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SAMMANFATTNING 
Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av 
möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera 
studier leder lägre DP till svagare fibrer. I denna rapport har DP hos bomullsfibrer 
från begagnade jeans undersökts före och efter mekanisk återvinning för att se om 
återvinningsprocessen eller graden av slitage på de ingående fibrerna har en 
påverkan på DP. Även möjligheten att spinna garn med de mekaniskt återvunna 
fibrerna utblandade med jungfruliga bomullsfibrer har undersökts för att se hur 
andelen återvunna fibrer och graden av slitage på dessa påverkar garnets styrka. 

Konsumentavfall i form av bomullsjeans, före och efter mekanisk återvin-
ning,  har lösts i  bis(etylendiamin)kopparhydroxidlösning (Cuen). Viskositeten 
har mätts och cellulosans polymerisationsgrad har beräknats. Eftersom fibrerna 
inte löstes upp helt var cellulosakoncentrationen i lösningarna okänd. Därför 
kunde inga klara slutsatser dras om huruvida den mekaniska återvinningen eller 
graden av slitage på det ingående materialet hade någon påverkan på DP, även om 
den statistiska analysen visade på att båda variablerna hade en signifikant 
påverkan. DP hos återvunna fibrer från begagnade jeans är högre än vad som 
krävs för framställning av både viskos och lyocell, vilket gör att kemisk 
återvinning av denna form av konsumentavfall kan vara möjlig att utveckla 
industriellt. 

Jungfrulig bomull har ringspunnits tillsammans med 20 % och 50 % återvunna 
fibrer. Spinningen av garn med 50 % återvunna fibrer var på grund av upprepade 
garnbrott alltför tidskrävande för vara lämlig för storskalig produktion. Drag-
styrkan hos ett ringspunnet bomullsgarn med 20 % återvunna fibrer försämrades 
inte jämfört med ett garn av 100 % jungfrulig bomull, utan kunde tvärtemot 
förbättras beroende på spinninställningar och kvaliteten på de återvunna 
fibrerna.  Inblandning av 20 % mindre slitna fibrer gav ett starkare garn än 20 % 
slitna fibrer. Dock spanns endast en bobin av varje garn och därför krävs en större 
studie för att få ett större statistiskt underlag innan några mer generella slutsatser 
kan dras. 

Nyckelord: återvinning, “mekanisk återvinning”, konsumentavfall, textilavfall, 
bomull, cellulosa, polymerisationsgrad, DP, viskositet, Cuen, ringspinning 
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ABSTRACT 
The degree of polymerization (DP) of cellulose is an important factor when 
evaluating the possibilities of both mechanical and chemical recycling of cotton. 
According to several studies, lower DP leads to weaker fibres. In this study, the 
DP of cotton fibres from post-consumer denim jeans was measured before and 
after mechanical recycling to investigate how the process and the degree of wear 
affects the DP. The recycled fibres were also spun with virgin cotton to 
investigate how the percentage of the recycled fibres and their degree of wear 
affects the tenacity of the yarn. 

Post-consumer waste cotton denim jeans, before and after mechanical recycling, 
were dissolved in Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution (Cuen). The 
viscosity was measured and the DP of the cellulose calculated. Since the fibres 
hadn’t dissolved completely, no conclusions could be drawn whether their DP 
changed with mechanical recycling or with the degree of wear, even though there 
was a significant difference due to both variables. The DP of the recycled cotton 
fibres is higher than required for production of viscose and lyocell, which could 
allow for industrialized chemical recycling of this type of consumer waste. 

Virgin cotton was ring spun together with 20% or 50% recycled fibres. The 
spinning of the yarn with 50% recycled fibres was, due to frequent yarn breakage, 
too time-consuming to be viable for large-scale production. The degree of wear of 
the recycled fibres affected the yarn strength. The tensile strength of the ring spun 
cotton yarn with 20% less worn recycled fibres was the strongest of all yarns 
tested.  

Keywords: recycling, ”mechanical recycling, “consumer waste”, “textile waste”, cotton, 
cellulose, “degree of polymerization”, DP, viscosity, Cuen, “ring spinning”   
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SAMMANFATTNING POPULÄRVERSION 
Polymerisationsgraden (DP), alltså antalet repeterande enheter i cellulosans 
polymerkedjor, påverkar bomullsfiberns styrka. Kortare DP leder till svagare 
fibrer. I denna rapport mättes DP för bomullsfibrer från begagnade jeans både före 
och efter mekanisk återvinning för att se om rivningsprocessen som tyger 
genomgår för att fördelas till fibrer påverkar DP.  Det undersöktes även om 
graden av slitage på de ingående fibrerna påverkar DP.  

Garn spanns av de återvunna fibrerna blandade med nya bomullsfibrer för att se 
hur andelen återvunna fibrer och kvaliteten på dessa påverkar garnets styrka. 

Fibrerna löstes upp och lösningens viskositet mättes genom att mäta tiden det tog 
för lösningen att rinna genom en kapillär. Utifrån den beräknades först cellulosans 
viskositet och sedan dess DP. Fibrerna löstes inte upp helt, vilket innebar att 
koncentrationen var varierande och okänd. Därför kunde inga klara slutsatser dras 
om huruvida den mekaniska återvinningen eller graden av slitage på det ingående 
materialet hade någon påverkan på DP. Det kunde däremot konstateras att DP hos 
de begagnade jeansen var tillräckligt högt för att de skulle vara lämpliga för 
kemisk återvinning genom viskos- eller lyocellprocessen. 

Ny bomull ringspanns tillsammans med 20 % respektive 50 % återvunna fibrer 
med två olika grader av slitage. Garn med 20 % återvunna fibrer gick bra att 
spinna medan garn med 50 % återvunna fibrer gick av med några minuters 
mellanrum och bedömdes därför inte vara spinnbart. Garnets styrka påverkades av 
graden av slitage på de ingående fibrerna. Garnet med 20 % av de mindre slitna 
fibrerna var faktiskt starkare än garnet av 100 % ny bomull. Dock spanns endast 
en spole av varje garn och därför krävs en större studie innan några mer generella 
slutsatser. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 
Bra fibrer – Bomullsfibrer från de mindre slitna delarna av begagnade denimjeans 
som återvunnits genom rivning. 

Bra tyg – Bomullstyg från de mindre slitna delarna av begagnade denimjeans. 

Cuen – Bis(etylendiamin)kopparhydroxidlösning. 

DP – Degree of Polymerization, antalet repeterande enheter i polymerkedjor. 

Fraktion – Bra fibrer, Bra tyg, Slitna fibrer och Slitet tyg är de fyra fraktioner som 
undersöktes i denna rapport. 

FTIR – Fourier Transform Infra Red-spektroskopi, en spektroskopisk mätmetod 
som mäter vilka våglängder ett material absorberar eller släpper igenom 
vid  belysning av en infraröd ljuskälla. Används för identifiering av material. 

PES – Polyester. 

PAN – Polakrynitril, akryl. 

Slitna fibrer – Bomullsfibrer från de slitna delarna av begagnade denimjeans som 
återvunnits genom rivning. 

Slitet tyg – Bomullstyg från de slitna delarna av begagnade denimjeans. 

Viskoklocka – Viscosity Measuring Unit ViscoClock nr. 170997, viskometer-
hållare med timer. 
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1. INTRODUKTION 
Världens efterfrågan på textilier ökar med cirka 3 % per år, till följd av en ökande 
världsbefolkning och en växande medelklass. Enligt Eichinger (2012) förväntas 
bristen på cellulosafibrer uppgå till cirka en halv miljon ton år 2020 (Eichinger 
2012, se Östlund et al. 2015). Andra källor visar dock på en minskad efterfrågan 
och lägre priser på bomull och andra cellulosafibrer de senaste åren och att 
andelen bomull fortsätter att minska till förmån för polyester (Textile Research 
Institute & Textile Foundation 2016). I Sverige ökade textilkonsumtionen med 
drygt 27 % från 2000 till 2013. Åtta kilo textilier per person och år slängs i 
hushålls-soporna. Det finns i dagsläget inte någon industriell återvinning av 
textilier i Sverige, men Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen 
sammanställt en rapport med förslag om hur textilåtervinning skulle kunna 
hanteras (Naturvårdsverket 2017). Konventionellt odlad bomull är den mest 
vatten- och bekämpnings-medelskrävande fibern, och återvinning skulle kunna 
minska miljöbelastningen från odlingen (Fletcher 2012). Återvinning kan ske 
antingen på mekanisk väg, där  bomullstyget rivs till fibrer som sedan spinns till 
bomullsgarn, eller kemiskt, där bomullens cellulosa löses upp och regenereras till 
exempelvis viskos eller lyocell (Östlund et al. 2015). För återspinning, spinning 
av mekaniskt återvunna fibrer, är fiberlängden viktig för spinnbarheten (Wanassi, 
Azzouz & Hassen 2016). Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en avgörande 
faktor för bomullsfiberns draghållfasthet. Högst DP finns hos obehandlad bomull, 
och den minskar ju mer fibern utsätts för mekanisk nötning, kemisk nedbrytning 
och hög värme (Vaeck 1966; Golova 1975; Topalovic et al. 2007; May et al. 
2006). De olika regenatprocesserna kräver specifika DP som är olika beroende på 
vilken process som används (Woodings & Textile Institute 2001; Cook 1984).  

Inga studier som behandlar hur den mekaniska återvinningsprocessen påverkar 
bomullsavfallets DP har funnits vid litteratursökningen. Kännedom om fiberns DP 
kan hjälpa till att avgöra vilken återvinningsprocess som är bäst lämpad utifrån 
användningsområde. 

Denna rapport består av två olika delar: viskositetsmätning före och efter 
mekanisk återvinning av bomull från konsumentavfall samt garnspinning av de 
återvunna fibrerna. Fibrerna kommer från mekaniskt återvunna jeans och har 
delats in i en “bra” och en “sliten” fraktion. Både den bra och den slitna 
fraktionen kommer från samma 15 par jeans, men är tagna från olika delar av 
jeansen. 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING 
Ett möjligt sätt att minska miljöpåverkan och samtidigt tillgodose en eventuell 
ökning i efterfrågan på cellulosabaserade textilier är genom textilåtervinning. För 
bomullsfibrer kan detta ske antingen på mekanisk eller på kemisk väg (Östlund et. 
al. 2015). I båda fallen är det av intresse att veta cellulosans polymerisationsgrad 
då detta är en egenskap som i hög grad påverkar fibrernas egenskaper (Palme et. 
al. 2014). Denna studie kan bidra till en ökad förståelse av hur polymerisations-
graden påverkas av slitage, både under användarfasen och vid mekanisk åter-
vinning. 
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För de mekaniskt återvunna fibrerna är det av intresse att veta om det är möjligt 
att spinna nya garner av dem. Till följd av den mekaniska återvinningen förkortas 
fiberlängden (Aronsson 2017) vilket gör det svårare att spinna högkvalitativa garn 
av fibrerna (Wanassi, Azzouz & Hassen 2016). I denna studie undersöks hur 
andelen mekaniskt återvunna fibrer påverkar det resulterande garnets tenacitet, 
alltså dess normerade dragstyrka (cN/tex). 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 
Två huvudfrågor har formulerats, en för viskositetsmätningen och en för 
spinningen. Ett antal underfrågor har sedan utformats till respektive huvudfråga: 

1) Förändras DP hos bomullsfibrer från begagnade jeans vid mekanisk åter-
vinning? 

− Finns det en signifikant skillnad i DP hos de upplösta bomullsfibrerna 
beroende på om de har genomgått den mekaniska återvinningsprocessen 
eller ej? 

− Finns det en signifikant skillnad i DP hos de upplösta bomullsfibrerna 
beroende på graden av slitage på det ingående tyget? 

− Är DP hos de återvunna bomullsfibrerna tillräckligt högt för att de ska 
vara lämpliga att använda för produktion av regenatfibrer såsom viskos 
eller lyocell? 

2) Hur förändras dragstyrkan hos ett bomullsgarn beroende på andelen mekaniskt 
återvunnen bomull från begagnade jeans? 

− Hur mycket förändras tenaciteten på bomullsgarnet om 20 % respektive 50 
% mekaniskt återvunna fibrer används jämfört med ett garn av 100 % av 
samma jungfruliga bomull som den mekaniskt återvunna bomullen har 
blandas ut med? 

− Påverkar graden av slitage på denimtygen som återvunnits mekaniskt 
tenaciteten hos bomullsgarnet? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Materialet som undersöktes i denna rapport är begränsat till begagnade jeans. 
Samtliga jeans var vävda i en denimkonstruktion och märkta som 100 % bomull. 

Viskositetsmätningen begränsades till två batcher för varje fraktion vilket är den 
minsta tillåtna mängden enligt standard ASTM D1795-13. Eftersom variationen 
mellan försöken var betydligt större än vad som tillåtits enligt standarden hade 
fler batcher behövts testas för att få en standardavvikelse inom det tillåtna 
spannet, men detta gjordes inte på grund av tidsbrist. 

Endast en formel av flera föreslagna användes vid beräkning av DP utifrån 
cellulosalösningarnas viskositet. Ingen utvärdering av dess tillförlitlighet gjordes. 
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Fibrernas spinnbarhet relaterades inte till deras polymerisationsgrad då det fanns 
för många andra variabler som antagligen påverkade spinnbarheten mer såsom 
den genomsnittliga fiberlängden och fiberlängdsfördelningen. Dessa faktorer 
undersöktes inte i detta arbete. Spinningen avgränsades till ringspinning då det var 
den teknik som fanns tillgänglig på THS. Inget förgarn tillverkades utan garnet 
spanns direkt från slivern. 

I de statistiska beräkningarna antogs att variansen var lika för samtliga behand-
lingar vilket inte nödvändigtvis var fallet. 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Litteraturstudien fokuserade i första hand på återvinning av bomull, hur cellulosa 
åldras och hur cellulosans polymerisationsgrad kan uppskattas. Garnspinning tas 
endast upp översiktligt. 

2.1 PRODUKTION OCH KONSUMTION AV BOMULL 
Bomull är en viktig fiber inom konfektion och hemtextilier till följd av dess goda 
komfortegenskaper (Kadolph 2014) och stod tidigare för ungefär en tredjedel av 
fiberproduktionen, medan syntetmaterial uppgick till drygt 60 % (FAO/ICAC 
2013). Då fattigdomen i världen minskar beräknas efterfrågan på textilier öka med 
runt 3 % per år (Eichinger 2012, se Östlund et al. 2015). Dock har efterfrågan på 
alla cellulosabaserade fibrer mattats av något de senaste åren. Efterfrågan följer 
inte den branta ökning som tidigare förutspåddes, utan har till och med minskat. 
Under 2015 ökade den totala fiberefterfrågan med 1,9 % på grund av en ökning 
för syntetfibrer, medan naturliga fibrer minskade till 27,8 %. Efterfrågan på 
bomull sjönk med 3,4 % och priset sjönk med 1,4 % (Textile Research Institute & 
Textile Foundation 2016).  Under föreläsningar inom textilingenjörsprogrammet 
har uttrycket “peak cotton” – att det inte längre går att öka världsproduktionen av 
bomull då all åkerareal är upptagen – varit återkommande. Dock resulterade 
litteratursökningen inte i något bevis för detta, eller ens en enda vetenskaplig 
artikel som innehöll uttrycket. I stället ökade USA sin produktion förra säsongen, 
2015/16, med hela 20,3 %. Pakistan förväntas skörda 19,2 % mer 2016/17 än 
tidigare säsong och Indien, som 2015/16 gick om Kina som ledande bomulls-
producent, har minskat sin åkerareal för bomull men förväntas ändå skörda 4,8 % 
mer. Vissa länder odlar mindre bomull till följd av lägre marknadspriser och inte 
nödvändigtvis på grund av brist på åkerareal. Säsongen 2015/16 minskade Kina 
sin produktion med 10,4 % på grund av ändrade statliga subventioner som främjar 
andra grödor. Brasiliens produktion minskade på grund av valutaproblem (Textile 
Research Institute & Textile Foundation 2016).  

Oavsett om “peak cotton” redan har nåtts eller inte, finns det ingen anledning att 
slösa med resurser. Bomull är en av de grödor som kräver mest vatten och 
bekämpningsmedel. Tillgången på billiga kläder har förkortat modecyklerna och 
ökat konsumtionen (Fletcher 2012). I Sverige ökade textilkonsumtionen med 
närmare 40 % mellan 2000 och 2009, men minskade sedan med 9 % mellan 2011 
och 2013 (Naturvårdsverket 2017). Värdet av de importerade textilierna var dock 
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relativt konstant under ökningsperioden eftersom priserna sjönk (Carlsson et al. 
2011). Under 2014 var importen av kläder och hemtextil till Sverige totalt 
128.000 ton, vilket motsvarar nära 13,1 kilo per person. Figur 1 visar vart dessa 
tog vägen efter användning.  

 

 
Figur 1. Textilt konsumentavfall i Sverige 2013.  

Cirka 8 kilo slängdes i hushållssoporna och 2,4 kilo samlades in till välgörenhet. 
Av det som samlades in såldes ungefär 0,9 kilo inom Sverige. Resten 
exporterades eller skänktes till välgörenhet utanför landet. Ingen statistik finns på 
hur mycket textilier som slängdes som grovavfall (Naturvårdsverket 2017). Den 
inhemska produktionen utgjorde en så liten del att den undantogs i räkne-
exemplen  (Carlsson et al. 2011).  I nuläget utförs ingen återvinning i Sverige utan 
textilavfallet går till förbränning. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen 
sammanställt en rapport med förslag på hur textilåtervinning skulle kunna 
hanteras på kort och medellång sikt, då textilavfall är en stor potentiell tillgång 
(Östlund et al. 2015). 

2.2 ÅTERVINNING 
I dagsläget finns det kommersiella metoder för kemisk återvinning av polyester- 
och polyamid 6-fibrer (Teijin u.å.; Hyosung 2002), men inte för cellulosabaserade 
fibrer, där återvinning än så länge endast görs i pilotskala. Forskning pågår i 
Europa och USA för att öka möjligheterna till en storskalig återvinning av 
textilavfall (Asaadi et al. 2016; Re:newcell u.å.; Saxion u.å.; Evrnu 2017). Bomull 
kan återvinnas antingen på mekanisk väg eller kemiskt genom upplösning av 
fibrerna. I det senare fallet spinns lösningen till cellulosaregenatfibrer såsom 
viskos eller lyocell. De nya fibrerna kommer då att få olika egenskaper beroende 
på vilken spinnprocess som används (Östlund et al. 2015). Det är viktigt att den 
återvunna cellulosans polymerisationsgrad (DP) ligger inom rätt intervall för att 
säkerställa att regenatprocessen resulterar i fibrer av bra kvalitet (Woodings & 
Textile Institute 2001).  

Metoden att återvinna bomull mekaniskt har varit densamma i 200 år. Tygets rivs 
sönder maskinellt tills fibrerna har frigjorts (Fletcher 2012).  Processen genererar 
mycket spill; omkring 40 % av fibrerna går förlorade under riv- spinn- och 
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vävprocesserna. Fibrerna är bomullsfibrer även efter återvinningen. Dock innebär 
denna metod ofta en down-cycling-process eftersom fiberlängden förkortas både 
under användarfasen och i rivningen som tygen genomgår för att åter fördelas till 
fibrer. Fibrerna kan också ha förändrats på molekylnivå till följd av t.ex. tvätt och 
nötning, vilket ger svagare fibrer och kan påverka deras färgupptagningsförmåga. 
Mekaniskt återvunna fibrer används idag exempelvis som isoleringsmaterial, i 
stoppningar eller för att tillverka nya garner. Generellt måste dock jungfruliga 
fibrer tillsättas vid garnframställning för att tillräckligt god kvalitet ska kunna 
erhållas, detta då de mekaniskt återvunna fibrerna i allmänhet är för korta och 
svaga för att användas för sig själva i garner (Östlund et al. 2015). Även när rätt 
proportioner av återvunna och jungfruliga fibrer har använts vid garnspinningen 
kan, enligt Telli & Babaarslan, denimtyg vävt av detta garn få så mycket lägre 
nöt- och nopphållfasthet att dess användningsområde är en “pikant” fråga (Telli & 
Babaarslan 2016). Idag säljer bland annat H&M jeans med 20-30 % återvunna 
fibrer, och enligt dem försämras kvaliteten på tyget för mycket om en högre halt 
skulle användas (H&M u.å.). Högre kvalitet kan nås genom återvinning av 
fabriksspill där fiberlängd och material är kända och mer kontrollerade (Fletcher 
2012).  

2.3 BOMULL OCH CELLULOSA 
Bomulls- och linfibrer var troligen de första som allmänt användes till vävning av 
tyg. Bomull har använts i Asien och Centralamerika i över 7000 år, men kom till 
Europa först i slutet av 700-talet (May et al. 2006). Bomullsfröets fibrer består till 
95 % av cellulosa (C12H22O11)n, en av de vanligast förekommande naturliga 
makromolekylerna (Kroon-Batenburg & Kroon 1997). Växter producerar 
cellulosa I, också kallad native cellulose, en rak polymer med  DP upp till över 10 
000 (Hessler et al. 1948; Kroon-Batenburg & Kroon 1997). Cellulosa I kan 
genom mercerisering eller regenerering till t.ex. viskos eller lyocell irreversibelt 
omvandlas till cellulosa II, den stabilaste formen av cellulosa. Cellulosa I och II 
har amorfa och kristallina delar i olika förhållanden: kristalliniteten är 65-70 % i 
cellulosa I och 35-40 % i cellulosa II. Båda de kristallina och amorfa delarna 
bidrar till bomullens (och regenatfibrernas) eftertraktade egenskaper. I de amorfa 
delarna är de intermolekylära vätebindningarna relativt få, vilket gör att cellulosan 
kan binda till andra molekyler, såsom vatten, genom vätebindningar. Den sväller 
därför i vatten, men löses inte upp. Dessa hygroskopiska och hydrofila egenskaper 
gör bomull behagligt att bära närmast kroppen. De intermolekylära bindningarna 
mellan molekylerna är starka i de kristallina delarna. Detta förhindrar smältning 
och gör även cellulosan olöslig i de flesta lösningsmedel (Credou & Berthelot 
2014). 

2.4 CELLULOSANS ÅLDRANDE 
Polymerisationsgraden är en av de viktigaste parametrarna när det kommer till 
cellulosans åldrande då åldrandet sänker DP (Špérová et al. 2012). Obehandlad 
bomull kan ha en polymerisationsgrad på över 10 000, och kommersiellt 
tillgängliga tyger av bomull som blekts och sedan färgats kan ha en så låg DP som 
353 (Hessler et al. 1948; Sperova et al. 2012). Cellulosa kan åldras när den utsätts 
för kemisk och mikrobiell nedbrytning, mekanisk nötning, UV-ljus och 
värme  (Vaeck 1966; Golova 1975; Topalovic et al. 2007; May et al. 2006). När 
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ett bomullstyg tvättas upprepade gånger sker en försvagning av tygets dragstyrka. 
Detta beror dels på en kemisk nedbrytning av cellulosan, dels på en mekanisk 
nötning av tyget (Vaeck 1966). En tydlig försämring av dragstyrkan hos 
bomullsgarn märks först när DP understiger 1000 (Bílková 2012; Topalovic et al. 
2007). Figur 2 visar blekt bomullsgarn som utsatts för accelererat åldrande genom 
värme mellan 80°C  och 95°C, luftfuktighet från 40 % till 80 % och exponering 
för UV-ljus med högst 340 nm och 1 W/m2 under olika långa tider vilket sänkte 
DP till dessa nivåer (Bílková 2012).  

 
Figur 2. Dragstyka per tex hos blekt bomullsgarn som är åldrat för att sänka DP (Bílková 2012). 

Palme, Idström, Nordenstierna & Brelid (2014) har undersökt hur cellulosan hos 
bomull påverkas av tvätt. Ett oanvänt, otvättat bomullslakan jämfördes med ett 
oanvänt lakan som hade tvättas 2-4 gånger, ett använt lakan som hade tvättats 
cirka 50 gånger och ett använt lakan som hade tvättats mer än 50 gånger och 
ansågs vara redo att kasseras. Den inneboende viskositeten var en av flera faktorer 
som undersöktes. Figur 3 visar hur viskositeten hos bomullslakanen förändrades 
vid tvätt. 

 
Figur 3. Tvättingens påverkan på viskositeten hos bomullslakan (efter Palme, Idström, 
Nordenstierna & Brelid 2014).  
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Viskositeten minskade från ca 2200 ml/g för det otvättade lakanet till ca 450 ml/g 
för lakanet som var redo att kasseras. Redan efter de 2-4 första tvättarna hade 
viskositeten minskat till ca 1250 ml/g. Enligt en annan artikel av Palme, 
Theliander & Brelid (2016) var DP för lakanet som tvättats 2-4 gånger 2621 och 
DP för lakanet som var redo att kasseras var 726. 

2.5 REGENATPROCESSER 
Råvaran för viskosproduktion är vanligen sulfitpulp från trä som framställs genom 
att  vätesulfitjoner används för att bryta ner vedens lignin och frigöra cellulosan 
och hemicellulosan. Sulfitpulpens DP ligger mellan 750-850, vilket är för högt för 
viskosprocessen. Cellulosan måste därför föråldras genom mercericering i 
natronlut som depolymeriserar cellulosan genom oxidering. Resultatet kallas 
alkalicellulosa och har ett DP på 270-350, Visköst cellulosaxantat bildas därefter 
genom att alkalicellulosan omsätts med koldisulfid och natronlut. Xantatet 
våtspinns genom en spinndysa ut i ett svavelsyrahaltigt spinnbad. Cellulosan 
regenereras där till fibrer med DP mellan 300-450 (Kadolph 2014; Woodings & 
Textile Institute 2001).  

Lyocellprocessen använder också pulp från trä, men med högre koncentration av 
cellulosa utan vare sig lignin eller hemicellulosa. Pulpen behöver ha ett DP som 
ligger mellan 400–1000. Pulpen löses upp direkt i N-Metylmorfolin-N-oxid 
(NMMO), utan behov av föråldring och torrspinns. Efter dragning i luft för att öka 
orienteringen av molekylerna koagulerar de i en utspädd aminoxidlösning. De 
resulterande lyocellfibrerna får ett DP på 500-550 (Woodings & Textile Institute 
2001). 

2.6 MÄTNING AV POLYMERISATIONSGRAD 
Ett vanligt sätt att mäta DP hos cellulosa är genom viskometri. En känd mängd 
cellulosa löses upp och tiden det tar för lösningen att rinna genom en viskometers 
kapillär mäts. Utifrån tiden kan lösningens viskositet beräknas. Viskositeten på 
lösningen är beroende av cellulosans polymerisationsgrad, och därigenom kan en 
uppfattning fås även om denna (ASTM 2013; DIN 1977). Det finns olika åsikter 
om metodens tillförlitlighet. Špérová et al. (2012) anser att den inte ger 
reproducerbara resultat samt att mätning och förberedelse av prover är så tids-, 
arbets- och kunskapskrävande att det finns behov av att utveckla nya metoder. 
Eckelt et al. (2011) menar att metoden är vanligt förekommande inom industrin 
och ger snabb tillgång till information om polymerens molmassa  när 
viskositetens beroende av molmassan är känt. Trots dessa skilda meningar 
används viskometri tillräckligt ofta för att metoden skall kunna hittas i flera 
artiklar och standarder (ASTM 2013; DIN 1977; Eckelt et al 2011).  

Enligt standard ASTM D1795-13 är det inte ovanligt med svårigheter att lösa upp 
cellulosa I även när det har samma DP som träpulp. Merceriserad cellulosa är 
ännu svårare att lösa i Cuen. Även om inga rester syns i filtret som lösningen 
filtreras genom före mätningen kan denna svårlöslighet resultera i ojämna resultat 
med större variation än de 1 till 2 % som normalt fås från prov mellan olika 
batcher. Detta beror på otillräcklig dispersion och kan till exempel åtgärdas 
genom att tillsätta vätmedel till vattnet som fibrerna väts med. Inom varje batch 
godkänns tidsvariationer på maximalt 0,3 % (ASTM 2013). 
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Viskositeten beräknas enligt en linjär formel som förutsätter att lösningen rinner 
genom en oändligt lång kapillär, utan öppningar i ändarna. I figur 4 illustrerar 
linje a detta ideala förhållande. Linje b är närmare verkligheten. Om flödestiden 
understiger en viss tid, vilken är olika beroende på storlek på och tillverkare av 
kapillären, behöver därför den uppmätta tiden minskas innan beräkningen utförs. 
Denna tidsjustering kallas för Hagenbach-korrektion, och en tabell med specifika 
värden för olika flödestider medföljer viskometrar vid inköp. 

 
Figur 4. Hagenbach-korrektion - skillnaden mellan ideal och verklig flödestid vid viskositets-
mätning i kapillär. 

2.7 SPINNING 
Innan bomullsfibrer kan spinnas till garn behöver de öppnas, blandas, kardas  och 
dras ut först till en sliver och sedan till ett förgarn. Under öppningen separerar 
tandförsedda cylindrar fibrerna som sedan sugs iväg och samlas upp. När olika 
fibrer skall blandas kan de öppnas tillsammans, blandas i en blandmaskin, eller 
blandas direkt i kardmaskinen. Kardningen orienterad fibrerna i längdriktningen, 
och med hjälp av tandförsedda cylindrar bildas ett kardflor. De fibrer som är för 
korta för att bilda kardflor ramlar ner eller sugs upp. Kardfloret rullas ihop i 
längdriktningen och dras ut i en sträckmaskin till en sliver, en process som 
upprepas en till tre gånger. Även där kan olika fibrer blandas. Vid produktion av 
högkvalitativa garner, kamgarner, kan slivern kammas för att avlägsna de kortaste 
fibrerna som kan utgöra upp till 25% av den totala vikten. Kamning används inte 
vid spinning av återvunna fibrer då de är för korta. Slivern kan om så önskas 
sträckas under lätt vridning för att bilda ett förgarn (Eberle & Ring 2014).  

Det finns många olika spinnmetoder. Ringspinning är den vanligaste och 
möjliggör produktion av högkvalitativa garner - både starka och jämna. Förgarnet 
sträcks först av valsar som förstärker fibrernas orientering. Därefter passerar det 
genom en ögla och bildar en ballongformad bana mellan öglan och löparen, som 
roterar i en ring runt en roterande bobin. Det färdiga garnet viras till sist upp på 
bobinen. Löparens rotation gör att garnet får sin snodd, se figur 5 (Elhawary, 
2014). 
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Figur 5. Ringspinning (Textileschool.com 2017). 

Enligt Nawar Kadi1 behöver alla ingående fibrer vara av liknande längd för att 
uppnå bäst resultat, vilket gör denna metod mindre lämpad för spinning av korta 
återvunna fibrer tillsammans med långa jungfruliga. Det är överhuvudtaget svårt 
att spinna garn av 100 % återvunna fibrer utan garnbrott, oavsett spinnmetod, och 
det blir svårare ju tunnare garn som ska produceras. Friktionsspinning ger 
vanligen svagare, grövre garner och används för grövre fibrer och/eller tekniska 
garner där en fiber spinns runt och täcker en kärna av en annan fiber (Merati & 
Okamura 2004). Goda resultat har uppnåtts i fråga om draghållfasthet och 
jämnhet vid friktionsspinning av garn med garnnummer 30 tex som har en kärna 
av polyesterfilament med återvunna bomulls- viskos, polyester och akrylfibrer 
runt om och ett ytskikt av jungfruliga bomullsfibrer  (Telli & Babaarslan 2016).   

  

3. MATERIAL OCH METODER 
Här presenteras de metoder som har använts för viskositetsmätningen och 
ringspinningen samt de efterföljande analyser som har gjorts. 

3.1 LITTERATURSTUDIE 
Projektet inleddes med en litteraturstudie för att undersöka vad som tidigare har 
gjorts inom området. Litteraturstudien pågick kontinuerligt under hela arbetet. De 
källor som användes var till större delen vetenskapliga artiklar, böcker och 
                                                      
1 Nawar Kadi gästforskare på Högskolan i Borås vid sektionen för textilteknologi, samtal den 6 
april 2017. 
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rapporter. Även kurslitteratur från Textilingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Borås användes som källor.  

För litteratursökningen användes databaserna Summon, Primo, Scopus, Web of 
Science och Textiles Technology Complete. Dessutom har handledaren för 
projektet tipsat om olika artiklar. Viktiga sökord har varit “cotton”, “cellulose”, 
“degree of polymerization”, “chain length”, “viscosity”, “recycling”, “mechanical 
recycling”, “post-consumer” och “wear”. Sökning efter standarder har gjorts i 
databasen Enav. 

3.2 MATERIAL 
Det material som undersöktes var från begagnade denimjeans märkta som 100 % 
bomull. Plaggen var donationer till Emmaus Björkå som gjorde ett första urval av 
kläder som bedömdes vara i för dåligt skick för att kunna säljas och skickade 
dessa till Julia Aronsson på Swerea IVF. Aronsson ansåg att vissa plagg var i 
säljbart skick, men att bedömningen är svår när det gäller jeans då det är 
individuellt hur slitna jeans någon vill bära. Vid en senare kompletterande 
leverans skickade Emmaus Björkå även några plagg som de själva bedömde som 
säljbara. Aronsson kontrollerade materialetiketter och tygkonstruktioner på 
jeansen, och tvättade dem enligt  SS-EN ISO 6330:2012: Förfaranden för 
hushållstvätt och torkning vid provning av textilier. Efter tvätt torktumlades 
jeansen i 80°C i 55 minuter och 5 minuter med värmen avstängd, vilket var 
en  avvikelse från standarden (Aronsson 2017). 

Denimtygerna delades upp i två fraktioner: en “bra” och en “sliten” fraktion där 
den bra fraktionen, som togs från underbenen på jeansen, bedömdes ha en låg 
grad av slitage och den slitna fraktionen, som togs från knän, lår och framfickor, 
bedömdes ha en hög grad av slitage, se figur 6. Inom varje fraktion fanns det 15 
prover från olika jeans som märktes med små klisterlappar med siffror från 1 till 
15. Både den bra och den slitna fraktionen kom från samma 15 par jeans. 
(Aronsson 2017). 

 
Figur 6. Uppdelning av jeansen i bra och sliten fraktion efter var på plaggen fibrerna kommer från. 
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Kläderna klipptes i bitar av en klippmaskin av märket Qing Dao New Shunxing 
Environmental Protection and Technology Co, modell NSX-QD350 och revs 
sedan till fibrer i en textilrivmaskin av märket Qing Dao New Shunxing 
Environmental Protection and Technology Co, modell NSX-FS1040 med en vals, 
ihopmonterad med en NSX- QT310 med tre valsar, se figur 7. Den första valsen, 
öppningsvalsen, hade 8 mm långa tänder, liknande sågtänder. De andra tre 
valsarna hade 4 mm långa tänder. De återvunna fiberfraktionerna passerade 1+3 
valsar där den första siffran representerar öppningsvalsen och den andra 
representerar de tre valsarna med 4 mm långa tänder (Aronsson 2017). De 
mekaniskt återvunna fibrerna visas i figur 8. 

 
Figur 7. Textilrivmaskin NSX-FS1040 + NSX- QT310. Första valsen (A) är öppningsvalsen med 8 
mm långa tänder och de övriga tre (B,C och D) är valsarna med 4 mm långa tänder (Jonsson & 
Vuorinen 2016). 

 
Figur 8. De mekaniskt återvunna fibrerna. 

De fraktioner före och efter mekanisk återvinning som använts i detta projekt 
presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Indelning av prover i fraktioner efter grad av slitage samt om de har genomgått den 
mekaniska återvinningsprocessen eller inte. 
Kvalitet Fraktion 

Mindre slitet tyg, före mekanisk återvinning Bra tyg 

Slitet tyg, före mekanisk återvinning Slitet tyg 

Mindre slitna fibrer, efter mekanisk återvinning Bra fibrer 

Slitna fibrer, efter mekanisk återvinning Slitna fibrer 

  
Som referens vid viskositetsmätningen användes ett prov av sulfitpulp. Den var 
en dissolvingpulp ämnad för viskostillverkning och tillverkad från skandinavisk 
barrskog. Pulpen var densamma som Palme, Theliander & Brelid (2016) 
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använde som en av flera pulpreferenser. Enligt deras mätningar hade den ett DP 
på 761. 

Den jungfruliga bomull som användes som referens vid garnspinningen kom 
från Ismir i Turkiet, klassades som grade No. 2 och hade en genomsnittlig 
fiberlängd på 27 mm. De mekaniskt återvunna fibrerna blandades med samma 
jungfruliga bomull för att det skulle vara möjligt att spinna garn av dem. 

3.3 MÄTNING AV TORRHALT 
För att ta reda på de olika fraktionernas torrhalt, motsatsen till fukthalt, 
undersöktes hur mycket bomullen minskade i vikt när den ugnstorkades under 8 
timmar, vilket avlägsnade all fukt från fibrerna. Vikter för proven samt tid och 
temperatur för torkningen utgick från värden i metod 2 i standarden ASTM D 
2495: Standard Test Method for Moisture in Cotton by Oven-Drying och 
hämtades från en sammanställning av olika standarder för bedömning av fukthalt 
hos bomullsfibrer (Montalvo & Von Hoven 2008).  

Cirka 5,0 g från varje fiberfraktion vägdes upp. Vikten noterades med fyra 
decimaler. För tygerna slumpades tre av 15 provbitar ut genom att nummer mellan 
1 och 15 skrevs ner på lappar varpå tre lappar drogs för den bra fraktionen. Efter 
att de dragna lapparna lagts tillbaka drogs tre nya lappar för den slitna fraktionen. 
Tygbitarna med de korresponderande numren för respektive fraktion vägdes 
tillsammans, och vikten noterades med fyra decimaler. Vikten blev högre än de 5 
g som angavs i standarden – omkring 8 g. Proverna var inte konditionerade före 
torkningen eftersom viskositetsmätningen inte utfördes i en konditionerad miljö. 
De torkades i cirka 8 timmar i 105℃ i en ugn med ställbar temperatur av märket 
SDL Atlas, modell Cromocool. Därefter vägdes proverna igen, noterat med fyra 
decimaler. Torrhalten beräknades genom att vikten för det torkade provet 
dividerades med vikten för det otorkade.  

3.4 VISKOSITETSMÄTNING 
Då  både lösningsmedel och cellulosalösning mättes med samma kapillär 
behövdes  enlig standard ASTM D1795-13 ingen kalibrering av viskometern 
göras (ASTM 2013). 

3.4.1 VISKOSITETSMÄTNING AV LÖSNINGSMEDLET 
25 ml destillerat vatten och 25 ml bis(etylendiamin)kopparhydroxidlösning 
(Cuen) med en koncentration på 1 M mättes upp med en pipett och överfördes 
till en 50 ml-polyetenburk. 16 ml av den tillblandade lösningen mättes upp och 
överfördes till en Ubbelohdeviskometer av typ No. 54110, kapillärnummer I 
som sattes fast i kapillärhållaren på en Viscosity Measuring Unit ViscoClock nr. 
170997 (viskoklocka) av märket Schott Instruments. Detta placerades i ett 
vattenbad med en konstant temperatur på 25,0℃  i en genomskinlig termostat 
för att tempereras i 10 minuter, se figur 9. Lösningen sögs upp med hjälp av en 
sugmaskin av märket Knflab Laboport typ. N811KT.18. När den nått över det 
översta mätögat på viskometern avlägnades munstycket till sugmaskinen och 
viskoklockan startades. Timern gick igång automatiskt när lösningen passerade 
det övre mätögat. När lösningen runnit genom kapillären och passerat det nedre 
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mätögat stängdes timern inte av. Därför fick tidtagningen ske manuellt med 
timerappen på en iphone 6. 

 
Figur 9. Till vänster: viskometern i vattenbad. Till höger: närbild på viskometern med cellulosa 
löst i Cuen. De två vita strecken markerar volymen som tiden mäts för. 

Två burkar med lösningsmedel bereddes och två prov togs från varje burk. 
Samma lösning mättes tre gånger. Ett medelvärde beräknades för samtliga 
mätvärden som erhållits. 

3.4.2 VISKOSITETSMÄTNING AV UPPLÖST CELLULOSA 
Viskositetsmätningen har utförts enligt ASTM-standard D1795-13, Standard 
Test Method for Intrinsic Viscosity of Cellulose. Innan mätningen påbörjades 
ägnades två veckor till metodutveckling av de moment som inte fanns specifi-
cerade i standarden eller utrustningens bruksanvisningar. Olika kapillärer, 
förbehandlingar av fibrer, skaktider och koncentrationer testades i kombination 
med varandra för att komma fram till följande metod. Då det visade sig vara 
svårt att lösa upp fibrerna även efter två timmars skakning togs beslutet att mala 
både fibrer och tyg före viskositetsmätningen. 

Mellan 3 och 4 g bomullsfibrer från varje fraktion maldes i en cryokvarn av 
märket Fritsch pulverisette 14 till 1 mm på hastighet 7. För tygfraktionerna 
slumpades fyra tygbitar ut från varje fraktion vilket gav en total vikt på 10 till 12 
g. Dessa tygbitar repades upp och garnet klipptes i bitar på ca 10 mm. Mellan 3 
och 4 gram av dessa maldes först till 2 mm för att undvika stopp i kvarnen och 
sedan till 1 mm. De malda fibrerna vägdes i 50 ml-polyetenburkar på en våg 
med fyra decimaler. Vikten valdes enligt standarden så att den inneboende 
viskositeten [η] (dl/g) multiplicerat  med cellulosakoncentrationen c (g/dl) blev:  

[η]c = 3,09 ± 0,5  
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Olika värden för c testades för att komma fram till en lämplig koncentration. 
Koncentrationen som valdes för bomullsproverna var 0,35 g cellulosa per 
deciliter lösningsmedel. Detta motsvarar 0,175 g cellulosa per 50 ml lösnings-
medel. Detta värde dividerades med respektive provs torrhalt för att mängden 
ren cellulosa skulle bli ca 0,175 g/50 ml. För referensprovet av sulfitpulp valdes 
koncentrationen till 0,6 g/dl. Denna justerades med torrhalten på motsvarande 
sätt som för bomullsproverna. Cellulosamängden som krävdes för att få rätt 
koncentration för respektive fraktion presenteras i bilaga 2. 

25 ml destillerat vatten med 0,04 % vätmedel Lavotan DSU mättes upp med en 
pipett och överfördes till burkarna med de uppvägda fibrerna. Luften blåstes bort 
med kvävgas innan locken sattes på. Burkarna skakades i 2 minuter för att väta 
fibrerna. 25 ml Cuen med koncentration 1 M mättes upp och överfördes till 
burkarna under kväveblåsning. Locken sattes på och burkarna skakades i en 
skakmaskin av märke Innova platform shaker 2100, inställning 6, i 120 minuter. 
Var 15:e minut vreds burkarna i maskinen för att förhindra sedimentering som 
skulle kunna försvåra upplösningen av cellulosan. Den färdigskakade lösningen 
filtrerades genom ett glasfilter av märket Whatman, grad GF/A, 70 mm i 
diameter med porer i storlek 1,6 μm ner i en kvävefylld e-kolv. Filtren sparades 
och torkades på hushållspapper för att det skulle kunna avgöras om cellulosan 
hade lösts upp helt.  

Av den filtrerade lösningen uppmättes 16 ml som överfördes till den kvävefyllda 
Ubbelohdeviskometern. Viskometern sattes fast i kapillärhållaren på visko-
klockan och placerades i vattenbad i en genomskinlig termostat för att 
tempereras i 10 minuter. Lösningen sögs upp med hjälp av en sugmaskin på 
samma sätt som för lösningsmedlet. Tiden det tog för lösningen att rinna genom 
kapillären mättes manuellt med timerappen på en iphone 6. Två burkar av 
samma koncentration bereddes och två prov mättes från varje burk. 

Den relativa viskositeten beräknades genom att dividera tiden det tog för 
cellulosalösningen att rinna genom kapillären med motsvarande tid för det rena 
lösningsmedlet med en koncentration av Cuen på 0,5 M: 

ηrel = t / t0 

(t = tiden för cellulosalösningen; t0 = tiden för lösningsmedlet) 

Enligt standarden för viskositetsmätning (ASTM 2013) utgjorde detta 
förhållande en approximation av den relativa viskositeten om både lösningen 
och lösningsmedlet mättes i samma kapillär vilket här var fallet. Utifrån värdet 
för den relativa viskositeten hittades korresponderande värde för den inneboende 
viskositeten i en tabell i standarden. Värdena har beräknats enligt Martin-
ekvationen:  

log[(ηrel - 1)/c] = log[η] + k[η]c 

(k = 0,13; c = koncentration; ηrel = relativ viskositet; [η] = inneboende viskositet) 

Detta tabellvärde justerades sedan med hjälp av cellulosakoncentrationen. 
Genom att dividera tabellvärdet med cellulosakoncentrationen erhölls ett värde 
för cellulosans inneboende viskositet: 
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[η] = [η]c / c 

Cellulosakoncentrationen räknades i sin tur ut genom att först multiplicera 
vikten för den uppmätta cellulosan med cellulosans torrhalt. Detta dividerades 
sedan med den totala volymen för vatten och lösningsmedel, d.v.s. 50 ml, som 
justerades genom att addera den delen av cellulosans vikt som motsvarade 
fukthalten. Koncentrationen anges i denna rapport i g/ml och den inneboende 
viskositeten i ml/g istället för g/dl och dl/g som används i standarden. Detta görs 
för att underlätta för beräkningen av polymerisationsgraden. 

Cellulosakoncentration [g/ml] = vikt cellulosa [g] * torrhalt / (50 [ml] + vikt 
cellulosa * (1 - torrhalt) ) 

Det finns flera olika föreslagna formler för att omvandla värdet för den 
inneboende viskositeten till ett värde för polymerisationsgraden. Enligt standard 
ASTM D1795-13 kan man erhålla ett approximativt värde för polymerisations-
graden genom att multiplicera cellulosans inneboende viskositet uttryckt i dl/g 
med 190 (ASTM 2013). Palme (2017) använder sig istället av förhållandet: 

DP0,905 = 0,75[η] 

som har föreslagits av Immergut et al. (1953, se Palme 2017) då denna formel är 
en av de mest använda och därför ger värden som kan jämföras mellan olika 
artiklar. För denna metod ska den inneboende viskositeten anges i g/ml. I denna 
rapport har den senare metoden använts då den möjliggör jämförelse med 
Palmes doktorsavhandling. 

3.4.3 VÄGNING AV FILTER 
Hushållpappret som filtren torkades på fastnade på baksidan och kunde inte 
avlägsnas utan att skada filtren. För att mäta mängden oupplösta fibrer i filtren 
filtrerades ytterligare lösningar av bra respektive slitna fibrer. Filtren torkades i 
petriskålar av glas och brändes med en BernzOmatic TS1100 med en max-
temperatur på 1982.2°C. Gasen var en blandning av av 65 % butan och 35 % 
propan.  Filtren vägdes före filtrering, efter filtrering när filtret hade torkat och 
efter förbränning.  

3.5 FTIR 
Fourier Transform Infra Red-spektroskopi (FTIR) användes för att analysera 
fiberinnehåll. Alla fibrer som viskositetsmätts, samma jungfruliga bomull som 
användes vid spinningen och texturerade stapelfibrer av 100 % polyester (PES) 
scannades i en Nicolet iS10 FTIR-spektrometer med en Nicolet iZ10- modul 
som styrdes via programmet OMNIC. Fibrerna mättes tre gånger var. Då 
mätningarnas resultat var så lika sammanställdes kurvorna från de första 
mätningarna av varje fraktion och exporterades. En kurva från akrylfibrer (PAN) 
av 94 % polyakrylnitril och 6 % vinylacetat (mjukgörare) (He et al. 2007) lades 
in tillsammans med dessa mätningarna i Adobe Photoshop. Kurvorna från de 
återvunna fibrerna jämfördes visuellt både med dem från ren cellulosa och med 
dem från PES och PAN för att se om det fanns några tecken på närvaro av andra 
fibrer än bomull. 
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3.6 GARNSPINNING 
De mekaniskt återvunna fibrerna och den jungfruliga bomullen vägdes separat så 
att den totala vikten var ca 35 g. De procentsatser av mekaniskt återvunna fibrer 
som användes var 20 % och 50 %. Även ett referensprov av 100 % jungfrulig 
bomull tillverkades. Både den bra och den slitna fiberfraktionen spanns. Se tabell 
2 för en sammanställning av de andelar mekaniskt återvunna fibrer som användes 
vid försöken. 

Tabell 2. Andel mekaniskt återvunna fibrer som spanns och mängden återvunna respektive 
jungfruliga fibrer som användes. 
Fraktion för 
återvunna fibrer 

Andel återvunna 
fibrer [%] 

Mängd återvunna 
fibrer [g] 

Mängd jungfrulig 
bomull [g] 

- 0 0 35 

Bra fibrer 20 7 28 

Slitna fibrer 20 7 28 

Bra fibrer 50 17,5 17,5 

Slitna fibrer 50 17,5 17,5 

  
De återvunna fibrerna gick i de flesta fall igenom öppningsmaskinen Canvac 
QCLEAN C140 + Laroche tre gånger, och de jungfruliga fibrerna gick igenom 
öppningsmaskinen en gång innan de båda sorterna blandades. För ett av testerna 
öppnades inte fibrerna enskilt utan blandades direkt, efter rådgivning av Nawar 
Kadi2. Återvunna och jungfruliga fibrer öppnades sedan tillsammans två gånger. 
Därefter kardades fibrerna till ett fiberflor i kardmaskinen Felt Carder 337A från 
Mesdan-Lab. De gick genom kardmaskinen två gånger. Efter den första 
kardningen veks fiberfloret tredubbelt över längdriktningen och matades in i 
kardmaskinen igen vridet 90 grader från föregående inmatningsriktning. Metoden 
för öppning och kardning skedde enligt rekommendationer från Nawar Kadi². För 
vissa av proverna gjordes dock avsteg från metoden genom att tidigare gjorda 
slivers kardades om då det inte fanns tillräckligt med material för att göra ett helt 
nytt försök. Efter kardningen vägdes fiberfloren för att se hur mycket de hade 
minskat i vikt vid öppning och kardning. 

Fiberfloret som kardningen resulterade i rullades ihop från långsidan och sträcktes 
i sträckmaskin Mini Stirolab 3371 från Mesdan-Lab till en sliver. 
Sträckningshjulen som användes var av storlek 20 för det låga hjulet och 24 för 
det höga. För några av proverna användes dock ett högt hjul av storlek 28. Slivern 
ringspanns i ringspinningsmaskinen Ring Lab 3108A från Mesdan-Lab. 
Inställningarna för sträckning vid ringspinningen varierade något beroende på 
andelen mekaniskt återvunnet material. För samtliga prover låg snoddtalet på 960 
± 3 slag/m och hastigheten var ca 5500 rpm. Garnens spinnbarhet bedömdes 
subjektivt utifrån hur ofta garnet gick av under spinningen. I tabell 3 presenteras 
spinninställningarna för respektive försök. Där avsteg har gjorts från metoden för 
öppning, kardning och sträckning kommenteras detta under rubriken övrigt. 
                                                      
2 Nawar Kadi gästforskare på Högskolan i Borås vid sektionen för textilteknologi, samtal den 6 
april 2017. 
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Tabell 3. Inställningar för ringspinningen. 
Fraktion Andel 

återvunna 
fibrer [%] 

Försträckning Sträckning Övrigt 

Jungfrulig 
bomull 

0 2,4 19,9-20,0 Inställningar optimerade 
för garn med 20 % 
återvunna fibrer. 

Bra fibrer 20 2,4 19,9-20,0   

Slitna 
fibrer 

20 2,4 19,9-20,0   

Bra fibrer 50 #1 2,4 19,9-20,0 Fibrerna har inte öppnats 
enskilt. 

Bra fibrer 50 #2 2,5 14,8-15,2   

Bra fibrer 50 #3 2,4 17,7-18,0 Slivern från föregående 
försök kardades om 
tillsammans med lika 
mycket öppnade fibrer. 
Sträckt med hjul 20/28. 
Slivern veks tredubbel och 
sträcktes igen. 

Bra fibrer 50 #4 2,4 17,7-18,0 Slivern från föregående 
försök kardades om. 

Slitna 
fibrer 

50 2,4 17,7-18,0 Sträckt med hjul 20/28. 

  

3.7 TESTER AV GARN 
De tester som utfördes på garnen är mätning av deras linjära densitet och 
dragprovning. Dessutom gjordes visuell bedömning av garnens jämnhet. Efter att 
30 varv av varje garn hade virats upp på var sin bit svart kartong med 
måtten910,5cm. 

3.7.1 HASPLING 
Garnens linjära densitet bestämdes enligt standard SS-EN ISO 2060:1994: Textil - 
Garn från förpackningar - Bestämning av massa per längd genom haspling (SIS 
1994). Garnen konditionerades före testningen i ett rum med förhållanden enligt 
SS-EN ISO 139:2005: Textil - standardatmosfär för konditionering och provning, 
vilket innebär en temperatur på 20℃ och en luftfuktighet på 65 % (SIS 2005), 
under  minst 24 timmar. 100 m garn hasplades upp av garnen med 20 % 
återvunnen bomull. För resten av garnen hade inte tillräckligt mycket garn 
spunnits och därför användes en kortare längd, se bilaga 9 för specificering av 
längden för respektive försök. Vissa garner gick av kontinuerligt vid hasplingen 
och därför beräknades ingen linjär densitet för dessa. Proverna vägdes på en våg 
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med en upplösning på 0,0001 g, och garnernas tex-tal (g/1000 m) beräknades 
genom att dividera vikten i gram med antal meter som hasplats upp och därefter 
multiplicera talet med 1000. 

3.7.2 DRAGPROVNING 
Garnens dragstyrka och förlängning vid brott bestämdes enligt standard SS-EN 
ISO 2062:2009: Textil - Garn från förpackningar - Bestämning av brottkraft och 
brottförlängning hos enkelgarn med konstant töjningshastighetsprovare,  metod A 
(SIS 2009) på en elektromekanisk dragprovare från Mesdan utrustad med en 5 kN 
lastcell och gummiklädda mekaniska gripare. 50 replikat gjordes för varje 
garnkvalitet. Alla dessa 50 prover togs från samma bobin då endast en bobin hade 
spunnits för varje garnkvalitet. Endast de prover som kunde hasplas utan att gå 
sönder testades för dragstyrka. Alla prover hade konditionerats innan testningen i 
ett rum med förhållanden enligt SS-EN ISO 139:2005 (SIS 2005) under minst 24 
timmar och provningen utfördes i samma konditionerade miljö. Längden mellan 
griparna var 500 mm och draghastigheten var 500 mm/minut. En förspänning på 
0,5 cN/tex användes. 

3.8 STATISTISK ANALYS 
Resultatet från dragprovningen och viskositetsmätningen analyserades med hjälp 
av en ANOVA för att undersöka om något av medelvärdena skiljde sig från de 
övriga. Dragstyrkan analyserades med en envägs-ANOVA där de undersöktes om 
tenaciteten hos minst ett av garn skiljde sig signifikant från de övriga. Polymeri-
sationsgraden analyserades med en tvåvägs-ANOVA med faktorerna slitningsgrad 
(bra/slitet) och huruvida proverna hade genomgått mekanisk återvinning eller inte 
(tyg/fibrer). Även eventuellt samspelet mellan de båda faktorerna undersöktes. 

Nollhypotesen både för dragstyrka och polymerisationsgrad var att det inte fanns 
någon skillnad mellan de olika behandlingarnas medelvärden, och denna kunde 
förkastas om det F-värde som fåtts av ANOVA:n var större än det kritiska F-
värdet. Signifikansnivån som användes var α = 0,05. Dock säger inte ANOVA:n 
någonting om vilket eller vilka av medelvärdena som skiljer sig från varandra, och 
därför utfördes parvisa t-test i de fall där F-testet var signifikant. För att minska 
risken för massignifikans, som uppstår när flera oberoende test görs, justerdes 
signifikansnivån så att den totala risken för typ I-fel, att en sann nollhypotes ska 
förkastas, hölls konstant på 5 %. Detta gjordes med hjälp av Bonferroni-metoden 
där signifikansnivån divideras med antalet t-test som görs (Engstrand & Olsson 
2003). För både testen av dragstyrka och av polymerisationsgrad användes fyra 
behandlingar vilket ledde till sex olika parvisa jämförelser, och därmed sattes 
signifikansnivån för varje enskilt test till 0,05/6 = 0,00833. 

Det gjordes även ett t-test för att undersöka om skaktiden hade en signifikant 
påverkan på polymerisationsgraden hos sulfitpulp. Här användes signifikansnivån 
α = 0,05. 

För både ANOVA och t-test antogs att variansen var lika stor för samtliga 
behandlingar. 
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4. RESULTAT 
Här presenteras resultaten av viskositetsmätningen och ringspinningen samt de 
efterföljande analyser som har gjorts. 

4.1 TORRHALT 
Torrhalten för de olika proverna presenteras i tabell 4. I bilaga 1 finns en mer 
detaljerad sammanställning av mätningarna med vikterna före och efter 
torkning. 

Tabell 4: Torrhalt för de olika proverna. 
Fraktion Torrhalt 

Bra tyg 0,94970 

Slitet tyg 0,94716 

Bra tyg 0,96310 

Slitna fibrer 0,96395 

Sulfitpulp 0,95205 

4.2 VISKOSITETSMÄTNING 
Det tog i genomsnitt 113,97 sekunder för lösningsmedlet att rinna genom 
kapillären. Tiderna justerades med Hagenbach-korrektion vilket gav ett nytt 
medelvärde på 113,15 sekunder. I bilaga 4 presenteras de mätningar som gjordes 
av lösningsmedlet. 

Samtliga tider för cellulosalösningarna var så pass långa att ingen Hagenbach- 
korrektion behövde göras. De genomsnittliga tiderna för respektive cellulosa-
lösning presenteras i tabell 5 tillsammans med medelvärdena för den inneboende 
viskositeten och approximativa värden för polymerisationsgraden som räknats ut 
enligt formeln DP0,905 = 0,75[η] (Immergut et al. 1953, se Palme 2017). I bilaga 5 
finns detaljerad information om alla de mätningar som ligger till grund för 
resultatet. 
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Tabell 5. Medelvärde av tider för viskositetsmätning, inneboende viskositet och 
polymerisationsgrad för de olika cellulosalösnigarna. Tider är avrundade med två decimaler; 
inneboende viskositet och polymerisationsgrad är avrundade till heltal. 
Fraktion Skaktid 

[min] 
Medelvärde 
tid [s] 

Medelvärde 
inneboende viskositet 
[ml/g] 

Medelvärde 
DP 

Bra tyg 120 1281,32 1015 1528 

Bra fibrer 120 855,46 805 1182 

Slitet tyg 120 828,68 791 1159 

Slitna fibrer 120 885,97 823 1211 

Sulfitpulp 5 1041,34 528 742 

Sulfitpulp 120 980,33 510 714 

  

Enligt tvåvägs-ANOVA:n var både graden av slitage och den mekaniska 
återvinningsprocessen med 95 % sannolikhet påverkande faktorer för cellulosans 
polymerisationsgrad. Det fanns även ett signifikant samspel mellan de båda 
faktorerna. Från t-testerna konstaterades en signifikant skillnad mellan bra tyg och 
alla andra fraktioner där det bra tyget hade högre DP. Det fanns också en 
signifikant skillnad mellan den slitna tyg- och fiberfraktionen där fibrerna hade 
högre DP. Tabell 6 visar indelningen av de olika fraktionerna i grupper. Inom 
varje grupp finns det ingen statistiskt signifikant skillnad, men däremot mellan 
grupperna. Eftersom de bra fibrerna inte var signifikant skilda från varken slitna 
fibrer eller slitet tyg ingår den fraktionen i två grupper. I bilaga 6 finns en 
tvåvägs-ANOVA och t-tester för polymerisationsgraden hos de olika bomulls-
fraktionerna.  

Tabell 6. Indelning av fraktionerna i grupper där signifikant skillnad finns mellan de olika 
gruppernas polymerisationsgrad. 
Fraktion DP Grupp 

Bra tyg 1528 A     

Slitna fibrer 1211   B   

Bra fibrer 1182   B C 

Slitet tyg 1159     C 

  

Sulfitpulpen hade lägre DP än samtliga bomullsfraktioner. Pulpen hade lösts upp 
redan efter 5 minuter, men eftersom bomullsfraktionerna hade skakats i två 
timmar var det av intresse att undersöka om pulpens DP förändrades signifikant 
om den också skakades i två timmar. Det visade sig att det fanns en signifikant 
skillnad i DP mellan de olika skaktiderna. Pulpen som hade skakats i 120 minuter 
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hade 3,8 % lägre DP än pulpen som hade skakats i 5 minuter. I bilaga 7 finns ett t-
test för sulfitpulpens polymesisationsgrad vid 5 respektive 120 minuters skakning. 

4.2.1 FILTRERING 
Efter filtrering av de olika fraktionerna fanns det fortfarande oupplöst cellulosa 
kvar i de flesta av glasfiltren, se tabell 7. Av den omalda pulpen som skakats i 5 
minuter fanns det oupplösta klumpar kvar, men omald pulp som skakats i 30 eller 
60 minuter och  mald pulp oavsett skaktid lämnade inga klumpar eller fibrer i 
filtren. Det bra tyget lämnade endast enstaka fibrer till skillnad från alla andra tyg- 
och fiberfraktioner som lämnade kvar stora mängder synliga fibrer och/eller mörk 
massa i filtret. För en fullständig redogörelse över filtreringen, se bilaga 3. 

Tabell 7. Ett urval av glasfiltren efter filtrering av cellulosalösningarna. Notera hur graden av 
upplösning varierar beroende på skaktid, cellulosakoncentration och om fibrerna är malda eller 
inte. 
Fraktion Skaktid 

[min] 
Mald Foto Kommentar 

Sulfitpulp 5 - 

 

Oupplösta klumpar 
c = 0,50 

Sulfitpulp 30 - 

 

Inga synliga fibrer 
c = 0,50 

Slitna fibrer 60 - 

 

Synliga fibrer 
c = 0,35 
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Slitna fibrer 60 - 

 

Synliga (kortare) 
fibrer. Handklippt 1-
2 mm innan upplöst. 
c = 0,40 

Slitet tyg 120 ja 

 

Inga synliga fibrer, 
däremot oupplöst 
massa. 
c = 0,30 

Slitna fibrer 120 ja 

 

Synliga fibrer 
c = 0,35 
  

Bra tyg 120 ja 

 

Enstaka synliga 
fibrer 
c = 0,35 

  

4.2.2 VÄGNING AV FILTER 
Tabell 8 visar hur vikten på de filter som vägdes förändrades vid filtrering och 
bränning. Både viktökningen efter filtreringen av lösningarna och 
viktminskningen vid bränningen var högre än den totala vikten av fibrer i 
lösningen på 0,1815 respektive 0,1817 gram. Oanvända glasfilter brändes för 
jämförelse. Där var viktminskningen som mest 0,0062 gram. 
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Tabell 8. Filtervikt före och efter förbränning av fibrer och lösningsmedelsrester. 
Prov Vikt endast 

filter [g] 
Vikt torkat 
filter[g] 

Vikt efter 
förbränning [g] 

Viktminskning vid 
förbränning [g] 

Bra fibrer 0,1954 0,5363 0,2779 0,2584 

Slitna fibrer 0,1965 0,6324 0,2743 0,3581 

 

Färgen på filtren ändrades från lösningsmedlets mörklila till koppar när metallen 
smälte vid filterbränningen, se figur 10.  

 
Figur 10. Glasfilter efter bränning. Notera kopparen. 

4.5 FTIR 
FTIR-scanning av alla denimfraktioner samt jungfruliga bomullsfibrer och 
sulfitpulp som referens resulterade i kurvor av liknande form men med något 
olika djupa dalar, se figur 11. Den gröna kurvan, vars dalar markant skiljer sig 
från de andra, kom från texturerade stapelfibrer av 100 % PES. Då kurvorna inte 
sammanfaller finns inga tecken på att denimfraktionerna skulle innehålla PES. 
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Figur 11. FTIR-scanning av: Jungfrulig CO - blå, slitna fibrer - lila, bra fibrer - turkos, slitet tyg - 
rosa, bra tyg - röd, sulfitpulp - mörkblå och PES - grön. 

Den tjockare svarta kurvan i figur 12 visar resultatet från FTIR-scanning av PAN-
fibrer av 94 % akrylnitril och 6 % vinylacetat  (He et al., 2007).  Inte heller här 
sammanfaller kurvorna, vilket indikerar frånvaro av PAN bland de återvunna 
fibrerna. 

Figur 12. FTIR av olika cellulosabaserade fibrer. Den tjockare svarta kurvan visar extruderad 
PAN-fiber av 94 % akrylnitril och 6 % vinylacetat (He et al., 2007).   

4.6 GARN 
Under öppning och kardning förlorades fibrer, framför allt från fraktionerna som 
innehöll återvunna fibrer. Viktandelen som gick förlorad för respektive försök 
presenteras i tabell 9. Vikten före öppning och efter kardningen återfinns i bilaga 
8. 
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Tabell 9. Fiberförlust i vikt  
Fraktion Andel återvunnet material [%] Viktförlust [%] 

Jungfrulig bomull 0 13,1 

Bra jeans 20 22,3 

Slitna fibrer 20 14,6 

Bra fibrer 50 #1 (ej öppnad enskilt) 21,1 

Bra fibrer 50 #2 22,0 

Bra fibrer 50 #3 (delvis omkardad) 15,6 

Bra fibrer 50 #4 (omkardad) 22,4 

Sliten fibrer 50 20,0 

  

De enda garn som bedömdes gå bra att spinna var, med undantag för 
referensgarnet av 100 % jungfrulig bomull, garnet med 20 % bra fibrer samt 
garnet med 20 % slitna fibrer. Alla andra garn gick av med någon till några 
minuters mellanrum. För det prov där fibrerna inte hade öppnats separat innan de 
blandades gick garnet av oftare än för motsvarande garn som öppnats fler gånger. 
Ju högre andel återvunna fibrer garnet innehöll desto ojämnare blev det, se figur 
12. Se tabell 10 för resultatet av spinningen. 

 
Figur 13. Visuell jämförelse av garnens jämnhet. 

  

  



 

 26 

Tabell 10: Resultat av ringspinning. 
Försök Kommentar 

100 % jungfrulig 
bomull 

Bra att spinna. 

20 % bra fibrer Bra att spinna. 

20 % slitna fibrer Några garnbrott, annars bra att spinna. 

50 % bra fibrer #1 Gick inte att spinna, gick av hela tiden. Inget användbart garn 
åstadkoms. 

50 % bra fibrer #2 Lyckades endast spinna korta bitar innan det gick av. Inget 
användbart garn åstadkoms. 

50 % bra fibrer #3 Gick av med några minuters mellanrum. 

50 % bra fibrer #4 Gick bra att spinna i flera minuter åt gången. Dock kom ibland en 
fibertuss och garnet gick av. 

50 % slitna fibrer Gick av med någon minuts mellanrum. 

  

4.6.1 LINJÄR DENSITET 
De enda garner som klarade av att hasplas, förutom referensgarnet av 100 % 
jungfrulig bomull, var garnen med 20 % återvunna fibrer, både de bra och slitna, 
samt garnet med 50 % slitna fibrer. Tex-talen för de garner som klarade av 
hasplingen presenteras i tabell 11. I bilaga 9 finns fullständigt resultat av 
hasplingen. Eftersom endast ett prov togs från varje fraktion finns det inte 
underlag för att avgöra om de sanna medelvärdena för tex-talen skiljer sig från 
varandra. 

Tabell 11: Tex-tal för de garn som klarade av hasplingen. 
Fraktion Tex 

100 % jungfrulig bomull 55,61 

20 % bra fibrer 54,45 

20 % slitna fibrer 61,56 

50 % slitna fibrer 63,45 

  

4.6.2 DRAGSTYRKA 
Dragstyrkan med korresponderande töjning för de garner som klarade av att 
hasplas presenteras i tabell 12. Dragstyrkan har även normerats till tenacitet 
genom att dividera dragstyrkevärdet med respektive garns tex-tal för att värdena 
ska kunna jämföras med varandra. 
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Tabell 12. Dragstyrka, tenacitet och töjning för de garner som dragprovades. Värdena för 
dragstyrka är avrundade till heltal och värden för tenacitet och töjning är avrundade till en 
decimal. 
Garn Dragstyrka [cN] Tenacitet [cN/tex] Töjning [%] 

100 % jungfrulig bomull 569 10,2 8,3 

20 % bra fibrer 600 11,0 5,9 

20 % slitna fibrer 561 9,1 7,6 

50 % slitna fibrer 541 8,5 5,7 

  

I bilaga 10 återfinns en envägs-ANOVA och t-test för tenaciteten. Det 
konstaterades från ANOVA:n att minst ett medelvärde skiljde sig från de övriga. 
Enligt t-testen fanns det en signifikant skillnad mellan alla medelvärden utom 
mellan garnet med 20 % slitna fibrer och garnet med 50 % slitna fibrer, se tabell 
13 för indelning av de olika garnen i grupper.  Inom varje grupp finns det ingen 
statistiskt signifikant skillnad, men däremot mellan grupperna. Skillnaden i 
medelvärde mellan grupp A och B är 7,3 %, mellan grupp A och C 20,0 % och 
mellan grupp B och C 13,7 % 

Tabell 13: Indelning av garnen i grupper där signifikant skillnad finns mellan de olika gruppernas 
tenacitet. 
Garn Tenacitet [cN/tex] Grupp 

20 % bra fibrer 11,0 A 

100 % jungfrulig bomull 10,2 B 

20 % slitna fibrer 9,1 C 

50 % slitna fibrer 8,5 C 

  

5. DISKUSSION 
I den statistiska analysen för både viskositetsmätningen och dragprovningen 
antogs lika varians för de olika fraktionerna. Det är dock inte säkert att de olika 
behandlingarna faktiskt har lika varians då detta inte har undersöktes i denna 
studie. 

5.1 DISKUSSION KRING VISKOSITETSMÄTNING 
Filtreringen visade att inte all cellulosa från tyg- och fiberfraktionerna lösts upp, 
och därmed kunde inte resultatet av viskositetsmätningen ses som tillförlitligt för 
beräkning av DP. Då det fanns fibrer kvar i filtret blev den faktiska 
cellulosakoncentrationen i lösningen okänd. Det är möjligt att koncentrationen på 
0,35 var för hög för att kunna lösa upp bomullsfibrerna fullständigt. Detta stöds av 
att glasfiltret från de slitna fibrerna inte visade synliga fibrer vid c = 0,30 utan en 
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oupplöst massa. Sulfitpulpen blev däremot väl upplöst utan synliga spår i 
glasfiltret. Enligt standard ASTM D1795-13 kan cellulosa I och merceriserad 
cellulosa vara svåra att lösa upp och därför kan mätning av dessa ge ojämna 
resultat med förhållandevis hög variation (ASTM 2013). Resultaten visade att 
tiderna för prover från samma burk höll sig under eller omkring 1 % från varandra 
vilket är högre än de 0,3 % som standarden tillåter. Mellan burkar från samma 
fiberfraktion skilde sig tiderna som mest med 4,2 %. Normala värden är enligt 
standarden 1 till 2 %. Fiberfraktionerna hade större variation mellan burkarna än 
vad tygfraktionerna hade. En trolig orsak till detta är att tygfraktionerna bara kom 
från fyra av de 15 jeansen som ingick i fiberfraktionerna. 

Näst intill total upplösning noterades i bomullsfraktionen av det bra denimtyget, 
vilket pekar på att dessa tygprover var lättare att lösa upp. Den bra fiberfraktionen 
lämnade dock mycket oupplösta fibrer i filtret, vilket skulle kunna indikera att 
vissa jeans innehöll andra fibrer än bomull. Ingen närvaro av varken PES- eller 
PAN-fibrer kunde dock påvisas med FTIR. FTIR-kurvorna för samtliga fraktioner 
var snarlika referensprovet av ren bomull, och även det av sulfitpulp; därför finns 
det inget som tyder på att det skulle finnas några icke cellulosabaserade fibrer i 
fraktionerna. 

När filtren med oupplösta fibrer brändes i ett försök att ta reda på vikten av de 
fibrer som fastnat i filtret blev viktminskningen större än den totala vikten på 
fibrerna i lösningen. Den extra viktminskningen kom troligen från förbränning av 
lösningsmedelsrester, baserat på att de rena glasfiltren visade en betydligt lägre 
viktminskning vid bränning. Kopparen i lösningsmedlet smälte (smälttemperatur 
1083,4 °C), men det ansågs otroligt att kokpunkten på 2567 °C kunde ha nåtts 
med en brännare med angiven maxtemperatur på 1982.2°C.  

Det fanns en signifikant skillnad i polymerisationsgrad mellan de bra 
bomullsfibrerna före och efter återvinning. Sannolikt orsakades detta åtminstone 
delvis av den varierande upplösningsgraden, vilken var högst hos det bra tyget. En 
annan anledning kan vara att de fyra tygprover som mättes hade högre 
genomsnittlig DP än de 15 som ingick i fiberfraktionen. Det fanns även en 
signifikant skillnad i DP mellan de slitna bomullsfibrerna före och efter 
återvinning, men i det fallet hade fiberfraktionen högre DP än tygfraktionen. Även 
där kan skillnaden bero på att upplösningsgraden var olika eller på att de 
tygprover som mättes hade annat genomsnittligt DP än fiberfraktionen. Av denna 
anledning kunde inga slutsatser dras om hur polymerisationsgraden påverkas vid 
mekanisk återvinning av bomullsfibrer från jeans. 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan den bra och slitna fiberfraktionen. Det 
skulle kunna innebära att återvinningen sliter så pass mycket på de bra fibrerna att 
DP förkortas till samma nivå som de slitna. Även här skulle upplösningsgraden 
vid viskositetsmätningen kunna vara en påverkande faktor. Då proverna kom från 
samma 15 par jeans kan avsaknaden av signifikant skillnad också bero på att 
enbart mekanisk nötning inte påverkar polymerisationsgraden i tillräckligt stor 
grad för att ge något större genomslag. Ingen litteratur har funnits där påverkan på 
DP av enbart mekanisk nötning har undersökts, utan den har skett i samband med 
kemisk och/eller termisk nedbrytning, t.ex. vid tvätt. 

Den långa skaktiden för bomullsfraktionerna (120 minuter) kan ha medfört 
nedbrytning av bomullsfibrernas cellulosa genom oxidation, vilket i så fall kan ha 
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medfört lägre DP. För sulfitpulpen minskade DP med 3,8 % när den skakades i 
120 minuter istället för 5. 

Trots den ofullständiga upplösningen hade samtliga fiberfraktioner högre DP än 
vad som krävs för både viskos- och lyocellframställning. DP var för samtliga 
högre än för referensmaterialet av sulfitpulp, som är råmaterial för regenatfibrer. 
Det är även högre än det DP på 1000 vid vilket dragstyrkan hos ett bomullsgarn 
minskar tydligt enligt Bílková (2012) och Topalovic et al. (2007). Samtliga 
värden för bomullsfraktionernas DP hamnade mellan värdena som Palme, 
Theliander & Brelid (2016) fick för oanvända lakan som tvättats 2-4 gånger och 
lakan som tvättats över 50 gånger och var redo att kasseras. DP för sulfitpulpen 
(DP = 742) var i detta arbete något lägre än vad Palme, Theliander & Brelid 
(2016) fick (DP = 761), vilket skulle kunna indikera att även övriga värden är 
något lågt skattade jämfört med deras studie. 

5.2 DISKUSSION KRING GARNSPINNING 
I enlighet med litteraturen resulterade en inblandning av 20 % återvunna fibrer 
jämförbar styrka med ett garn av 100 % jungfrulig bomull. Att garnet med 20 % 
återvunna bra fibrer hade högre dragstyrka än det av 100 % jungfrulig bomull kan 
bero på att spinninställningarna inte var optimala för de jungfruliga; de valdes för 
att överhuvudtaget kunna spinna de återvunna fibrerna. Dock var garnet med 20 
% återvunna fibrer ojämnare än garnet av 100 % jungfrulig bomull vid en visuell 
bedömning. Då endast en bobin har spunnits av varje sorts garn är det statistiska 
underlaget begränsat. Batcherna kan antas variera; då endast en batch har 
undersökts finns det ingen möjlighet att bedöma storleken på batchvariation och 
hur denna skulle påverka utfallet. 

Anmärkningsvärt är att ingen signifikant skillnad fanns mellan garnet med 20 % 
slitna fibrer och det med 50 % slitna fibrer. Dock gick garnet med 50 % slitna 
fibrer endast att spinna några minuter i taget innan det gick av. Dragstyrkan 
reflekterar därför ett mycket arbetskraftsintensivt garn som inte skulle vara 
ekonomiskt möjligt att producera industriellt med denna metod. Garn med 20 % 
återvunna fibrer gick däremot förhållandevis bra att spinna även om enstaka 
garnbrott uppstod även här.  

Att spinningen av 50 % bra fibrer misslyckades kan bero på att de först inte 
öppnades individuellt. Dessutom användes en högre dragning än vad som senare 
visade sig vara optimalt. I nästa försök användes troligtvis en för låg dragning 
vilket resulterade i många fiberansamlingar som gav garnbrott vid spinningen. Det 
resulterande förgarnet kardades om då mängden material var begränsat, och även 
om spinning till garn var möjlig blev de för svaga för att kunna hasplas. 

Det kan antas att andelen återvunnet material lägre än 20 respektive 50 % på 
grund av fiberförluster vid öppning och kardning. Då viktminskningen vid dessa 
processer var större för fraktionerna med återvunnet material än för referensprovet 
med 100 % jungfrulig bomull, se bilaga 8, är det rimligt att anta att en större andel 
av de återvunna fibrerna gick förlorad under öppningen och kardningen än av de 
jungfruliga fibrerna. 
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5.3 HÅLLBARHETSDISKUSSION 
Sveriges konsumtion av textilier har ökat enormt under 2000-talet. Nuvarande 
kassering av 8 kg per person och år är ett oförsvarligt slöseri med resurser som 
skulle kunna återvinnas. Återvinning av bomullstextilier minskar behovet av 
jungfruliga fibrer. Detta ger en miljövinst vid både mekanisk och kemisk 
återvinning då odling av jungfrulig bomull kräver stora mängder vatten och 
miljöfarliga kemikalier. Att spinna de jungfruliga fibrerna med 20% återvunna, 
vilket inte påverkar tenaciteten nämnvärt, skulle kunna göras i mycket större 
utsträckning än idag om ett fungerande återvinningssystem för konsumentavfall 
fanns på plats. Lokala anläggningar för kemisk eller mekanisk återvinning av 
textilier skulle minska transportsträckorna. Kanske till och med produktionen av 
inhemsk textil skulle kunna sätta igång igen? 

Det är inte möjligt att till 100 % återvinna bomullstyg på mekanisk väg. Enligt 
Östlund et al. (2015) kan upp till 40 % av fibrerna gå förlorade vid de olika 
processer som textilierna genomgår för att bli ett nytt tyg. Det fiberspill som 
uppstår vid rivningen av tygerna och kardningen skulle dock kunna tas tillvara 
och användas till produktion av regenatfibrer. Då fiberlängden förkortas markant 
vid den mekaniska återvinningsprocessen kan det ifrågasättas hur ekonomiskt 
hållbar en sådan anläggning kan bli. Å andra sidan är bomull en välkänd fiber som 
många konsumenter förknippar med bra komfortegenskaper och tvättålighet, 
därför kan det finnas ett marknadsvärde i att fibern fortfarande är bomull efter 
återvinningen. 

Inga studier har gjorts där textilfibrers egenskaper har mätts efter återvinning av 
redan återvunna fibrer. Då mekanisk återvinning innebär en down-cycling-process 
kan det antas att DP har förkortas så mycket efter flera återvinningscykler att 
cellulosan inte längre är lämplig för fiberframställning. Detta ligger dock långt 
fram i tiden och det finns stora miljöbesparingar att göra innan vi kommer dit. 

 

6. SLUTSATSER 
Det fanns en signifikant skillnad i DP beroende på graden av slitage på de plagg 
som ska återvinnas. På grund av att utfallet av mätningarna påverkades av flera 
andra faktorer, kunde dock inga definita slutsatser dras av undersökningen. Inga 
slutsatser kunde heller dras om huruvida viskositeten eller polymerisationsgraden 
hos bomullsfibrer från begagnade jeans förändras vid mekanisk återvinning. 
Däremot kunde det konstateras att DP hos återvunna fibrer från begagnade jeans 
mer än väl räcker för framställning av både viskos och lyocell. 

Dragstyrkan hos ett ringspunnet bomullsgarn med 20 % återvunna fibrer behöver 
inte försämras, utan kan tvärtemot förbättras beroende på spinninställningar och 
kvaliteten på de återvunna fibrerna. Inblandning av 20 % bra fibrer gav ett 
starkare garn än 20 % slitna fibrer.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Då merparten av bomullsfraktionerna inte lösts upp helt i Cuen vore det 
intressant att prova andra metoder för att mäta DP. Vidare kunde ytterligare 
ökning av skaktiden vara av intresse för att utröna tidsåtgången för en 
fullständig upplöning i Cuen. Andra lösningsmedel skulle också kunna 
användas. Orsakssambanden bakom att en av bomullsfraktionerna löste upp sig 
betydligt lättare än de övriga är också ett relevant ämne för vidare studier. FTIR-
mätningarna visade inga tecken på annan fiberinblandning än cellulosa och 
kurvorna för de olika fraktionerna har varit snarlika. Därför finns det ingen 
uppenbar anledning till den varierande upplösningsgraden. Djupare analys av de 
olika fraktionerna är nödvändig för att kunna avgöra vad som skiljer dem åt. 

Försök för att bestämma vikten av de olösta fibrer som fastnat i filtren skulle 
kunna utföras genom att filtrera vatten genom dem tills alla synliga spår av 
lösningsmedel har sköljts ur. Därefter kan filtren torkas och vägas före och efter 
bränning. 

Vid garnspinningen har endast en bobin spunnits av varje garnsort. För att få ett 
större statistiskt underlag och kunna avgöra skillnader i exempelvis linjär 
densitet och tenacitet mellan de olika sorterna skulle en större mängd garn av 
varje sort behöva spinnas upp i olika batcher. På grund av materialbrist ledde 
spinning med 50 % av de bra fibrerna inte till något representativt garn; 
kompletterande studier behövs därför. Likaså bör jämnheten hos garnen 
undersökas vidare, då detta är en viktig faktor för garnets kvalitet. 

Endast ett fåtal inställningar för spinningen har undersökts i detta arbete. Fler 
spinnparametrar och spinninställningar behöver undersökas för att få fram ett 
optimalt garn bestående av olika andelar återvunna fibrer. Även andra 
spinnmetoder än ringspinning bör testas då stor variation i fiberlängd 
konstaterats, vilket är ett problem med denna metod. Exempelvis skulle 
rotorspinning eller friktionsspinning kunna testas för att se om garn kan spinnas 
med högre andel återvunna fibrer med andra metoder än ringspinning. En 
undersökning av garn med andra halter återvunnet material, förslagsvis 30 och 
40 %, vore också intressant för att utröna gränsen för mängden återvunnet 
material som kan tillsättas utan att spinningen påverkas allvarligt. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 
Torrhalten för de olika fraktionerna samt deras vikt före och efter torkningen. 

Fraktion Prov- 
nummer 

Vikt före 
torkning [g] 

Vikt efter 
torkning [g] 

Torrhalt 

Bra tyg 8, 10, 15 8,6663 8,2304 0,94970 

Slitet tyg 2, 3, 11 7,9358 7,5165 0,94716 

Bra fibrer - 5,0215 4,8362 0,96310 

Slitna 
fibrer 

- 5,0131 4,8324 0,96395 

Sulfitpulp - 5,0363 4,7948 0,95205 

  
  
 
BILAGA 2 
Cellulosamängd justerad med respektive provs torrhalt för att få rätt cellulosa-
koncentration på provet. 

Fraktion Torrhalt Mängd bomull för 50 ml 
lösning, 
c = 0,35 g/dl [g] 

Mängd pulp för 50 ml 
lösning, 
c = 0,6 g/dl [g] 

Bra tyg 0,94970 0,1843   

Slitet  tyg 0,94716 0,1848   

Bra fibrer 0,96310 0,1817   

Slitna 
fibrer 

0,96395 0,1815   

Sulfitpulp 0,95205   0,2626 

  
  
  
  

https://sv.wiktionary.org/wiki/%C3%96vriga_tecken%23inledande_rak_parentes
https://sv.wiktionary.org/wiki/%C3%96vriga_tecken%23inledande_rak_parentes
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BILAGA 3 
Glasfilter efter filtrering av cellulosalösningarna. 

Fraktion Skaktid 
[min] 

Mald Foto Kommentar 

Pulp 5 - 

 

Oupplösta 
klumpar 
c=0,50 

Pulp 30 - 

 

Inga synliga 
fibrer 
c=0,50 

Pulp 60 - 

 

Inga synliga 
fibrer 
c=0,50 
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Slitna 
fibrer 

60 - 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Slitna 
fibrer 

60 - 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Slitna 
fibrer 

60 - 

 

Synliga 
(kortare) 
fibrer. 
Handklippt 1-
2 mm innan 
upplöst. 
c=0,40 
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Slitet tyg 60 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Slitet tyg 60 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Slitet tyg 120 ja 

 

Inga synliga 
fibrer, däremot 
oupplöst 
massa 
c=0,30 
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Slitet tyg 120 ja 

 

Inga synliga 
fibrer, däremot 
oupplöst 
massa 
c=0,30 

Slitet tyg 120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Slitet tyg 120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 
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Slitna 
fibrer 

120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 
  

Slitna 
fibrer 

120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Bra fibrer 120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 
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Bra fibrer 120 ja 

 

Synliga fibrer 
c=0,35 

Bra tyg 120 ja 

 

Enstaka 
synliga fibrer 
c=0,35 

Bra tyg 120 ja 

 

Enstaka 
synliga fibrer 
c=0,35 
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Sulfitpulp 5 ja 

 

Inga synliga 
fibrer 
c=0,6 

Sulfitpulp 5 ja 

 

Inga synliga 
fibrer 
c=0,6 

Sulfitpulp 120 ja 

 

Inga synliga 
fibrer 
c=0,6 
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BILAGA 4 
Tider för viskositetsmätning av lösningsmedlet Cuen, koncentration 0,5 M. 

Burk:prov:mätning Tid [s] 

1:1:1 113,03 

1:1:2 113,53 

1:1:3 113,56 

1:2:1 114,14 

1:2:2 114,25 

1:2:3 114,01 

2:1:1 113,66 

2:1:2 114,20 

2:1:3 114,57 

2:2:1 114,30 

2:2:2 114,19 

2:2:3 114,25 

Medelvärde: 113,97 
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BILAGA 5 
Uppmätt cellulosamängd, skaktid, mätningstid och relativ viskositet för samtliga 
mätningar som ligger till grund för resultatet. 
Fraktion Mätning Cellulosa- 

mängd [g] 
Skaktid 
[min] 

Tid [s] Relativ viskositet 
[dl/g] 

Bra tyg 1:1 0,1843 120 1275,67 11,3 

1:2 0,1843 120 1276,54 11,3 

2:1 0,1843 120 1290,94 11,4 

2:2 0,1843 120 1282,12 11,3 

Bra fibrer 1:1 0,1817 120 841,96 7,44 

1:2 0,1817 120 832,13 7,35 

2:1 0,1817 120 878,07 7,76 

2:2 0,1817 120 869,66 7,69 

Slitet tyg 1:1 0,1843 120 834,94 7,38 

1:2 0,1843 120 828,95 7,33 

2:1 0,1843 120 828,56 7,32 

2:2 0,1843 120 822,25 7,27 

Slitna 
fibrer 

1:1 0,1815 120 905,42 8,00 

1:2 0,1815 120 903,96 7,99 

2:1 0,1815 120 867,05 7,66 

2:2 0,1815 120 867,46 7,67 

Sulfitpulp 1:1 0,3151 5 1042,57 9,21 

1:2 0,3151 5 1041,42 9,20 
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2:1 0,3151 5 1038,94 9,18 

2:2 0,3151 5 1042,41 9,21 

Sulfitpulp 3:1 0,3151 120 975,68 8,62 

3:2 0,3151 120 974,68 8,61 

4:1 0,3151 120 984,35 8,70 

4:2 0,3151 120 986,60 8,72 
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Tabellvärde som motsvarar den relativa viskositeten, verklig cellulosa-
koncentration, inneboende viskositet och polymerisationsgrad för samtliga 
mätningar som ligger till grund för resultatet. 
Fraktion Mätning Tabellvärde 

[η]c 
Koncentration 
[g/ml] 

Inneboende 
viskositet [ml/g] 

DP 

Bra tyg 1:1 3,55 0,0034999 1014,3 1526 

1:2 3,55 0,0034999 1014,3 1526 

2:1 3,56 0,0034999 1017,2 1531 

2:2 3,55 0,0034999 1014,3 1526 

Bra fibrer 1:1 2,788 0,0034994 796,7 1169 

1:2 2,767 0,0034994 790,7 1159 

2:1 2,863 0,0034994 818,1 1204 

2:2 2,847 0,0034994 813,6 1196 

Slitet tyg 1:1 2,774 0,0034906 794,7 1166 

1:2 2,760 0,0034906 790,7 1159 

2:1 2,757 0,0034906 789,8 1158 

2:2 2,748 0,0034906 787,3 1154 

Slitna 
fibrer 

1:1 2,918 0,0034987 834,0 1230 

1:2 2,915 0,0034987 833,2 1228 

2:1 2,840 0,0034987 811,7 1193 

2:2 2,842 0,0034987 812,3 1194 

Sulfitpulp 1:1 3,170 0,0059980 528,5 743 

1:2 3,168 0,0059980 528,2 742 
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2:1 3,164 0,0059980 527,5 741 

2:2 3,170 0,0059980 528,5 743 

Sulfitpulp 3:1 3,048 0,0059980 508,2 711 

3:2 3,046 0,0059980 507,8 711 

4:1 3,067 0,0059980 511,3 716 

4:2 3,071 0,0059980 512,0 717 
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BILAGA 6 
Tvåvägs-ANOVA och t-tester för bomullsfraktionernas polymerisationsgrad. 

Tvåvägs-ANOVA för att undersöka om polymerisationsgraden påverkas av 
graden av slitage (bra/slitet), av om proverna har genomgått mekanisk återvinning 
eller inte (tyg/fibrer) och/eller av ett samspel mellan de båda faktorerna. 

 
H0(1): Det finns ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena beroende på 
graden av slitage. 
H0(2): Det finns ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena beroende på om 
fibrerna har genomgått mekanisk återvinning eller inte. 
H0(3): Det finns inget signifikant samspel mellan de båda faktorerna. 
  
H1(1): Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena beroende på graden 
av slitage. 
H1(2): Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena beroende på om 
fibrerna har genomgått mekanisk återvinning eller inte. 
H1(3): Det finns ett signifikant samspel mellan de båda faktorerna. 
  
Då 513 > 4,7 kan H0(1) förkastas. 
Då 383 > 4,7 kan H0(2) förkastas. 
Då 705 > 4,7 kan H0(3) förkastas. 
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t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos bra tyg och bra fibrer. Lika 
varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
  
  
t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos bra tyg och stitet tyg. Lika 
varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ3 
H1: μ1 ≠ μ3 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
  
  
t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos bra tyg och slitna fibrer. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ4 
H1: μ1 ≠ μ4 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
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t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos bra fibrer och slitet tyg. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ2 = μ3 
H1: μ2 ≠ μ3 
Då t < tkritiskt kan H0 ej förkastas. 
  
  
t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos bra fibrer och slitna fibrer. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ2 = μ4 
H1: μ2 ≠ μ4 
Då t< tkritiskt kan H0 ej förkastas. 
  
  
t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos slitet tyg och slitna fibrer. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ3 = μ4 
H1: μ3 ≠ μ4 
Då t> tkritiskt kan H0 förkastas. 
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BILAGA 7 
t-test: Parvis jämförelse av polymerisationsgraden hos sulfitpulp som har skakats i 
5 respektive 120 minuter. Lika varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
 
 
BILAGA 8 
Vikter före och efter kardning för de olika spinningsförsöken. 

Fraktion Andel 
återvunnet 
material [%] 

Vikt före 
öppning  [g] 

Vikt efter 
kardning [g] 

Viktförlust 
[%] 

Jungfrulig 
bomull 

0 35 30,4 13,1 

Bra fibrer 20 35 27,2 22,3 

Slitna 
fibrer 

20 35 29,9 14,6 

Bra fibrer 50 #1 (ej öppnad 
enskilt) 

35 27,6 21,1 

Bra fibrer 50 #2 35 27,3 22,0 

Bra fibrer 50 #3 (delvis 
omkardat) 

50 42,2 15,6 

Bra fibrer 50 #4 (omkardat) 34,8 27,0 22,4 

Slitna 
fibrer 

50 35 28,0 20,0 
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BILAGA 9 
Uppmätt längd och vikt vid haspling av garn samt uträknade tex-tal. 

Fraktion Längd 
(m) 

Vikt 
(g) 

Tex Kommentar 

100 % jungfrulig 
bomull 

40 2,2244 55,61   

20 % bra fibrer 100 5,4445 54,451   

20 % slitna fibrer 100 6,1560 61,560   

50 % bra fibrer #3       Garnbrott vid haspling, 
ojämn 

50 % bra fibrer #4       Garnbrott vid haspling 

50 % slitna fibrer 35 2,2207 63,449   

  
  
 
BILAGA 10 
ANOVA och t-test för tenaciteten [cN/tex] hos de garner som dragprovades. 
  
Envägs-ANOVA för garnernas tenacitet. 

 
H0: Alla μi är lika 
H1: Minst ett μi skiljer sig från de övriga 
Då F > Fkritiskt kan H0 förkastas. 
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t-test: Parvis jämförelse mellan 100 % jungfrulig bomull och 20 % bra fibrer. Lika 
varians antagen 

 
H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 
Då t> tkritiskt kan H0 förkastas. 
 
  
t-test: Parvis jämförelse mellan 100 % jungfrulig bomull och 20 % slitna fibrer. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ3 
H1: μ1 ≠ μ3 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
  
  
t-test: Parvis jämförelse mellan 100 % jungfrulig bomull och 50 % slitna fibrer. 
Lika varians antagen. 

 
H0: μ1 = μ4 
H1: μ1 ≠ μ4 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
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 t-test: Parvis jämförelse mellan 20 % bra fibrer och 20 % slitna fibrer. Lika 
varians antagen. 

 
H0: μ2 = μ3 
H1: μ2 ≠ μ3 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
 
 
t-test: Parvis jämförelse mellan 20 % bra fibrer och 50 % slitna fibrer. Lika 
varians antagen. 

 
H0: μ2 = μ4 
H1: μ2 ≠ μ4 
Då t > tkritiskt kan H0 förkastas. 
  
 
t-test: Parvis jämförelse mellan 20 % slitna fibrer och 50 % slitna fibrer. Lika 
varians antagen. 

 
H0: μ3 = μ4 
H1: μ3 ≠ μ4 
Då t < tkritiskt kan H0 ej förkastas. 
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