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Sammanfattning 

I detta projekt har garn spunnits fram med olika blandningar av återvunna och 

jungfruliga fibrer av merinoull/polyamid 6.6. Detta för att möjliggöra återföring 

av tillskärningsspill i produktionskedjan åt företaget Woolpower® då 

spillmaterialet idag används till att tillverka filtsulor. Genom att spinna garn av 

spillmaterialet kan det därmed sluta kretsloppet för deras återvinningsprocess då 

garnet kan återinföras i den ursprungliga produktionskedjan. Fokus under 

projektet låg på att undersöka hur fint garn som kan spinnas med så hög andel 

återvunna fibrer som möjligt. 

 

Mätning av fiberlängdsfördelning genomfördes av både återvunna fibrer och 

jungfruliga fibrer, garn spanns med olika fraktioner inblandning av återvunna 

fibrer samt dragprovning utfördes på de garnprover som tagits fram för att 

jämföras med referensgarn.  

 

Det spanns sex garner med olika fraktioner inblandning av återvunna och 

jungfruliga fibrer, där de inblandningar som gjorts innehöll 10 %, 20 % eller 30 % 

återvunna fibrer samt två garn med 100 % jungfruliga fibrer. Det starkaste garnet 

innehållande återvunna fibrer som spanns under projektet var ett garn 

innehållande 20 % återvunna fibrer. Garnet hade dock en signifikant minskning av 

styrka jämfört med referensgarnet, vilket ledde till slutsatsen att det inte går att 

spinna ett garn med liknande garnnummer utan statistisk signifikant minskning av 

garnets mekaniska styrka som referensgarnet som Woolpower® använder i 

produktion idag. 

 

Hos de återvunna fibrerna observerades en procentuell minskning av fiberlängden 

på strax över 82 %.  Minskningen tros bero på att de har genomgått fler process- 

och produktionssteg samt en slitsam textilupprivning i jämförelse med de 

jungfruliga fibrerna.  
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Abstract 

In this project yarn has been spun with various mixtures of recycled and virgin 

merino wool / polyamide 6.6 fibers. This is to enable a reintroduction of the waste 

material from the cutting process into the production chain of the company 

Woolpower®, thus closing the loop for their recycling process. The waste 

material is today used to make a nonwoven product. The focus of the project was 

to investigate how fine yarn that can be spun with as high proportion of recycled 

fibers as possible. 

 

Measurement of fiber length distribution was carried out by both recycled fibers 

and virgin fibers, yarn was spun with different fractions of recycled fibers, and 

tensile testing was performed on the yarn samples obtained to compare these with 

reference yarn. 

 

There were six yarns produced of different fractions with recycled and virgin 

fibers, where the mixtures contained 10 %, 20 % or 30 % recycled fibers, and two 

yarns containing 100% virgin fibres. The strongest yarn containing recycled fibers 

that was spun during the project was a yarn containing 20 % recycled fibers. 

However, the yarn had a significant decrease in strength compared to the 

reference yarn, which led to the conclusion that it is not possible to spin a yarn 

with similar yarn count without a statistically significant reduction of the yarn's 

mechanical strength compared to the reference yarn that Woolpower® uses in 

production today. 

 

The fibers were heavily damaged resulting in a percentage drop over 82 % in fibre 

length, which is believed to be due to the fact that they have passed through more 

process and production stages as well as a recycling process in comparison to the 

virgin fibres.  
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Sammanfattning - Populärversionen 

I detta projekt har garn tillverkats med olika andelar av återvunna och nya fibrer 

av merinoull och syntetiska fibrer. Det resulterande garnet skulle förhoppningsvis 

gå att sticka med i Woolpower®s produktion av underställ. I bästa fall skulle det 

sluta kretsloppet för deras återvinningsprocess och på så sätt minska andelen 

material som behöver kasseras. Fokus under projektet låg på att undersöka hur 

tunt garn som kan spinnas med så hög andel återvunna fibrer som möjligt. 

 

En längdmätning på 500 fibrer genomfördes av både återvunna fibrer och 

jungfruliga fibrer, garn tillverkades med olika delar inblandning av återvunna 

fibrer. Tester på garnens styrka och töjning utfördes för att jämföras med ett 

referensgarn.  

 

Det tillverkades sex garner med olika andel av återvunna och nya fibrer, där de 

inblandningar som gjorts innehöll 10 %, 20 % eller 30 % återvunna fibrer samt två 

garn med 100 % nya fibrer. Det starkaste garnet innehållande återvunna fibrer 

som tillverkades under projektet var ett garn innehållande 20 % återvunna fibrer. 

Garnet var dock svagare jämfört med referensgarnet, vilket ledde till slutsatsen att 

det inte går att tillverka ett garn med liknande tjocklek utan minskning av garnets 

styrka som referensgarnet som Woolpower® använder i produktion idag. 

 

Hos de återvunna fibrerna observerades en procentuell minskning av fiberlängden 

på strax över 82 %, vilket tros bero på att de har genomgått fler process- och 

produktionssteg som innefattar en mekanisk bearbetning i jämförelse med de nya 

fibrerna. 
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Förord 

Detta projekt är ett examensarbete på kandidatnivå som avslutande moment av 

Textilingenjörsprogrammet, 180 HP, vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. 

Kunskaper erhållna under programmets kurser tillämpades tillsammans med ny 

information och kunskap inom det aktuella området mekanisk återvinning av 

textil och ringspinning. 

 

Projektet genomfördes i samarbete med Woolpower® som producerar och säljer 

bland annat underställ i ullfrotté. I nuläget har Woolpower® ett tillskärningsspill 

från produktionen som företaget tar vara på genom att tillverka sulor i nonwoven. 

Förhoppningarna med detta projekt var att spinna nytt garn av tillskärningspillet 

och ta tillbaka det in i produktionen, och på så sätt sluta kretsloppet. 

 

Ett stort tack till Ulrika Rogeman på Woolpower® för material, Louise Holgerson 

på Swerea IVF för upprivning av tillskärningsspillet, Emilia Jensen, Nawar Kadi 

och Anders Berntsson för handledning i Textilhögskolans garnlabratorium samt 

handledare Anders Persson. Tack för svar på alla frågor och handledning under 

projektets gång! 

 

Arbetet med projektets rapport delades upp lika mellan rapportförfattarna. Under 

garnspinningen ansvarade Emma för kardningen av fibrer och Moa för 

ringspinningen. 

 

 

Emma Mattisson  Moa Olausson Wetterlund 
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1. Introduktion 

Världens tillverkning av fibrer har de senaste decennierna ökat stadigt. Intresset 

för materialåtervinning växer sig samtidigt starkare då det finns risk för att 

tillgången till material minskar och råmaterialen blir mer kostsamma (Personne & 

Sundin 2013). Den accelererande tillverkningen är ett resultat av en växande 

befolkning och en ökad levnadsstandard globalt (Wang 2006). Dagens 

textiltillverkning bidrar även till en större mängd spillmaterial, både i produktion 

och efter konsumtion.  

 

Genom hela produktionskedjan av textila produkter i allmänhet påverkas miljön 

negativt i olika aspekter och processteg (Miljönytta u.å). Under 

framtagningsprocessen av råmaterial, tillverkning av textila produkter och under 

själva användarfasen sker miljöbelastningar i form av bland annat 

kemikalieutsläpp, energi- och vattenanvändning samt arbetskraft (Personne & 

Sundin 2013). Bara i Sverige utgör den textila konsumtionen 2-3 % av Sveriges 

totala utsläpp av växthusgaser. En gemensam handlingsplan har beslutats av 

nordens miljöministrar med målsättning att mode- och textilbranschen ska vara 

mer hållbar 2020 i form av bättre resurshantering och fri från ämnen som kan 

skapa problematik (Tojo & Kogg 2012).  

1.1. Textilavfall 

Till följd av en ständigt ökande textilindustri finns textilavfall som inte återvinns i 

stor utsträckning. Detta innebär ett slöseri med resurser, då den största andelen 

förbrukade textilier bränns upp (Gustafsson & Ekström 2012). Därför är det av 

betydande vikt att återvinna befintliga produkter för att ta vara på dessa material, 

minska andelen kemikalier och onödigt utnyttjande av naturliga resurser 

(Miljönytta u.å).  

1.1.1. EU -  Avfallsdirektivet 

År 2008 beslutades det inom EU gällande avfallsdirektivet med avfallshierarkin 

som utgångspunkt. EU anser, enligt den värdeminskning som figur 1 visar, att 

avfallet skall i given ordning minimeras/förebyggas, återanvändas, 

materialåtervinnas, energiutvinnas eller som sista utväg läggas på deponi. I 

avfallsdirektivet finns krav på att medlemsstaterna ska ta fram nationella program 

för förebyggandet av avfall. Ordningen skall följas så länge det är miljömässigt 

motiverat och ekonomiskt fördelaktigt (Naturvårdsverket 2016). 
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Figur 1. Avfallshierarkin. 

1.1.2. Avfallshantering 

Största delen av det textila avfallet i Sverige går i dagens läge till förbränning, 

dels på grund av att befolkningen slänger merparten av textilierna i 

hushållsavfallet och de begränsade möjligheterna som finns inom 

materialåtervinning. År 2013 var inflödet av textil (hemtextil och kläder) i Sverige 

cirka 12 kg per person. Samtidigt gör den svenska befolkningen sig av med i 

genomsnitt 8 kg textilier om året. Av dessa är det cirka 3 kg som samlas in av 

välgörenhetsorganisationer (Östlund, Wedin, Bolin, Jönsson, Posner, Smuk, 

Eriksson, & Sandin 2015).  

 

Det textila avfallet är en välkommen tillsatts i förbränning på grund av dess höga 

värmevärde, vilket gör energiutvinning mer effektiv. Globalt läggs det mesta av 

det textila avfallet på deponi. En liten del av det svenska textila avfallet går till 

mekanisk återvinning, där isolering och stoppning är två av de mest 

förekommande slutprodukterna. Återvinning till andrahandsprodukter, 

innehållande fibrer med lägre kvalitet, benämns som down-cycling- produkter 

(Östlund et al. 2015). 

1.2. Textilåtervinning 

Återvinning delas in i två termer; slutet och öppet kretslopp. Produkter som är i 

slutet av sin livslängd, återvinns och omvandlas till primära produkter, till 

exempel fiber-till-fiber- återvinning, går under kategorin slutet kretslopp. 

Sekundära produkter, down-cycling-produkter, går under kategorin öppet 

kretslopp. Genom sekundär återvinning blir fibrerna till en ny produkt, men med 

lägre fysiska, mekaniska och kemiska egenskaper (Wang 2006). Produkten anses 

då mindre värd enligt Eu:s avfallsdirektiv (Naturvårdsverket 2016). Sluten 
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återvinning av ull är möjlig, men då mekanisk återvinning kan ge reducerad 

fiberlängd kan uppblandning med jungfruliga fiber, cirka 5-30%, vara nödvändig 

(Henry, Russell, Ledgard, Gollnow, Wiedemann, Nebel, Maslen, & Swan 2015).  

 

I Sveriges textilindustrier återvinns idag rena materialströmmar från produktion 

och bearbetas till fiberform. Med rena material menas pre-consumer-avfall och är 

material som inte har använts av någon konsument. Textilavfall från hushåll och 

insamlingar klassas som post-consumer-avfall. Vid användning av pre-consumer-

fibrer vet aktörerna alltid vad materialen innehåller med avseende på kemikalier 

och fiberinnehåll samt att de inte har någon yttre påverkan i form av nötning, 

vilket förenklar hanteringen avsevärt jämfört med post-consumer-avfall (Personne 

& Sundin 2013). 

 

Inom produktion av textila varor tillkommer en stor andel spillmaterial under 

processer som tillskärning och sömnad. Materialåtervinningen har försvårats 

sedan mer syntetfiber tagits in i produktion för att tillverka blandmaterial, då 

enhetliga material är enklare att återvinna. Material såsom polyamid och polyester 

kan återvinnas genom termisk återvinning, där materialen smälts och formas på 

nytt (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Blandmaterialen bidrar i många fall till 

att spillet används till en down-cycling-produkt, eller förbränns om återvinningen 

inte anses vara tillräckligt lönsam. Att materialet tas till vara på och säljs vidare 

ger en fördel för både företag och miljön, men materialet används i många fall inte 

utefter sin fulla potential (Horrocks 1996).  

 

För att fullt ut kunna ta vara på de textila produkterna måste de genomgå 

återvinningsprocesser för att mekaniskt eller kemiskt separera materialet. Detta 

för att kunna använda materialet till nya produkter eller förbränna det (Swerea 

2016).  

1.2.1. Förbättringar för framtidens återvinning 

I dag sker nästan all sortering av textil manuellt, vilket innebär att den mänskliga 

faktorn är närvarande och felsortering är vanligt förekommande.Vid mekanisk 

återvinning är det viktigt att rena textilier används då oönskade ämnen, såsom 

smuts och vattenavvisande ämnen eller andra kemikalier, inte urlakas eller bryts 

ned utan förs vidare till den nya produkten (Östlund et al. 2015). 

1.3. Mekanisk återvinning 

För att möjliggöra en återvinning av färdiga plagg, pre- eller post-consumer, 

måste produkterna klippas till mindre bitar och genomgå en upprivning i en 

textilupprivningsmaskin. Genom mekanisk bearbetning rivs tyger och garner upp 

till en fibermassa. Tyger innehållande garner med till exempel lägre densitet, 
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mindre snodd och som är löst stickade bidrar till att mindre reduktion av 

fiberlängden uppstår, vilket leder till att en mindre mängd jungfruliga fibrer 

behöver användas vid återspinningen av garnet. Fibrer med för kort fiberlängd 

efter upprivning som inte lämpar sig för spinning av nytt garn kan med fördel 

användas till nonwoven eller stoppning. Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt med 

färgsortering av textilierna innan den mekaniska återvinningen genomförs. Då 

fibrerna inte behöver färgas i efterkommande steg innebär det en minskning av 

vattenåtgång, färgämnen, hjälpkemikalier samt avloppsvatten (Henry et al. 2015). 

 

Forskningsinstitutet Swerea IVF i Mölndal tillhandahåller klippmaskinen NSX-

QD350, som klipper materialet i mindre delar och textilupprivningsmaskinen 

NSX-FS1040 som är ihopkopplad med återvinnningsmaskinen NSX-QT310. 

Textilupprivningsmaskinen bearbetar materialet med hjälp av roterande valsar, se 

figur 2. Den första (A) är en öppningsvals som är försedd med tätt sittande piggar, 

liknande sågtänder, med en längd på 8 mm. Med hjälp av en mindre nålvals, 

roterande i motsatt riktning, dras materialet isär och separeras. Därefter passerade 

materialet en tillhörande hålvals som är försedd med ett sug som eliminerar 

dammet och hjälper flödet framåt. Materialet når den ihopmonterade 

återvinningsmaskinen som består av tre öppningsvalsar (B, C och D), med 4 mm 

långa tätt sittande sågtänder, med tillhörande nålvalsar samt hålvalsar1 som är det 

slutgiltiga steget för denna process.  

 

 
Figur 2. Textilupprivens nålvalsar i genomskärning (Jonsson & Vuorinen 2016).  

1.3.1. Fiber-till-fiberåtervinning 

Inom gränserna för materialåtervinning ligger fiber-till-fiberåtervinning, där nytt 

garn spinns av återvunna fibrer. Garnet kan i vissa fall föras tillbaka in i samma 

produktion. Denna sortens textilåtervinning har dock svårt att få samma 

ekonomiska fördelar då de mekaniskt bearbetade fibrerna skadas och då får lägre 

kvalité. Fibrernas kvalitet är en avgörande faktor om materialet skall kunna 

återvinnas. Generellt sett är fibrernas ursprung (cellulosa eller syntet) avgörande 

                                                 
1
  Louise Holgersson Forskare på Swerea IVF, samtal Mölndal 5 april 2017. 
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för möjligheterna att återvinna materialen. Syntetiska material återvinns överlag 

med hjälp av termisk återvinning, där materialen smälts och formas på nytt, 

medan cellulosabaserade material oftast återvinns mekaniskt. Cellulosabaserade 

materials kvalitet minskar vid användning, tvätt och bearbetning då fibrerna 

skadas i dessa processer (Östlund et al. 2015). 

 

Den ovan nämnda processen fiber-till-fiberåtervinning anses ha högt värde bland 

de mekaniska återvinningsprocesserna. Det spunna garnets kvalitet beror mycket 

på de ingående fibrernas kvalitet, snodd, konstruktion och blandning i det 

ursprungliga garnet. Vid en luftigare konstruktion krävs mindre och skonsammare 

bearbetning för att varan ska lösas upp och återgå till fiberform. Ull anses vara en 

produkt av högt värde i mekaniska återvinningssammanhang (Östlund et al. 

2015). 

 

På grund av osäkerheterna kring post-consumer-avfall med avseende på 

fiberinnehåll, behandlingar, förslitning vid användning och eventuella kemikalier 

är det lättare att återvinna produktionsspill, pre-consumer-avfall, kontrollerat och 

låta post-consumer-avfallet gå till energiutvinning. Vid återvinning av 

produktionsspill är det enkelt för aktörerna att veta materialinnehåll, vilka 

produktionssteg materialet har genomgått och vilka eventuella kemikalier som 

använts (Personne & Sundin 2013). 

 

Från konsumenternas sida finns ett ökat intresse för kläder som är miljövänliga 

och innehåller återvunna fibrer (Personne & Sundin 2013). Ytterligare en 

bidragande faktor till att återvinningen av textilier behöver utökas och utnyttjas 

mer är världens ökande efterfrågan på textilfibrer, med cirka 3 % per år (Östlund 

et al. 2015). Att återvinna fibrer är i dagens läge dyrt då framförallt processerna 

för att återvinna material är mindre utvecklade (Personne & Sundin 2013). En 

noggrann sortering av inkommande material vid textilåtervinning är av stor vikt 

för att urskilja vilka textilier som skall materialåtervinnas (kemiskt eller 

mekaniskt) eller förbrännas (Swerea 2016).  

1.4. Ull 

Ull är en naturlig proteinfiber som har mycket god värmebevaring, god 

fuktupptagningsförmåga samt är vattenavvisande, naturligt flamhärdig och har 

möjlighet att filtas. Fiberns struktur består av tre olika skikt; yttre fjällskikt, märg 

och cortex. Det yttre skiktet har en fjälliknande struktur som fungerar som ett 

skydd mot de inre delarna samt ger fibern sin vattenavvisande funktion och 

filtningsförmåga. Märgen har en ihålig luftfylld kärna som bidrar till fiberns 

isoleringsförmåga. Cortex i sin helhet består av sammanlänkade celler som ger 

fibern sin styrka, samt att den bidrar till dess tredimensionella krimp då det är en 



6 

 

bikomponentfiber med två delar som reagerar olika på temperatur och fukt. 

Ullfibern får därför en vågliknande struktur som ger den goda egenskaper som 

elasticitet, luftighet och kohesion (Kadolph & Langford 2013). 

 

Merinoull (3-5 tum lång) är en fin ull som används till att producera 

högkvalitativa produkter med fin lyster och mjuk känsla.  Längden på fibern beror 

på djuret och varierar mellan 3-5 tum och diametern brukar oftast vara runt 15 

mikrometer för merinoull. Då det är en naturlig fiber krävs en del naturliga 

resurser vid framtagning. Vid djurhållning finns stor risk att överbetning inträffar, 

vilket innebär en nedbrytning av betesmarken. Vid framställning av merinoull 

krävs stora mängder vatten och kemikalier för att rengöra den klippta ullen som 

naturligt innehåller smuts och fett, vilka är processer som är miljöbelastande. 

Merinofårens ull blir lätt smutsig, speciellt vid området runt svansen där huden är 

mer skrynklig och bakterier samlas. Detta medför att boskapsskötarna kan skära 

bort huden, även kallat mulesing, vilket är smärtsamt och problematiskt för djuret 

(Kadolph & Langford 2013).   

1.4.1. Superwash™ 

Ullfibern har enligt dess fiberuppbyggnad lätt för att filta sig, det vill säga krympa 

och bli kompakt, genom kontakt med vatten och mekanisk bearbetning. 

Ullprodukter måste därför hanteras varsamt vid tvätt och oftast handtvättas. För 

att kunna tvätta ullprodukter i maskin krävs att ullen ytbehandlas före färgning 

vilket vanligast sker genom en halogeneringsprocess, en så kallad 

superwashbehandling. Denna behandling görs ofta med klorin och harts för att 

bryta ner fiberns yttre skikt för att få ett jämnare ytskikt och mindre möjlighet till 

filtning. Processen påverkar materialets fuktupptagningsförmåga och förändrar 

känslan. För att undvika minskning av styrka är det vanligt förekommande att 

ullen blandas med polyamid. Själva processen är relativt resurseffektiv och kräver 

varken härdning eller annan behandling efteråt, men behöver noggrann 

övervakning för att fiberns mekaniska egenskaper inte ska försämras i för stor 

utsträckning. Då det tillsätts klorin är det dock en miljöbelastande process, men 

det finns alternativa behandlingar som innehåller enzymer och oxidationsmedel 

för att uppnå liknande resultat (Kadolph & Langford 2013). Det finns även 

alternativa adderande behandlingar till denna process som innebär att en 

skyddande film appliceras på fiberns yttre skikt. Det är även möjligt att kombinera 

behandlingarna för önskad effekt (Cook 1984).  

 

Då denna process ger en jämnare ytstruktur medför det att friktionen och 

isoleringsförmågan hos garnet minskar. I ett återvinningsperspektiv medför en 

superwashbehandling ytterligare en faktor som försvagar fibrerna, vilket även 

innebär en svårighet och begränsning att tillverka en ny produkt då materialet inte 

filtar sig. Vid återvinning av ullvaror som inte har genomgått en 



7 

 

superwashbehandling finns möjlighet att på ett mer effektivt sätt tillverka 

nonwoven då dessa produkter är lättare att filta. 

1.5. Återvinning av ull 

Ullfibrer lämpar sig bäst för mekaniska återvinningsprocesser då dess inbyggda 

flamskydd försämrar kapaciteten vid förbränning då det bildas en tjärliknande 

aska. Denna aska kvarstår efter förbränning, således rekommenderas inte termisk 

återvinning för ull. De få gångerna förbränning används är för att undvika deponi 

eller förstörelse av farliga substanser (Östlund et al. 2015). 

1.5.1. Mekanisk återvinning av ull 

Ullfibrer tenderar att skadas lätt i de öppningsprocesser som ingår i återvinningen 

på grund av sin naturliga fiberstruktur då den är uppbyggd av flera lager. De mest 

kritiska skador som kan uppstå är att fibern går av helt och att den därmed får en 

förkortad fiberlängd. Materialet i tygform klipps först och öppnas senare upp i en 

textilupprivningsmaskin, för att mekaniskt bearbetas tillbaka till fördelade fibrer. 

Variabler som hastighet och form på valsarna i maskinen påverkar fiberstrukturen 

och orsakar skador på ullfibrerna. Om materialen rivs med ett sågtandsformat blad 

orsakas större skador på ullfibern, än då ett alternativt blad med rundade tänder 

används (Gharehaghaji & Johnson 1993). 

 

I artikeln “Wool-fibre Microdamage Caused by Opening Processes Part I: Sliver 

Opening” (Gharehaghaji & Johnson 1993) undersöktes skador på ullfiber efter 

diverse moment som fibern genomgår vid garnberedning. Svarta fibrer i en sliver 

användes för att transportera de vita jungfrulig fibrerna som undersöktes. Ett 

ihoprullat fiberflor, en så kallad sliver, matades därefter genom en 

rotorspinningsmaskin och en textilupprivningsmaskin. De valsar som först 

användes i textilupprivningsmaskinen var först försedda med sågtandsformade 

blad och därefter med rundade nålar. De vita jungfruliga fibrerna skildes från 

mängden och undersöktes med svepelektronmikroskop. Studien visade att 

samtliga undersökta ullfibrer erhöll permanenta skador av processerna, där det 

sågtandsformade bladet hade mest negativ inverkan. De vanligaste skadorna var 

förstörd fjällstruktur och bortnötning av fiberytan, som samtliga undersökta fiber 

uppvisade. Ullfibrerna hade även flera sprickor, både längsgående och tvärgående 

över hela längden, som kan leda till att fibern brister och kortas av (Gharehaghaji 

& Johnson 1993). 

 

Enligt Gharehaghaji & Johnson (1995) uppstod skadorna på fibern vid kontakt 

med öppningsvalsarna. Beroende på vilken variant av blad som användes uppstod 

olika grova skador. De sågtandsformade bladen orsakade utsträckning sprickor i 

större utsträckning i fiberns längdriktning, då fibern utsätts för större vinkel och 
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då även större skjuvspänning, i jämförelse med rundade blad, se figur 3 

(Gharehaghaji & Johnson 1995). 

 

 
Figur 3. Rundade respektive sågtandsformade blads påverkan på fiber. 

 

Exempel på företag som idag använder mekanisk återvinning av ull är Wool 

Again och Woolpower®. Wool Again har lyckats med fiber-till-fiber-återvinning 

och tillverkar 100 % ullgarn av post-consumer-material på sina anläggningar i 

Indien och USA (Wool Again 2009). Woolpower® tillverkar idag en down-

cycling-produkt genom att tillverka skosulor i nonwoven av sitt produktionsspill 

innehållande merinoull och polyamid 6.6 (Woolpower® 2015). 

1.6. Polyamid 6.6 

Polyamid 6.6 är en syntetfiber som är elastisk, stark, lätt och har en hög 

draghållfasthet men som är känslig för starka syror och UV-strålning. Fibern har 

en linjär molekylkedja vars huvudkedja innehåller amidgrupper. Polyamid kan 

framställas på olika sätt, vilket också resulterar i olika egenskaper för 

slutprodukten. Numret efter polyamid indikerar hur många kolatomer som finns i 

ursprungsmonomererna. Polyamid 6.6 tillverkas av hexametylen- diamin och 

adipinsyra som vardera innehåller sex kolatomer. Polymeren framställs antingen 

via stegvis polymerisation, ringöppning av laktam eller självkondensation. 

Framställningen av fibrer sker via smältspinning (Albertsson, Edlund & Odelius 

2012: Kadolph & Langford 2013). Trots att polyamid har högst fuktbevaring av 

alla syntetfibrer har den en låg fuktabsorption och är en vanlig fiber att använda 

inom sportkläder. I miljösynpunkt är fibern baserad på råolja som har negativ 

påverkan på miljön och är en ändlig resurs. Trots dessa negativa aspekter används 

mindre mängd kemikalier, vatten och salter vid de efterkommande processerna 

vid framtagning av polyamidfiber i jämförelse med många natur- och regenatfiber. 

Det krävs inga kemikalier för att rengöra fibern och inga kemikalier eller 

lösningsmedel behöver sköljas ur efter spinnprocessen då fibern smältspinns 

(Kadolph & Langford 2013). 
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Material innehållande 100% polyamid kan återvinnas genom termisk bearbetning 

där fibrerna smältspinns på nytt. Det som kan försvåra den termiska återvinningen 

är tillsatser i ursprungfibern (Kadolph & Langford 2013).  

1.7. Garnspinning 

Att spinna garn av fibrer är essentiellt för att kunna producera vävda och stickade 

textila varor. Det finns många olika typer av metoder för att spinna garn då fibrer 

har olika egenskaper och olika önskemål om garn efterfrågas. En metod som är 

vanligt förekommande vid garnspinning av stapelfibrer är ringspinning, där 

fibrerna spinns under kontrollerade former, vilket genererar högkvalitativa garner 

(Yin & Gu 2011). Ringspinning är en metod som är vanligt förekommande vid 

spinning av korta stapelfibrer som ger mjuka, fina, enhetliga garner (Kadolph & 

Langford 2013). 

1.7.1. Förberedande processer för ringspinning 

Innan ett garn kan spinnas behöver materialet genomgå förberedande processer 

beroende på hur fibrerna ser ut och är fördelade. Inför ringspinning krävs 

förberedelser som öppning av fibrer, kardning, kamning samt sträckning. 

1.7.1.1. Öppning av fibrer 

Fiberöppning utförs för att rengöra, separera och frigöra fibrerna från varandra i 

en maskin som antingen är försedd med luftström eller med grova metallpiggar 

(Nakamura 2000). Textilhögskolans öppningsmaskin separerar fibrerna med hjälp 

av en luftström, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Textilhögskolans fiberöppningsmaskin. 
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1.7.1.2. Kardning  

Kardning genomförs för att sträcka och parallellisera fibrerna till ett flor 

(Nakamura 2000). Kardningsmaskinen har en central roterande cylinder som med 

hjälp av nåldukar, försedd med tunna och korta trådtänder, matar fibrerna framåt 

för att sammanföra fibrerna till ett flor som figur 5 visar. Floret är svagt och 

ömtåligt med låg densitet. Friktionen mellan fibrerna bidrar till ökad kohesion och 

elasticitet i floret (Kothari & Das 2008). Floret bearbetas vanligtvis flera gånger, 

innan det rullas ihop för att bilda en sliver. Korta fibrer binder inte in floret utan 

faller ur maskinen under bearbetningen, vilket medför att genomsnittslängden i 

floret blir högre. Under kardningsprocessen sträcks fiberna och blir mer parallella 

i förhållande till varandra (Nakamura 2000). 

 

 
Figur 5. Kardning i “Felt Carder” Code 337A. 

1.7.1.3. Kamning 

Ett steg som kan vara nödvändigt vid lång fiberlängd är kamning. Ett garn som 

genomgått en kamningsprocess blir mjukare, finare och starkare (Kadolph & 

Langford 2013). Fibrerna arrangeras mer parallellt i jämförelse med en kardning 

(Nakamura 2000). Dock görs inte kamningsprocessen i stor utsträckning då det är 

en kostsam process och de kortaste fibrerna blir spill, vilket samtidigt ökar 

medellängden i sliverns fiberlängdsfördelning och kan ses som en fördel i vissa 

sammanhang (Kadolph & Langford 2013).  I detta processteg avlägsnas även 

eventuella föroreningar som finns kvar (Nakamura 2000). 
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1.7.1.4. Sträckning 

För att göra slivern starkare och längre sträcks den i en maskin utrustad med 

valsar. Valsarna sitter efter varandra där varje efterföljande vals har en högre 

hastighet, vilket innebär att slivern sträcks mer ju längre in den matas fram. 

Sträckningen genom valsarna visas i figur 6. Fibrerna sträcks samman och 

parallelliseras vilket ger en mer homogen och utdragen sliver. Flera slivers kan 

även sammanföras och processen kan upprepas flera gånger för ett med sträckt 

resultat. Slivern får en lätt snodd och liknar efter sträckningsprocessen en grovt 

garn som kallas roving eller förgarn (Nakamura 2000). 

 

 
Figur 6. Sträckning av sliver i “Mini Stirolab” Code 3371. 

1.7.2. Ringspinning 

I ringspinningsmaskinen blir förgarnet till fint garn genom ytterligare sträckning 

och det erhåller en önskad snodd. Ringspinningsprocessen tar inte hänsyn till 

föroreningar eller ojämnheter i förgarnet, vilket kan leda till en ojämt garn 

(Nakamura 2000). Textilhögskolan tillhandhåller ringspinningsmaskinen “Ring 

Lab” Code 3108A, se figur 7. 
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Figur 7. Ringspinningsmaskinen “Ring Lab” Code 3108A. 

 

Förgarnet förs in i ringspinningmaskinen och går först igenom valsar, se figur 8, 

där förgarnet sträcks ytterligare. Genom att variera graden av sträckning styrs 

garnets finlek (Nakamura 2000). 

 

 
Figur 8. Ringspinningsmaskinens sträckningsvalsar. 
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Den sträckta tråden löper igenom garnguiden innan det når löparen. Löparen sitter 

på en ring och roterar runt i hög hastighet runt bobbinen där det färdiga garnet 

rullas upp. Bobbinen är kopplad på en axel vilken gör att även bobbinen snurrar. 

Löparen snurrar i något lägre hastighet än bobbinen, det är detta moment som ger 

garnet sin snodd. Löparen tillsammans med ringen färdas lodrätt och fördelar 

garnet utmed hela bobbinen (Nakamura 2000). Figur 9 visar garnguiden, ringen, 

löparen samt bobbinen. 

 

 
Figur 9. Garnguide, löpare, ring samt bobbin. 

 

Fördelarna med ringspinning är att de flesta textilfibrer kan spinnas. Garnerna 

spunna på ringspinningsmaskin erhåller hög kvalitet och styrka. Maskinen är 

förhållandevis enkel att manövrera. Dessa anger National Programme on 

Technology Enhanced Learning (NPTEL) vara några av anledningarna till att 

ringspinning är en sådan väletablerad process i dagens textilvärld. NPTEL varnar 

också för att hög friktion och hastighet i löparen medför att garnet brister (NPTEL 

2011).  
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1.7.3. Snodd 

För att stapelfibrer ska sammansättas till ett garn är det nödvändigt att garnet är 

vridet i en spiral till en snodd, antingen i Z- eller S-riktning. Snodden definieras 

som antalet varv på en enhetslängd av garnet och bidrar till att göra garnet mer 

kompakt, ge ökad styrka, koherens, nötningsbeständighet och böjstyvhet. Dess 

viktigaste parametrar är riktning och vinkel som tillsammans definieras som 

intensiteten hos garnet (Alagirusamy & Das 2010). Denna spiralformade snodd 

kan åstadkommas på flera olika sätt beroende på vilken typ av fiber och 

spinnmetod som används (Grosberg & Iype 1999). Snoddens vinkel har stor 

betydelse för garnets mekaniska egenskaper och utseende. Ett garn med låg snodd 

har en liten snoddvinkel, vilket medför mer bulkighet som bidrar till högre 

isolationsförmåga. Styrkan i garnet påverkas av hur många kontaktytor det är 

mellan de spunna fibrerna och sammanhållning beroende på dess snodd och 

krusighet, vilket innebär ju fler kontaktytor desto starkare garn. Fiberytans 

oregelbundenhet påverkar garnets friktion, då hög oregelbundenhet ger mer 

motstånd och bidrar till hög friktion (Kadolph & Langford 2013).  

  

Snodd kan beräknas enligt följande formel; 

Snodd (s/m) = Löparens hastighet (varv/min) / Frammatning av material (m/min) 

(Oxtoby 1987). 

1.7.4. Karaktärisering av garn 

Vid kontroll av garnspinningsprocessen är det av yttersta vikt med bestämmelse 

av de mekaniska egenskaperna hos garnet, då dessa påverkar garnkvaliten samt 

processerna under tillverkningen (Truevtsev & Grishanov 1997). Med hjälp av 

olika fiberparametrar går det att karaktärisera garnet. Strukturella parametrar 

innefattar snoddvinkel, snoddrikting och blandning. Dimensionella parametrar 

innefattar densitet, garnnummer och garnstorlek, samt bestående parametrar som 

innefattar krusighet, linjär densitet och fiberlängd (Alagirusamy & Das 2010).  

 

Att bestämma ett garns kvalitet kan innefatta en viss problematik, då det är många 

parametrar som påverkar kvaliteten. För att mäta ett garns kvalitet har en formel 

tagits fram av Barella, Vigo, Tura, & Esperon för att kunna jämföra garner med 

varandra. Formeln tar hänsyn till garnets normaliserade brottslast σ, 

brottselongation ε och dess linjära densitet tex samt standardavvikelsen s av 

denna, se ekvation 1 (Barella, Vigo, Tura, & Esperon 1976). 

 

 
Ekvation 1. Garnkvalitet. 
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1.8. Problembeskrivning 

I samtliga produktionsfabriker världen över produceras spillmaterial som i många 

fall bränns upp eller läggs på deponi. Woolpower® har i sin produktion ett spill 

som de tar tillvara på för att göra värmande filtade skosulor (Woolpower® 2015), 

något som anses vara en produkt med lägre värde, down-cycling-produkt, i 

jämförelse med den slutprodukt materialet var ämnat att tillverka. Då det material 

som används är ämnat för att tillverka fina ullprodukter av finns ambition om att 

tillskärningsspillet ska återgå till en mer högvärdig produkt än sulor i nonwoven, 

gärna tillbaka in i produktionskedjan som spillmaterialet utgår från.  

1.9. Syfte 

Projektets syfte är att finna en möjlig fiberblandning av återvunna fiber och 

jungfruliga fiber som ger ett tillräckligt starkt garn för att sluta loopen i 

produktionen genom att ta tillvara på tillskärningsspill som uppkommer i 

produktion. Genom mekanisk återvinning och ringspinning av nytt garn finns 

möjlighet att återinföra spillet i produktionen. 

 

Detta projekt är av stor vikt då arbetet kan bidra till ett nytt användningsområde 

för det tillskärningsspill som tillkommer från Woolpower®s produktion. 

Resultatet kan innebära att mindre andel jungfruligt material behöver användas, 

vilket tros gynna både företagets ekonomi och miljön. 

1.10. Frågeställning 

För projektet är följande frågeställningar formulerade;  

 

Hur hög grad av jungfruliga fibrer krävs för att tillsammans med återvunna fibrer 

spinna nytt garn med garnnummer Nm 14/1 (71.43 tex) och utan statistisk 

signifikant minskning av garnets mekaniska styrka jämfört med referensgarnet 

tillhandahållet av Woolpower®? 

 

Vad är bästa möjliga sätt för att återvinna det upprivna tillskärningsspillet med 

förutsättningarna som finns på Textilhögskolan? 

 

Hur har fiberlängden förändrats hos de återvunna fibrerna, som genomgått fler 

produktion- och processteg, i jämförelse med de jungfruliga? 
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1.11. Avgränsningar 

Projektet avgränsades till mekanisk återvinning av fibrer och inget försök till att 

separera fibrer av merinoull och polyamid 6.6 gjordes. Projektet har därför inte 

behandlat kemisk och termisk återvinning av material. 

 

Tillskärningsspill och jungfruliga fibrer som användes i projektet tillhandahölls av 

Woolpower® och antogs ursprungligen vara lika långa. Då tillskärningsspillet 

endast innehöll merinoull och polyamid 6.6 ledde detta till en naturlig 

avgränsning till att endast dessa fibrer behandlades. Projektet har således inte 

undersökt spinnbarheten hos andra material. Textilupprivningsprocessen ägde rum 

på Swerea IVF och garntillverkningen samt övriga testmetoder ägde rum i 

Textilhögskolans lokaler och befintliga maskiner, där endast 

ringspinningsutrustning fanns att tillgå.  

 

Fokus under projektet var att spinna ett garn likt Woolpower®s nuvarande garner, 

med avseende på garnnummer, snodd och styrka, som används i dagens 

produktion med så hög andel återvunnet material som möjligt.  
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2. Material och metod  

I nedan presenterade avsnitt anges de material som undersöktes och metoderna 

som användes i projektet. 

2.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie inom mekanisk bearbetning och återvinning, ull, polyamid 6.6 

samt bland annat textilt avfall genomfördes i projektets början. Databaser som 

användes var Primo, Scopus och Web of Science. Projekt och rapporter 

granskades samt litteratur från biblioteket på Högskolan i Borås studerades. 

2.2. Jungfruliga fiber 

Jungfruliga fibrer införskaffades genom Woolpower® från deras leverantör i 

Sydamerika och skickades till Textilhögskolan. 

 

Fibrerna var av en blandning av 80 % merinoull och 20 % polyamid 6.6, se bilaga 

I, och har genomgått en infärgning och en kamning. Vanligtvis kammas 

Woolpower®s fibrer 15 gånger för att fibrerna noggrant ska fördelas inför 

efterkommande process2. Materialet levererades som en lös sliver som med lätthet 

kunde dras isär, se figur 10. 

 

 
Figur 10. Sliver av jungfruliga fibrer. 

                                                 
2
 Ulrika Rogeman, Produktchef på Woolpower®, e-post 18 april 2017. 
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2.3. Tillskärningsspill 

Tillskärningsspillet var ursprungligen som en frottévara, se figur 11. Garnet i 

varan bestod av 70% superwash-behandlad merinoull och 30% polyamid 6.6. 

Garnet har ett snoddtal på 350 snodd/m och har garnnummer Nm 14/1 (71.43 tex), 

se bilaga II. 

 

 
Figur 11. Trikå i frottébindning. 

 

Tillskärningsspillet från Woolpower skickades till Swerea IVF för att klippas och 

rivas upp av Louise Holgersson3. Materialet matades initialt igenom en 

klippmaskin, NSX-QD350, där det klipptes ner i mindre bitar på cirka 5 cm 

gånger 5 cm. Det klippta materialet fördes in i en textilupprivningsmaskin, NSX-

FS1040, som satt ihop med återvinningsmaskinen NSX-QT310, där materialet 

bearbetades till fiberform.  

 

Ovan nämnda processer resulterade i en massa av fibrer som skickades till 

Textilhögskolan. Figur 12 visar delar av floret och de trådar som inte öppnats upp 

i de mekaniska processerna. 

 

                                                 
3
 Louise Holgersson Forskare på Swerea IVF, samtal Mölndal 5 april 2017. 
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Figur 12. Upprivna fiber med rester av garn. 

2.4. Bestämning av fiberlängdsfördelning 

Mätning av fiberlängdsfördelning av tillskärningsspillets flor samt de jungfruliga 

fibrerna gjordes enligt standard SS-ISO 6989:2004 Textilfibrer – Bestämning av 

längd och stapelfibrers längdfördelning (genom mätning av enskilda fibrer) (SIS 

2004). Med hjälp av två snedställda pincetter, linjal markerad med millimeter och 

vaselin mättes 500 fibrer ur den återvunna fibermassan respektive de jungfruliga 

fibrerna på ett bord i Textilhögskolans garnlaboratorium. Ett tunt skikt vaselin 

ströks ut direkt på bordet för att fästa fibrerna på. Men hjälp av pincetterna rätades 

fibrerna ut och möjliggjorde mätningen. Resultatet av mätningen presenteras i 

figur 13 och 14 under kapitlet Resultat. 

2.5. Garnspinning 

Garnspinningsprocesserna inleddes med en noggrann rensning av oöppnade 

garnrester som kunde hittas bland de återvunna fibrerna och vägdes till önskad 

mängd. Sex batcher av olika fraktioner återvunna och jungfruliga fibrer, se tabell 

1, fördelades jämnt på inmatningsbordet i kardmaskinen “Felt Carder” Code 337A 

Mesdan-Lab. Samtliga fraktioner, förutom prov 5, kardades till ett fint och jämnt 

flor som därefter rullades till en sliver. Prov 5 kardades inte då de jungfruliga 

fibrerna levererades från leverantören som ett förgarn där fibrerna redan låg 

parallellt fördelade och därmed endast behövde  genomgå en sträckning. Fibrerna 

vägdes före och efter kardning för att observera eventuell viktskillnad.  

 

Det sista garnet som togs fram, garn nummer 5, sträcktes en gång, viktes dubbelt 

och sträcktes igen innan det slutligen ringspanns. 
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Tabell 1. Fiberblandningar inför kardning, sträckning och ringspinning. 

Provnummer 1 2 2.2 3 4 5* 

Fraktion jungfruliga 

fibrer [%] 

100 90 

 

90 80 70 100 

Fraktion återvunna 

fibrer [%] 

0 10 10 20 30 0 

Total vikt [g] 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 

Kardning [ggr] 2 2 2 2 2 - 

Sträckning 3,57 [ggr] 1 1 1 1 1 2 

*Sliver ej kardad 

 

När en sliver hade producerats lyftes den varsamt över till sträckmaskinen “Mini 

Stirolab” Code 3371 Mesdan-Lab. Slivern matades igenom maskinen en gång 

med en sträckning på 3,57, vilket innebär att slivern blir 3.57 gånger så lång.  

 

För att slutligen spinna garnet användes ringspinningsmaskinen “Ring Lab” Code 

3108A Mesdan-Lab. Med hjälp av roterande valsar med anpassat avstånd matades 

slivern fram ovanifrån för att spinnas upp på en bobbin. Inställningarna på 

maskinen visas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Grundinställningar ringspinning. 

Prel. draft 1,7 

Twist 340 

Total draft 12,5 

RPM ~5450 

 

2.6. Dragprovning av enkelgarn 

För bestämning av garnets brottkraft och brottförlängning användes standarden 

ISO 2062:2009 Textil - Garn från förpackningar - Bestämning av brottkraft och 

brottförlängning hos enkelgarn med konstant töjningshastighetsprovare (metod 

A) (SIS 2009). Garnerna testades i dragprovningmaskinen Tensolab 2512 från 

Mesdan. Tensolab 2512 var utrustad med två klämmor med anpassningsbart 

avstånd som förslöts med tryckluft, där inspänningslängden var 250 mm. Fem 
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omgångar á 20 m hasplades och vägdes, därefter togs tre prover från varje 20 

meters omgång slumpmässigt och dragprovades, vilket gav 15 provkroppar per 

garn. Samtliga garner spunna i projekter dragprovades, samt det referensgarn som 

tillhandahölls av Woolpower®. Dragprovningen skedde med en hastighet på 250 

mm/min. 

 

För att jämnföra garnernas kvalitet används ekvation 1 som presenterades under 

avsnittet 1.7.4. Karaktärisering av garn.  

2.7. Statistisk analys 

Fiberlängdsfördelningarna jämfördes statistiskt med en envägs-ANOVA. För att 

statistiskt möjliggöra en jämförelse mellan garnen med avseende på styrka och 

tenacitet på de spunna garnen och referensgarnet skapades variansanalyser och 

Tukey-jämförelser. Variansanalyser visar om det finns signifikanta skillnader 

mellan några av grupperna, men specificerar inte mellan vilka specifika garn. I 

variansanalyserna användes ett konfidensintervall på 95 %. Tukey-jämförelserna 

visade mellan vilka garn som uppvisar statistisk signifikant skillnad.  

 

Följande hypoteser formulerades för fiberlängdsfördelningen; 

H₀ : Inga signifikanta skillnader mellan fiberlängdsfördelningarnas medelvärden 

har uppmätts. 

H₁ : Signifikanta skillnader mellan fiberlängdsfördelningarnas medelvärden har 

uppmätts. 

 

För mätvärden på garnets styrka; 

H₀ : Inga signifikanta skillnader mellan samtliga garners styrka har uppmätts. 

H₁ : Minst ett garn har en styrka som skiljer sig från de övriga garnen. 

 

För mätvärden på garnets tenacitet; 

H₀ : Inga signifikanta skillnader mellan samtliga garners tenacitet har uppmätts. 

H₁ : Minst ett garn har en tenacitet som skiljer sig från de övriga garnen. 
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3. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från fiberlängdsfördelningarna, 

garnspinningen, samt de tester och analyser som genomfördes under projektet.  

3.1. Fiberlängdsfördelning 

I nedanstående figurer 13 och 14, redovisas resultatet från de mätningar av de 

fiberlängdsfördelningar som genomfördes under projektet.  

3.1.1. Jungfruliga fiber 

Figur 13 nedan visar resultatet från fiberlängdsfördelning på jungfruliga fibrer. Se 

frekvenstabell i bilaga III. Den längsta uppmätta längd var 309 mm respektive den 

kortaste uppmätta längd var 26 mm. Fiberlängdsfördelningens medelvärde var 98 

mm.  

 

 
Figur 13. Fiberlängdsfördelning - Jungfruliga fibrer. 

3.1.2. Återvunna fiber 

Figur 14 nedan visar resultatet från fiberlängdsfördelning av återvunna fibrer. Se 

frekvenstabell i bilaga IV. Den längsta uppmätta längd var 112 mm respektive den 

kortaste uppmätta längd var 1 mm. Fiberlängdsfördelningens medelvärde var 17 

mm.  
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Figur 14. Fiberlängdsfördelning - Återvunna fibrer. 

3.2. Garnspinning 

I tabell 3 nedan visas de garn som ringspanns. Sex garner togs fram i 

Textilhögskolans garnlaboratorium och spanns med så lika värden som kunde 

uppnås som det grå referensgarnet.  

 

Tabell 3. Garnspinningens resultat. 

Provnummer 1 2 2.2 3 4 5 

Fiberfraktion* [%] 0 10 10 20 30 0 

Fiberförlust [g] 3,2 6,2 2,6 3,6 4,3 - 

Snoddtal [snodd/m] 340 340 340 340 460** 340 

Linjär densitet 

medelvärde [tex]  

68,79  50,83  69,72 70,23 73,42 69,36 

*Andelen återvunna fibrer, **För att möjliggöra spinningen höjdes snoddtalet 
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3.3. Dragprovning av enkelgarn 

I tabell 4 nedan redovisas resultatet av dragprovning, samt den kvalitetsberäkning 

som gjordes enligt ekvation 1 med resultaten från dragprovningen. 

 

Tabell 4. Resultat av dragprovning utförd på samtliga spunna garn samt 

referensgarnet som tillhandahölls från Woolpower®.  

Provnummer 1 2 2.2 3 4 5 Ref 1  

Linjär densitet 

[tex] 

68,79 

±8,68 

50,83 

±11,14 

69,72 

±1,99 

70,23 

±7,39 

73,42 

±12,35 

69,36 

±3,24 

68,42 

±1,02 

Brottkraft [cN] 303.20 

±160,2

6 

165,40 

±129,2

2 

144,47 

±139,0

2 

328,80 

±223,7

8 

413,47 

±192,5

8 

398,13 

±79,08 

520,60 

±59,63 

Brottförlängning 

[%] 

15.55 

±9,04 

11,06 

±8,06 

5,46 

±5,46 

16,11 

±9,76 

26,35 

±8,00 

18,37 

±6,33 

23,73 

±4,68 

Tenacitet 

[cN/tex] 

4,41 

±2,33 

3,25 

±2,54 

2,07 

±1,99 

4,68 

±3,19 

5,63 

±2,62 

5,74 

±1,14 

7,29 

±0,83 

Garnkvalitet 544 164 151 717 882 2203 12071 

3.4. Statistisk analys 

Nedan redovisas resultaten av de statistiska analyser som genomfördes under 

projektets gång. 

3.4.1. Fiberlängdsfördelning 

En statistisk signifikant skillnad mellan fiberlängdfördelningarna uppmättes då F 

= 2354.522 är betydligt större än F crit = 2,851. Detta ledde till att H₀  

förkastades, se bilaga V, och medelvärdena från fiberlängdsfördelningarna ansågs 

vara olika.  

3.4.2. Garnets styrka 

Envägs-ANOVAn för garnets styrka påvisade signifikanta skillnader mellan minst 

två garn då H₀  förkastades, se bilaga VI. En Tukey-jämförelse genomfördes för 

att undersöka mellan vilka garn som skillnaderna var statistiskt signifikanta. 

Resultaten visas i tabell 5. I tabellen har samtliga jämförelser med garn nummer 4 

är uteslutits, då snoddtalet höjdes under garnspinningen. Även jämförelser mellan 

garn nummer 2, 2.2 och 3 har uteslutits. En fullständig tabell på samtliga 
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jämförelser mellan alla garner spunna i projektet samt referensgarn erhålles i 

bilaga VI. 

 

Tabell 5. Tukey-jämförelser mellan garner för att statistiskt undersöka vilka garn 

som har signifikanta skillnader i uppmätt styrka. 

Jämförelse Resultat 

Test 1 & Test 2 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 2.2 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 3 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 5 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 2 & Test 5 Signifikant skillnad  

Test 2 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 2.2 & Test 5 Signifikant skillnad  

Test 2.2 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 3 & Test 5 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 5 & REF 1 Ingen signifikant skillnad 

 

Vid jämförelse med referensgarnet var det inget garn innehållande återvunna 

fibrer som nådde upp till samma statistiska styrka, endast garn nummer 5 (100 % 

jungfruligt material) ansågs ha samma statistiska styrka. Vid jämförelse med garn 

nummer 5, som inte kardades, klarade endast ett garn innehållande återvunna 

fibrer jämförelsen, garn nummer 3 som innehöll 20 % återvunnet material. 
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3.4.3. Garnets tenacitet 

Då variansanalysen för tenacitet, se bilaga VII, påvisade signifikanta skillnader 

mellan minst två garn genomfördes en Tukey-jämförelse för att visa mellan vilka 

garn som skillnaderna var statistiskt signifikanta. Resultaten visas i tabell 6. I 

tabellen har samtliga jämförelser med garn nummer 4 är uteslutits, då snoddtalet 

höjdes under garnspinningen. Även jämförelser mellan garn nummer 2, 2.2 och 3 

har uteslutits. En fullständig tabell på samtliga jämförelser mellan alla garner 

spunna i projektet samt referensgarn erhålles i bilaga VII. 

 

Tabell 6. Tukey-jämförelser mellan garner för att statistiskt undersöka vilka garn 

som har signifikanta skillnader i uppmätt tenacitet. 

Jämförelse Resultat 

Test 1 & Test 2 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 2.2 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 3 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 5 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 2 & Test 5 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 2.2 & Test 5 Signifikant skillnad  

Test 2.2 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 3 & Test 5 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & REF 1 Signifikant skillnad  

Test 5 & REF 1 Ingen signifikant skillnad 
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Jämfört med referensgarnet så var det inget garn innehållande återvunna fibrer 

som statistiskt når upp till samma tenacitet som referensgarnet. Likt Tukey-

jämförelsen för garnets styrka så var det endast garn 5 som uppnådde samma 

statistiska tenacitet som referensgarnet. Vid jämförelse med garn nummer 5, 

endast innehållande jungfruliga fibrer, klarade både garn nummer 2 och 3, 

innehållande återvunna fibrer, den statistiska jämförelsen. 
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4. Diskussion 

Resultatet av en ökande världsbefolkning samt ökad levnadsstandard (Wang 

2006) är att mer textil behöver produceras (Östlund et al. 2015), vilket i sin tur 

påverkar miljön i form av miljöbelastningar som kemikalieutsläpp och 

vattenanvändning. Genom hela produktionskedjan av textila produkter i allmänhet 

påverkas miljön negativt i olika aspekter och processteg (Miljönytta u.å) samt att 

spillmaterial från produktion ökar och behöver hanteras. Problemet i dagsläget är 

att återvinningsprocesserna inte är tillräckligt utvecklade, till exempel så förefaller 

sig textilupprivningsprocessen på Swerea IVF inte lämpad för tillskärningsspillet 

av merinoull och polyamid 6.6 som användes i detta projekt. Som resultaten av 

mätningarna av fiberlängdsfördelningen visar har en markant minskning av 

fiberlängden inträffat. Då de återvunna och jungfruliga materialet innehöll olika 

stora delar av merinoull och polyamid 6.6 antogs i projektet att de återvunna 

fibrerna hade en längd i likhet med de jungfruliga materialets längd inför 

processerna. Minskningen tros bero på att materialet har genomgått olika 

processteg under produktion, men troligtvis tagit störst skada vid 

textilupprivningen under återvinningsprocessen. Det är i linje med vad andra 

studier, till exempel artikeln “Wool-fibre microdamage caused by opening 

processes part I: Sliver opening” (Gharehaghaji & Johnson 1993), har påvisat. En 

skonsammare upprivning och bearbetning för att omvandla materialet till 

fiberform är essentiellt för att minska fiberlängdsförlusten och bevara de 

återvunna fibrernas kvalitet. Det tillskärningsspill som Woolpower® tillhandahöll 

bör bearbetas till fiberform på andra sätt. Idéer om hur det kan gå till finns som 

förslag vidare under Kapitel 6. Förslag till vidare arbete. 

 

Det återvunna materialet som tillhandahölls hade inte fullständigt återgått till 

fiberform utan många delar av spunnet garn fanns fortfarande kvar i fiberfloret. 

En noggrann rensning gjordes innan materialet påbörjade garnspinning- 

processerna, men på grund av den mänskliga faktorn kan bitar av garn ändå 

kommit med i blandningen som fördes in i kardmaskinen. De små bitar av trådar 

som mot förmodan kan ha kommit med i kardningen har troligtvis en viss 

påverkan på det slutgiltliga resultatet, men är antagningsvis liten då det rör sig om 

så små mängder. 

 

Som tidigare nämnts i rapportens inledning binder delar av de kortaste fibrerna 

inte in med resten av materialet under de förberedande processerna inför 

garnspinning. Det sker vid processer som kardning och sträckning, vilket 

materialets vikt indikerar efter maskinanvändning. Det borde i projektet medföra 

en ökning av medellängden i fiberlängdsfördelningen, samtidigt som det 

noterades att de fiberrester som fanns kvar i maskinen även var en stor del 

jungfruligt material. Det var därför svårt att konstatera hur stor andel av 
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jungfruligt respektive återvunnet som bidrog till en viktminskning, men upplevdes 

vara av liknande fördelning fibrer som matats in i maskinen. Viktminskning har 

observerats på samtliga batcher, men en markant viktminskning har observerats 

det garn med 10 % inblandning av återvunna fibrer och är troligtvis det som 

orsakat garnets låga värden för dragstyrkan och kvalitetsindex. För att få ett 

starkare garn skulle snoddtalet ökats, då den linjära densiteten som uppmättes för 

provet var lägre än de övriga provernas. En ny batch, prov nummer 2.2, med 

samma fraktion som prov nummer 2 kardades för höja den linjära densiteten och 

förväntades ge bättre värden på dragstyrka och kvalitetsindex. 

 

Enligt studier skall spinning av mekaniskt bearbetad ull vara möjlig med en 

uppblandning med jungfruliga fiber på cirka 5-30% (Henry et al. 2015). Då de 

återvunna fibrerna i detta projekt hade en kort genomsnittlig fiberlängd i 

jämförelse med de jungfruliga, ansågs denna studie som motiverande för projektet 

att kunna tillsätta en högre andel återvunna fibrer. De jungfruliga fibrerna med 

dess långa fiberlängd ansågs vara exemplariska för garnspinning med liknande 

snoddtal och tjocklek som referensgarnet, då de kortare återvunna fibrerna 

antagningsvis skulle bundits in av de jungfruliga fibrerna. Dock blev så inte fallet 

utan de kortare återvunna fibrerna stack ut och låg i kluster längs hela garnets 

längd. Detta beror troligen på att de korta fibrerna inte sträcktes då maskinerna var 

anpassade efter de jungfruliga fibrernas längd. 

 

De jungfruliga fibrerna var relativt långa vilket försvårade garnspinnings-

processen. Kardmaskinen fungerade tillfredsställande på de långa fibrerna, dock 

kan fiberrester från tidigare kardningar med andra material ha förorenat 

fiberfloret. Troligen ger inte detta  någon påverkan på projektets resultat då det rör 

sig om en mindre mängd. Sträcknings- och ringspinningsmaskinerna behövde 

justeras då maskinerna som användes på Textilhögskolan var anpassade för 

bomullsfibrer, en betydligt kortare stapelfiber än den jungfruliga blandning som 

tillhandahölls. För att anpassas till fiberlängden krävdes det därför en del 

justeringar av valsar och andra parametrar för att materialet skulle kunna sträckas 

och spinnas utan större problem. 

 

Garnframställningen med de långa jungfruliga fibrerna kan mer fördelaktigt 

möjliggöras på en maskin bättre anpassad för långa fibrer. Uppblandning med de 

kortare återvunna fibrerna skulle möjligtvis bli bättre, men fortfarande ge ett garn 

med mer hårigt utseende som har lättare till pilling, då de kortare återvunna 

fibrerna sticker ut och inte binder in tillräckligt med hjälp av snodden på garnet. 

Det behöver dock inte innebära ett negativt resultat, då hårighet ökar isolationen i 

garnet och då kan användas till en annan produkt. Detta beror på att de jungfruliga 

respektive återvunna fibrerna inte är kompatibla med varandra på grund av för 
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stora differens på fiberlängden, vilket medför svårigheter att använda maskiner 

anpassade till de båda fibrernas längd samtidigt.  

 

Vid längre fiberlängd på de återvunna fibrerna är det troligt att det skulle gå att 

spinna ett garn med 100 % tillskärningsspill. Ett sådant garn skulle vara av högsta 

intresse att genomföra kvalitetstester på, exempelvis dragprovning och 

Martindale-tester för pilling och nötning, för att utreda om det är möjligt att göra 

någon form av trikå eller väv med tillräckligt goda egenskaper för industriellt eller 

personligt bruk. 

 

För att jämföra de spunna garnerna med referernsgarnet dragprovades samtliga 

garner och beräknades enligt ekvation 1 för att få fram ett kvalitetsindex. Av 

samtliga spunna garn i detta projektet hade garn nummer 5, som inte kardades 

utan sträcktes direkt, bäst resultat. Av de garner med inblandning av återvunna 

fibrer hade garn nummer 3, med 80 % jungfruliga fibrer, bäst resultat då garn 

nummer 4 bortses från då snoddtalet fick höjas för att möjliggöra spinningen. 

Garn nummer 5 respektive garn nummer 3 hade kvalitetsindex 2203 samt 717. I 

jämförelse med referensgarn 1, med kvalitetsindex 12071, är de dock stor skillnad 

och ingen liknande kvalitet kunde uppnås i projektet. Garn nummer 2 skiljer sig 

från de övriga proverna och påvisar ett sämre resultat från både dragprovningen 

samt beräkningarna av kvalitetsindex. Anledningen tros bero på att en större del 

av fibrerna föll ut vid kardning vilket syntes på vikten efter processen. Batchen 

blev därför lättare än de övriga, vilket medförde att garnets linjära densitet blev 

cirka 20 enheter lägre då övriga parametrar hölls på samma nivå. Garnet skulle då 

behöva ett högre snoddtal för att ge ett tillfredsställande resultat i dragprovningen 

och ett högre kvalitetsindex. 

 

För att kontrollera resultatet gjordes en ny batch med samma fraktion som prov 

nummer 2, vilken fick namnet prov 2.2. Den linjära densiteten höjdes från 50,83 

till 69,72 tex, men provet påvisade något förvånande sämre resultat efter 

dragprovning och beräkning av kvalitetsindex. Tenacitetens medelvärde efter 

dragprovning gick från 3,25 till 2,07 cN/tex och kvalitetsindex från 164 till 151. 

Detta kan bero på att fiberrester i kardmaskinen hade större påverkan än vad som 

tidigare antagits eller hanteringen av ringspinningsmaskinen. En annan idé om vad 

som kan påverkat resultat är att alla garner en eller flera gånger brast under 

ringspinningen, vilket innebar att garnerna hade någon eller några 

fästningspunkter som var ojämna. Då provkropparna valdes slumpmässigt vid 

dragprovningen kan det innebära att garn 2.2 haft fler ojämnheter vid dragtesterna 

och kan vara en anledning till sämre resultat. För att säkerhetställa resultatet, att 

10 % inblandning av återvunna fibrer, skulle bli svagast i jämförelse med de 

övriga krävs fler omgångar med spinning av denna blandning. För att säkerställa 

hela projektets resultat skulle fler replikationer av varje garn spinnas.  
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Den statistiska analysen genomfördes på fiberlängdsfördelningarna för att 

bekräfta den redan uppenbara minskning av fiberlängd som de återvunna fibrerna 

hade erhållit. Med ett värde F på över 2000 i jämförelse med F krit = 3,851 kunde 

H₀  förkastas. Med även ett P-värde på 7.7E-265 bekräftades att det var en 

signifikant skillnad mellan de jungfruliga fibrernas längd och de återvunna 

fibrernas längd. Procentuellt minskade fibrernas längd med över 82 %. 

 

För att avgöra om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

referensgarnet och de spunna garnet gjordes inledningsvis variansanalyser. Då 

variansanalyserna för styrka och tenacitet påvisade signifikanta skillnader där 

minst ett garn var skiljt från mängden genomfördes Tukey-jämförelser för att 

kontrollera om något garn hade uppnått samma värden som referensgarnet. Endast 

garn nummer 5, som inte innehöll några återvunna fibrer, uppvisade liknande 

styrka och tenacitet som referensgarnet. Detta leder till att inga garner 

innehållande återvunna fibrer lyckades att spinnas utan att minska garnets 

mekaniska egenskaper. Troligtvis skulle liknade styrka kunnat uppnås om 

snoddtalet hade höjts, men detta hade medfört att garnet inte hade kunnat 

återinföras tillbaka in i produktionen av samma produkt. Däremot kan garnet med 

fördel användas till andra produkter, vilket innebär ett tillvaratagande av 

spillmaterial och att en mindre andel jungfruligt material behöver användas vilket 

skulle gynna miljön.  

 

Garnerna jämfördes även med garn nummer 5, som inte hade kardats. Dessa 

jämförelser visade att garn nummer 1 och 3 hade liknande styrka medans garn 

nummer 1, 3 samt 2 hade liknande tenacitet. Dock så innehöll garn nummer 1 100 

% kardade jungfruliga fibrer. Att fler garner blir godkända i denna jämförelsen 

berodde troligen på att garn nummer 5 också tillverkades i samma maskin med 

samma inställningar. Då de garner spanns på Textilhögskolan i en småskalig 

maskin, anpassad för testning samt provframställning, och referensgarnet troligen 

har spunnits i en storskalig maskin med vana operatörer kan detta ha påverkat 

projektets resultat. 

 

På grund av långa avstånd till leverantör och tidsbrist har blandningen mellan 

merinoull och polyamid 6.6 på återvunnet material och jungfruligt material varit 

olika. Om kommunikation varit tydligare i projektets initiala fas skulle detta 

kunnat undvikas. Vid optimala förutsättningar skulle blandningarna varit 

densamma, materialen skulle kommit från samma merinofår och varit klippta vid 

samma tidpunkt. Detta har försvårat analysen av resultaten vilket medförde att 

resultaten har varit svåra att bedöma och jämföra. 
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Överföring av farliga eller oönskade ämnen är som tidigare nämnt ett problem vid 

mekanisk återvinning (Östlund et al. 2015). För att mekanisk återvinning ska bli 

mer hållbar i framtiden behöver kunskapen ökas genom alla led i den textila 

värdekedjan. Vid god transparens från de producerande företagen skulle 

förhoppningsvis färre kemikalier användas vid framställning av textilier och det 

skulle bli lättare att urskilja material som är godkända för mekanisk återvinning 

och vilka som borde gå till energiutvinning, där de oönskade ämnena bryts ned 

och inte överförs till den nya produkten.  
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5. Slutsats 

Hur hög grad av jungfruliga fibrer krävs för att tillsammans med återvunna fibrer 

spinna nytt garn med garnnummer Nm 14/1 (71.43 tex) och utan statistisk 

signifikant minskning av garnets mekaniska styrka jämfört med referensgarnet 

tillhandhållet av Woolpower®? 

 

En statistisk signifikant minskning av styrkan på samtliga spunna garn, 

innehållande återvunna fibrer, har i detta projekt uppmätts. En rättvis jämnförelse 

med referensgarnet kunde därför inte ske. Av de garnerna som spanns med 

återvunna fibrer så hade garn nummer 3, innehållande 20% tillskärningsspill, 

högst styrka. Uppmätta värden var en genomsnittlig brottkraft på 328,8 cN, en 

genomsnittlig elongation på 16,11 % och en tenacitet på 4,68 cN/tex. Spunnet 

garn innehållande 100% jungfruliga fibrer, provnummer 5, var det enda garnet 

som inte hade en signifikant minskad styrka i jämförelse med referensgarnet. 

 

Vad är bästa möjliga sätt för att återvinna det upprivna tillskärningsspillet med 

förutsättningarna som finns på Textilhögskolan? 

 

De återvunna fibrerna var för korta för att spinnas till ett garn med 

tillfredsställande kvalitet på de maskiner som fanns att tillgå på Textilhögskolan. 

Detta innebar att det var essentiellt för  tillskärningsspillet att blandas upp med 

jungfruliga fibrer för att möjliggöra spinning och därmed återvinning. 

 

Hur har fiberlängden förändrats hos de återvunna fibrerna, som genomgått fler 

produktion- och processteg, i jämförelse med de jungfruliga? 

 

En tydlig förändring på de återvunna fibrerna observerades när de genomgått 

produktion- och processteg i jämförelse med de jungfruliga fibrerna. Utifrån 

variansanalysen av fiberlängdsfördelningarna gick det att tydligt avgöra att en 

statistisk signifikant minskning av medellängden på fibrerna uppstått. Från de 

jungfruliga fibrernas medellängd på 98 mm till de återvunna fibrernas medellängd 

på 17 mm hade en procentuell minskning på strax över 82% inträffat.  
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6. Förslag till vidare arbete 

För att bevara fiberlängden på de återvunna fibrerna måste materialet rivas upp på 

ett annat sätt än vad som skett i detta projekt. Ett arbetssätt kan möjligtvis vara att 

repa upp trikån och därefter mekaniskt bearbeta garnet för att öppna upp det. 

Detta skulle troligtvis leda till en längre fiberlängd och större fraktion av 

återvunna fibrer i tillverkning av nytt garn i jämförelse med den fraktion som var 

möjlig i detta projekt.  

 

Ett annat sätt att få in en större fraktion återvunna fibrer finns en idé gällande 

ringspinning. En vidareutveckling av garnframställning för blandning av fibrer 

med olika fiberlängd vore att mata in de korta fibrerna parallellt med de långa, 

förslagsvis med två olika förgarn kopplade till två typer av system som möts när 

fibrerna snoddas ihop. Detta medför att maskinen både kan mata in kontrollerat 

antal fibrer anpassat efter fiberlängd. 

 

Något som inte genomfördes i detta projektet var tester för nötning och pilling, 

vilka är av högt intresse för att kontrollera garnets kvalitet. För detta krävs att 

provbitar stickas upp i önskat garn för att genomföra tester på en Martindale-

maskin.   
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Figur- och tabellförteckning 

Figur 1. Avfallshierarkin. 

Figur 2. Textilupprivens nålvalsar i genomskärning. 

Figur 3. Rundade respektive sågtandsformade blads påverkan på fiber. 

Figur 4. Textilhögskolans fiberöppningsmaskin. 

Figur 5. Kardning i “Felt Carder” Code 337A. 

Figur 6. Sträckning av sliver i “Mini Stirolab” Code 3371. 

Figur 7. Ringspinningsmaskinen “Ring Lab” Code 3108A. 

Figur 8. Ringspinningsmaskinens sträckningsvalsar. 

Figur 9. Garnguide, löpare, ring samt bobbin. 

Figur 10. Sliver av jungfruliga fibrer. 

Figur 11. Trikå i frottébindning. 

Figur 12. Upprivna fiber med rester av garn. 

Figur 13. Fiberlängdsfördelning - Jungfruliga fibrer. 

Figur 14. Fiberlängdsfördelning - Återvunna fibrer. 

 

Tabell 1. Fiberblandningar inför kardning, sträckning och ringspinning. 

Tabell 2. Grundinställningar ringspinning. 

Tabell 3. Garnspinningens resultat. 

Tabell 4. Resultat av dragprovning utförd på samtliga spunna garn samt  

referensgarnet som tillhandahölls från Woolpower®. 

Tabell 5. Tukey-jämförelser mellan garner för att statistiskt undersöka vilka garn 

som har signifikanta skillnader i uppmätt styrka. 

Tabell 6. Tukey-jämförelser mellan garner för att statistiskt undersöka vilka garn 

som har signifikanta skillnader i uppmätt tenacitet. 
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Bilaga I - Materialspecifikation  
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Bilaga II - Materialspecifikation referensgarn 

1 
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Bilaga III - Frekvenstabell jungfruliga fibrer 

Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens 

1mm   60mm 4 119mm 8 

2mm   61mm 5 120mm 3 

3mm    62mm 5 121mm 9 

4mm   63mm   122mm 4 

5mm   64mm 1 123mm 2 

6mm   65mm 7 124mm 4 

7mm   66mm 1 125mm 5 

8mm   67mm 7 126mm 2 

9mm   68mm 3 127mm 3 

10mm   69mm 5 128mm 5 

11mm   70mm 8 129mm 5 

12mm   71mm 6 130mm 4 

13mm   72mm 12 131mm 2 

14mm   73mm 2 132mm 3 

15mm   74mm 5 133mm   

16mm   75mm 8 134mm 5 
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17mm   76mm 4 135mm 7 

18mm   77mm 7 136mm 4 

19mm   78mm 13 137mm 2 

20mm   79mm 4 138mm 3 

21mm   80mm 8 139mm 4 

22mm   81mm 7 140mm 5 

23mm   82mm 7 141mm 1 

24mm   83mm 5 142mm 5 

25mm   84mm 4 143mm 2 

26mm 3 85mm 13 144mm 4 

27mm   86mm 6 145mm 3 

28mm 1 87mm 6 146mm 6 

29mm   88mm 3 147mm 4 

30mm 1 89mm 5 148mm 2 

31mm 1 90mm 9 149mm 1 

32mm 1 91mm 3 150mm 4 

33mm 1 92mm 4 151mm 2 

34mm   93mm 6 152mm 1 
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35mm 2 94mm 5 153mm   

36mm   95mm 16 154mm   

37mm 1 96mm 5 155mm   

38mm   97mm 3 156mm 2 

39mm 1 98mm 5 157mm 1 

40mm 1 99mm 7 158mm 1 

41mm 1 100mm 5 159mm 1 

42mm   101mm 4 160mm 1 

43mm 1 102mm 2 161mm   

44mm 3 103mm 2 162mm 1 

45mm 3 104mm 6 163mm   

46mm   105mm 5 164mm   

47mm 1 106mm   165mm 1 

48mm 1 107mm 8 166mm   

49mm 1 108mm 3 167mm 1 

50mm 5 109mm 3 168mm   

51mm   110mm 6 169mm   

52mm   111mm 4 172mm 1 
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53mm 4 112mm 4 178mm 1 

54mm 3 113mm 3 196mm 1 

55mm 3 114mm 7 228mm 1 

56mm 4 115mm 5 278mm 1 

57mm 4 116mm 3 309mm 1 

58mm 2 117mm 6 Totalt 500 

59mm   118mm 2   
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Bilaga IV - Frekvenstabell återvunna fibrer 

Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens 

1mm 16 34mm 2 67mm  

2mm 18 35mm 7 68mm 1 

3mm  18 36mm  69mm  

4mm 32 37mm 1 70mm 1 

5mm 26 38mm 1 71mm  

6mm 16 39mm 4 72mm 1 

7mm 21 40mm 4 73mm  

8mm 26 41mm  74mm 3 

9mm 21 42mm 4 75mm 1 

10mm 28 43mm 4 76mm  

11mm 17 44mm  77mm 1 

12mm 26 45mm 5 78mm  

13mm 15 46mm 1 79mm 1 

14mm 14 47mm 3 80mm  

15mm 19 48mm 2 81mm 1 

16mm 12 49mm 1 82mm  
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17mm 7 50mm 3 83mm  

18mm 5 51mm 2 84mm  

19mm 10 52mm  85mm  

20mm 12 53mm  86mm  

21mm 5 54mm 4 87mm  

22mm 10 55mm 1 88mm  

23mm 6 56mm  89mm  

24mm 6 57mm  90mm  

25mm 7 58mm  91mm  

26mm 6 59mm 1 92mm  

27mm 6 60mm  93mm  

28mm 6 61mm 1 94mm 1 

29mm 8 62mm  95mm  

30mm 4 63mm  96mm  

31mm 6 64mm 1 97mm  

32mm 4 65mm  112mm 1 

33mm 2 66mm 1 Totalt  500 
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Bilaga V - Statistisk analys fiberlängds- 

fördelning 

Sammanfattning 

Grupper Antal Summa Medel Varians 

Jungfruliga fiber  500 49081 98.162 1122.737 

Återvunna fiber  500 8632 17.264 267.0324 

 

ANOVA 

Ursprungsvariation Kvs fg Mkv F P-värde F krit 

Mellan grupper 1636122 1 1636122 2354.522 7.7E-265 3.851 

Inom grupper 693495 998 694.8848    

Totalt 2329617 999         

 

  



48 

 

Bilaga VI - Statistisk analys styrka  

Sammanfattning 

Grupper Antal Summa Medel Varians 

Test 1 15 4548 303.20 25682.17 

Test 2 15 2481 165.40 16697.97 

Test 2.2 15 2172 144.80 11164.31 

Test 3 15 4932 328.80 50078.17 

Test 4 15 6202 413.47 37087.27 

Test 5  15 5972 398.13 6699.84 

REF 1 15 7809 520.60 3555.40 

 

ANOVA 

Ursprungsvariation Kvs fg Mkv F P-värde F krit 

Mellan gruppers 1648020

.362 

6 274670.060 12.736 1.391E-10 2.193 

Inom grupper 2113511

.867 

98 21566.448    

Totalt 3761532

.229 

104         
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Tukey-jämförelse styrka 

Q 4.277 Num fg 7 Den fg 98 

Jämförelse Abs. skillnad Kritisk 

gräns 

Resultat 

Test 1 & Test 2 137.800 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 2.2 158.400 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 3 25.600 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 4 110.267 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 5 94.933 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & REF 1 217.400 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2 & Test 2.2 20.600 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & Test 3 163.400 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2 & Test 4 248.067 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2 & Test 5 232.733 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2 & REF 1 355.200 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 3 184.000 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 4 268.667 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 5 253.333 162.175 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & REF 1 375.800 162.175 Signifikant skillnad 
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Test 3 & Test 4 84.667 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & Test 5 69.333 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & REF 1 191.800 162.175 Signifikant skillnad 

Test 4 & Test 5 15.333 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 4 & REF 1 107.133 162.175 Ingen signifikant skillnad 

Test 5 & REF 1 122.467 162.175 Ingen signifikant skillnad 
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Bilaga VII - Statistisk analys tenacitet 

Sammanfattning 

Grupper Antal Summa Medel Varians 

Test 1 15 66.11 4.41 5.43 

Test 2 15 48.81 3.25 6.46 

Test 2.2 15 44.91 2.99 4.77 

Test 3 15 70.22 4.68 10.15 

Test 4 15 84.47 5.63 6.88 

Test 5  15 86.11 5.74 1.39 

REF 1 15 109.33 7.29 0.70 

 

ANOVA 

Ursprungsvariation Kvs fg Mkv F P-värde F 

krit 

Mellan grupper 203.464 6 33.9 6.633 0.0000066 0.898 

Inom grupper 501.004 98 5.1    

Totalt 704.468 104         
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Tukey-jämförelse tenacitet 

Q 4.277 Num fg 7 Den fg 98 

Jämförelse Abs. skillnad Kritisk 

gräns 

Resultat 

Test 1 & Test 2 1.153 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 2.2 1.414 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 3 0.274 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 4 1.224 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & Test 5 1.333 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 1 & REF 1 2.881 2.497 Signifikant skillnad 

Test 2 & Test 2.2 0.260 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & Test 3 1.427 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & Test 4 2.377 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & Test 5 2.486 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 2 & REF 1 4.034 2.497 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 3 1.688 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 4 2.637 2.497 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & Test 5 2.747 2.497 Signifikant skillnad 

Test 2.2 & REF 1 4.294 2.497 Signifikant skillnad 
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Test 3 & Test 4 0.950 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & Test 5 1.059 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 3 & REF 1 2.607 2.497 Signifikant skillnad 

Test 4 & Test 5 0.109 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 4 & REF 1 1.657 2.497 Ingen signifikant skillnad 

Test 5 & REF 1 1.548 2.497 Ingen signifikant skillnad 

 


