästring tillverkad av UHMWPE/bikomp – nonwoven har kommit framåt i 
utvecklingen men ännu inte är färdigutvecklad. Studien visar att provserien av 
nonwoven som bestod av 70% UHMWPE och 30% coPES/PES vilken 
behandlades termiskt i mikrovågsugn visade bäst resultat i energiabsorption, men 
vilket inte nådde upp till samma nivå som referensmaterialet.  

Med avseende på materialets styvhet nåddes klara förbättringar då alla provserier 
uppvisade mjukare resultat än referensmaterialet. 

Hållbarhetsmässigt ses fördelar med nonwoven-konstruktion av lågsmältande 
bikomponentsfiber jämfört med kemiskt doppad nonwoven. 

 

Nyckelord: UHMWPE, Dyneema, bikomponent, smältfiber, nonwoven, waterjet, 
vattenblästring, skyddskläder, termisk bindning, nålning 
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ABSTRACT 
The area of protective clothing for practice of water jetting demands very high 
security. Current textile materials and manufacturing techniques provide stiff 
products and are negative for health and environmental impact. The production is 
also very time consuming. 

The joining technique of nonwoven components for protective clothing which are 
joined by a fused fiber has previously been investigated in a short preliminary 
study which provided the conditions for this thesis. The assignment of an 
alternative production method to the protective component of a protective suit for 
water jetting comes from the company TST Sweden AB in Kinna. 

A nonwoven product can provide a soft and more pliable result on the product and 
is relatively cost-effective to manufacture. The fibers of interest for this 
combination are UHMWPE-fiber and bicomponent-fiber. The UHMWPE-fiber has 
shown that it meets the security demands and the bicomponent-fiber acts as molten 
fiber to create the connective points in the nonwoven construction. 

This study examines and compares the material produced in the study with the aim 
to meet the same protective properties as a reference material of the product used 
today. The goal is to replace the chemical bonding used today with thermal 
bonding. The study is both theoretical and practical, and goes through the whole 
process of carding to the thermal bonding method and finally even for material 
property tests. 

Two different bicomponent fibers were compared in this study, because of the lack 
of acceptance inspection of the ordered bicompPE-fiber, the material was first 
manufactured using the wrong specifications and the discovery of this added 
customized manufacturing to the processes. 

The results of this study indicate that a component of protective clothing for water 
jetting made of UHMWPE/bicomp -nonwoven have come forward in development 
but not yet fully developed. The study shows that the sample series of nonwoven 
which consisted of 70% UHMWPE and 30% coPES/PES which were thermally 
treated in the microwave showed the best results in energy absorption, but did not 
reach the same level as the reference material.  

Regarding the material's stiffness clear improvements was achieved, all test series 
showed smoother results than the reference material. 

Sustainability-wise benefits are shown for the nonwoven construction of low-
melting bicomponent compared to chemically soaked  nonwoven. 

 
Keywords: UHMWPE, Dyneema, bicomponent, fused fiber, nonwoven, waterjet, 
water blasting, protective clothing, thermo bond, needling  
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 
Inom området skyddskläder för utförande av vattenblästring ställs mycket höga 
krav på säkerhet, om det uppstår ett läckage i en slang eller om strålen riktas fel 
kan det ge förödande konsekvenser utan rätt skyddsutrustning. 

Tygerna och teknikerna som används idag ger stela produkter för användarna och 
sättet att tillverka materialen är mindre bra för både hälsa och miljö där tekniken 
också är komplicerad. Arbetsmiljöförbättringar för både vattenblästringsbranschen 
och textilproduktionsbranschen tas på stort allvar och denna studie undersöker 
förbättringsmöjligheterna. 

Uppdraget om en alternativ skyddande komponent till en skyddsdräkt för 
vattenblästring kommer från företaget TST Sweden AB i Kinna. Företaget 
använder idag ett material av nålfilt som doppas i en kemisk lösning för att hålla 
ihop, denna studie undersöker möjligheten att undvika kemisk doppning genom en 
alternativ tillverkningsteknik. 

Idéen är att använda två olika fibertyper i nålfilten, där den ena fibern går att smälta 
för att fungera som kitt i nålfilten istället för den kemiska doppningen. Denna idé 
har provats i mycket mindre skala i en tidigare studie vilket har lagt en grund för 
detta examensarbete. 

Denna studie redogör hela tillverkningsprocessen med justeringar och teorier för 
anpassning till ballistiska skydd av nålfilt och där stor vikt ligger på momentet att 
smälta ihop fibrerna.  

Resultatet från studien visar att en komponent till skyddsdräkt för vattenblästring 
tillverkad i nålfilt med fiberkombinationen Dyneema®/coPolyester är några steg 
närmare en slutprodukt då den visat bra resultat i konstruktionsstyrka och 
energiabsorption, men ännu inte lika höga resultat som referensprovet visat i de 
tester som utförts. Av de alternativa smälttekniker som använts överaskade 
mikrovågsugnen som den teknik vilken visade bäst resultat.  
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1. INTRODUKTION 
Arbetet som utförs med vattenblästring är ett fysiskt arbete där yrkesutövaren är 
helt klädd i skyddskläder från topp till tå. Med waterjet spolas eller blästras ytor för 
att rengöra, demolera eller sanera genom vattenstrålen som är några millimeter i 
diameter, har ett tryck på flera tusen bar och en hastighet på 1400km/h. (Riskfyllt 
med högtryck 2009)  

Jetstrålen kan medföra stora skador på kroppen om något går fel, de stelare 
skyddskomponenterna i de nuvarande dräkterna är en belastning för 
arbetsergonomin och mer följsamma alternativ efterfrågas från branschen3.  

För att få en uppfattning om denna ballistiska påverkan kan nämnas att trycket är 
cirka 15 gånger högre än hos en högtryckstvätt och hastigheten högre än ett 
pistolskott. Litteratur om textila konstruktioner för waterjetskydd är mycket 
begränsad vilket gjort att denna studie drar paralleller till litteratur om textila 
konstruktioner riktade till ballistiska skydd. 

Utveckling av teknisk textil inom skyddskläder för vattenblästring efterfrågas, 
denna studie undersöker idéen om att ompröva nonwoven som konstruktion för 
detta ändamål genom att testa en alternativ materialkonstruktion och testa varianter 
av termisk bindning.  

Nonwoven som konstruktion för skyddskläder har tidigare testats men resultaten 
har visat att för att uppnå de skyddande kraven har materialet blivit så tjockt att 
användarna valt bort denna tjocka men något mjukare skyddskonstruktion för 
alternativ som har samma skyddande effekt men är stelare och tunnare på grund av 
bulkigheten. (Thomas 2008) 

En förberedande studie var gjord av Textilingenjörsstudenter HT15 inom området 
för sammanfogning av UHMWPE och bikompPES, vilken kartlade 
processparametrar som påverkade sammanfogningen inom nonwoven och termisk 
bindning, vilket byggt en grund för detta examensarbete. 

  

                                                
3 Per-Arne Andersson, Research And Development TST Sweden AB, samtal i Kinna den 9 
mars 2016  
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1.1. PROBLEMBESKRIVNING 

Företaget TST Sweden AB, beläget i Kinna, erbjuder skyddsutrustning för personer 
som utövar vattenblästring i sitt yrke. Vattenblästringens dysa som används är 
antingen en roterande sort, med högsta trycket 3000 bar (30 591486 N/m²) eller 
med en ensam stråle, trycket 2000 bar, med en diameter på cirka 1mm. 

Produkter som företaget erbjuder är dräkter, stövlar och hjälmar, alla med skydd 
för waterjetting. Skyddsdräktens skyddskonstruktion består av en trelagersvara; två 
vävar och ett mittenlager i nonwoven. Nonwovenlagret är armerat med 
högpresterande fibern Dyneema® som är en UHMWPE-fiber. Vid samtal med 
uppdragsgivare Per-Arne Andersson4 framkommer att materialet behöver bestå av 
en ytterligare komponent för att Dyneema®fibern skall ligga still och inte skrida, 
den måste vara fixerad för att kunna göra sitt jobb.  

Företagets nuvarande lösning för detta är att doppa materialet i en polyuretan-
lösning (hädanefter i rapport benämns PU). Detta medför en både dyr och 
komplicerad process, stor kemikalieanvändning men även att det ger ett stelt 
slutresultat. Tabell 1 visar egenskaper för den nuvarande lösningen för materialet, 
vilken kommer benämnas som referensmaterial i rapporten. 

Företaget har en önskan att utveckla en annan lösning och idé har framkommit om 
att istället för PU använda någon form av smältmatris i form av en annan fiber, 
förslagsvis en bikomponent. 

 

Tabell 1 Egenskaper hos referensmaterial. Tjocklek, ytvikt samt Textal framgår. 
Tabellen visar också att det färdiga materialet när det doppats i PU ökar sin ytvikt 
med 30%. 
 Tjocklek (mm) Ytvikt (g/m²) Textal kTex, (g/m) 
Icke doppad i PU 3 317 7,93 
Doppad i PU 3,5 417 10,42 
 
  

                                                
4 Per-Arne Andersson, Research And Development TST Sweden AB, samtal i Kinna den 9 
mars 2016  
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BEGREPPS- OCH AKRONYMLISTA 

UHMWPE - förkortning av polymeren Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene, på svenska Ultra hög molekylviktspolyeten 

Dyneema® - ett registrerat varunamn på en UHMWPE-fiber från DSM 

PU - förkortning av polymeren Polyuretan 

PE – förkortning av polymeren Polyeten, används främst som förkortning av 
provserier av bikomponentspolyeten i detta arbete som alternativ till bikompPE 

PES - förkortning av polymeren Polyester, används främst som förkortning av 
provserier av bikomponentspolyester i detta arbete som alternativ till bikompPES 

REF – avser förkortning av referensmaterial i detta arbete 

Bikomp - förkortning av bikomponentsfiber, alltså fiber med två komponenter, en 
kärna och ett hölje i denna studie 

BikompPES - förkortning av bikomponentspolyester 

BikompPE - förkortning av bikomponentspolyeten 

PES/HDPE - förkortning av Polyester/Högdensitetspolyeten, avser en typ av 
bikomponent 

PE/PET - förkortning av polyeten/polyester, avser en typ av bikomponent 

coPET/PET - förkortning av modifierad polyester/polyester, avser typ av 
bikomponent 

PP/PET - förkortning av polypropen/polyester, avser typ av bikomponent 

Tg - Förkortning av temperatur för glasomvandlingspunkt 

Tm - förkortning av temperatur för smältpunkt 

MD – förkortning på Machine direction och avser beskriva en riktning i materialet 
och kopplas till materialets rörelse i nålmaskinen vid mekanisk bindning, det vill 
säga längsgående.(Wilson 2007) 

CD – förkortning för Cross machine direction och avser beskriva materialets 
riktning genom nålmaskin vid mekanisk bindning. Riktningen motsvaras av den 
tvärgående riktningen i förhållande till materialets rörelse genom maskinen. 
(Wilson 2007) 

Isotropiska material – Material som har samma egenskap i alla riktningar, har 
materialet inte det är det ett anisotropiskt material. 

Waterjet – Namn på vattenskärteknik, högtrycksstråle. 
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1.2. FORSKNINGSFRÅGA 

Denna rapport avser kartlägga möjligheter och tillämpningar för en 
tillverkningsmetod av nonwoven med en UHMWPE-fiber och en smältfiber i form 
av en bikomponent. Vad ska smältmatrisen ha för egenskaper? Vilka parametrar är 
viktiga vid sammanfogning mellan dessa material? Frågor specificeras genom en 
huvudfråga med en följdfråga, vilket är: 

- På vilket sätt kan UHMWPE-fiber fixeras i ett nonwovenmaterial med 
hjälp av bikomponentsfiber, istället för polyuretandoppning, och ge en vara 
som tar upp samma mängd energi i ett dragprov? 

- Hur kan detta tillverkningssätt ge en mindre böjstyv produkt? 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 

Denna rapport kommer inte behandla andra sammanfogningsmetoder av fibrer än 
mekaniskt i form av nålning samt termiskt i form av egenkonstruerade 
behandlingar. Tester kommer endast utföras på stapelfiberer och som 
armeringsfiber endast UHMWPE-fibern Dyneema®. Som smältmatris kommer 
endast bikomponentsfibrer att undersökas, men då av två sorters fibrer. Egenskaper 
kring smältmatris avgränsas i arbetet till att bara avse polymersort samt 
smälttemperatur. 

Detta arbete utgår från en befintlig konstruktion från uppdragsgivare och kommer 
att användas som referens för erhållna resultat. Vissa konstruktionsval avgränsas 
till att vara samma som referensen, dessa innefattar val av ytvikt, fiberorientering 
och vid mekanisk bindning val av nålningsdensitet. På grund av begränsning i 
utrustning kommer även en avgränsning vara att endast använda den befintliga 
nålbädden för den mekaniska bindningen. Vid utförande av termisk bindning 
utsetts normalt materialet för ett tryck under smältning, på grund av begränsningar 
i utrustning finns en avgränsning i att tryck ej appliceras under smältning, större 
variationer av tryck är även det en begränsning av samma skäl. 

1.4. LITTERATURGENOMGÅNG 

Förstudie 
I rapporten Sammanfogning av Dyneema och bikomponentspolyester till ett 
nonwovenmaterial - En experimentell studie av Linder, Lindström, Svensson och 
Darle (2016) var syftet att ta reda på om det gick att sammanfoga Dyneema® och 
bikompPES termiskt i ett nonwovenmaterial och kartlägga vilka parametrar som 
ger högst styrka på en eventuell sammanfogning. Ytvikterna på provbitarna i denna 
studie varierade mellan 60 - 106 g/m², de olika fiberandelarna som testades var 
50% Dyneema®/50% bikompPES och 80% Dyneema®/20% bikompPES, 
temperaturen för värmebehandling var 115°C och 125°C, tiden för press var satt till 
100 sek för alla prov. Resultaten pekade åt att en kardad fiberblandning på 50/50 
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vilken lagts ihop och roterats 90° och värmepressats i 125°C under 100 sek, utan 
nålning, gav högst dragstyrka av de olika kombinationer som testades. Dragtesterna 
var begränsade till ett prov per parameterkombination, det vill säga ej statistiskt 
säkerställda.   

Nonwoven 
Definitionen av en nonwoven är, enligt intresseorganisationen Association of the 
Nonwoven Fabrics industry (INDA), en konstruktion där råmaterial såsom fiber, 
filament och perforerad film binds samman till ark eller nät genom olika 
sammanfogningstekniker. Sammanfogning sker genom värme, kemikalier eller 
mekanisk bearbetning och därför behövs ingen garnspinning, stickning eller 
vävning för att skapa ett textilt material. (INDA 2015) 

Skyddskläder 
Under historien har skyddsmaterial för ballistisk belastning bestått av allt från 
djurhudar, metallplattor till förstärkt plast och keramer (Chen & Chaudhry 2005). 

Egenskaper som är genomgående är att konstruktioner är hårda och/eller tunga, 
därav har designers strävan efter att bibehålla rörelseförmågan för användaren, 
materialets draperingsförmåga, varit central (Chen& Chaudhry 2005).  

År 1965 började Dupont polymer research group ta fram högpresterande fibrer, 
vilka är flera gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt, efter dessa 
högpresterande fibrer utvecklades Ultra Hög Molekylvikts Polyeten (UHMWPE) 
av DSM. Modern skyddsutrustning kan i och med dessa upptäckter bestå av mer 
flexibla dolda och praktiska skyddskläder. (Chen& Chaudhry 2005) 

Vad som även kan lösa problematik med rörelseförmåga är att använda textila 
materialet nonwoven (Lin et. al. 2009). Utmärkande generella egenskaper för 
nonwoven är ofta hög nötningshållfasthet, absorption, värmeisolation, låg vikt, 
stabil konstruktion och bra elasticitet (Bergner 2010).  

När ett föremål i hastighet träffar ett material kommer dess rörelseenergi att 
omvandlas till andra energiformer, ett vapentekniskt uttryck för när en projektil 
träffar ett material med en linjär rörelseenergi kallas anslagsenergi och anges i 
Joule. (Nationalencyklopedin u.å.) 

Målsättning med ett material som skall skydda för penetration är att absorbera så 
mycket som möjligt av denna energi. Materialet utför ett arbete och dess energi kan 
definieras som kraften den tar upp multiplicerat med en töjning som uppträder. 
Denna egenskap hos materialet kallas dess seghet. När materialet är en 
konstruktion är det fördelaktigt att ange denna energi per volym.  

Vad avser textila konstruktioner är ett tvärsnitt ofta svårt att definiera via sträcka 
och man använder istället materialets vikt i dess tvärsnitt, det vill säga Tex-tal. 
Man får då en egenskap, en konstruktions förmåga att absorbera rörelseenergi, i 
form av Joule/Tex. 
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UHMWPE 
UHMWPE är en förkortning av Ultra High Molecular Weight Polyethylene vilket 
är en polyetenpolymer i linjär formatering med hög densitet, hög grad av 
orientering och minimalt med förgreningar. UHMWPE tillverkas genom 
gelspinning (Ward & Lemstra 2009). Smälttemperaturen för UHMWPE är 130-
136°C och den termiska konduktiviteten är låg (Pico 2016). Jämfört med stål har 
UHMWPE-fibern ungefär 80% högre styrka i förhållande till vikt, detta är 
egenskap gör UHMWPE eftertraktat som armeringsfiber i framförallt ballistiska 
skyddsmaterial (Gong & Chen 2000). Fibern har även egenskaper så som god 
resistens mot UV-strålning och kemikalier samt bra härdighet mot nötning (Tao & 
Farris 2007).  

Bikomp 
En bikomponentfiber är en fiber uppbyggd av två sorters fiberdelar, en kärna och 
ett hölje, som har olika smälttemperatur. Höljet har den lägre smälttemperaturen 
och kan användas vid termisk bindning där den fungerar som en smältmatris för en 
armeringsfiber (Fiber Source u.å.). Flertal polymerkombinationer kan användas i 
en bikomponentsfiber, polypropen är mycket vanlig i nonwoven. De vanliga är 
PES/HDPE, PE/PET, coPET/PET, PP/PET (Albrecht 2003). 

Polyuretan 
Vid kemisk bindning av nonwoven används olika syntetiska bindningspolymerer, 
till exempel används polyuretan (PU) mycket i produktion av produkter där hög 
töjning är en fördel. De appliceras via lösning eller vattenbad. De flesta är idag 
polyester-polyuretan co-polymerer eftersom de har bra adhesionförmåga. 
Vanligaste metoden vid applikation via lösning är att PU löses i dimetylformamid 
(DMF) och när materialet är impregnerat tas DMF bort och PU koagulerar. Detta 
skapar en kompakt porös struktur. PU skapar mjuka elastiska bindningar. 
(Chapman 2007) 

Hållbarhet 
Vid kemisk bindning appliceras bindningsagenter, ofta någon form av latex, in i 
materialet och härdas genom torkning där vatten avdunstar. I jämförelse med 
kemisk bindning är termisk en mer energieffektiv process då 
produktionshastigheten är högre men även för att vattenavdunstning eller 
efterhärdning ej sker. Då kemikalier inte tillsätts och möjlighet finns att kombinera 
fibrer från samma polymersort, som då ökar möjligheten till återvinning, är denna 
metod att föredra av miljöskäl. (NPTL u.å.) 

Vid framställning av polyuretanplast finns kemikalien isocyanat. Dessa är mycket 
reaktionsbenägna och har hälsoeffekter främst för andningsorgan (Centrum för 
arbets- och miljömedicin, 2013). Ämnet beskrivs av naturskyddsföreningen som 
giftiga vid inandning, vissa typer är cancerframkallande och giftiga för 
vattenlevande organismer. 

Naturskyddsföreningen (2012) listar kriterier för vad som får betecknas med 
märkningen “Bra miljöval”;  
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- 4.3.7 “För materialskikt av polyuretan ska innehåll av ingående isocyanater 
uppges. En beskrivning över hur sammanfogningsprocessen går till och vilka 
skyddsåtgärder som vidtagits för att minska eventuella hälsorisker ska bifogas 
ansökan. “ 

- 6.3.1 “Nonwoven-material får tillverkas genom mekanisk sammanbindning 
med eller utan värme”. 

- 6.3.2 “För nonwoven-material som tillverkas med hjälp av kemisk 
sammanbindning ska ingående kemikalier i klister, smältlimmer, smältfibrer etc. 
uppfylla kraven i avsnitt 5 och får max utgöra 10 viktprocent”. 
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2. MATERIAL OCH METODER 
För att besvara frågeställningen delas studien upp i en teoretisk del och en 
experimentell del. Som bakgrund till den teoretiska delen beskrivs hur den 
inledande litteratursökningen gjordes i detta avsnitt, även vad som menas med den 
experimentella delen presenteras här.  

2.1. LITTERATURSÖKNING 

I arbetets startskede genomfördes en omfattande litteratursökning för att skapa 
förståelse kring problemområdet, tekniken för tillverkningsprocess och 
tillämpningar inom området för ballistiska skydd samt om materialegenskaper och 
belastningskrav för applikationsområdet. Tidigare förstudie avsågs skapa en grund 
för detta arbetets experimentella del. Sökmotorer som Summon, Scopus och World 
Textiles har använts, där vetenskapliga artiklar med fackgranskade källor använts. 
Företagshemsidor har gett information kring de fibrer som omfattas av arbetet, 
tidigare kurslitteratur och ämneskunniga på skolan har gett kunskap kring 
polymerteknik och textilmekanik. 

2.2. EXPERIMENTELL METOD OCH 
MATERIALKONSTRUKTION 

I avsnittet för experimentell metod beskrivs också materialkonstruktion och 
metoden för tillverkning av material som resultat av den teoretiska delen. Hur 
tester för analyser utformas beskrivs i kapitlet och även de material som använts 
beskrivs närmare. 
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3. TEORI  
Detta avsnitt presenterar mer djupgående litteratur än vad som presenterats i kapitel 
1.4, som ligger till grund för att förstå hur material skall tillverkas i den 
experimentella delen av detta arbete. Först presenteras en genomgång för 
konstruktion av nonwoven, därefter justeringar i processen för ballistiska 
applikationer och till sist teori bakom färgning av smältfibrer.  

3.1. KONSTRUKTION AV NONWOVEN 

Att skapa ett material av nonwoven innebär kortfattat att bereda fibrer, oftast 
stapelfibrer, till en arkformation för att sedan binda dem samman kemiskt, termiskt 
eller mekaniskt och eventuellt avsluta med en efterbehandling. Dessa bindningssätt 
kan även utföras i kombination. Jämn densitet över hela varan är en viktig faktor. 
(Pourmohammadi 2013)  

Avsnitt nedan går igenom dessa steg mer ingående. 

3.1.1. FIBERFLOR 

Innan fibrer går igenom processen där de binds samman krävs viktiga steg för att 
skapa de homogena fiberfloren. Vanligast process för nonwoven inom textilt kallas 
Dry-laid vilket på svenska blir översatt till ”torr utläggning”. Stapelfibrer kardas då 
men måste först finfördelas till en homogen porös massa. Processen kallas 
”öppning” av fibrer och börjar med att riva upp balar av fiber för att sedan fortsätta 
till en behållare där torr luftström öppnar och blandar fibrer. Om olika fibersorter 
ska blandas görs detta vanligtvis i samma steg som öppningen, och fördelningen 
mellan fibersorterna kan antingen bestämmas genom viktfördelning eller 
fiberpopulation. (Brydon 2007) 

Då syntetiska fibrer kan skapa statisk elektricitet, vilket skapar problem framförallt 
vid kardning, behandlas ibland fibrer med anti-statmedel eller bara med 
vattenspray i samband med öppningen. (Brydon 2007)  

Nästa steg är kardning, där fibermassan skall bli ett fiberflor eller fibernät. En 
karda består av en serie roterande trummor i olika diametrar med en yta av taggar 
som har en transporterande effekt, se fig 1. Exakt hur trummor placeras beror av 
materialets vikt och fibrers längd (Bergner 2010). En större, stora trumman, och en 
mindre, avkamningstrumman, omringas av många mindre valsar/cylindrar som alla 
har olika uppgifter. Arbetarcylindern har som uppgift att plocka upp fibrer från 
stora trumman och doffercylinder att strippa av dem tillbaka till Stora trumman. 
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Figur 1 Bild över kardan med namngivna nämnda cylindrar. Kardningens 
produktionsriktning går från vänster till höger i skissen, över stora trumman.  

Syftet är att separera och blanda fibrer ytterligare men även att orientera fibrer och 
skapa en skör sammanhållning dem emellan likt en homogen matta. Oftast går 
fibrerna genom kardan minst två gånger vilket kan göra att de utsetts för mekaniskt 
slitage i kardan, detta gör att det är viktigt att de är tillräckligt öppnade innan så att 
minimalt antal gånger i kardan körs. (Brydon 2007)  

Vid kardning ska fibern vanligen ha en tjocklek mellan 1-30dTex och en längd 
mellan 30-100 mm (Bergner 2010). Relativt tunna fibrer är att föredra för att flor 
skall hålla ihop, vanligen en tjocklek av cirka 2,5-2,8dTex, som jämförelse kan 
nämnas att bomull har oftast lägre än 1dTex. 

Flor kan skapas med olika fiberriktningar, parallellt, vinklat eller slumpartat. Dry-
laid skapar flor med parallella fibrer där ytterligare parallellitet kan uppnås genom 
dragning av floret (Bergner 2010).  När fibrer läggs slumpartat görs det med luft 
(Pourmohammadi 2013). 

Efter kardning kan fiberorientering, volym och ytvikt justeras genom korsläggning. 
På detta sätt skapas en mer slumpmässig orientering och ett isotropt material, det 
vill säga ett material med samma egenskap i alla riktningar. Processen görs direkt 
efter kardan och vanligtvis av transportband i rörelse som korslägger floret i 
varierande vinklar men som också kan komprimera floret genom variation på 
hastigheter mellan transportbanden. (Thomas 2008) 

Fiberfloret är poröst, flexibelt och svagt, för att bli ett tyg med viss styrka behöver 
fibrerna binda till varandra på något sätt (Mao 2007). Struktur och egenskaper hos 
flor påverkar starkt det slutgiltiga tygets egenskaper (Wilson 2007). 

3.1.2. MEKANISK BINDNING AV FIBERFLOR  

En vanlig metod för mekanisk bindning är nålning. Floret punkteras av en skiva 
med hullingförsedda nålar upprepade gånger på ett löpande band varpå fibrer 
trasslas in i varandra och skapar bindepunkter till en sammanhållen struktur. 
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Storlek av bindepunkter påverkas av parametrar som storlek av nålhullings djup i 
relation till fiberdiameter, nålningsdensitet (antal nålar/cm²), antalet hullingar som 
penetrerar floret och dess nålningsdjup (Mao 2007). Nålningsdensitet, det vill säga 
mått på hur mycket punktering floret får, kan negativt påverka den färdiga 
konstruktionens styrka. Blir nålningsdensiteten för hög kommer fibrer att förstöras 
och inte bidra till styrkan (Lin et. al. 2009). 

Under nålningsprocessen sker en viss sträckning av materialet. Ofta är detta 
fördelaktigt för att kontrollera ytvikt eller påverka fiberorienteringen och materialet 
kan gå igenom speciella enheter för detta innan nålning. Det är dock oundvikligt att 
viss sträckning sker då nålar drar i materialet genom deras rörelse (Wilson 2007). 
Denna sträckning krävs även för att materialet inte skall ”bulla upp sig” innan de 
når nålarna 5. 

Fiberorientering som är parallell får ofta egenskaper i maskinriktning som har hög 
brottstyrka men låg brottförlängning och tvärtom i tvärgående riktning i 
förhållande till maskinriktning. (Bergner 2010) 

3.1.3. TERMISK BINDNING AV FIBERFLOR 

Då detta arbete avser testa tillverkningen av ett nonwovenmaterial med hjälp av en 
smältfiber, har detta avsnitt fått stort utrymme. Inledningsvis presenteras själva 
tekniken följt av en genomgång av vad som krävs för att uppnå en bra termisk 
bindning. 

Denna behandlingsmetod för att skapa en sammanfogning av fibrer kräver att 
materialet består av en termoplastisk och icke termoplastisk komponent. Den 
termoplastiska kan vara homofil fiber, puder, film eller höljet från en 
bikomponentsfiber. Värme induceras i floret tills det att den termoplastiska 
komponenten blir viskös eller smälter och flyter till fiber-till-fiber mötespunkt. 
Själva härdningen och då bindepunkter uppstår sker sedan vid avkylning 
(Pourmohammadi 2013). Mängden i vikt som utgörs av själva bindekomponenten 
varierar vanligen mellan 5-50% beroende av applikation (NPTL u.å.). 

Värmen kan induceras på olika sätt, antingen via kalandrering eller genom en sorts 
varmluftsugn. Vid kalandrering tas materialet, med visst tryck, genom ett system 
av uppvärmda metallcylindrar. Detta sätt, att applicera värme yta till yta skapar ett 
material som har en inre del som är mindre bundet än dess yta (Kamath, Dahiya & 
Hegde u.å.), därmed rekommenderar man att inducera värme via varmluft när 
materialet överstiger cirka 100 g/m² (NPTL u.å.). 

Med varmluftsmetoden låter man materialet transporteras på perforerad yta in i en 
ugn där varmluft sugs igenom tvärsnittet via undertryck. Att dra värmen igenom 
materialet på detta sätt möjliggör ett snabbt sätt att skapa jämnare bindning över 
tvärsnittet. Materialen kan vara mjuka, andningsbara, absorberande och starka men 

                                                
5 Sam Samuelsson, Samtex AB. Samtal i Borås den 7 juni 2016. 
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tekniken används även för att göra bland annat kompositer och laminater. (Kamath, 
Dahiya & Hegde u.å.) 

Förenklat kan man säga att oavsett metod för termisk bindning uppnår man 
maximal nivå av bindning när orienteringen är slumpartad, detta eftersom denna 
har maximalt antal fiber-till-fiber-punkter. Det vill säga ju mer orienterad den är 
desto färre antal av potentiella bindningspunkter finns. (Michielsen, Pourdeyhimi 
& Desai 2005) 

Själva vidhäftningen vid termisk bindning kan vara av olika sorter, om båda 
komponenter påverkas, mjuknar eller smälter, skapas interdiffusion av molekyler 
genom den gemensamma ytan och detta kallas kohesion. Sker inte detta, om 
smälttemperaturerna skiljer sig och bara en komponent påverkas får man en 
termisk adhesion. En adhesiv bindning kan i fall med termisk bindning även kallas 
en fysio-kemisk, det skapas en mekanisk bindningskraft eftersom den ena 
komponenten krymper vid avkylning. (Albrecht 2003)   

Man använder antingen vanliga fibrer, så kallade monokomponentsfiber eller de 
med två delar, så kallade bikomponentsfibrer, används monokomponentsfiber så 
skapas, vid smälta, direkt stora droppformer som bindepunkter som är starka. 
Bikomp skapar ej droppar men eftersom kärnan behålls intakt kommer 
adhesionsytan vara större och möjligöra fler bindepunkter, det finns dock en risk 
att fibrerna inte får ordentlig kontakt och resultatet blir svagare bindepunkter. 
(Albrecht 2003) 

Om det är en bikomp behöver inte hölje smälta helt utan bara mjukna. Skulle den 
smälta och flyta blir den mer lik monokomponentsfibrer. En fördel med bikomp är 
att den kan binda vid alla mötespunkter mellan fibrer, och eftersom inte kärna 
smälter så minimeras termisk krympning, själva inre fiberkärnan behålls intakt och 
konstruktionens styrka är vanligen högre. (Albrecht 2003) 

För en bra termisk bindning är följande faktorer viktigast; kemisk kompabilitet, 
ytans renhet, den lokala distributionen, smältviskositet, vätningsegenskap och 
själva mekaniska styrkan hos adhesiva polymeren. (Albrecht 2003)  

Adhesion fungerar bra mellan polymersorter som har kemisk kompabilitet, det vill 
säga polära och reaktiva grupper eller strukturer. Detta gäller dock inte för PE då 
den har låg polaritet och inga funktionella grupper längs polymerkedjan. (Lewis 
1997) 

Smältviskositet är den viskositet polymeren har vid flytande tillstånd. Är denna låg 
skapar det bättre förankring till fiber eftersom den flyter längs fibern och samlas 
upp vid mötespunkter mellan fibrer för att forma en bindningspunkt likt en bön-
form. Processtemperatur påverkar smältviskositet, men även polymerens 
molekylvikt och dess kemiska struktur. Additiv och fukt kan påverka viskositet. 
Nivån av smältviskositet är begränsad på grund av att polymererna skall processas 
till fibrer, polymerkedjorna behöver vara en viss längd för att ha tillräcklig kohesiv 
styrka. (Albrecht 2003). 
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Enligt Brewis och Mathieson (2001) beskrivs specifikt vätningsförmågan vara av 
yttersta vikt för att nå god adhesion. Vidare beskriver de även möjliga källor till 
svaga bindningsmöjligheter på ytor hos polyolefiner vilka kan vara till exempel 
orenheter från polymerisationsprocessen, låg molekylviktssvans i en polymer och 
additiv – till exempel antioxidanter och glidmedel och andra föroreningar som kan 
komma från spinnprocessen. 

Vad som även är viktigt är ”open time”, det vill säga den tid smältfibern är 
uppmjuknad och därmed ej kan handskas med. Ju högre över 
glasomvandlingstemperaturen, Tg, som upphettning måste ske desto längre är 
denna tid. (Albrecht 2003). 

Polyolefiner är en fördel på grund av lägre smältpunkt, detta är kopplat till att 
bindningar mellan polymerkedjor är svaga. Därmed krävs mycket långa kedjor för 
att få tillräcklig styrka i tillverkningen av fibrer vilket resulterar i maximal 
molekylvikt och därmed mycket hög smältviskositet. Detta kan jämföras med 
polyesterfibrer som endast kräver en tiondel av den molekylvikt, för att bli fibrer, 
som krävs för polyolefiner. 

Egenskapen kopplad till molekylvikten och att de är relativt kristallina med låg 
affinitet/vidhäftning till icke-polyolefiner begränsar deras applikationsområden, 
dessa kräver då visst tryck under värmebehandlingen. Om en copolymerisation 
med additiv eller en modifiering görs kan bättre bindningsgenskap skapas. 
Exempel på produkt med hölje av polyeten och kärna av polypropen är ES-C från 
Fibervisions där smälttemperatur ligger på 125°C. (Albrecht 2003) 

BikompPES görs med antingen helt amorfa höljen eller delkristallina. Exempel på 
produkter med helamorf copolyester i höljet, som finns på marknaden, är Wellbond 
1440 (Wellman) där glasomvandligstemperaturen ligger på 70°C. Exempel på 
höljen som är delkristallina copolyester är fibern Wellbond 1439 där 
smälttemperaturen ligger på 160°C. En väsentlig skillnad, beroende på om höljet är 
amorft eller delkristallint, finns i val av processtemperatur. Amorfa polymerer blir 
mjuka direkt efter Tg men har hög smältviskositet, vilket gör att 
bindningstemperatur ofta måste ligga på 60-80°C över Tg. För delkristallina, 
beroende av vilken polymer som används, kan det räcka med 5-15°C över 
smälttemperatur. Den amorfa delen hos polymeren står för egenskaper som 
töjbarhet och plasticitet på grund av högre möjlighet till rörlighet för 
polymerkedjan på molekylnivå (Albrecht 2003). Användning av bikomp som 
smältfiber reducerar risken för krympning vid termisk bindning (Pourmohammadi 
2013). 

För produkter i nonwoven som har hög ytvikt, krävs smältfibrer med låg 
bindningstemperatur eftersom det blir svårt att inducera värmen till mitten av 
tvärsnittet på grund av stor värmeisolerande förmåga hos konstruktionen. (Albrecht 
2003) 

Författarna till artikeln Mechanical Behaviour of Thru-air bonded nonwoven 
structures (2007) framhåller betydelsen av konstruktionens mekaniska egenskaper i 
jämförelse med de enskilda fibrers egenskaper vilka ingår i strukturen. De hävdar 
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att fibrer med hög modul som binds termiskt skapar strukturer med lägre 
brottstyrka än de med låg modul. I studien jämförs fibrer med olika tjocklek och 
resultat visar att den strukturen med tunnare fibrer skapar högre brottstyrka. Vidare 
förmedlas att strukturer med högre initialmodul och lägre brottförlängning inte ger 
lika bra resultat som strukturer med fibrer som har lägre modul men högre 
brottförlängning. Fenomenet har att göra med lastfördelning som åstadkoms bättre 
med högre brottförlängning. Studien visar bättre resultat för skjuvstyrka hos finare 
fibrer vilket kan förklaras av de större antal bindepunkter samt mindre porstorlekar 
som då uppkommer. 

Många studier om huruvida bindningstemperaturen påverkar materialets 
egenskaper har utförts och vad man känner till är att ökas bindningstemperaturen 
upp till ett specifik värde ökar brottstyrka eftersom en välutvecklad 
bindningsstruktur skapas. Att därefter öka temperaturen bidrar till att sänka 
brottstyrka på grund av att fibrer förlorar sin helhet eller integritet och bildning av 
film-lika punkter kan skapas. Vad som även kan inträffa är att lastfördelningen 
mellan fibrer och bindningspunkt i strukturen reduceras, fenomenet kallas 
överbindning. (Pourmohammadi 2013) 

3.1.3.1. ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR TERMISK BINDNING 

En metod att inducera värme till en termoplast i syfte att smälta den är att göra det 
genom vattenbad på en kokplatta, vatten har dessutom en högre specifik 
värmeledningsförmåga jämfört med luft. 

Mikrovågor är elektromagnetiska vågor med en frekvens över 1 GHz 
(Strålsäkerhetsmyndigheten u.å.). Vid uppvärmning av mat i mikrovågsugnar är det 
främst vätskan i maten som alstrar värmen eftersom vattenmolekylerna sätts i 
rörelse på grund av mikrovågorna. Detta innebär att värme skapas överallt i 
materialet samtidigt, oavsett tjocklek (100 innovationer u.å.). Mikrovågsteknik 
används inom textil för torkning men studier finns kring att använda tekniken för 
att härda polymerkompositer. (Savage 2003) 

Med en tryckkokare kan vätska nå högre temperatur än 100°C genom att öka 
trycket enligt allmänna gaslagen pv=nRT (Chalmers 2009). Kärlet måste vara 
förslutet så att ingen ånga tar sig ut vid kokning. En normal hushållstryckkokare 
når upp till 120°C (Wikipedia 2013). 

3.1.4. JÄMFÖRELSE MELLAN MEKANISK OCH 
TERMISK BINDNING 

Det går att kategorisera bindningsstrukturer på två olika sätt, solid eller elastiskt, 
vilken sort speglas i val av produktionsprocess. Vid mekanisk bindning skapas 
bindepunkter genom intrassling av individuella fibrer eller lösa trådar. Dessa 
bindningar är flexibla och fiberkomponenter har möjlighet att glida eller röra sig 
inom bindningspunkter.  
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Vid termisk bindning skapas istället mer solida bindepunkter med liten möjlighet 
till rörelse eftersom bindningen uppstår av adhesion eller kohesion mellan 
polymerytor. Egenskaper hos bindningspunkter kan fås genom mätning av 
tillexempel styrka och elasticitet. För att få en uppfattning om nivån av bindning 
kan detta direkt fastställas utifrån analys med mikroskop av tygets tvärsnitt. (Mao 
2007) 

3.2. JUSTERING I NONWOVENPROCESS 
SPECIFIKT FÖR BALLISTISKT SKYDD  

Det primära för ballistisk skyddsutrustning är att förhindra penetration genom 
materialet in till kroppen, efter detta önskas utrustningen skydda kroppen mot 
inverkan genom att absorbera energin. Energiförlusten genom energiabsorption 
eller energiupptagning och skingring av energin krävs för ett bra ballistiskt 
motstånd. Förutom fibrernas egenskaper behövs en effektiv struktur för detta, en 
struktur där energin leds längs garnaxeln till varje ny sammanflätningspunkt och 
där anslagsenergin träffar en stor mängd fibrer samtidigt. Ju mer slagenergi en 
struktur sprider, desto effektivare är energiabsorptionsmekanism. De tre 
reaktionerna som sker i en nonwovenstruktur när en projektil träffar den är 
fibertöjning, fiberglidning och fiberbrott. (Thomas 2008) 

Nonwoven har traditionellt inte använts som ballistiskt skyddsmaterial, men genom 
rätt sammansättning kan tillverkningen ge en strukturell isotropi vilken ger fördelar 
jämfört med filament i vävar. Vanligast är att göra denna process i en karda, men 
dagens moderna kardor anses inte vara optimala för att processa ballistiska skydd. 
Kardan är designad för att orientera fibrerna parallellt i processen, medan det i 
ballistiska skyddsmaterial ses fördelaktigt med en mer blandad orientering för att 
ha samma styrka och egenskap i alla tänkbara riktningar, men kardan är trots detta 
den vanligaste processen att bereda nonwoven just för ballistiska skydd. (Thomas 
2008) 

En vidare justering för nålning av ballistiskt skydd är att välja nåltyp efter den 
högpresterande fiber som skall användas, en nål med högre flexibilitet men 
behållen stabilitet klarar detta bättre än standardnålar enligt Samuelsson6,  

3.3. FÄRGNING AV BIKOMP-PES 

Vanlig polyester färgas med dispersionsfärg i 130°C men då bikompPES har ett 
hölje av modifierad PES och smälttemperatur på 110°C skapar detta andra 
förutsättningar.  Dispersionsfärg är det enda alternativet att tillgå och för att ändå få 
ett bra färgresultat behöver glasomvandligstemperaturen först fastställas. För att 
färgen skall gå in i fibern krävs en liten uppmjukning av fibern, som sker vid 
glasomvandligstemperaturen men blir temperaturen för hög förlorar fibern för 
mycket egenskaper.  

                                                
6 Sam Samuelsson, Samtex AB. Samtal i Borås den 7 juni 2016. 
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4. EXPERIMENTELL METOD  
Projektet var uppbyggt som en iterativ process, några få testparametrar valdes ut 
för var omgång i syfte att ha kontroll på de påverkande faktorerna.  

Totalt resulterade arbetet i tre olika kombinationer av fibrer, 
Dyneema®/bikompPES 70/30%, Dyneema®/bikompPE 70/30% och  
Dyneema®/bikompPE 60/40%. Alla kombinationer tillverkades med samma metod 
fram till termisk bindning där olika testparametrar genomförts. Prover testades 
sedan med 4-5 replikat mekaniskt genom dragprovning, trycktest med spik och 
kniv och till slut skjutning med luftgevär.  

I detta kapitel beskrivs arbetsgången steg för steg. 

4.1. TILLVERKNING AV FIBERFLOR 

Avsnitten nedan beskriver i tur och ordning de olika delprocesser som genomgicks 
för att skapa prover av nonwovenmaterial av UHMWPE-fiber och två sorters 
bikomponentsfiber. Händelseförloppet kan sammanfattas i stegen; skapa ett flor, 
sedan hoppläggning av floren för att uppnå rätt ytvikt, varpå mekanisk bindning 
genom nålning och avslutningsvis termisk bindning genom mikrovågor och 
vattenbad. 

4.1.1. MATERIAL FÖR PROVER 

Detta arbete har utgått från två fibrer som användes i förstudien 
”Sammanfogning.[...]”(2016) nämligen krimpad stapelfiber av Dyneema® 
(UHMWPE) från Eurofiber samt krimpad lågsmältande bikompPES från CE 
Produkter AB. Dyneema®-fiberns fulla längd ligger på 100 ± 20mm, en tjocklek 
på 3,67dTex och en smältpunkt på ca 130°C. BikompPES (coPES/PES) har en full 
längd på 30-40mm, en tjocklek på 4,4dTex och sitt lågsmältande hölje på 
mjukningstemperatur 90°C och smälttemperaturen 110°C.  

I detta arbete har tillförts tester med ytterligare en sorts bikomp med polyeten på 
hölje istället för polyester. Denna fiber (PE/PP) kommer från företaget 
Fibervisions, heter ES Lowmelt och har en mjukningstemperatur på 90°C och en 
smälttemperatur på 95°C. Den är ej krimpad, har en längd på 40-50mm och en 
tjocklek på 3,3dTex.  (Fibevisions u.å.) 

4.1.2. FÖRBEHANDLING AV BIKOMP-PES, 
FÄRGNING  

En metod för att underlätta visuell bedömning av skapade prover var att färga den 
ena fibern, då konstruktionen i detta arbete består av två fibertyper, därigenom 
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kunde bedömning göras av provers kvalité i form av homogenitet men även för att 
kunna analysera sammanfogningsgraden i mikroskop. 

För att kunna genomföra färgning krävdes att Tg undersöktes, detta gjordes genom 
att värma en fibertuss i vattenbad till olika temperaturer och analysera när fibern 
ändrade karaktär, det vill säga började mjukna. Temperatur stabiliserades i 
vattenbad under 1 min, manuellt öppnad fibertuss lades i och hölls i lite rörelse 
samtidigt som termometer hölls i centrum av fibertussen. Testet utfördes på 
temperaturer mellan 50 – 65°C med en höjning av cirka 5°C i taget. 

Tussarna analyserades taktilt7 och då ungefärlig Tg lokaliserats färgades 175g 
fibrer i 48 ± 1°C i cirka 20 min på samma sätt som ovan. Fibrerna finfördelades för 
färgbad dels genom manuell öppning men även genom en kardning. Fibrerna 
sköljdes och tvättades sedan cirka tre gånger och torkades genom urkramning i 
handduk och i värmeskåp. Som avslutning, då fibrerna under processen till viss del 
tvinnats, krävdes åter igen en viss manuell öppning. 

4.1.3. SKAPANDE AV FLOR 

Fibrerna levererades ihop klumpade i kluster och innan kardning krävdes att fibrer 
öppnades, då maskin för denna öppningsprocess inte fanns att tillgå, gjordes detta 
för hand för Dyneema®. BikompPES som hade genomgått färgningsprocess hade 
redan öppnats för hand i processen innan. Efter öppnandet konditionerades fibrerna 
i 25°C och med 57% luftfuktighet i 24h. 

Då Dyneema® har en relativt lång fiberlängd krävdes inför kardning en justering 
av kardmaskinens inställningar. Första testerna utan justering resulterade i att fibrer 
fastnade helt. Justering som gjordes var att arbetarcylindern och doffercylindern 
flyttades från standardinställning 0,225 - 0,325mm till 0,4mm från huvudtrumman, 
se figur 3. 

 
Figur 2 Kardans justering. a) arbetarcylindern justeras från 0,225 till 0,4, b) 
doffercylindern justeras från 0,325 till 0,4. Övriga mått som är angivna tillhör 
standardinställning. Alla mått är angivna i mm.  

                                                
7 med taktilt menas känsla vid beröring, tills fibrer kännbart ändrar struktur 
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Trots justering uppkom vissa svårigheter då fibrer stundtals fastnade och skapade 
blockering på avkammningstrumman och maskinen behövde stoppas för att plocka 
bort fibrer. Om detta gjordes kontinuerligt och processen övervakades fungerade 
det att karda floret. 

För att beräkna materialets ytvikt användes våg Mettler Toledo PB1501. 
Referensmaterial hade en ytvikt på cirka 420 g/m², arbetets prover avsågs göras 
liknande men då resultat från dragprovning kom att presenteras per Tex var exakt 
samma uppnådda ytvikt inte kritiskt. Kardmaskin, som skapar flor, tog maximalt 
30g per omgång. Maskinen skapade ett flor som hade en bredd på 0,48m men då 
flor skulle genomgå mekanisk bindning genom nålning och nålmaskin har en bredd 
på 0,31m kom floren att vikas dubbla längsgående. Tabell 2 visar uträkningen av 
antal flor som krävdes för att uppnå liknande ytvikt som referensmaterial. 

Tabell 2 Uträkning av flor för att uppnå specifik ytvikt 
 Vikt (g) Bredd x 

längd (m) 
Yta 
(m²) 

Ytvikt 
(g/m²) 

Antal flor för ytvikten 
420g/m² (st) 

Flor vikt 
längsgående 

30 0,24x1,25 0,3 100 4,2 

Karda matades varje gång med en full sats. Arbetets första kombination bestod av 
en fiberandel på 70% Dyneema® och 30% bikompPES. Dyneema® vägdes till 21g 
och bikompPES till 9g. 

Arbetets andra kombination bestod av en ny kombination av fiber men med samma 
andel. Omgången utgjordes alltså av 70% Dyneema® (21g) och 30%  bikompPE 
(9g). Arbetets tredje kombination gjordes även den med Dyneema® och bikompPE 
men med en ökning av andel smältfiber, 60/40%, vilket motsvarar 18/12g. 

4.1.4. HOPLÄGGNING AV FLOR 

Flor är mycket sköra och svåra att klippa i utan att förstöra homogeniteten, i arbetet 
användes sax av märket Kai 7250SE Serrated blade. Florpaketen som skapades vid 
hopläggningen fick egenskapen dubbelriktat (bidirectional), vilket ses som en grov 
variant av isotropiskt material. 

En hopläggning kallas ett florpaket och består av två hela flor, låt oss kalla dem A 
och B. Flor B klipps längsgående efter det mått som flor A:s bredd är. Detta blir två 
längder som vardera vrids 90° och läggs bredvid varandra, med lite överlapp, på 
flor A:s halva bredd. Därefter kan flor A vikas över flor B:s två delar, varpå paketet 
blir färdigt då flor B:s resterande delar viks över lagret av flor A. Resultatet blir två 
lager vardera med 90° förskjutning. Vissa florpaket fick dock ett ytterligare lager 
för att uppnå rätt ytvikt. Figur 4 visar hur hopläggning gått till. Tabell 3 och tabell 
4 visar sammanfattning av florpaketskonstruktionen och dess egenskaper. 
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1. Klippning av flor B, i CD-riktning, i längder av flor A:s bredd. 

2. Vridning 90gr av flor B:s längder. Placering av flor B:s längder på flor A:s 
halva bredd. 

3. Vikning längsgående av flor A:s halva bredd över flor B:s placerade 
längder. 

4. Vikning nummer 2 av flor B:s längder över flor A:s vikta lager. 

5. En söm läggs i annan färg i mötet av flor B:s längder för att markera skarv. 
Figur 5 nedan visar både söm och hopläggning från sidan. 

Figur 4 Skiss på hopläggning av flor, sett från sidan  

Figur 3 Skisser ovan visar hopläggningens olika steg 
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Tabell 3 Sammanfattning egenskaper för konstruktion  

Hopläggning 
Florpaket 

Längd 
(m) 

bredd 
(m) 

vikt 
(g) 

ytvikt 
(g/m²) 

BikompPES 3070     

1 0,49 0,25 42,4 346,12 

2 0,43 0,26 43 384,62 

3 0,49 0,24 41,6 353,74 

BikompPE 3070     

1 0,545 0,24 54 412,84 

2 0,49 0,26 51,8 406,59 

3 0,54 0,21 51,6 455,03 

BikompPE 4060     

1 1,12 0,22 95,2 386,36 

     

Medel ytvikt 392 ± 55 g/m²   

 

Tabell 4 En sammanfattning av konstruktionen. 

4.2. MEKANISK BINDNING AV FLOR 

En faktor som påverkar bindningstäthet vid nålning är nålarnas slag per yta. Innan 
något prov nålades undersöktes denna genom att låta ett A4-papper 80g/m² gå 
igenom nålmaskinen. Pappret lades mellan två lager av förnålat nonwoven som 
används som medlöpare i den vanliga processen. Detta för att eliminera risken att 
pappret fastnade eller gick sönder men även för att materialet skulle löpa på ett bra 
sätt genom maskinen. För att sedan räkna antalet hål per kvadratcentimeter ritades 
4 kvadrater a 2 x 2 cm utspritt på pappret. Ett medelvärde av dessa totalt 12 cm² 
erhölls sedan. I tabell 5 nedan listas konstruktionsvariabler för den mekaniska 
bindningen av floren. 
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Tabell 5 Konstruktionsvariabler mekanisk bindning  

FAKTORER Varieras Varieras ej Kommentar 

MEKANISK 
BINDNING 

   

Nåla el ej  X Kartlägga effekt av nålning 

Nåltyp  Gebecon® 613601 Nålar anpassade för 
Dyneema® 

Nåldjup  Penetrering  

    

Bindningstäthet    

Nåltäthet  1nål/cm² Endast en nålbädd finns att 
tillgå 

Slag/yta  49 slag/cm²* Utgångspunkt 
referensmaterial 

Antal körningar  2 Utgångspunkt 
referensmaterial 

Sträckning  2,00% Minimera, kontroll ytvikt 

*värde beräknad innan sträckning i maskinen 
 

Fiber Locker från James Hunter Machine användes för nålning med en nålbädd på 
31,5 cm x 30,5 cm med cirka 977 nålar, slaghastighet 150 slag/min med en 
transporthastighet på ca 55-56 cm/min. Maskinen nålar enbart i riktning ovanifrån.  

Radien på främsta valsens axel ökades för att minska rotationshastigheten, måtten 
på bakaxeln med vals var från början diametern 70 mm och på framaxeln 67 mm, 
differensen mellan fram och bak var 4% vilket justerades till 2% genom att öka 
diagonalen på framaxeln till 68,6 mm. Denna storleksskillnad i diameter på axeln 
är direkt relaterad till hastighet och sträckning. 

Nålar byttes ut till typ med beteckningen Gebecon® 613601 från Groz-Beckert, 
specifikation 15x17x40x3 ½ M222 G 53017. Konisk form, två hullingar på alla tre 
sidorna av nålen vilka är mjukt formade med reducerat djup, fin grovlek på nålen8.  

Floret från kardan pressades under 3 timmar med 2 kg tryck, samt vägdes och 
mättes före nålning. Floret syddes sedan fast i medlöpare i främre och bakre del 
med syfte att leda floret genom nålmaskinen. Nålning utfördes sedan på bägge 
sidor av filten, genom att vända på filten och köra ytterligare en gång efter första 
körningen. Ytvikt och mått på floret mättes igen efter nålning. 

                                                
8 Sam Samuelsson, Samtex AB. Samtal i Borås den 7 juni 2016 
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Resultatet av nålningen gav en förändring i den dubbelriktade egenskapen hos 
materialet. Sträckningen i materialet uppgick till 14-25%. Den stora variationen för 
sträckningen kan förklaras av att materialet ibland inte löpte igenom 
nålningsprocessen som det skulle. En tabell över sträckning för varje 
fiberkombination finns i bilaga 1. 

4.3. TERMISK BINDNING AV NÅLFILT 

Då prover tillverkade i detta arbete överstiger 100g/m² i ytvikt, torde en 
värmebehandling genom varmluft vara att föredra för att smälta 
bikomponentsfibern.  

Utrustning som finns tillgänglig på Textilhögskolan, spannram Mathis Labdryer är 
dock inte anpassad för denna typ av behandling, bland annat tar inte varmluften 
transportvägen genom materialet utan cirkulerar på varje yta, därav har tre 
egentillverkade metoder skapats i detta arbete. 

Inför behandlingar klipptes provremsor i storlek inför dragprovning med cirka 
0,5cm tillägg för krympmån i samband med smältning. Replikaten togs på så 
spridda ställen på materialet det gick, i syfte att få en jämn spridning av ytvikt. 
Provkoder för den termiska bindningen kan ses i tabell 6. 

Tabell 6, Provkoder för termisk bindning  

Beskrivning 
provkoder 

  

A 0,75 min 

A 2 min 

AA 5 min 

B 8 g/cm² 

B 12 g/cm² 

BB 14 g/cm² 

BBB  21 g/cm² 

 

4.3.1. FÖRKLARING AV TERMISKA 
BEHANDLINGSMETODER PÅ GRUND AV 
UPPSTÅDD SITUATION 

De tre egentillverkade behandlingsmetoder som använts är där smälta uppnås 
genom vattenbad i mikrovågsugn, en andra med vattenbad på kokplatta och en 
tredje med hjälp av en tryckkokare. Initialt löste första behandlingen med 
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mikrovågsugn problemet med att få en jämn värmefördelning genom hela 
materialets tvärsnitt. Dock begränsar denna metod främst att en högre temperatur 
än cirka 100°C inte kan uppnås. Då tiden inte heller kan förlängas, maximalt 20-30 
sek kan det inte heller kompensera för den låga temperaturen. För att lösa 
begränsning med tid utvecklades metod med vattenbad på kokplatta då tiden kunde 
förlängas.  

Begränsning med temperatur ansågs inte ett problem för bikompPE och första 
omgångens dragprovstester visade ett bättre resultat för just denna fiber. Därav 
ansågs det tillfredsställande att använda metoden med vattenbad på kokplatta, till 
trots att bikompPES med en smälttemperatur 110°C inte kommer att kunna 
behandlas högre än 100°C. Detta kunde eventuellt kompenseras genom att förlänga 
tiden ytterligare. Arbetet gick därmed vidare med mer fokus på bikompPE och 
efter att behandling med kokplatta färdigställts uppdagades att enheter vid dragprov 
angetts olika och den verkliga vinnaren av dragprovet i själva verket var 
bikompPES.  

Den dock största oönskade situationen i arbetet är att beställd bikompPE fiber 
visade sig inte vara den rätta. Företaget Fibervisions skickade ESC Cure Repeat 
som har en smälttemperatur på 124-130°C istället för ES Lowmelt där 
smälttemperaturen ligger på 90-95°C. (Fibervisions u.å.) 

Denna situation gjorde att en tredje metod för värmebehandling utvecklades, en 
med en tryckkokare för att nå temperaturer över 100°C. 

4.3.2. SMÄLTNING MED HJÄLP AV MIKROVÅGOR 

I denna behandling användes en mikrovågsugn av märket Whirlpool MT245. För 
att etablera en kontrollerad process testas en viss mängd vatten, i glasburk med 
lock, med given temperatur i olika tider med högsta effekt, 1000W (se tabell 7). 
Våg som användes är enkel hushållsvåg från Viktväktarna. Temperaturen mättes 
med en IR Thermometer DT8380. För att uppnå 60°C krävs 25 sek och för 80°C 
krävs 40 sek. För att uppnå högsta stabila temperaturen, 98°C, krävs 56 sek och 
tiden stoppades efter att en tredje bubbla uppstod i vattnet. Tabell 8 sammanfattar 
faktorer för termisk bindning med mikrovågsugn. 

Tabell 7 Beskrivning av mikrovågsugn, samband faktorer 

 

Vid behandling av prover krävdes att provet viktes två gånger för att få plats i den 
glasburk som användes. Test med större behållare, då prov kunde ligga plant, 
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resulterade i för lång tid för att uppnå önskad temperatur. När temperaturen 
uppnåtts togs provet ut snabbt med pincett och lades i kallt vattenbad för 
avkylning. Denna avkylningsbehållare var en ugnsform som kunde tillåta provet att 
ligga plant. I behållaren var brickor placerade i hörnen för en 2mm distans varpå en 
glasskiva lades ovanpå prov och vattenglas ovanpå glasskiva. Avkylningstiden 
uppgick till cirka 0,5-1min, fram till det att provet avsevärt har sjunkit i temperatur. 
Under torkning hängdes prover upp på torklina, ändar pekandes nedåt och 
kramades ur med jämna mellanrum. 

Tabell 8 Faktorer för termisk bindning med mikrovågsugn 

4.3.3. SMÄLTNING MED HJÄLP AV KOKPLATTA 

I denna behandling användes en spis av märket Husqvarna Reginett Combair och 
en digital stektermometer inköpt på Clas Ohlson. Provstorleken var cirka 3x22cm. 
Då vattenbadet nådde en jämn medelkokning visade termometern stadigt 98°C och 
provet lades i. Då tiden uppnåtts togs provet upp med pincett och placerades mellan 
två glasskivor varpå en tyngd av två vattenglas ställdes ovanpå (se tabell 9 för tid 
och tryck). Därefter lades provet med glasskivor ned i kallt vattenbad. Provet låg i 
bad fram till det att temperaturen sjunkit avsevärt, cirka 0,5-1min. Torkningen 
gjordes på samma sätt som tidigare behandling, via hängtorkning. 

Tabell 9 Faktorer för termisk bindning med kokplatta 
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4.3.4. SMÄLTNING MED HJÄLP AV TRYCKKOKARE 

Denna metod möjliggör att temperaturen i vattenbadet kan uppnå cirka 120°C. En 
tryckkokare av märket WMF Perfect Plus 4,5 l användes. För en snabb 
uppvärmning och avkylning användes minimal mängd vatten, cirka 5 dl. När vatten 
kokar monteras och låses locket. En cylinder poppar upp ur locket när trycket 
stiger. Cylindern är försedd med färgade ringar som indikerar nivå av tryck. Första 
ringen skall motsvara en temperatur av 110°C och andra ringen cirka 119°C. För 
att uppnå 119°C tog det cirka 30 sek. Vid uppnådda 119°C sänktes värmen något 
för att hålla trycket i cirka 5 sek. Sammanfattning av faktorer för termisk bindning 
med tryckkokare finns i tabell 10. 

Då tryckkokare uppnått ett högt tryck måste kastrullen svalna innan locket kan 
monteras av. För att påskynda detta, släpps lite tryck ut via låsningsanordning men 
framförallt genom att placera kastrullen i ett isbad. Tiden det tog från att kastrullen 
lämnat kokplattan till att locket kunde tas av var cirka 30 sek.  

 Tabell 10 Faktorer för termisk bindning med tryckkokare  

 

4.4. UTFORMNING AV TESTER  

Alla mekaniska tester genomförs på samma sätt både på referensmaterial och i 
arbetets framtagna prover. Jämförelsen möjliggör en analys för att avgöra om 
arbetet har lyckats uppnå samma egenskaper som referensmaterialet har vilka 
identifieras ha samband med de skyddande materialegenskaper som krävs för 
ballistiska skydd mot waterjet. 

De mekaniska- och analyserande testerna har konstruerats och utvecklats bland 
annat efter idéer från uppdragsgivaren TST Sweden och andra tester har utvecklats 
efter inspiration från standarder för att få dessa att stämma med vilken belastning 
materialet kommer utsättas för. Direkta standarder för tester riktat till material för 
waterjetskydd har ej hittats. 

Visuell bedömning i mikroskop har som mål att bidra med information om 
fiberisotropi och smältgrad, även hur väl blandade fibertyperna är. 
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Genom dragprovning kan analys under kurvan i spännings-töjningsdiagrammen 
göras, där arean visar på energiabsorptionsmängden, styvhet är också en egenskap 
som kan analyseras genom dragprovning. För att få statistiskt underlag av 
provserierna görs upprepade tester, resultaten jämförs och medelvärden samt 
standardavvikelser av dragprovningarna beräknas. 

Trycktest med kniv på våg samt penetrationstest med spik och luftgevär kan 
simulera ett test av materialstyrka, fiberglidning och materialtöjning. För att detta 
test ska vara jämförbart testas hela konstruktionen, det vill säga skyddsdräktens alla 
lager i kombination. Nonwovenlagret är det som varieras från referensmaterial till 
arbetets tillverkade material i den fulla skyddskombinationen. Penetrationstest med 
spik är influerat av ett Quasistatic puncture test. 

4.4.1. MIKROSKOPIERING       

Analys av prover utfördes i det digitala mikroskopet Dino-Lite Pro. Foton togs i 
mikroskop av provernas yta men då proverna har hög tjocklek klipptes även en bit 
av ytan för att få en bättre bild, detta gjorde att foton visar något deformerade 
provbitar. 

Foton togs i två olika lägen för zoom, då ljusförhållande under fototagning var 
relativt dåligt, togs foton av ”jämnmörka” bilder, detta i syfte till att kunna sortera 
bort mörkare pixlar via fotoredigering. Fotoredigering med justering i pixlars 
histogram gjordes via programmet Zoner Photo Studio 14. 

4.4.2. DRAGPROVNING 

Dragprovning görs i syfte att kunna jämföra egenskaper mellan referensprov och 
tillverkat material. Värden för maxbelastning och töjning jämförs och 
energiabsorption beräknas genom arean under spänning/töjningskurvan. 
Dragprovningens utförande och testmetod är inspirerat från ISO 9073-3  och 
beskrivs närmare i bilaga 2. 

Maskinen Tensolab 2512 från Mesdan lab används med lastcell på 5 kN. Alla 
provdragningar med värden för kraft och töjning bestäms och dokumenterades 
automatiskt i programmet. Klämmor väljs ut för att hålla provbiten på plats utan att 
skada materialet.  

Testet i programvaran som används heter Test of Traction, avståndet mellan 
klämmorna sätts till 130-150 mm vilket skiljer sig från standarden. Hastigheten 
sätts till konstant förlängning med 100 mm/min och maximal kraft begränsas till 
5000 N.  

Provbitarnas storlek skiljer sig från standarden, remsorna klipps till 25mm (±2mm) 
* 200mm (±25mm). Provbitar tas både i maskinriktning (MD) och korsriktning 
(CD) vilka alla är urklippta så varierat som möjligt ur det tillverkade materialet för 
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att spegla eventuella skillnader hos materialet. Dragprovningarna upprepas 3-5 ggr 
för varje kombination beroende på materialtillgång. 

Materialseriernas skillnader i tillverkning analyseras med avseende på olika 
temperatur, tryck och tid. Analyser görs för både osmälta och smälta provbitar, 
samt de två referensensmaterialen där den ena är doppad i PU och den andra är 
odoppad.  

4.4.2.1. NUMERISK INTEGRATION FÖR UTRÄKNING AV 
ENERGIABSORPTION 

Via dragprovning av materialen erhålls en kurva som ger information om samband 
mellan kraft och töjning. Den energi som konstruktionen tar upp under dragprovet 
motsvaras av arean under denna kurva. Om varje mätvärde på x-axeln, i detta fall 
töjningen, är mycket litet kan man approximera kurvan som att den består av en 
mängd staplar, se figur 6. Arean av varje enskild stapel kan då beräknas och 
adderas alla enskilda får man fram arean under kurvan. (Nationalencyklopedin u.å.) 

Varje intervall på mätvärde som registreras för töjning utgör 0,067% som 
motsvaras av cirka 0,1mm. Observera att figur 6 ej visar dessa små värden, 
eftersom det inte hade varit illustrativt.  

 
Figur 5 Uträkning av energiabsorption 

4.4.3. TRYCKTEST MED KNIV 

Ett av testerna för att få en uppfattning om vad materialen klarar vid tryck gick ut 
på att imitera vattenstråle och utläsa påverkan på underliggande material. 
Undersökningen gjordes genom att med handkraft dra en kniv med relativt högt 
tryck (13 000±2000kg/cm² = 1300±1000bar) över provet, se figur 7. Kniv som 
används är en morakniv, relativt mycket använd och inte nyslipad. Under provet 
ligger, vid belastning, två vanliga utskriftspapper, med ett mellanliggande 
kalkeringspapper. Kalkeringspappret skapar ett streck på understliggande papper 
och visualiserar då grovt en uppfattning om hur mycket provet tar upp av kraften. 
Detta streck jämförs sedan med referensmaterial där samma test gjorts, se figur 8 
med foton.  
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Figur 6 Skiss på utförande av knivtest 

 

Figur 7 Foton på knivtest 

4.4.4. PENETRATIONSTEST MED SPIK  

För att undersöka penetrationståligheten hos materialet riktades en spik med 
diametern 1mm upprätt mot materialet, belastningen på spiken skulle nå minst 
30kg/mm² vilket är en omräkning av skyddsmaterialets krav på 3000 bar (se tab 
11).  

Hela skyddskombinationen av fyra lager testades 9. Provbitens storlek valdes till ca 
10*10cm. Fem upprepningar av testet utfördes på respektive materialkombination. 

Testet utfördes på en våg av modell BEURER GS485 för att läsa av belastningen 
och materialet undersöktes visuellt efter provet om penetrationsskador uppkommit. 

Tabell 11 Belastningsberäkning av trycket för waterjet till spik för penetrationstest. 

Omvandling  1 bar 100 kPa 100 000 N/ m² 10197,16 kg/m² 0,0102kg/mm² 

Rotor 
nozzle 

3 000 
bar 

300 000 
kPa 

30 000 000 
N/m² 

30591486 
kg/m² 

30,59 
kg/mm² 

                                                

9 Fyra lager består av yttertyg, specialväv, nonwoven och specialväv igen. Nonwovenlagret 
är partiet som varieras från referensprovet till denna studies tillverkade material. Yttertyg 
och specialväv tillhandahölls av uppdragsgivaren och beskrivs ej närmare. 
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Den visuella bedömningen sker på pappersbit under provbiten på skalan 1-4 där: 
1: inget synligt avtryck 
2: lätt synligt avtryck 
3: större synligt avtryck 
4: penetration 
Bedömning 1-3 är godkända resultat, bedömning 4 är icke godkänt resultat. 

4.4.5. PENETRATIONSTEST MED LUFTGEVÄR 

För att testa tåligheten mot hårt anslag utfördes ett skjuttest där anslagsenergin var 
hög. Detta skjuttest genomfördes med ett luftgevär av typ El Gamo Magnum med 
kaliber 4,5mm.  

En behållare fylld med ”Play-doh”-lera (recept i bilaga 3) placerades under 
provbiten i full kombination10 av alla fyra lager där leran skulle efterlikna ett 
kroppslikt motstånd under skjuttestet. Skott avlossades med avståndet ca 30 cm 
mätt från vapnets mynning till provbit. Provbitarnas storlek valdes till 10*10 cm 
och visas i tabell 12. 

Luftvapnets effekt låg inom gränsen för licensfritt bruk, < 10 J. Utgångshastighet 
max 200m/s, att ta i beaktning är att waterjet har hastighet på ca 390m/s. 

Provbitarna analyseras visuellt på en bedömningsskala 1-4, där 1 inte visar någon 
skada/minimalt märke, 2 visar viss skada, 3 visar skada men ingen penetration och 
4 visar stor skada och penetration. 

Tabell 12 Provkombinationerna för penetrationstest genom skjutning med 
beskrivning av materiallagren  

                                                

10 Full kombination avser fyra lager: yttertyg, specialväv, nonwoven och specialväv igen. 
Nonwovenlagret är partiet som varieras från referensprovet till arbetets tillverkade material.  
Yttertyg och specialväv tillhandahölls av uppdragsgivaren och beskrivs ej närmare. 

Foton på prover:   

   

REF: Väv, Nonwoven 
doppad referens, Väv, 
Yttertyg 

PE: Väv, Nonwoven 
UHMWPE/bikompPE703
0, Väv, Yttertyg 

REF: Väv, Nonwoven 
odoppad referens, Väv, 
Yttertyg 
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten av den experimentella delen för tillverkning av 
prover genom resultat av de tester som gjordes för att identifiera material- och 
konstruktionsegenskaper.  

5.1. RESULTAT AV MIKROSKOPIERING  

Då proverna i detta arbete har en relativt hög ytvikt gav det mycket mörka bilder i 
mikroskop. Material av yta har klippts bort för att skapa tunnare delar vilket gör att 
foton visar något deformerade provbitar. Inledningsvis i tabell 13 nedan visas 
bilder på varje fiber enskilt och då även av bikompfibrerna när de är smälta.  

Dyneema® verkar ha knotor med jämna mellanrum längs med fibern. 
Referensmaterial visas både odoppad och doppad där den senare har tydligare 
massa mellan fibrer och fibrer syns inte lika tydligt. Man kan tydligt se på 
bikompPES hur den förändras när den har blivit smält, från jämn och opak till mer 
tillplattade och transparenta.  

Bilder för Dyneema® och bikompPE visar vid kortare tid och lägre tryck 
(behandling ab) mer jämna fibrer som tillsynes inte har kontakt. När trycket ökar 
(behandling AB) syns fibrer mer ojämna och möten mellan fibrer som mer 
sammankopplade. 

Tabell 13 Foton med analys från mikroskopiering 
Dyneema®  

 

Syns tydliga knotor längs med fiber  
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Referens odopp Referens dopp 

  

Bilden visar relativt jämna separerade 
fibrer  

Bilden visar mer suddiga fibrer som till 
synes har ett kitt dem emellan. 

BikompPES osmält BikompPES smält värmepress 

  
Bilden visar jämna opaka fibrer. Bilden visar mer transparenta, 

tillplattade och sammankopplade fibrer, 
vilket tyder på smälta. 

Dyneema®/bikompPES 7030 smält Ab 
(3,68 J/kTex) 

Dyneema®/bikompPES 7030 smält 
vattenbad AAB (3,95 J/kTex) 

  
Bilden visar ett möte mellan vad som 
tolkas som Dyneema® och bikomp. I 
mötet har de kontakt men verkar inte 
vara sammankopplade. 

Bilden visar många fibrer som inte har 
lika jämn form som osmält fiber. Strax 
över mitten i bilden går en fiber 
horisontellt som har ganska jämn form, 
troligen är detta Dyneema®. 



34  

BikompPE osmält  BikompPE smält värmepress 

  

Bilden visar jämna icke transparenta 
fibrer  

Bilden visar något mer ojämna 
transparenta fibrer  

Dyneema®/bikompPE 7030 smält 
vattenbad ab 

Dyneema®/bikompPE 7030 smält 
vattenbad AB 

  

Ett möte mellan fibrer där de har kontakt 
men inte verkar sammankopplade. 
Bilden ger intryck av volym där kanske 
inte tillräckligt många fibrer har kontakt. 

Här ses ett tydligt möte där troligen 
adhesion har skett. 
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5.2. RESULTAT AV DRAGPROVNING  

Nedan presenteras de resultat som erhölls från dragprovning. Tabell 14 visar 
resultat av de provserier vilka hade högst medelvärde för energiabsorption. I 
tabellen går även att utläsa resultat normerade med Tex. Medelvärden från alla 
smälta provseriers dragprovning finns i tabell 15. Statistiska uträkningar visar att 
spridningen av testresultaten är större hos PES- och PE- än hos REF-materialet, 
uträkningarna och normalfördelningskurvor för detta finns i bilaga 4. 

Tabell 14 Jämförelse av medelvärden av de provserier vilka visade högst resultat i 
energiabsorption i respektive kategori av materialblandning; REF, PES och PE. 
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Bikomp 
PES7030 
mikro 285,40 7,14 1241,6 174,40 17,44 51,61 7,23 38,18 5,35 53,5 

Bikomp 
PE 7030 
MD ABB 367,55 9,19 1361,2 148,03 14,80 50,17 5,51 42,31 4,62 46,2 

REF dopp 417,00 10,43 891,0 85,47 8,55 81,28 7,80 68,48 6,57 65,7 

Tabell 15 Visar alla smälta provseriers medelvärden, inklusive referensmaterialet.
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En grafisk jämförelse av medelvärden för dragprov presenteras i figur 9. I grafen 
ses en flytgräns för referensmaterialet vilket inte syns på PES eller PE, en mindre 
töjning till brott samt högre brottgräns kan även ses för PES och PE jämfört med 
REF. Arean under kurvorna fram till brott svarar mot förmågan att ta upp energi.  

Det noteras även att ytvikterna varierar något mellan proverna (REF 417g/m², PES 
278-294g/m², PE 326-385g/m²) vilket inverkar på resultatet av maximal brottgräns 
i figur 9, skillnaden är dock inräknad för medelvärdet av energiabsorptionen. 

 
Figur 8 Jämförelse i dragprov av PES och PE mot REF. REF uppmätte 889,25 N; 
80,867%; 6,57 Joule/kTex. PES (Bikomp PES7030 mikro 100°C) uppmätte 1183,6 
N; 47,533%; 5,35 Joule/kTex. PE (Bikomp PE 7030 MD bad Behandling ABB) 
uppmätte 1307,6 N; 46,867% ; 4,62 Joule/kTex. 

För att jämföra och analysera styvhet hos materialen som fick högst provresultat 
gällande energi, beräknades skillnaden i lutning för den första linjära delen i 
kurvan, detta visas med närbild i figur 10 nedan. Värden fås genom att räkna 
kraften delat på förlängning och resultatet ger: E REF = 12750, E PES = 780 och E PE 
=683. Detta visar att siffran för REF är 16 ggr högre än för PES och 18ggr högre än 
PE vilket här kopplas till styvhet. 

  
Figur 9 Närbild av styvhet, Y-axeln visar kraft (N), X-axeln visar förlängning (%). 
De svarta strecken visar den linjära delen för uträkningen. 
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En jämförelse gjordes av medelvärden från dragprovning över provserier i CD med 
både smälta och osmälta material för att se eventuella skillnader, denna presenteras 
i figur 11 nedan. Vissa skillnader kan ses i kraft, förlängning och energiabsorption.  

Figur 10 Jämförelse av smälta och osmälta provseriers medelvärden.  

En närbild av grafen ovan visas i ytterligare en figur (12) för tydligare jämförelse 
av styvhet mot smältgrad av dessa smälta och osmälta material i CD-riktning. PES 
behandlad i mikro och tryckkokare visar en något brantare stigning vilket kopplas 
till styvhet och smältgrad. Observera att material i MD ej är presenterade i figuren. 

Figur 11 Närbild av jämförelse mellan smälta och osmälta provseriers 
medelvärden kopplade till styvhet och smältgrad. 

För att se sifferresultaten av denna jämförelse av egenskaper mellan de smälta och 
osmälta materialen vilka är presenterade i de två figurerna ovan visas även tabell 
16. Specifik modul är den benämning som används för att jämföra styvheten. 
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Tabell 16 Sammanställning av resultat kopplat till figur 11 och figur 12. Specifik 
Modul jämförs för styvhet och smältgrad. 

  Endast nålat 

Värme-
behandling  
98°C 

Värme-
behandling 
115-120°C 

PES 7030 

Brottstyrka (N/kTex) 95,2 105,4 38,0 

Förlängning (%/kTex) 9,5 15,0 20,6 

Energi (J/kTex) 3,3 4,2 1,7 

Specifik Modul (N/kTex) 13,0 34,0 13,8 

PE 7030 

Brottstyrka (N/kTex) 80,0 101,1 84,9 

Förlängning (%/kTex) 11,5 8,7 15,7 

Energi (J/kTex) 3,3 3,8 2,5 

Specifik Modul (N/kTex) 9,5 13,0 14,8 

 

 
Figur 12 Jämförelse av PES mot REF, skillnader i egenskaper för CD och MD. 

Denna jämförelse i figur 13 ovan är gjord på det prov av PES som gav bäst resultat 
vad avser materialets förmåga att ta upp energi. Behandlingen var termisk bindning 
genom mikrovågsugn under endast cirka 3 sekunder och med nästintill inget tryck, 
endast distans 2mm, i samband med härdning.  

Resultatet visar att för prover i riktning MD, är brottstyrkan högre än REF medan 
töjningen är lägre. Sammantaget gav detta prov en sämre förmåga för 
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energiabsorption hos PES jämfört med REF. Prover gjorda i riktning CD visar 
samma trend i förhållande till referensmaterialet men avviker i förhållande till 
riktning MD. En jämförelse mellan de två riktningarna CD och MD visar att MD är 
klart starkast medan CD har en högre töjning. 

För prover med bikompPES visar resultat att faktorn tryck vid härdning och i 
samband med avkylningsbad uppvisar olika påverkan för förmågan att absorbera 
energi, provets brottstyrka och töjning. Som figur 14 visar har dessa prover en 
sämre förmåga att absorbera energi ju högre tryck de har de behandlats med vid 
härdning och avkylningsbadet.  

I figur 15 presenteras tryckets inverkan för brottstyrka vilket försämras av högre 
tryck vid den termiska behandlingen och i figur 16 visas tryckets inverkan på 
töjningen hos PES vilken blir högre ju högre tryck den fått i den termiska 
behandlingen. 

 
Figur 13 Tryckets inverkan på energiabsorption hos PES vid termisk bindning 
gällande energiabsorption. 

 
Figur 14 Prover med bikompPES uppvisar lägre brottstyrka ju högre tryck de har 
behandlats med vid härdnings- och avkylningsbadet.  
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Figur 15 Prover med bikompPES uppvisar högre töjning ju högre tryck de har 
behandlats med vid härdnings- och avkylningsbadet.  

För prover med bikompPE visar resultat att faktorn tryck vid härdning och i 
samband med avkylningsbad uppvisar olika påverkan för förmågan att absorbera 
energi (figur 17), provets brottstyrka (figur 18) och töjning (figur 19). Resultatet 
jämför fiberandelar 7030 och 6040. Förmågan att absorbera energi ökar, för båda 
dessa prover, i samband med att trycket ökar. 

 
Figur 16 Resultatet visar att högre tryck bidrar till högre energiabsorption för 
bägge provserier i PE. 
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Figur 17 Resultatet för provers brottstyrka visar att fiberandelen 7030 får en 
högre brottstyrka i samband med höjning av trycket medan fiberandelen 6040 får 
en lägre. 

 
Figur 18 Resultatet för provers töjning visar att fiberandelen 7030 får en lägre 
töjning i samband med en ökning av trycket medan fiberandelen 6040 får en högre.  

En jämförelse av provers egenskaper före termisk bindning, endast nålade, visas i 
tabell 17. Som jämförelse visas även REF som har nålats men inte är kemiskt 
behandlad med PU. Resultat visar att alla prover har en högre brottstyrka än REF, 
prov PES7030 uppvisar högst värde. Samtliga prover har dock en lägre töjning, 
PES7030 lägst och PE6040 högst. Resultat för den energi som prover kan ta upp 
visar att PE6040 har ett lägre värde än REF medan både PE7030 och PES7030 
uppvisar högre. Figur 20 visar grafiskt en jämförelse gjord mot REF. 

Tabell 17 Jämförelse av brottstyrka, töjning och energi före termisk behandling 
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Figur 19 Grafisk jämförelse av egenskaper före termisk behandling mot REF. 

En jämförelse gjordes mellan bikompPES före termisk behandling och REF 
odoppad för att se skillnader i CD och MD (se figur 21), underlag för bikompPE 
fanns ej och har ej jämförts. Resultatet visar att både riktningen CD och MD 
uppvisar högre brottstyrka och förmåga att absorbera energi hos PES än REF. För 
både styrka och energiabsorption är det riktningen MD som har högst värden. 
Däremot uppvisar bägge riktningar ett lägre värde för töjningen än 
referensmaterialet, där riktningen MD hade lägst töjning. 

Figur 20 Jämförelse av PES före termisk behandling mot REF odoppad i 
riktningarna CD och MD 

5.3. RESULTAT AV TRYCKTEST MED KNIV 

De prover som genomgick detta trycktest är även de som testades en andra omgång 
vid dragprovning, det vill säga PE7030 AB, i riktningen MD. Som ses på foton har 
provet PE7030 AB inte hållit emot lika stor kraft som referensen, det vill säga 
underliggande yta har påverkats av en större kraft. De visualiserade strecken kan 
ses i tabell 18 nedan med foton. 
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Tabell 18 Tabell med uppmätt kraft och foton på kalkeringsstreck  

 

  REFERENS 

 

MD 

 Kraft [kg] Kalkeringsstreck 

1 12,8 

 

2 14,5 

3 14,9 

4 14 

5 13,6 

CD 

1 12,5 

 

2 13,2 

3 13,3 

4 13,6 

5 14,3 

PE7030AB 

 

MD   

 Kraft [kg] Kalkeringsstreck 

1 12,9 

 

2 13,3 

3 12,4 

4 13,2 

5 14,2 

CD 

1 9,4 

 

2 ---- 

3 10,6 

4 13,7 

5 13,6 

6 13 
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5.4. RESULTAT AV PENETRATIONSTEST 
MED SPIK 

All belastning i testet går med marginal över minimikravet på 30kg/mm², den 
visuella bedömningen på den bestämda skalan visar att alla provbitar är godkända 
men att arbetets tillverkade material PE7030 inte bedöms vara lika bra som 
referensmaterialet.  

Resultatet av belastning och bedömning visas i tabell 19. Figur 22 visar foton på 
utförandet samt underlaget för bedömningen.  

Bedömning 1-3 är godkända resultat, bedömning 4 är icke godkänt resultat. 

Tabell 19 Resultat Penetrationstest med spik: Benämning, uppmätt belastning samt 
visuell bedömning 

Prov nr Provbit benämning Uppmätt pålagd belastning Visuell bedömning 

#1 Referens 1 42 kg 2 

#2 Referens 2 43 kg 2 

#3 Referens 3 39 kg 2 

#4 Referens 4 48 kg 2 

#5 Referens 5 46 kg 2 

#6 PE 7030 1 35 kg 3 

#7 PE 7030 2 41 kg 3 

#8 PE 7030 3 46 kg 3 

#9 PE 7030 4 39 kg 3 

#10 PE 7030 5 38 kg 3 

#11 PES 7030 AB 32 kg 3 
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Figur 21 Till vänster visas utförande av spiktest, till höger visas avtrycken från 
spiktest vilka bedömdes visuellt på skala 1-4. 

5.5. RESULTAT AV PENETRATIONSTEST 
MED LUFTGEVÄR 

Alla prov med fyralagerskonstruktion visade godkända resultat, detta betyder att 
arbetets tillverkade material, PE7030, är jämförbart bra i detta test mot 
referensmaterialet. Figur 23 visar en schematisk bild av utförandet, resultatet av 
testet presenteras i sin helhet i tabell 20. 

Jämförelsen av penetrationsmotståndet som gjordes på bara nonwovenlagret utan 
andra kompletterande lager visade större penetrationsskador i arbetets tillverkade 
material (PE7030) än hos referensmaterialet, både för REF doppad och REF 
odoppad. Resultatet för REF odoppad i kombination av alla fyra lager visade 
jämförbart resultat mot PE7030 i kombination av alla fyra lager. 

 

Figur 22 Bild av utförandet. Gevärsmynningen a) är placerad 30cm rakt ovanför 
b) lådan som är fylld med play-doh lera, ovanpå leran placeras) provbiten. 
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Tabell 20 Resultat på penetrationstest genom skjutning. Prov nr 2 Referens 2 (4 
lager) och prov nr 5 Referens odoppad 1 (4 lager) visade bäst resultat, prov nr 4 
PE7030 2 (4 lager) bedömdes till 1-2 på skalan. Övriga prov visade mer skador 
och fick bedömning 2-4 på skalan.  
Prov 
nr 

Benämning 
provbit 

Visuell bedömning 
provbit 

Visuell bedömning lera 

#1 Referens doppad 1 
(nonwoven) 
 

3 

 

2 

 
#2 Referens doppad 2 

(4 lager) 
1 

 

1 

 
#3 PE 7030 1 

(nonwoven) 
3-4 

 

3-4 

 
#4 PE 7030 2 (4 

lager) 
1-2 

 

1-2 

 
#5 Referens odoppad 

1 (4 lager) 
1 

 

1 

 
#6 Referens odoppad 

2 (nonwoven) 
3 

 

3 
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6. DISKUSSION 
Detta arbete har jämfört två bikomponentsfiber som är av två olika sorters 
polymerer. Information kring vilka typer av modifieringar som är gjorda för att 
sänka smältpunkt har inte framgått, och då heller inte vad de medför i 
fiberegenskaper utöver smältgrad, så en jämförelse mellan omodifierade fibrer görs 
här angående styrka: Polyester är starkare än polyeten och denna 
bikomponentsfiber är något grövre, 4,4dTex istället för bikompPE på 3,3dTex, 
detta leder till att bikompPES tordes bidra mer till styrka i prover än vad bikompPE 
gör med samma andel. Att kombinationen Dyneema®/bikompPES gav högsta 
styrka och förmåga att absorbera energin kan ha en förklaring i detta. Något mer 
som kan ha påverkat bikompPES bidrag till styrka är det faktum att den färgades 
innan kardning. För att färgen skall fästa har fibern upphettats för att mjukna och 
därmed kanske deformerats vilket kan ha påverkat dess styrka antingen positivt 
eller negativt. 

Litteraturen säger att Dyneema® ofta har en väldigt glatt yta med låg friktion som 
kan försvåra adhesion. Information kring huruvida någon modifiering har skett av 
den fiber som använts i detta arbete går inte att utesluta. 

Ett ställningstagande som uppkom i arbetet var huruvida prover skulle 
konditioneras enligt standard för dragprovning, detta på grund av vetskap om att 
fukt försämrar nonwovens egenskaper. Slutligen utfördes provning i konditionerad 
miljö, men där proverna ej blivit konditionerade under 24 timmar före provning. 

Mikroskopiering; Foton är mycket svårtolkade och resultatet är subjektiva 
uppfattningar som blir grova antaganden. 

Angående målet om en mjukare och mer flexibel slutprodukt diskuterades att göra 
böjstyvtest, detta gjordes ej enligt standardtest då skillnaden var så tydlig och 
kunde avgöras både visuellt och taktilt.  

Alternativa tekniker och metoder för termisk bindning skulle kunna vara 
Jetfärgningsmaskin, detta har diskuterats men valts bort med motivering att 
avkylning med materialet under press och plan placering kunde tänkas vara svårare 
att applicera med denna typ av maskin, dock skulle principen vara lik tryckkokaren 
med ett pålagt tryck för att uppnå den högre temperatur som önskades för 
smältning av fibrerna.  Tryckkokaren var dock inte heller optimal, tid och 
temperatur för smältning var svår att kontrollera vilket skulle kunna vara en möjlig 
felkälla. 

Autoklavens teknik diskuterades också men blev ej aktuell då tillgång till maskiner 
saknades och andra alternativ fanns att tillgå. Fördelen med autoklaven hade varit 
att komma undan materialets isolerande egenskap genom att bilda vakuum och på 
det vis kunna låta varm ånga passera materialet och smälta fibrerna. 

Ytterligare en alternativ teknik till smältning hade varit genom en värmepress med 
tryck vilken finns tillgänglig på polymerlabbet på Högskolan i Borås, kännedom 
om denna maskin kom för sent i studien och hann aldrig undersökas mer ingående. 
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Då inledande värmepress-tester gjordes i en annan typ av maskin togs ett hastigt 
beslut i frågan om lämpligheten med denna metod grundat på litteratur om högre 
ytvikter, men även på grund av begränsningar där kontroll över pålagt tryck ej gick 
att kontrollera. 

Litteratur angående termiska bindningsmetoder säger att material med ytvikt högre 
än 100g/m² skall värmebehandlas med varmluft i en speciell ugn, utrustning 
tillgänglig på Högskolan hade en luftström som inte penetrerade materialet vilket 
gjorde att en egenkonstruerad variant testades vilken inte tidigare beskrivits i 
arbetet. Denna utrustning var en papplåda där varmluft via varmluftspistol 
strömmade in i ett hål och ut ur lådan via ett annat hål där prov satt. För att öka 
strömningshastighet användes en damsugares sugkraft ovanför provet, resultaten 
från dessa behandlingar blev dock mycket ojämna. 

En alternativ metod för att bestämma Tg till den taktila metoden med hand som 
användes inför färgning av bikomponentsfibern, skulle vara att använda tekniken 
DSC, Differential Scanning Calorimetry. Praktiska kunskaper om DSC saknades 
och den taktila bedömningen ansågs vara tillräckligt god för att kunna användas i 
just denna del av arbetet. DSC skulle möjligen också kunnat vara till hjälp även för 
att bestämma hur smält materialet blivit efter de termiska behandlingarna.  

Huruvida vattnet i de termiska behandlingarna kan ha påverkat vidhäftning och 
bindestyrka är svårt att säga, litteratur har inte hittats i ämnet. Associationer om 
vatten ihop med fibrer och polymerer har dock dragits till andra behandlingar av 
textila fibrer i vatten som är vanliga, men även till formsprutning av polymerer där 
just vatten eller fukt är en stor bidragande orsak till fel. Kunskap för vidare 
slutsatser i denna fråga saknas hos oss men är av vikt att ta upp i denna 
diskussionsdel.  

6.1. HÅLLBARHETSDISKUSSION 

Initialt talades det om den svårkontrollerade processen och negativa miljöpåverkan 
av tillverkning för referensmaterialet, och att denna studie ämnade göra en 
förbättring. Då processerna ej är kända för referensmaterialet har en mer ingående 
jämförelse ej kunnat göras.  

Med tanke på information från Naturskyddsföreningen som finns om PU-doppning 
kan arbetsmiljön antas bli bättre om sammanfogningsmetod byts ut till en 
smältfiber av de sorter vi testat. Djupare kunskaper för att kunna granska detta 
påstående om isocyanater saknas dock hos oss, men i diskussion med ämneskunnig 
på Högskolan är det inte isocyanaten i sig som är skadlig i en process utan 
möjligen aminer från isocyanater, samt andra lösningsmedel som kan vara 
arbetsmiljöproblem. Vilka skyddsåtgärder som är vidtagna vet vi således inte 
heller.  

Angående ytterligare hälsoaspekter har vi ej kännedom om ångor eller annan 
påverkan som kan vara negativ från de material vi föreslagit som ersättare, detta 
bör undersökas noggrannare. Det vi känner till är att det finns ett lösningsmedel 
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som används vid gelspinningen av UHMWPE vilket har en negativ miljöpåverkan 
men djupare kunskap om detta saknas.  

Diskussion har under arbetet förts kring den möjliga vinsten av att använda PE som 
bikomponent istället för PES, förutom tron på bättre adhesionskompatibilitet då 
både Dyneema® och PE är polyolefiner, så har den en möjlig miljövinst i och med 
att den har en lägre smälttemperatur vilket i sin tur betyder att det går åt mindre 
energi att bearbeta.  

UHMWPE går inte att smälta om då den inte är en termoplast så 
materialåtervinning är inte ett alternativ (utom möjligen som utfyllnadsmaterial) 
utan det är energiåtervinning som gäller, i kombinationen då den binds termiskt till 
PE försvåras separeringen och även PEs möjlighet till materialåtervinning 
försvåras.  

Vatten i sammanhang för textila processer är ett problem i många delar av världen, 
stor del av branschens utveckling går mot att minska vattenförbrukningen. Detta 
bör tas i beaktning vid metod- och materialutveckling, och andra lösningar än de vi 
kollat på med smältning i vatten föredras. Vår tanke med vatten har varit att hitta 
ett sätt förbi materialets isoleringsförmåga och dra nytta av vattnets 
värmeledningsförmåga i brist på andra tillgängliga och fungerande tekniker. 
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7. SLUTSATSER 
Slutsatsen av detta arbete kan inte ge ett positivt svar på problemformuleringen. 
Prover i Dyneema® skapade med bikomp har inte uppvisat samma nivå av 
energiabsorption som material med Dyneema® doppad i polyuretan, i arbetet 
kallad referensmaterial. 

Resultat visar statistiskt att de prover av bikompPES och bikompPE som uppvisar 
bäst energiabsorption har en brottstyrka betydligt högre än referensmaterialet. Då 
de uppvisar lägre töjning än referensmaterial dras slutsats att detta värde inte var 
tillräckligt högt. Dock kan inte uteslutas att flera faktorer, ej undersökta i detta 
arbete, har betydelse för förmågan att absorbera energi. 

Vid jämförelse mellan dragprovskurvor, dras slutsats att egenskaperna skilde sig åt 
mellan referensmaterialet och bikompPES samt bikompPE. BikompPES och 
bikompPE visade bägge högre styrka jämfört med referensmaterialet men också 
lägre töjning fram till brott. Referensmaterialet uppvisade en tydlig plastisk 
deformation i kurvan medan detta ej fanns hos bikompPES samt bikompPE. 

Resultat har dock visat en klar förbättring i värden i relation till förstudien där detta 
arbete tog vid.  

Slutsats kan dras att inverkan av faktorn tryck i behandlingen har varit olika för de 
två undersökta bikomponentsfibrer. I en konstruktion där Dyneema® kombineras 
med bikompPE skall trycket vara högre än för en konstruktion där Dyneema® 
kombineras med bikompPES. Vad trycket skall ligga på kan ej dras slutsats om då 
underlaget inte är tillfredställande. 

Slutsats kring inverkan av tiden för smältning kan ej dras. I detta arbete har troligen 
inte tillräckligt hög smälttemperatur uppnåtts, på grund av en begränsning i 
utrustning och material, vilket gör att tiden har fungerat som en faktor att 
kompensera för detta.  

Arbetets prover uppvisar anisotropiska egenskaper vad avser brottstyrka, töjning 
och energiabsorption vid dragprovning. Mycket tyder på att stor sträckning vid 
nålningsprocess är orsaken. Trots justeringar i maskin för att minimera fenomenet 
så krävs en viss sträckning av praktiska skäl för att materialet skall löpa bra via 
nålarna och inte fastna. De prover som genomgick minst sträckning på 14% visar 
ändå en markant skillnad i egenskaper. Riktning MD blir starkare då sträckningen 
till viss del parallelliserar fibrer.  

I de penetrationstester som utfördes med spik och luftgevär är resultaten godkända, 
detta tyder på att det fanns en viss tålighet mot fiberglidning, en styrka i 
konstruktion samt en viss materialtöjning. I jämförelse med referensmaterialet så 
uppvisar det tillverkade materialet lika bra motstånd då tester utförs i en fyra-
lagerskombination. Penetrationstesterna kan dock inte svara på om resultatet skulle 
vara lika bra i ett riktigt Waterjet-test med tanke på de stora skillnaderna i 
energiabsorption som visats genom dragprovningstester.  
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Erfarenheter från denna studie har dels framgått i kapitel 6 med diskussion, men för 
att lyfta förslag för vidare arbete vill vi åter nämna här att en smältfiber med en 
smälttemperatur under 100°C rekommenderas för termisk sammanfogning. Genom 
en lägre temperatur minimeras risken att Dyneema®fibern deformeras men också 
för att minimera energianvändning.  

Om fiberblandningen önskas analyseras visuellt föreslår vi att beställa redan 
färgade fibrer, antingen välja en färgad Dyneema® eller en färdig spinnfärgad 
bikomponenspolyeten. De är bägge undersökta att de går att beställa i andra kulörer 
än den konventionella vita. 

En mottagningskontroll med DSC eller annan teknik rekommenderas. Infobladen 
för de fibrer vi varit i kontakt med under arbetet har angett stora spann för 
egenskaper vilket också bör tas i beaktning vid val av processparametrar. 

Analys om adhesion fiber-till-fiber före konstruktion rekommenderas inledningsvis 
för vidare utveckling, detta sparar både material och tid och kan visa på 
kompatibiliteten mellan valda fibrer. Att testa en UHMWPE-fiber med förbättrad 
gränsyteadhesion kan vara intressant om adhesionsanalysen inte är tillfredställande. 

Gällande tekniker och maskiner så visade mikrovågsugnen intressanta resultat, 
utveckling av denna teknik för industriellt bruk för smältning av fibrer skulle bidra 
med information som idag saknas. Maskin för nålningsprocessen skulle ha fördel 
av att vara av sekvensstyrd modell, detta finns inte på Textilhögskolan i Borås men 
då denna studie visat att sträckningen är ett problem för konstruktionen till 
applikationen föreslår vi att nålningsprocessen utförs där andra maskintyper finns 
att tillgå.  

Till sist föreslår vi att undersöka om vatten har någon påverkan för den termiska 
bindningen då litteratur om detta saknas gällande bikomponentsfibrer i nonwoven, 
detta skulle ge en klarare bild av resultaten i denna studie. Vi vill också föreslå att 
smältning utförs i en anpassad varmluftsugn där luften pressas genom materialet 
för att smälta genom tvärsnittet, ett annat alternativ är testa en värmepress med 
noggrann kontroll över temperatur och tryck. 

För att identifiera egenskaper hos framtida material fann vi i denna studie att 
dragprov gav intressanta ledtrådar. Studera den specifika modulen och jämför 
areorna under kraft-töjning-kurvan.  
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10. BILAGOR 

BILAGA 1 Sträckning av florpaket vid nålning, se kap 4.2 
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BILAGA 2 Testmetod för bestämning av Brottstyrka och brottöjning hos 
referensmaterial med klippta remsor. Se kap 4.4.2. 

Testet inspirerades från ISO 9073-3 med vissa undantag ang konditionering och 
skick på provbitar, samt hur de skurits ut. Lastcellen är begränsad till 5kN. 

Princip: 
Applicering av en kraft longitudinellt till en provbit av en specifik längd och bredd 
med en konstant grad av förlängning. Bestämning av värden för brottstyrka och 
töjning görs i spänning-töjning-kurvan. 

Anordning: 
- Dragprovmaskin med konstant grad av förlängning, utrustad med automatisk 
dokumentering av kraft och klämdistans. 
- Klämmor vilka stadigt håller materialet på plats över hela testbitens bredd utan att 
skada materialet. 

Provbitar: 
Tagna ur referensmaterialet utvalda efter platser med så lite fel, skador eller veck 
som möjligt. 

Förberedelser: 
- 5st provbitar klipps ut i maskinriktning (machine direction, MD) samt 5st 
provbitar i korsriktning (cross direction, CD). Provbitarna är varierande utklippta 
tvärs över längd och bredd från ursprungsmaterialet. 
- Provbitarna klipps i remsor 25mm (+/-2mm) breda och längd tillräcklig för att få 
en separation om 150mm mellan klämmorna, vilket hamnar kring 200-300mm 
långa provbitar för detta test. 
- Provbitarna är ej konditionerade enligt ISO 139. 

Procedur: 
- Testerna görs i testatmosfär med 47-52% luftfuktighet och temperatur 20°C (+/-
2°C). 
- Klämmorna i dragprovmaskinen sätts med 150mm (+/- 1mm) distans från 
varandra, provbiten sätts i mellan dessa klämmor och kraften visar noll-läge. 
- Hastigheten sätts till konstant förlängning av 100mm/min och kraft/töjning 
dokumenteras automatiskt för varje provbit. 

Redovisning av resultat: 
- Genom kraft/töjningdiagrammet bestäms maximala brottstyrkan i Newton. Om 
resultatet visar flera värden för toppar anges det högsta värdet som maximal 
brottstyrka. 
- Töjningen anges i procent (%) vid tillfället för maximal brottstyrka. 
- Resultat från provbit där brott uppstår i klämman eller där brott når till en klämma 
vid åtminstone ett ställe ska kasseras. 
- Bestäm med hjälp av resultaten det genomsnittliga värdet för brottstyrkan i 
Newton till närmaste 0,1N och det genomsnittliga värdet för brottöjningen i 
procent till närmaste 0,5%. Beräkna variationskoefficienterna av resultaten.   
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BILAGA 3 Recept Play-doh lera, vilket användes vid Penetrationstest med 
luftgevär, se kap 4.4.5 

 

Ingredienser 

4 dl vetemjöl 

3 dl salt 

2 msk citronsyra 

3 msk matolja 

5 dl kokande vatten 

karamellfärg 

Beskrivning 

1. Blanda de torra ingredienserna. 

2. När vattnet kokar, häll i karamellfärgen. 

3. Häll oljan och det kokande vattnet över torrvarorna. Blanda tills degen blivit 
smidig. 

4. Förvara degen i plastpåse i kylen. 
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BILAGA 4 Statistik, se kap 5.2 

 
Formler: 
Standardavvikelse för population med N element;  
σ = √σ2 = ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 −μ)2 
 
Standardavvikelse för stickprov; 

σ stickprov=�∑  (𝑋𝑋𝑖𝑖−𝑋𝑋�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1
  

 
Sannolikhetskurva för normalfördelning; 

f(x) = 𝑒𝑒
−0,5(𝑥𝑥−𝜇𝜇σ )2  
σ√2𝜋𝜋

 
 
Utfall med 95% sannolikhet; 
Xmin = μ-z*σ 
Xmax = μ+z*σ 
 
 
Uträkning av normalfördelning, standardavvikelse samt sannolikhet för 
dragstyrkeresultaten: 
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95% sannolikhet ser vi att PE är med 95% sannolikhet starkare i dragprovning än 
referensmaterialet. PES kan ses hamna mellan 872-1611N med 95% sannolikhet, 
medan REF med 95% sannolikhet hamnar mellan 764-1018N vid dragprovning 
 
Uträkning av normalfördelning, standardavvikelse samt sannolikhet för 
energiabsorption: 
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Med 95% sannolikhet hamnar REF mellan 5.2-7.9 Joule/Tex, PES mellan 4.6-6.1 
Joule/Tex och PE mellan 3.3-6.0 Joule/Tex .  
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