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Sammanfattning 
Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna 
cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. 
Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens 
samhälle. Genom att använda fibrer vilka efterliknar bomullens egenskaper, i form 
av cottoniserad hampa, finns det möjlighet att behålla bomullens funktion men 
samtidigt minska miljöpåverkan.  
 
Studien utförs i ett samarbete med IKEA of Sweden, ett av de företagen som tar 
ställning till detta. Fokus i studien har placerats främst på ringspinning. Denna 
spinningmetod ger bidrag till högkvalitativa garn. Ringspinning har utförts på 
olika nivåer: 100 % cottoniserad hampa, 80/20 blandning (bomull/cottoniserad 
hampa), 50/50 och 100 % bomull, för att utvärdera hur stor andel cottoniserad 
hampa kan implementeras i ringspinningsystem. Processen har utvecklats genom 
ständiga lösningar till förbättrad ringspinning av respektive fiberblandning, varav 
nio kombinationer tagits fram. Till dessa kombinationer har hantering av 
förbehandling 1 och 2 tillkommit. 
 
Analys av garnerna har utförts på garnnivå med hjälp av dragprovning, bedömning 
av utseende samt finhet. Dragprovning utfördes för att undersöka garnets 
brottförlängning och brottkraft. Garnets utseende bedöms enligt standardiserad 
skala. Dess finhet bedöms enligt garnnumrering för att avgöra hur tunt garn som 
kan tillverkas.  
 
Möjligheten att ringspinna 100 % cottoniserad hampa visade ett misslyckat 
resultat. Den maximala andel cottoniserad hampa vilket kan tillsättas i 
ringspinningsystem är 50 %. 80/20 framkom som enklast att ringspinna och 
hantera vid produktion. Med blandningen 80/20 och 100 % bomull är det möjligt 
att producera finare garn med garnnummer Ne 20 och Ne 15. 
 
Studien visar att tillsättning i form av förbehandling gynnar garntillverkning av 
cottoniserad hampa med blandning av bomull. Störst potential till en kontinuerlig 
ringspinning visar 80/20. 50/50 är möjligt att applicera i ringspinningsystem men 
kräver justering och ständig kontroll. 50 % cottoniserad hampa i 
ringspinningsystem innebär ett resultat som belyser möjligheten att implementera 
cottoniserad hampa i bredare utsträckning framöver. Detta är också ett utav IKEAs 
egna långsiktiga hållbarhetsmål. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ringspinning, hampa, cottoniserad hampa, bomull, stapelfiber, 
växtfiber 
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Abstract  
This study has been developed to investigate the possibility of ring spinning 
cottonized hemp fiber. Cottonized hemp involves fiber digestion. Demand for 
more environmentally fibers is a spoken subject in today's society. By using fibers 
that similar to cotton's properties, in form of cottonized hemp, it is possible to 
maintain its function while reducing cottons environmental impact. 
 
The study is carried out in collaboration with IKEA of Sweden, one of the 
companies that take position on this question. The focus of the study has been 
placed primarily on ring spinning. This spinning method provides contributions to 
high quality yarns. Rings spinning has been done at different levels: 100 % 
cottonized hemp, 80/20 blend (cotton/cottonized hemp), 50/50 and 100 % cotton, 
to evaluate the amount of cottonized hemp that can be implemented in the 
spinningsystem. The process has been developed through continuous solutions for 
improved ring spinning of each fiber blend, of which nine combinations have been 
developed. In these combinations, handling of pre-treatment 1 and 2 has been 
added. 
 
Yarn analysis has been performed on yarn level by tensile testing, yarn appearance 
and analyzing its fineness. Tensile testing was performed to investigate the yarn 
elongation and breaking force. The yarn's appearance is assessed according to the 
standardized scale. Its fineness is judged by yarn numbering to see how thin yarn 
can be manufactured. 
 
The possibility of ring spinning 100 % cottonized hemp proved impossible results. 
The maximum percentage of cottonized hemp that can be added into the ring 
spinning system is 50 %. 80/20 appeared as the simplest fiber blending to ring 
spin. With the blending of 80/20 and 100 % cotton, it is possible to produce finer 
yarn with yarn number Ne 20 and Ne 15. 
 
The study shows that addition with pretreatment benefits the yarn production of 
cottonized hemp with blends of cotton. The greatest potential for a continuous ring 
spinning trial shows the 80/20 mix. 50/50 is possible to apply in ring spinning 
systems, but requires adjustment and constant control. 50 % cottonized hemp in 
ring spinning systems means a result that illustrates the possibility of 
implementing cottonized hemp to a wider extent in the future. This is also one of 
IKEA's long-term sustainability goals. 
 
 
 
 
 
Keywords: ring spinning, hemp, cottonized hemp, cotton, staple fiber, bastfiber 
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Sammanfattning – Populärversion 
Denna studie har tagits fram i syfte att testa möjligheten att tillverka garn med 
fibrerna cottoniserad hampa samt bomull. Cottoniserad hampa är en fiber som 
efterliknar bomull i både känsla och utseende. Efterfrågan och sökandet av mer 
miljövänliga fibrer är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Genom att använda 
fibrer som efterliknar bomullens egenskaper, i form av cottoniserad hampa, finns 
det möjlighet att behålla bomullens funktion och samtidigt minska miljöpåverkan.  
 
Studien sker i ett samarbete med företaget IKEA of Sweden, vilka också visar sig 
engagerade i denna fråga. Studien har fördjupat sig främst i spinning tekniken 
ringspinning. Genom denna spinningmetod finns det möjlighet att tillverka starka 
garn utav hög kvalitet.  Garntillverkningen har i denna studie skett på olika nivåer: 
100 % cottoniserad hampa, 80/20 blandning (bomull/cottoniserad hampa), 50/50 
och 100 % bomull, för att avgöra hur stor andel cottoniserad hampa som kan 
tillsättas i ringspinningsystemet. Förbehandling 1 och 2 har under studiens gång 
framtagits, för att utvärdera om det bidrar till en förbättrad garntillverkning. 
 
Resultatet visar slutligen nio tillverkade garnkombinationer. Av de nio 
kombinationer var 100 % cottoniserad hampa inte möjlig att tillverka. Den största 
möjliga mängd cottoniserad hampa att applicera i ringspinningsystem är 50 %. 
Garnet med kombinationen 80/20 var enklast att tillverka. 50 % cottoniserad 
hampa innebär ett resultat som visar på möjligheten att tillsätta fibern i en bredare 
skala framöver. 
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Förord  
Detta examensarbete är på kandidatnivå och presenteras som det slutliga 
momentet för Textilingenjörsprogrammet vid Textilhögskolan i Borås. Studien 
innefattar ett samarbete med företaget IKEA of Sweden. Ämnet tilldelades med 
hänsyn till studenternas intresse riktat mot naturfibrer och kvalité. Arbetet har 
fördelats jämt mellan de båda studenterna, där praktiska och teoretiska moment 
ingår.  
 
Vi vill främst rikta ett stort tack till IKEA of Sweden för möjligheten att 
genomföra denna studie. Det uppskattas innerligt att vara delaktig och få en insyn i 
företagets utvecklingsarbete. Ett stort tack till våra externa handledare, Cristi 
Toader och Jan-Olof Fechter för all hjälp och guidning längs vägen. Vi riktar även 
ett tack till Mike Mowday som var vår första kontaktperson på IKEA of Sweden. 
Mike gav oss möjligheten att ta önskemålet vidare om ett examensarbete gentemot 
IKEA. 
 
Slutligen, ett tack till våra interna handledare Anders Persson och Nawar Kadi som 
varit hjälpsamma och engagerade kring vår studie. Nawar står bakom de praktiska 
momenten och hantering av maskiner på laboratoriet. Anders har genom 
handledningstid stöttat oss med konstruktiv kritik som varit till stor nytta för vår 
rapport. 
 
/Anesa Maslo & Elin Erlandsson  
Borås 2017.08 
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Begreppslista 
  

Begrepp  Förklaring/Definition 

Behandlad cottoniserad 
hampa 

Definieras enligt rapporten som cottoniserad hampa 
behandlad i olja, balsam och vatten 

Cortex (växt) Grundvävnad i växtrötter och stammar 

Cottoniserad hampa Hampafiber som behandlas i form av rötningsprocess 
för att efterlikna bomullsfibern 

Epidermis Yttersta cellskiktet som beklär växtroten, stammen 
och bladen 

Fiberflour Porös och mjuk fibermassa 

Finhet Definieras enligt rapportens författare som ett tunt, 
följsamt garn utan ojämnheter 

Hybridgarn En kombination av två eller flera fiberegenskaper 
sammanfogade i ett garn 

Icke-cellulosabestående 
ämne 

Kvarvarande växtmaterial, vaxer, pektiner och 
färgämnen i fibern  

Kohesionskrafter En kraft som agerar mellan molekyler  

Obehandlad cottoniserad 
hampa 

Definieras enligt rapporten som cottoniserad hampa 
icke-behandlad i olja, balsam och vatten 

Roving Förvriden sträckt sliver 

Sliver Avlångt fiberflour som förbereds inför sträckning i en 
ringspinningsprocess 

Stapelfiber Kortare fiber 
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1. Introduktion  
Efterfrågan av textilier har ökat markant de senaste årtionden i takt med att 
världens population växer (Eberle och Ring 2014). Dagens textilsamhälle har 
utvecklats med ett begränsat utbud och tillgång av textilier och fibrer (Fletcher, 
2008). Det globala problemet grundas i människors konsumtionsvanor (Fletcher 
2014). Bomullsfibern står för en stor del fiberproduktion världen över. I framtida 
hållbarhetsstrategier är målet inte att utesluta bomullsfibern helt, utan snarare finna 
komplement till fibern. Genom att finna fibrer som efterliknar i bomullens 
egenskaper, finns det möjlighet att bibehålla bomullens funktion därav samtidigt 
minska dess miljöpåverkan. (Fletcher 2008) En strategi för att lyckas producera en 
enhetlig fibermassa likt bomullen är via fiberblandning, varav två 
fiberkomponenter ingår (Sinclair 2014). 
 
I textilbranschen ser forskarna en potential i växtfibern hampa. Fibern är ett 
miljövänligare alternativ då det odlas utan pesticider och med minskad mängd 
vatten. Under tillverkningsprocessen är hampafibern minst 
energikrävande.  Hampa bildar ett bra komplement till bomullen, både som ensam 
fiber såväl som i blandningar. (Skoglund 2016) Fibern används vanligtvis i 
möbeltyger riktade mot en grövre karaktär. (Kozlowski, Muzyczek & Mieleniak 
2004). 
 
Bolaget IKEA of Sweden söker alternativa lösningar för att lyckas implementera 
hampafibern i större utsträckning. Den spinningteknik som upplevs mest intressant 
och bidragande till högkvalitativa garn är ringspinning, främst av cottoniserad 
hampa1. Trots all vetskap kring ringspunnen hampa har metoden inte lyckats 
uppnå sin fulla potential ännu. Forskningsarbetet befinner sig ännu under 
bearbetande fas. Det innebär att all tillgänglig information om ringspunnen hampa 
i nuläget upplevs limiterad. Intresset för hampafibern har ökat det senaste 
decenniet, främst i blandningar med bomull. Den drivande faktorn till det ökade 
intresset är den attraktiva låga miljöpåverkan hampafibern medför vid produktion. 
(Kozlowski 2012) 
 
I dagens samhälle används inte ringspinning i lika stor utsträckning likt 
spinningteknikerna rotor och air-jet spinning. Dessa spinningtekniker bidrar till en 
högre garnproduktion, med större kvantiteter än ringspinning. Ringspinning är en 
tidskrävande och dyr spinningteknik, känd för att tillverka högkvalitativa garn. En 
förbättring bör ske i ringspinningsmaskinen i samband med hanteringen av 
hampafiber, för att tillämpa fibern i större utsträckning. (Arshad, Mashiur & Ying 
2013) IKEA of Sweden står inför en vägande uppgift som kan innebära en mer 
hållbar framtid, där deras efterfrågan av bomullsfibern minskar och behovet av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cristi Toader Senior Business Developer at IKEA Group - Introduktion Älmhult, 2017-02-17.  
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hampafibern ökar 2 . Kan denna studie besvara möjligheten att ringspinna 
cottoniserad hampafiber med blandning av bomull? Det återstår att bedöma. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad 
hampa. Ringspinning kommer att utföras på 100 % cottoniserad hampa i 
blandning med bomullsfibrer på respektive nivåer: 80/20 (bomull/cottoniserad 
hampa), 50/50 samt 100 % bomull. Med önskan om att lyckas uppnå ett grövre 
garn med garnnummer omkring Ne 7. Förbehandling kommer att appliceras på 
fibermassa för att utvärdera garntillverkningen samt garnerna. Garnerna kommer 
att testas på garnnivå med utvalda testmetoder. Resultatet från de utvalda 
testmetoderna kommer att analyseras och diskuteras, vilket garn som visar optimal 
ringspinningsförmåga. Denna studie skulle kunna bidra till att reducera en större 
mängd bomull ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 

1.3 Frågeställning 
 
För att syftet med studien skall uppnås behövs tre frågeställningar besvaras: 
  

1. Kan tillsatser i form av additiv spinnolja och balsam skänka spinnbarhet 
till hybridgarn baserade på cottoniserad hampa och bomull?  

  
2. Vilken av nivåerna 100 % cottoniserad hampa, 80/20 och 50/50 

(bomull/hampa) bidrar till den maximalt möjliga procentuella andelen 
cottoniserad hampa i ringspinning? 

  
3. Hur fint garn kan ringspinnas av blandningen 80/20 (bomull/hampa) och 

100 % bomull?  
 

1.4 Avgränsningar 
  

• Studien avgränsas till endast användning av cottoniserad hampa som 
tilldelats från uppdragsgivare IKEA of Sweden. Bomullsfiberns kvalité och 
kvantitet var valbar. Även här genomfördes en avgränsning, genom att 
endast välja en bomullssort i samband med testerna. 

  
• Ingen information är given på fibernivå om den cottoniserade hampan. 

Endast namn på produktionsland och cottoniseringsfabrik.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cristi Toader Senior Business Developer at IKEA Group - Introduktion Älmhult, 2017-02-17.  
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• Mätning av fiberlängd utförs endast på fibernivå i denna studie. Mätning 
av andra fiberegenskaper utesluts, med anledning till att Textilhögskolan i 
Borås inte har möjlighet att erbjuda studenterna analys av egenskaper på 
fibernivå.  
 

• Ringspinningen anpassades till all utrustning som fanns tillgänglig på 
Textilhögskolan i Borås. 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt tas vald vetenskaplig litteratur upp, ringspunnen hampafiber och 
bomullsfiber, material och dess fiberegenskaper samt karakterisering av 
garnkvalitén. 

2.1 Ringspunnen hampafiber och bomullsfiber 
Produktion av traditionella 100 % bomullstyger innebär bieffekter mot miljön som 
enligt forskare inte är hållbart långsiktigt. Enligt tidigare studier hävdar forskare 
att det vore fördelaktigt att främja ökad odling av grödor likt hampa. Det finns en 
möjlighet att tillverka en 2-komponents blandningar av hampa och bomull. Då är 
det viktigt att fibrerna stabiliseras i relation till varandra. Detta vore fördelaktigt ur 
ett hållbarhetsperspektiv, men ytterligare forskning krävs för att etablera dessa 
tillverkningsmetoder av textilier. (Clarke, Erisman, Pate, Watson, & van der Werf 
2006) 
 
Ringspinning är en spinningteknik som utvecklats främst för bomullsfibrer och är 
anpassad till fiberns egenskaper. Trots anpassningen kan hampafibern tillämpas i 
ringspinningsmaskinen, förutsatt att hampafibern genomgått någon form av 
förbehandling. (Tobler-Rohr 2011) Cottonisering är en typ av behandling där 
hampan processas i gemensamma maskiner likt bomullsfibern. Bearbetning av 
cottoniserad hampafiber sker i form av behandling med väteperoxid. Syftet med 
cottoniserad hampa är att efterlikna bomullsfibern i både utseende, känsla, finhet 
och fiberlängd. (Clarke et al. 2006) 
 
Studier visar främst fördelar av hampafibern i blandningar med bomull, applicerat 
i ringspinningsystem. Under de senaste 20 åren har flertal teknologier utvecklats 
för spinningsystem där blandning av hampafibrer och bomullsfibrer ingår. 
Studierna präglas av olika nivåer hampainnehåll i fiberblandningar samt med 
skalor av genomförd forskning och laboratorieförsök. (Cierpucha, Kozłowski, 
Mańkowski, Waśko & Mańkowski 2004)  
 
Möjliga mätbara parametrar på fibernivå av hampafiber är fiberlängd, fiberstyrka 
samt linjär densitet. En studie beskriver hampafiberns fiberstruktur samt 
lignininnehåll som den faktor som försvårar arbetet vid ringspinning. Närvaron av 
ligninet i hampafibern skapar hinder och medför effekter som gör fibern hårdare, 
brytbar och minskar dess förmåga att spinnas. (Cierpucha et al. 2004) 
 
Studien visar också ett lyckat framställt garn med innehåll av cottoniserad hampa 
och cottoniserad lin i blandning med bomullsfibrer. Garnet producerades i större 
kvantitet med industriell produktion, enligt Institute of Natural Fibres and 
Zamatex. Garnet med hampainnehåll bestod av 54 % cottoniserad hampa, varav 
garn med lininnehåll bestod av 40 % cottoniserad lin. Garnet erhölls i form av 
mekaniskt processad hampafiber och linfiber. Sammanfattningsvis visade denna 
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studie att spinningsystem med ingående blandningar har väckt intresse världen 
över. Enligt studien hävdar de att växtfibrer bör genomgå någon form av 
behandling, vilket möjliggör tillverkare att uppnå fiberegenskaper som tillåter 
ringspinning. (Cierpucha et al. 2004) 
 

2.2 Ringspinning  
Ringspinning är en spinningmetod där fibrerna vrids runt vartannat och tillför 
styrka till garnet. Detta är den vanligaste metoden främst vid stapelgarn 
produktion. (Sinclair 2014). Mycket av den teorin bakom ringspinning säger att 
fiberns egenskaper är ett utav de viktigare elementen för ett lyckat genomförande. 
Det finns flertal metoder att spinna garn på, utöver ringspinning, närmare rotor och 
air jet spinning. Produktiviteten av ringspinning är dock i lägre grad. (Arshad, 
Mashiur & Ying 2013)  
 
De förberedande processtegen inför ringspinning är fiberöppning, kardning och 
sträckning. Fiberöppning innebär bearbetning av fibrer i maskin utrustad med en 
cylinder täckt av nålbäddar. Maskinen är sammankopplad med luftström, där 
fibermassan med hjälp av tryck passerar ett avlångt rör och hamnar i en hink. 
Maskinen öppnar upp och separerar fibrerna för att skapa ett renare och mer luftigt 
fiberflour som slår upp fiberklumpar. (Arshad, Mashiur & Ying 2013)  
 
Vid kardning hanteras fibermassan av en kardmaskin. Kardningen är det viktigaste 
steget i processen för att skapa en god slutprodukt. Inom textilindustrin sägs det att 
en “väl kardad” fiber är halvvägs spunnen. Fibermassan passerar cylindrar 
placerade i kardningsmaskinen täckta med små tätt placerade nålar. Fibermassan 
kommer ut på maskinens ände och bildar numera ett fiberflour som kontinuerligt 
rullas upp på bom. Fibrerna utsätts även för sträckning under kardningsprocessen. 
Resultatet blir att fibrerna blir jämnt fördelade längs med fiberflouret. (Sinclair 
2014) 
 
Det är vanligt att fiberflouret passerar genom kardningsmaskinen antal gånger 
innan det viks ihop till en sliver. En sliver representerar ett avlångt smalt 
fiberflour, redo för kommande processteg, sträckning. Vid sträckning placeras 
slivern i sträckningsmaskin. (Sinclair 2014) Sträckningen förbereder fibrerna i 
slivern för en slutlig vridning genom att sträcka den till en lämplig linjär densitet 
(tex). På detta sätt bildar fibrerna en regelbundenhet i sin placering. Processen 
upprepas de antal gånger som krävs för att uppnå önskad densitet. (Arshad, 
Mashiur & Ying 2013) Vid sträckning kan slivern utsättas för en “false twist”. I en 
“false twist” passerar slivern maskinens roterande valsar. Flera slivers kan också 
sammanfogas till en enda, vilket bidrar till en ökad stabilitet. Ringspinning, som 
det slutliga momentet i process flödet, består av sträckvalsar placerade längs med 
maskinen vilka roterar i diverse hastighet. Rovingen vilket den nu kallas, den 
förvridna slivern, passerar sträckvalsar som bidrar till rörelse hos fibrerna och dess 
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fiber styrning. Vridningen i maskinen ger upphov till att förhindra fibrerna till 
glidning. Det färdiga garnet lindas kontinuerligt upp på tomma bobiner placerade 
nedanför maskinen. (Sinclair 2014) 
 
Ringspinningsystem kräver att fibrerna är flexibla för att inte brytas under 
processen, genom att klara den vridning och spänning som uppstår. Spindeln i 
ringspinningmaskinen roterar i en hastighet på 25 000 - 30 000 varvtal (rpm) för 
att tillföra garnets naturliga twist. Parametervärden vilka kvarstår konstanta i 
ringspinningsmaskinen är rmp och m/m’. Total draft, twist och Prel. draft är 
justerbara. (Arshad, Mashiur & Ying 2013) För att skapa ett jämnt garn vid 
ringspinningen får fibrernas gemensamma längd inte skiljas mycket åt. (Sinclair 
2014) 

2.2.1 Twisting  
Twisten, även kallat vridning, påverkar fiberns ordning genom garnets tvärsnitt. 
För stapelfibrer är twist den faktor vilken innebär sammanhållning av fibrer samt 
tilldelning av en grad sammanhängande kohesionskrafter. Detta är den kraft som 
ger bidrag till sammankoppling av fibrer på molekylnivå. Twisten skapar den 
vridning som uppstår i fibrernas struktur gemensamt vid sammanfogning av garn. 
När antalet fibrer sammanfogas till en kontinuerlig sträng, skapas krafter vilka 
påverkar positionen i fibrernas struktur. Detta innebär en tät packning av fibrer i 
tvärsektion, se figur 1. Twisten har en effekt på garnets finhet i form av 
pillingbeteendet vilket kan uppstå vid ringspinning. Mängden twist varierar 
beroende på fiberlängd och garnstorlek. Ökad twist innebär ökad garnstyrka. 
(Khanum, Ahmed, Mahabubuzzaman, Ehsan & Asaduzzaman 2011) 
 
  

 
 
 

Figur 1. Figuren illustrerar två garn av samma twistnivå bestående av olika 
vridningsvinklar (Khanum et al. 2011). 
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2.2.1.1 Twistfaktor 
Twistfaktorn är den faktor som relateras till vridningsvinkeln i garnets ytfibrer. 
Twistfaktorn definieras som det beräkningssystem för garnnummer Ne enligt: 
Twist (Turns per inch) = Twist Factor (Ke)√Nec. (Khanum et al. 2011) 

2.3 Material och fiberegenskaper 
I detta avsnitt redogörs en beskrivning av hampa, cottoniserad hampa, 
bomullsfibrer, växtfibrer samt deras fiberegenskaper. 

2.3.1 Växtfiber 
Växtfibrer härstammar från växtstammen, kallad cellulosafiber. Växtfibrer är 
täckta av barken på växten och befinner sig under ett skikt av epidermis och 
cortex. (Arshad, Mashiur & Ying 2013) Rötning kallas den process vilken 
separerar fiberbuntar från sin stam. Processen påverkar den kemiska 
konstruktionen hos fibrerna samt egenskaperna och kvalitén. Växtfibrer kräver 
bearbetning för att lyckas separeras från sin växtstam. (Ramamoorthy, Skrifvars & 
Persson 2015) Den kemiska sammansättning av växtfibrer är lignocellulosa som 
består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Mängden av lignocellulosa varierar 
från växt till växt. Fördelningen av polymerer inuti växtfiberns cellvägg fördelar 
sig ojämnt, vilket kan innebära svårigheter att tolka växtfiberns konstruktion och 
egenskaper. (Ramamoorthy, Skrifvars & Persson 2015) 

2.3.2 Bomull 
Bomullsfibern är fröhåret för en mängd växter med stor variation av familjen 
“Gossypium” (Laursen & Hansen 1997). Bomullens fiberstruktur är en komplett 
cell som i ytskiktet av bomullsfröet utvecklats. Bomullsfibern består av 
sammansatta nagelband. En primärvägg och en sekundärvägg, där centrala kärnan 
kallas för lumen. Den genomgår en mognads fas som avgör både dimension och 
storlek. Bomullsfibern har egenskaper varav absorberande och stark ingår. 
Bomullsfiberns tvärsnitt kan variera i samband med fiberns mognad och skilda 
utseende. (Sinclair 2014) 
 
Bomullen framhävs som den populära naturfiber som står för 90 % av alla 
gemensamma naturfibrer. Den är den vanligaste naturliga textilfibergrödan, både 
ur tillverkning och jordbruks perspektiv. Textilindustrin har bomull som vanligast 
huvudkälla främst inom heminredning samt industriprodukter. Lång-stapel bomull 
representerar fina och glansiga fibrer som vid slutprodukt innehåller högre kvalité. 
Inom denna kategori är egyptisk bomull vanligt förekommande som ett exempel 
av en dyrare produkt. Medium-stapel bomull står idag för 90 % av all 
världsproduktion av den råa bomullsfibern. Denna bomullsfiber tillämpas främst i 
kläder och inredning. Kort-stapel bomull är av grövre karaktär. (Sinclair 2014) 
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2.3.3 Bomullfiberns egenskaper vid ringspinning 
Mätbara fysiska fiberegenskaper är viktiga för bomullsfiberns vidare bearbetning, 
i form av spinning. Dessa påverkar bearbetning av bomullen samt hur dess 
slutprodukt utvecklas. En hög enlighet i fiberlängd medför högkvalitativa 
slutprodukter. I de så kallade mekaniska egenskaperna ingår bland annat 
dragprovning. Garnstyrkan bestäms inte endast av den individuella fiberstyrkan 
utan också av fiber till fiberväxlingar där längd, snoddgrad och friktion är 
påverkande faktorer. Bomullens förlängning vid dragprovning befinner sig inom 
intervallet 6 - 9 %. (Sinclair 2014) 
 

2.3.4 Hampa 
Hampa är en växtfiber som ingår i kategorin tillsammans med fibrerna jute, lin och 
ramie. Växtfibern specificeras som namnet på den fiber som odlas från Cannabis 
sativa växtrike. Fibern skördas under likartade förhållanden som lin, dock utan 
bekämpningsmedel och framhävs som en mer miljövänlig fiber. (Sinclair 2014) 
Tidigare har hampatextilier sedan tidigare inte varit av större intresse för forskare, 
då historien kontrollerat växten. Den industriella hampan i textila produkter är en 
förädlad Cannabis sativa bestående av mindre mängd THC. En fettlöslig substans 
som binder sig i kroppens fettvävnad kring organ. Målsättningen var att framställa 
en planta med ett högt cellulosainnehåll, vilket forskarna ansåg sig framgångsrikt 
lyckas med innehållande THC mindre än 0.02 %. (Skoglund 2016) 
 
Hampa besitter goda egenskaper där vattenabsorberande, biologisk nedbrytbar, 
antibakteriell och stark hållfasthet är några exempel. Hampafibern innehåller 25 - 
37 % icke-cellulosainnehåll i sin struktur vilket gör att fibern saknar korta 
stapelfiber-spinning egenskaper. (Arshad, Mashiur & Ying 2013) Tidigare försök 
att reducera icke-cellulosabaserade material i hampafibern har utförts, med syftet 
att ytterligare förbättra fiberns egenskaper. Ett exempel är genom kemisk 
behandling, enzymbehandling. (Arshad, Mashiur & Ying 2013) Hampafibern 
kännetecknas som en stel och grov fiber (Ramamoorthy, Skrifvars & Persson 
2015). Detta bidrar till fiberns vanligaste användningsområde främst riktat mot 
grövre garn och material (Cierpucha, Kozłowski, Mańkowski, Waśko & 
Mańkowski 2004).  
 

2.3.5 Cottoniserad hampa 
Cottoniserad hampa skiljer sig från vanlig hampafiber. Fibern har genomgått en 
mekanisk process där syftet främst är att efterlikna bomullen. (Harwood & 
Nusenbaum 2008) Namnet ”cottoniserad” är IKEAs egna kommersiella namn där 
de själva valt att använda denna benämning. Hampan behandlas i samma maskiner 
som bomull och genomgår samma process, varav namnet cottoniserad. 3 
Cottonisering innebär rötning av fibrer som utförs med hjälp av enzymer. Alkali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cristi Toader Senior Business Developer at IKEA Group - Introduktion Älmhult, 2017-02-17.	  
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och oxider avlägsnar hampafiberns limämnen och förkortar växtens längd till 4 
cm. Detta genomförs för att hampafibern skall uppnå en liknande längd som 
bomullsfibern. Cottonisering möjliggör hampan att appliceras i 
ringspinningsystem med en högre hastighet. (Skoglund 2016) Forskare har genom 
åren utfört flertal försök att förbättra hampafiberns kvalité. Cottonisering av 
hampa ingår i dessa försök och är fortfarande en pågående process. (Harwood & 
Nusenbaum 2008) 
 

2.3.6 Hampafiberns egenskaper vid ringspinning 
Fysiska mätbara egenskaper för hampafibern är utseende, fiberlängd, fiberstyrka, 
finhet, elasticitet samt diameter (Arshad, Mashiur & Ying 2013). Viktiga 
egenskaper för hampafibern är god draghållfasthet samt finhet. Draghållfasthet är 
betydelsefull för fiberns styrka. Fiberfinhet är avsevärd för fiberns ytarea och dess 
bindningsstyrka. Hampafiber som växer med en högre densitet skördas som en 
starkare och finare fiber. (Rahman Khan, Chen, Belsham, Laguë, Landry, Peng, & 
Zhong 2011) En utav de mekaniska egenskaperna är dragprovning. Detta utförs 
för att mäta styrka och refereras till kraften som krävs för att bryta på fibernivå 
eller garnnivå. Hampafiberns förlängning vid mekanisk provning befinner sig 
vanligast inom intervallet 5,9 - 7,2 %. (Rahman Khan et al. 2011) Sex egenskaper 
har identifierats och rangordnats vilket representerar de faktorer som påverkar 
hampafiberns förmåga att ringspinnas. Dessa egenskaper rankas i ordning från 
mest till minst viktig: styrka > böjmodul > mjukhet > längdvariation > finhet. 
(Arshad, Mashiur & Ying 2013) 
 

2.4 Karakterisering för mätning av garnkvalité 
I kommande avsnitt följer en beskrivning av de metoder som valts att användas vid 
karakterisering av garnkvalitén. 

2.4.1 Dragprovning  
Dragprovning på garn utförs i främsta syfte för att undersöka garnets 
brottförlängning samt brottkraft. Det resultat som uppnås är en vägledning till de 
beslut av vilka material som kan appliceras till vilket ändamål. Vid utveckling av 
nya material och processer används dragprovning som en metod för att uppnå 
resultat och sedan jämföra dem. (Davis 2004) Genom att utföra dragprovning 
direkt på material kan materialets styrka och konstruktionsuppbyggnad tolkas. 
Mätbara egenskaper med hjälp av dragprovning är styvhet, töjning samt hur 
materialet ter sig under pålagd kraft. Vid dragprovning krävs en dragprovare samt 
ett stycke av de material som skall testas. Materialet placeras mellan två klämmor 
placerade parallellt särade från varandra, som dras isär med konstant pålagd 
hastighet och bidrar till en procentuell förlängning. Prövningen sker antal 
upprepade gånger för att presentera ett max och medelvärde. Utifrån den standard 
provningen utförs, kan antalet upprepningar variera. (Davis 2004) När materialet 
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uppnått sin brottgräns och bryts, definieras detta som den maximala provkraften. 
Brottgränsen kan beskrivas likt spänningen i materialet vid brott. (Dahlberg 2001) 
 

2.4.2 Garnets finhet 
Garnets finhet kan beskrivas som fibrernas slumpmässiga riktning i garnet. Det 
kan också innebära en ojämnhet om placeringen sker okontrollerat, i form av 
oregelbunden fiberrörelse vid spinning. I ett försök som tidigare utförts i en studie 
har det bevisats experimentellt att fiberfinhet interagerar med garnets 
fiberlängdsfördelning. Fiberlängdsfördelningen inverkar på fiberriktningen och 
kan bidra till garnets ojämnhet. (Qian, Guangsong & Chongwen 2011) 
 

2.4.3 Fiberlängd 
Fiberlängdsfördelning i ett garn har en avsevärd inverkan på garnproduktion och 
garnets slutliga kvalité (Cai, Cui, Rodgers, Thibodeaux, Martin, Watson & Pang 
2013). Likformigheten av fiberlängden är ett inverkande element för hur garnet ter 
sig som slutprodukt (Kaldoph och Langford 2013). En ojämn 
fiberlängdsfördelning i ett garn kan ge effekter vilka minskad garnstyrka, 
ojämnhet och ökad krusighet i form av hårighet ingår. Tidigare studier visar att 
variationer i fiberlängdsfördelning utgör en viktig roll för garnets egenskaper. 
(Cai, Cui et al. 2013)  
 

2.5 Garnnummer 
Garnets utseende och egenskaper har en påverkan på garnets finhet. Finheten 
indikeras av ett nummer, garnnummer, som baseras på relationen mellan garnets 
vikt och längd. Det finns ett direkt och indirekt system för garnnumrering. Direkt 
system (linjär densitet) är antal massenheter per längdenhet, uttrycks i enheten tex 
och denier. Indirekt system (antal, räkna) med antal längdenheter per massenhet 
har enheten Nm och Ne. Ne är ett äldre konstruerat engelskt nummersystem, 
vanligt vid spinningtekniker med stapelfibrer. (Eberle & Ring 2014) 
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3. Litteraturstudie 
Studien inleddes med en grundlig litteratursökning med relevanta sökord i 
förhållande till studien, på högskolans åtkomliga databaser. De databaser som 
användes i störst utsträckning var Scopus, Google Scholar, Taylor & Francis 
Online och Summon. Läroböcker lånades från högskolans bibliotek med 
information om cottoniserad hampa, bomullsfibrer, ringspinning, hållbarhet och 
växtfibrer. Studenterna fick även vetenskapliga artiklar till sitt förfogande av sina 
externa handledare på IKEA of Sweden. Det tillkom sekretessbelagda dokument 
med information som dock inte kunde användas till rapportens syfte. 
 

4. Material och metod 

Nedan följer en beskrivning av allt material och de metoder som använts under 
studien. Metodval baserades på studiens utgångspunkt och experimentets 
genomgripande område, naturvetenskap och teknik. Med hjälp av strukturerad 
statistisk data genomfördes tolkningar av givet resultat utifrån tabeller, diagram, 
numerisk data och observationer. (Holme, Solvang & Nilsson 1997) Den metod 
som valdes att användas i studien är kvantitativ metod. Lista på det material som 
använts under studien: 

• Cottoniserad hampafiber 
• Bomullsfiber 
• Våg 
• Linjal 
• Olja - Spinnolja (Fasavin CF 64) 
• Balsam - ICA Basic 
• Vatten 

4.1 Cottoniserad hampa  
Den cottoniserade hampan, se figur 2, levererades till Textilhögskolan i Borås från 
IKEA of Sweden’s egna cottoniseringsfabrik, belägen i Rumänien. Ingen 
ytterligare information framgick till studenternas förfogande, endast namn på 
cottoniseringsfabrik.  

 
Figur 2. Cottoniserad hampafiber. 
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4.2 Bomull  
Bomullsfibrerna som valdes fanns sedan tidigare tillgängliga på Textilhögskolan i 
Borås. Bomullen har sitt ursprung från Turkiet, Izmir. Fiberlängden var känd, 
27.00 mm. Bomullsfibrernas utseende illustreras i bild nedan, se figur 3. 
 
  

 
Figur 3. Bomullsfiber. 

  

4.3 Spinnolja 
Spinnoljan Fasavin CF 64 fanns tillgänglig på Textilhögskolan i Borås. Spinnoljan 
användes vid tillredning av förbehandling 1 och 2 för att sedan appliceras direkt på 
fibermassa. Förbehandling 1 och 2 bestod av olika andel spinnolja och balsam. 
Detta för att skapa möjlighet att reglera och styra lämpligt procentuellt innehåll. 
 

4.4 Förbehandling  
 

• Förbehandling 1: 20 % spinnolja, 20 % balsam 
• Förbehandling 2: 10 % spinnolja, 10 % balsam 

 
Förbehandling 1 och 2 vilade under 4 dygn i försluten plastpåse inne i 
garnlaboratoriet, som omges av en luftfuktighet på 60 % och temperaturen 20,5°.  
 

4.5 Mätning av fiberlängd 
Bedömning av fiberlängd, se figur 4 och 5, bestämdes manuellt för enskild fiber. 
Medellängden mättes upp i enheten millimeter (mm) med linjal utifrån ett urval av 
100 st slumpvist utvalda fibrer, ur den totala fibermassan 10 g. 
Fiberlängdsmätningen frångår antalet 500 st mätningar som angivet enligt standard 
SS-ISO 6989:2004, “Bestämning av längd och stapelfibrers längdfördelning 
(mätning av enskilda fibrer)”, till antalet 100 st. Detta med anledning av brist på 
tid. Bomullsfiberns längd var sedan tidigare specificerad och dokumenterad. 
Informationen framkom via handledaren Nawar Kadi.  
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Figur 4. Cottoniserad hampafiber, mätning av fiberlängd. 

  

 
Figur 5. Bomullsfiber, mätning av fiberlängd. 

  

4.6 Uppvägning av fibrer 
Fibervikten vägdes upp med hjälp av en våg vilken fanns tillgänglig i 
garnlaboratoriet på Textilhögskolan i Borås. Vikten dokumenterades i enheten 
gram (g). 
 

4.7 Ringspinning  
Ringspinning samt de förberedande processtegen öppning, kardning och 
sträckning utfördes i garnlaboratoriet på Textilhögskolan i Borås. Studenterna fick 
först en grundlig genomgång av maskinerna och deras funktioner av handledaren 
Nawar Kadi. 
 



	  
14	  

4.7.1 Öppning 
Öppning genomfördes med hjälp av maskinen LAROCHE och Canvac Q C140. 
Utvald mängd (g) fibrer placerades i maskinens övre öppning successivt, som 
sedan maldes ned av maskinens cylinder och fångades av Canvac Q C140, med 
hjälp av dess vakuumtryck. Nedan i figur 6 och 7 presenteras maskinerna. 
 
  

 
Figur 6. Öppnare, LAROCHE. 

  

 
Figur 7. Canvac Q C140. 

 



	  
15	  

4.7.2 Kardning 
Den öppnade fibermassan placerades i kardningsmaskinen, Felt carder - code 
3379, se figur 8. Fibermassan passerade maskinens nålbäddar för nå ut till 
maskinens ände med bommen placerad. Fiberflouret rullades upp på bommen 
samtidigt som en mindre bom placerad ovanpå pressade i motriktad rörelse. 
Maskinen stoppades när all fibermassa passerat genom maskinen. Fiberflouret togs 
av från bommen och veks ihop tre gånger för att sedan placeras in i maskinen igen. 
Processen upprepades tre gånger för att bidra till en jämn struktur bland fibrerna. 
Efter tredje gången rullades fiberflouret ihop till en avlång sträng, en sliver. 
 

 
Figur 8. Kardmaskin, Felt Carder - Code 3379. 

4.7.2.1 Förberedelse av sliver 
Efter kardning förbereddes slivern, se figur 9. Förberedelsen av antalet slivers 
baseras på den totala fibervikten, enskild alternativt sammanfogad sliver. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Övre sliver representerar tre sammanfogade slivers. Undre sliver 

representerar en enda sliver. 
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4.7.3 Sträckning 
Varje enskild sliver bearbetades genom en sträckmaskin, Mini Stirolab - Code 
3371, för att skapa en bredare karaktär. Därefter placerades tre slivers ovanpå 
varandra som passerade genom sträckmaskinen gemensamt. Detta med syfte för 
att skapa en sliver av tjockare samt stabilare karaktär. I slutet av maskinen utsätts 
slivern för en kallad “false twist” och bildar numera en roving. Sträckmaskinen 
som användes illustreras nedan i figur 10. 
  

 
Figur 10. Sträckmaskin, Mini Stirolab - Code 3371. 

4.7.4 Ringspinning 
Rovingen placerades i ringspinningsmaskinen, Ring Lab Code 3108 A, se figur 11. 
Maskinen startades genom infästning av en bobin med färdigt garn lindat runt 
nedanför maskinen. Detta garn sammanfogades med fibrerna som lossnade 
successivt från rovingen ovanför bobinen. Rovingen passerade sträckvalsar 
placerade längs med maskinen. Det krävdes ständig uppsikt och kontroll av 
maskinen under pågående process. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Ringspinningsmaskin, Ring Lab Code 3108 A. 
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4.7.5 Parameterinställning 
I ringspinningsmaskinen var parametervärdena rmp och m/m’ inte reglerbara. 
Parametervärdena total draft, twist och prel. draft kunde justeras manuellt. Dessa 
värden kontrollerades och reglerades för varje garn av studenterna själva, för att 
hitta rätt stabilitet mellan roving och ringspinningsmaskinen. 
 

4.8 Dragprovning 
För att undersöka garnets brottförlängning och brottkraft utfördes dragprovning 
enligt standard: SS-EN ISO 2062:2006, Traction on Yarn. Minsta antalet 
provningar per garn är angivet enligt standard till 50 st. Studenterna frångår minst 
50 st provningar per garn. Utgår istället från 10 st provningar per garn, med 
anledning av för lite kvantitet garn tillgängligt. Testet genomfördes inne i ett av 
Textilhögskolans laboratorium. Rummet omges av en procentuell luftfuktighet på 
65 % och en temperatur på 21°.  
 
Testet utfördes endast på torrt garn. Dragprovningsmaskinen som användes var 
Mesdan Lab - Raffia Di Puegago BS med datorprogrammet Tensolab. Justering i 
maskinen utfördes innan påbörjat test, 5 kN klämma byttes ut till 0,1 kN och 
garnet fästes med lufttryck. Garnnummret tex beräknades enskilt innan 
dragprovningen. Inspänningslängden mellan klämmorna mättes till 250 mm. 
Dragprovningen startades och vid brott stoppades maskinen manuellt genom att 
trycka på “BREAK” i programmet. Proceduren upprepades 10 gånger per enskilt 
garn.  
 

4.9 Garnnumrering - tex 
10 m garn mättes ut och vägdes upp i garnlaboratoriet. Vikten angavs i enheten 
gram (g) och multiplicerades med antalet 100 för att beräkna vikten av 1000 meter 
i enheten gram. Med denna uträkning anges svaret direkt i garnets tex-tal. 
Beräkningen genomfördes i syfte till dragprovningen, där tex-talet angavs 
manuellt i Tensolab. 
 

4.10 Garnnumrering - Ne 
Beräkningen av tex-talet nyttjades för beräkning av garnnummer Ne. Numret 591 
delas på tex talet (591/100). 591 är ett standardvärde vid omvandling av 
garnnummer tex till Ne, som används i konverteringstabeller.  
 

4.11 Garnets utseende 
Garnerna klipptes ut och rullades upp på svart papper. Bedömning genomfördes 
på enskild nivå och analyserades enligt internationell standard Cotton Yarn 
Appearance Standards, ASTM D2255. Garnets utseende bedömdes enligt A, B, C 
och D skala. A representerar det garn med finaste utseendet, minimalt antal små 
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knutar och D med högst antal och ojämnheter. Nedan illustreras en bild i figur 12 
av den standardiserade skalan. 

 
Figur. 12 Standardiserad skala för mätning garnets utseende A-D. 

  

4.12 Statistiska metoder 
Den statistiska metod som utfördes baserat på dragprovningsresultaten var 
ANOVA – One Way samt Tukey metod. Syftet var att visa om det fanns 
antydning på signifikanta skillnader mellan garnerna, eller inte. Styvheten (cN/tex) 
från respektive dragprovning angavs i en ANOVA - One Way. Genom att skildra 
jämförelser i form av signifikanta skillnader i medelvärdena mellan garnerna, 
användes Tukey metod. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat från fiberlängdsfördelning, fibervikt, 
ringspinning, dragprovnings, garnnumrering och garnets utseende.  
 

5.1 Fiberlängdsfördelning 
Mätning av fiberlängd utfördes endast på den cottoniserade 
hampan.  Bomullsfiberns längd var känd sedan tidigare. Den cottoniserade 
hampan består av en splittrad fiberlängdsvariation, vilket visas i form av ett 
sammanställt frekvensdiagram nedan i figur 13. Av det totala urvalet 
fibermätningar, 100 st stickprov, var medellängden 37,01 mm med minsta 
fiberlängden 8 mm och högsta 72 mm. I bilaga 1 sammanställs alla fiberlängder, 
beräkning av medellängd och totala antalet fibrer. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Frekvensdiagram som visar fiberlängdsfördelningen av cottoniserad 
hampafibrer i (mm) av totalt 100 st stickprov. Y- axeln visar frekvensen, X-axeln 

visar längden (mm). 
  

5.2 Fibervikt 
Fibervikten presenteras nedan i tabell 1 för varje garn. Vikten visas i enskild vikt 
per fiber samt totalvikten. Den är angiven i enheten gram (g).  
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Tabell 1. Sammanställning av information med ingående material (blandning) 
som använts i respektive garn, behandlad/obehandlad och hur mycket vikt som 
vägts upp av respektive fiber samt totalvikt. 

Garn Material/Fiberblandning Behandling  Vikt 

1. 100 % - Cottoniserad hampa  Obehandlad  Total vikt: 35 g 

2. 50/50 - Cottoniserad hampa/ 
bomullsfiber 

Obehandlad  Vikt cottoniserad 
hampa: 25 g 
Vikt bomullsfiber: 25 
g 
Total vikt: 50 g 

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/ 
bomullsfiber 

Obehandlad  Vikt cottoniserad 
hampa: 45 g 
Vikt bomullsfiber: 45 
g 
Total vikt: 90 g 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/ 
bomullsfiber 

Förbehandling 1 Vikt cottoniserad 
hampa: 45 g  
Vikt bomullsfiber: 45 
g 
Total vikt: 90 g 

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/ 
bomullsfiber 

Förbehandling 2 Vikt cottoniserad 
hampa: 75 g 
Vikt bomullsfiber: 75 
g 
Total vikt: 150 g 

6. 80/20 - Cottoniserad hampa/ 
bomullsfiber 

Förbehandling 2 Vikt cottoniserad 
hampa: 30 g  
Vikt bomullsfiber: 120 
g 
Total vikt: 150 g 

7. 100 % Bomullsfiber 
(Jämförelsegarn till garn 1-6) 

Obehandlad  Total vikt: 150 g 

8. 100 % Bomullsfiber 
(Jämförelsegarn till garn 9) 

Obehandlad Total vikt 150 g 

9. 80/20 - Bomullsfiber/ 
cottoniserad hampa 

Förbehandling 2 Vikt cottoniserad 
hampa: 30 g 
Vikt bomullsfiber: 120 
g 
Total vikt: 150 g 
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5.3 Ringspinning 
Resultatet av ringspinningen redovisas i uppdelade avsnitt, då processen bestod av 
stegen: öppning, kardning, sträckning och ringspinning. 

5.3.1 Antal sliver 
Antal slivers varierade och förblev inte lika antal för alla garnerna.  Maximala 
antalet slivers vilket valdes att användas i denna studie var 3 st. Garn 1 bestod inte 
av någon sliver med anledning till att 100 % cottoniserad hampa visade ett 
misslyckat ringspinningsförsök.  
 
Relationen mellan sliver och fibervikt lyder enligt följande exempel: Om antalet 
slivers för utförande X är 1 st, fördelas den totala fibervikten på en sliver. Om 
antalet slivers för utförande Y är 3 st, fördelas den totala fibervikten på tre slivers, 
som vid ett senare skede sammanfogas till en enda sliver. 
  
Tabell 2. Sammanställning av antal slivers för de olika garnerna. 

Garn Material/Fiberblandning Antal slivers 

1. 100 % - Cottoniserad hampa - 

2. 50/50 - Cottoniserad hampa/ bomullsfiber 
(Obehandlad) 

1 st 

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/ bomullsfiber 
(Obehandlad) 

3 st 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/ bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

3 st 

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/ bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 

3 st 

6. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

3 st 

7. 100 % Bomullsfiber (Jämförelsegarn till garn 1-6) 3 st 

8. 100 % Bomullsfiber (Jämförelsegarn till garn 9) 3 st 

9. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

3 st 
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5.3.2 Parameterinställning 
Resultatet av parameterinställningarna, prel. draft, twist, total draft, rpm och m/m’ 
som varierade för respektive garn som producerades.  
  
Tabell 3. Sammanställning av inställda parametervärden i ringspinningsmaskin 
för garn 1 - 9. 

Garn Material/Fiberblandning Parametervärden 

1. 100 % - Cottoniserad hampa - 

2.  50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

Prel. draft: 1,6 
Twist: 694 
Total draft: 15,6 
rpm: 5457 
m/m’: 7,9 

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

Prel. draft: 1,6 
Twist: 694 
Total draft: 15,6 
rpm: 5457 
m/m’: 7,9 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

Prel. draft: 2,1 
Twist: 962 
Total draft: 12,4 
rpm: 5472 
m/m’: 5,7 

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 

Prel. draft: 1,7 
Twist: 957 
Total draft: 12,9 
rpm: 5475 
m/m’: 5,7 

6. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

Prel. draft: 1,7 
Twist: 950 
Total draft: 18,1 
rpm: 5475 
m/m’: 5,7 

7. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 1-6) 
(Obehandlad) 

Prel. draft: 1,7 
Twist: 950 
Total draft: 18,2 
rpm: 5470 
m/m’: 5,9 

8. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 9) 

Prel. draft: 2,6 
Twist: 923 
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(Obehandlad) Total draft: 65,9 
rpm: 6581 
m/m’: 7,1 

9. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

Prel. draft: 1,7 
Twist: 919 
Total draft: 33,7 
rpm: 6576 
m/m’: 7,2 

  
Garn 2 och 3 hade en låg twist i relation till resterande tillverkade garn. Twisten 
krävde ett högre värde för att öka spänningen mellan fibrerna i vridningsvinkeln. 
Parametervärdet total draft skiljer sig i garn 8 och 9 till skillnad från garn 1-7. 
Garn 8 och 9 är direkt relaterade till frågeställning 3 i studien och skiljer sig därav 
markant i total draft än övriga garn. Total draft är den faktor som påverkar hur fint 
garn som kan ringspinnas. Hastigheten representeras av rpm som erhölls i 
ringspinningsmaskinen för respektive garn. Prel. draft befann sig inom snarlikt 
intervall för alla garn, förutom garn 8 där värdet var möjligt att öka mest. 
 

5.3.3 Garnprover 
Nedan i tabell 4 presenteras bilder på alla garnprover som ringspunnits.  
  
Tabell 4. Garnprover 1-9. 

Garn Material/Fiberblandn
ing 

Bilder  

1. 100 % - Cottoniserad 
hampa 

- 

2. 50/50 - Cottoniserad 
hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 
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3. 50/50 - Cottoniserad 
hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

 

4. 50/50 - Cottoniserad 
hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

 

5. 50/50 - Cottoniserad 
hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 
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6. 80/20 - 
Bomullsfiber/cottonise
rad hampa 
(Förbehandling 2) 

 

7. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till 
garn 1-6) 
  
  
(Obehandlad) 

 

8. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till 
garn 9) 
(Obehandlad) 
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9. 80/20 - 
Bomullsfiber/cottonise
rad hampa 
(Förbehandling 2) 

 

5.4 Garnets utseende 
Resultatet bedöms enligt standardiserad skala, A-D. I tabell 5 redovisas resultaten 
av bedömning för respektive garn. 
  
Tabell 5. Sammanställda resultat från mätning av garnets utseende av garn 1-9. 

Garn Material/Fiberblandning Bedömning  

1. 100 % - Cottoniserad hampa - 

2. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

D 

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

D 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

B 

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 

C 

6. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

C 

7. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 1-6) 
(Obehandlad) 

B 

8. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 9) 
(Obehandlad) 

B 

9. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

A 
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5.5 Garnnummer  
I tabell 6 och 7 nedanför redovisas beräkning av garnnummer i tex samt Ne. 
 

5.5.1 Garnnummer – tex 
Tabell 6. Beräkning av tex-tal för följande garn. 

Garn Material/Fiberblandning Garnnummer 

1. 100 % - Cottoniserad hampa - 

2. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

10 m = 1,3 g 
1,3 *100 => 130 tex 
  

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

10 m = 0,6 g 
0,6 * 100 => 60 tex 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

10 m = 0,6 g 
0,6*100 = 60g/1000m => 60 tex 

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 

10 m = 1,6 g 
1,6*100 = 160g/1000m => 160 
tex 

6. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

10 m = 1,1 g 
1,1*100 = 110g/1000m => 110 
tex 

7. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 1-6) 
(Obehandlad) 

10 m = 0,6 
0,6*100 = 60g/1000m => 60 tex 

8. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 9) 
(Obehandlad) 

10 m = 0,3  
0,3*100=30g/1000m => 30 tex 
  

9. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

10 m = 0,4  
0,4*100=40g/1000m => 40 tex 
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5.5.2 Garnnummer – Ne 
Tabell 7. Beräkning av Ne för följande garn. 

Garn Material/Fiberblandning Garnnummer 

1. 100 % - Cottoniserad hampa - 

2. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

591 / tex = Ne  
591 / 130 = Ne 4,54 

3. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Obehandlad) 

591 / tex = Ne 
591 / 60 = Ne 9,85 

4. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 1) 

591 / tex = Ne  
591 / 60 = Ne 9,85  

5. 50/50 - Cottoniserad hampa/bomullsfiber 
(Förbehandling 2) 

591 / tex = Ne  
591 / 160 = Ne 4 

6. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

591 / tex = Ne  
591 / 110 = Ne 5,37 

7. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 1-6) 
(Obehandlad) 

591 / tex = Ne  
591 / 60 = Ne 9,85 

8. 100 % Bomullsfiber  
(Jämförelsegarn till garn 9) 
(Obehandlad) 

591 / tex = Ne 
591 / 30 = Ne 20 

9. 80/20 - Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
(Förbehandling 2) 

591 / tex = Ne 
591 / 40 = Ne 15 
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5.6 Dragprovningsresultat 
Resultat från dragprovningen av de åtta garner som lyckades ringspinnas 
presenteras i tabell 8.  
  
Tabell 8. Översikt av dragprovningsdata med specificerade parametrar kraft, 
töjning och styvhet för varje garn i angiven ordning. Kraften anges i enheten cN 
(centinewton), töjning i % och styvhet i cN/tex. Ett max och medelvärde fastställs 
för de tre parametrarna.  

Garn Material/ 
Fiberblandni
ng 

Behandli
ng  

Garnr. Kraft cN Töjning % Styvhet 
cN/tex  

1. 100 % 
Cottoniserad 
hampa 

Obehandl
ad  

- - - - 

2. 50/50 -  
Cottoniserad 
hampa/ 
bomullsfiber 

Obehandl
ad  

130 tex 
Ne 4,54  

Max: 479 
Medel: 331 

Max: 11,1 
Medel: 6,1 

Max: 
3,68 
Medel: 
2,54 

3. 50/50 -  
Cottoniserad 
hampa/ 
bomullsfiber 

Obehandl
ad  

60 tex 
Ne 9,85 

Max: 354 
Medel: 281 

Max: 6,0 
Medel: 4,7 

Max: 
5,90 
Medel: 
4,68 

4. 50/50 -  
Cottoniserad 
hampa/ 
bomullsfiber 

Förbehan
dling 1 

60 tex 
Ne 9,85 

Max: 415 
Medel: 287 
  

Max: 8,1 
Medel: 4,9 

Max: 
6,91 
Medel: 
4,77 

5. 50/50 -  
Cottoniserad 
hampa/ 
bomullsfiber 

Förbehan
dling 2 

160 tex 
Ne 3,69 

Max: 458 
Medel: 325 

Max: 7,2 
Medel: 4,3 

Max: 
2,86 
Medel: 
2,03 

6. 80/20 -  
Bomullsfiber/ 
cottoniserad 
hampa 

Förbehan
dling 2 

110 tex 
Ne 5,37 

Max: 566 
Medel: 415 

Max: 8,7 
Medel: 6,2 

Max: 
5,14 
Medel: 
3,77 

7. 100 % 
Bomullsfiber 
(Jämförelsegar
n till garn 1-6) 

Obehandl
ad  

60 tex  
Ne 9,85 

Max: 586 
Medel: 460 

Max: 13,1 
Medel: 7,5 

Max: 
9,77 
Medel: 
7,66 
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8. 100 % 
Bomullsfiber 
(Jämförelsegar
n till garn 9) 

Obehandl
ad 

30 tex 
Ne 
19,70 

Max: 347 
Medel: 258 

Max: 7,3 
Medel: 6,0 

Max: 
11,57 
Medel: 
8,60 

9. 80/20 -  
Bomullsfiber/ 
cottoniserad 
hampa 

Förbehan
dling 2 

40 tex 
Ne 
14,77 

Max: 628 
Medel: 394 

Max: 18,6 
Medel: 7,5 

Max: 
15,69 
Medel: 
9,85 

 
Tabell 9. Sammanställning av de garn som besitter största respektive minsta 
brottkraft (cN), töjning (%) samt styvhet (cN/tex). 

Störst brottkraft Garn 9. 

Minst brottkraft  Garn 8. 

Störst töjning i % Garn 9. 

Minst töjning i % Garn 3. 

Störst styvhet Garn 9. 

Minst styvhet  Garn 5. 

5.6.1 Dragprovningsdiagram 
Sammanställning av schematiska dragprovningsdiagram för 10 st provningar på 
enskilt garn (2 - 9), redovisas i bilaga 2. 

5.7 Statistiska metoder 
En redovisning av de statistiska metoder som tillämpats i studien för att säkerställa 
om det påvisar en signifikant skillnad mellan garnerna eller inte. 

5.7.1 ANOVA - One Way 
Envägs - ANOVA utfördes baserat på värdena som framtogs vid dragprovningen, 
närmare styvheten (cN/tex), för respektive garn. Resultatet visas i ett diagram 
nedan i figur 14. 
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Figur 14. ANOVA diagram som visar medelvärdet av styvheten för respektive 
garn. Garn 2 och garn 5 visar det lägsta medelvärdet varav garn 9 det högsta. 

 

5.7.2 Variansanalys 
Tabell 10. Sammanställning nedan av variansanalys från ANOVA - One Way. P-
värdet avgör om H0-hypotes skall förkastas eller inte, förutsatt att värdet är 
mindre eller större än 0,05. 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Factor 7 579,633 82,80 38,64 <0,0001 

Error 72 154,290 2,14 - - 

Total 79 733,954 - - - 

  
H0: Alla medelvärden i styvheten är lika. 
H1: Minst ett medelvärde i styvheten skiljer sig åt. 
  
P-värdet 0,0001 < 0,05. Medelvärdet mellan garnerna är statistiskt signifikant, H0 
kan förkastas. 

5.7.2.1 Tukey 
Genom endast ANOVA - One Way kan inte en slutsats dras utifrån diagrammet i 
figur 14, om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena. För att skildra 
en tydlig jämförelse mellan garnerna utförs ett Tukey test. Med hjälp av Tukey 
kan skillnaderna bland medelvärdena ställas i jämförelse mot varandra. Resultatet 
presenteras i figur 15 nedan som illustrerar ett Tukey diagram. 
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Figur 15. Tukey diagram som anger att de garn, som ställs i jämförelse mot 

varandra, befinner sig inom intervallet 0 och ovan är signifikanta. Garn ≥ 0 är 
inte signifikanta. 

  
Tabell 11. Grupperad information sammanställd i tabell med hjälp av Tukeys 
metod och ett 95 % konfidensintervall. 

Factor N Mean Grouping 

Garn 9 10 9,585 A 

Garn 8 10 8,603 A - B 

Garn 7 10 7,574 B 

Garn 4 10 4,775 C 

Garn 3 10 4,685 C 

Garn 6 10 3,771 C - D 

Garn 2 10 2,516 D 

Garn 5 10 2,031 D 

  
Genom Tukeys metod kan jämförelse mellan garnerna testas mellan enskilda 
grupper för att avgöra om indikation på signifikans råder. Garn 8 och garn 6 är inte 
statistiskt signifikanta. Garn 5, 2, 3, 4 och 7 indikerar på statistisk signifikans lägre 
medelvärde än garn 9. Detta stärker att garn 9 är det styvaste garnet.  
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6. Diskussion 
Inom kommande avsnitt sker en vidare analys av resultatet med ingående tabeller 
och figurer. 

6.1 Effekten av förbehandling med additiv spinnolja och balsam  
En tydlig skillnad mellan obehandlad och behandlad cottoniserad hampa kunde 
märkas av både visuellt och genom känsla av fiber. Den obehandlade 
cottoniserade hampan var hård i sin karaktär, trots cottonisering. Det fanns ingen 
vidare flexibilitet. Fibrerna upplevdes stela och sträva. Det visade sig att någon 
form av förbehandling krävdes för att mjuka upp fibern. Detta bidrog till vår 
frågeställning: Kan tillsatser såsom spinnolja och balsam skänka spinnbarhet till 
hybridgarn baserade på cottoniserad hampa och bomull? Det som framkommer 
ur litteratur skriven av Zhang & Zhang (2009) är att förbehandling bidrar till 
mjukhet, god luftpermeabilitet och återhämtning av veck. Mjukhet uppnåddes i 
form av förbehandling 1 och 2, dock var det inte möjligt att säkerställa 
återhämtning av veck då studien inte utvecklades till sin fas där slutprodukt 
producerades.  
 
I resultatet presenteras garn 1 - 3 som obehandlad varav garn 4 - 9 som behandlad 
(exkl. garn 7 och 8). Det fanns svårigheter att kontrollera de obehandlade fibrerna i 
ringspinningsmaskinen. Garnerna 2 och 3 bestod av samma parametervärden, där 
minsta justering av värde orsakade problem vid spinningen. Det var till en början 
omöjligt att ringspinna. Garnerna bröts och fibrerna rörde sig inte i en följsam 
rörelse längs med sträckvalsen i ringspinningsmaskinen. Processen krävde ständig 
uppvaktning och fibrer fick manuellt pillas bort för hand i maskinen som hamnade 
utanför sträckvalsen. Det kvarstod svårigheter att ringspinna utan någon typ av 
behandling, trots cottonisering och blandning med bomull. Större del garn fortsatte 
därefter ringspinnas med behandlad cottoniserad hampa för att möjliggöra 
kontroll. Parameterinställningarna var nu justerbara i bredare utsträckning. 
Förbehandling möjliggjorde variation av parametervärdena inom ett friare 
intervall, vilket inte påverkade i negativt syfte genom att bryta garnet.  
 
Garn 4 fortsatte att ringspinnas med förbehandling av spinnolja och balsam, 
förbehandling 1. Detta gav en roving av mjukare karaktär samt ökad flexibilitet. 
Svårigheter kvarstod med förbehandling 1. Den alltför höga andelen spinnolja och 
balsam skapade en mycket homogen roving. Rovingen tenderade till att fastna i 
ringspinningsmaskinens stäckvals. För att åtgärda detta problem minskades 
andelen spinnolja och balsam ner från 20 % till 10 %. Med förhoppning om att 
denna minskning skulle skänka mer spinnbarhet till garnerna. Detta kom till att 
kallas förbehandling 2. Det tillverkades numera ett följsamt garn med mindre 
andel spinnolja och balsam. Garnet fick ett bättre utseende och en bättre känsla i 
slutprodukt. Förbehandlad cottoniserad hampafiber var enklare att hantera i 
ringspinningsystem, än obehandlad.  
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6.2 Maximal procentuell nivå cottoniserad hampa i garn 

6.2.1 100 % Cottoniserad hampa 
Garn 1, vilken består av 100 % cottoniserad hampa, var inte möjlig att ringspinna. 
Det visade sig vara svårt att hantera redan vid kardningen. Fibrerna som brutits 
ned i kardningsmaskinen bildade inget förväntat fiberflour, snarare ett dammoln. 
Det var snarare en omöjlighet att rulla fiberflouret på bommen och bilda en sliver. 
Detta blev istället ett misslyckat ringspinningsförsök som avslutades i tidigt skede 
av processen. Det som Ramamoorthy, Skrifvars & Persson (2015) hävdar är att 
hampafibern kännetecknas som en grov och stel fiber. Detta kan vara en utav 
anledningarna till att fibern bröts redan i kardningsmaskinen och inte tenderade till 
att skapa ett sammanfogat fiberflour. 

6.2.2 50/50 Cottoniserad hampa/bomullsfiber  
Bomullsfibrer blandades nu med den cottoniserade hampan. Garn 2 tillverkades, 
50/50 blandning. Detta garn bestod av 1 st sliver. Ringspinningen var begränsad 
till en början där justering av parametervärden var svåra att hantera. Rovingen var 
gles i sin början och sitt slut samt bestod av en mängd fiberklumpar och 
ojämnheter. Detta skapade svårigheter att påbörja ringspinningen ordentligt. Det 
uppstod först ständiga brytningar av det tillverkade garnet. Garn 2 tillverkades 
med en låg twist. En låg twist-inställning indikerar på ett garn med lägre twist per 
meter (twistfaktor), vilket stärks teoretiskt av Khanum et al. (2011). Det som 
uppmärksammades tidigt var att en ökad twistfaktor krävdes för att öka 
garnstyrkan och sammanhållningen fibrer. Genom ökning av twist sker en ökad 
spänning mellan fibrerna i dess tvärsnittsvinkel som håller de samman vid 
tillverkning av garn. Twisten var relativt låg vid tillverkning av garn 2. Kvalitén av 
detta garn var inte tillräcklig för att fortsätta upprätthålla en lika låg twist. 
Parametrarna var begränsade och minsta justering i systemet orsakade brytning 
samt ett misslyckat ringspinningsförsök. Efter tillräcklig garnkvantitet vid första 
försöket fortsatte ringspinning med 50 % cottoniserad hampa. Processen krävde 
ytterligare åtgärder för att förbättra möjligheten att ringspinna. Bomullsfibern och 
hampafibern bör stabiliseras i relation till varandra, för att öka spinnbarheten i 2-
komponents blandningar (Clarke et al. 2006). 
 
Ringspinning med endast en sliver var inte tillräcklig. Ökning med tre slivers 
bidrog till en ökad stabilitet samt mindre brytning av garn under produktion. Garn 
4 och 5, visar en betydligt högre twist än garn 2 och 3. Detta stärks i resultatet från 
dragprovningen. Garn 3 med lägre twist, i förhållande till garn 4 och 5, har mindre 
medelstyrka (cN). Garn 5 uppfyller en stabilitet genom ett minimalt antal 
brytningar i tillverkning. Ett jämnt, fint och följsamt garn som möjliggör högre 
total draft. Processen har inneburit ett utvecklande arbete att framställa ett garn 
som uppfyller 50 % cottoniserad hampa i ringspinningsystem. Det har varit viktigt 
att sträva efter en stabilitet i spinningen för att lyckas. Processen har varit i 
utvecklande fas med små ständiga korrigeringar längs vägen. 
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Ringspinningsprocessen startade från noll, utan någon referens samt vetskap kring 
hur fibrerna kommer att förhålla sig till varandra och spinningen. Det dök ständigt 
upp problem vid garntillverkningen som krävde korrigeringar för att finna 
lösningar.  
 
Under resultat framkommer en tabell som visar fiberlängdsvariationen av den 
cottoniserade hampan. Resultatet i form av garnerna och dess möjlighet att 
ringspinnas stärker det faktum från teorin som säger att fiberlängden är en viktig 
parameter vid ringspinning. En ojämn fiberlängdsfördelning bidrar till svårigheter 
spinna ett kontinuerligt garn. Om fiberlängdsvariationen av den cottoniserade 
hampan vore mer jämn, i form av jämnt klippta fibrer, skulle förmågan att 
ringspinna säkerligen öka. En felkälla i detta moment kan vara att det valdes att 
frångå antalet 500 st mätningar och utgå ifrån 100 st. Detta ger en smalare översikt 
över hur medelvärdet och fördelningen visar sig bland fibrerna. Dock indikerar 
resultatet på att det hade varit snarlikt med totalt 500 st mätningar angivet enligt 
standard, med hänsyn till den breda spridningen av längd. 
 

6.2.3 80/20 Bomullsfiber/cottoniserad hampa 
80/20 blandningen var efter flertal ringspinningsförsök enklast att ringspinna. Med 
beaktande att spinningsystemet är i högsta grad lämpat för bomullsfibern. Effekten 
av detta blev ett bättre garn ur kvalitétsperspektiv. Som nämnt tidigare utav 
Arshad, Mashiur & Ying (2013) är ringspinning allmänt en tidskrävande process 
som bidrar till högkvalitativa garn. En förbättring bör ske i ringspinningsmaskinen 
i samband med hanteringen av hampafiber, för att tillämpa fibern i större 
utsträckning (Arshad, Mashiur & Ying 2013). Vid detta skede hade hantering av 
maskiner, optimering och stabilisering av process samt roving utvecklats till sitt 
yttersta. Resultatet av att använda större mängd bomull i blandningen bidrog till ett 
garn av högre styrka, jämnhet och stabilitet. I dragprovningsresultatet visas garn 
med 80/20 blandning, erhålla maximal medelstyrka av samtliga garn gemensamt. 
Garn 7 tillverkades i form av ett jämförelseprov. Jämförelsen grundas i att förenkla 
skildringen av den effekt cottoniserad hampa har på garnet vid ringspinning. I 
dragprovningsresultatet för garn 6 och 7 visar 100 % bomull en högre elasticitet i 
fibrerna. Detta stärker tanken om att hampan dämpar flexibiliteten i garnet, vilket 
också tydligt presenteras under genomförd litteraturstudie.  
 
En annan jämförelse som uppmärksammas vid dragprovningen är garn 8 och 9. 
Dessa garn tillverkades till ett så fint garn som möjligt, med parameterinställningar 
som skiljer sig markant. Garn 9 med 80/20 blandning ökar märkbart i maximal 
töjning och medeltöjning, trots hampainnehåll. Detta eftersom den är förbehandlad 
med spinnolja och balsam, vilket stärker det faktum att förbehandlingen har en 
positiv effekt på hampafiberns spinnbarhet. 
 
Ytterligare faktum som medvetet försvårade möjligheten att ringspinna 
cottoniserad hampa är dess lignininnehåll. Det nämns tydligt enligt de 
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vetenskapliga källor som används i studien att närvaron av ligninet skapar hinder. 
Det medför effekter som gör fibern hårdare, brytbar och minskar dess förmåga att 
spinnas. (Cierpucha et al. 2004) Om möjligheten att mäta lignininnehållet fanns 
hade resultaten i studien visats annorlunda. 
 

6.3 Fint ringspunnet 80/20 garn och 100 % bomull 
Garn 8 och 9 tillverkades med högre garnnummer jämförelsevis till garn 2 - 7. Ett 
högre garnnummer indikerar på ett finare och tunnare garn. Parameterinställningar 
justerades i form av ökad total draft. Genom att ringspinna ett garn av tunnare 
karaktär ville studenterna konstatera till vilken grad de kunde ringspinna ett fint 
garn, varav frågan uppstod: Hur fint garn kan ringspinnas av blandningen 80/20 
(bomull/hampa) och 100 % bomull? 
 
Från tidigare resultat och vetskap kring alla de svårigheter att tillverka 50/50, 
uteslöts möjligheten att ringspinna ett fint garn av denna blandning. Förmågan att 
ringspinna ett kontinuerligt garn utan brytningar och med goda resultat, visade 
blandning 80/20. Utifrån detta valdes det att ringspinna 80/20 till ett finare garn. 
Garn 8, bestående av 100 % bomull, är ett jämförelseprov mot garn 9. Enligt 
Rahman Khan et al. (2011) nämns det att “Viktiga egenskaper för hampafibern är 
god draghållfasthet samt finhet. Draghållfasthet är viktig med hänsyn till fiberns 
styrka varav fiberfinhet är avsevärd vid fiberns ytarea och dess bindningsstyrka”. 
Garn 80/20 stärker det teoretiska faktum, eftersom den består både av en god 
draghållfasthet samt finhet enligt det resultaten visar. Dessa två egenskaper stärker 
anledningen till varför garn 9 blev ett utav de bättre tillverkade garnen, utifrån 
testmetoderna och produktionsprocessen. 80/20 bestod av en större procent 
bomull, vilket skapar ett stabilare garn med hänsyn till hampans ojämna 
fiberlängdsfördelning som inverkar på garnets finhet. 20 % cottoniserad hampa 
skapar inte svårigheter i ringspinningsystem likt cottoniserad hampa över > 20 %. 
 

6.4 Statistiska metoder 
Inget referensprov tilldelades från uppdragsgivare i samband med studien. Vid 
statistisk mätning av signifikanta skillnader ställdes garnerna mot varandra. Detta 
bidrog till förutseende om resultatet redan i förväg. Alla garner var tillverkade på 
olika sätt med skilda förutsättningar samt målet att ständigt förbättra 
ringspinningsprocessen. För att styrka de aningar om att det råder en signifikant 
skillnad användes ANOVA för vidare analys. Enligt resultatet i form av diagram 
och numeriska siffror syntes en tydlig skillnad i medelvärdet. Med hjälp av Tukey 
genomfördes en jämförelse mellan alla garnerna gemensamt och stärkte att den 
optimala blandningen är garn med 80/20 innehåll. Det visades enligt Tukey-metod 
att garn 9 hade högst styvhet. 
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6.5 Hållbarhet 
Med återkoppling till studiens litteratursökning, vilken stärker teorin om att 
användning av hampafibern minskar den globala påverkan. Ett önskat resultat 
hade varit att uppnå möjligheten att ringspinna 100 % cottoniserad hampa. Trots 
att resultatet inte gav studenterna ett garn med 100 % innehåll, kan resultatet 
påvisa att cottoniserad hampa inte kan bidra som ett komplement av bomull till 
100 %. De fiberblandningar som lyckats åstadkommas innebär ett litet steg i rätt 
riktning mot en ökad hållbar framtid. Med hänsyn till den procentuella andel 
cottoniserad hampa som lyckats implementeras i ringspinningsystem för 
respektive framtaget garn. Genom implementering av 50 % cottoniserad hampa 
kan nyttjandet av bomullsfibern halveras långsiktigt. Detta främjar möjligheten till 
en hållbar framtid för kommande generationer. Som tidigare stärkt behöver 
hantering av cottoniserad hampa i ringspinningsystem och dess metoder optimeras 
för att öka ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
De förbehandlingar som används i studiens sammanhang har varit milda mot 
brukare samt omgivning. Det balsam som användes under utförandet var 
hårbalsam från ICA Basic sortiment. Balsamen var inte skadligt vid hantering. 
Spinnoljan var främst anpassad för fibrer och möjliggjorde upplösning vid 
blandning med vatten. Det innebär att förbehandlingen kan fortsätta hanteras i 
tester likt denna studie. Användning av förbehandlingar i form av spinnolja och 
balsam kan placeras i relation till kemiska behandlingar och tydligt konstateras att 
dessa additiv är ett mycket mer miljövänligt alternativ. 
 
Odling av råvaran hampa sker under milda förhållanden utan bekämpningsmedel, 
vilket tidigare angivits under de litteraturstudier som genomförts. Detta är också 
vad Sinclair (2014) uttalar sig om att hampafibern skördas under goda 
förhållanden utan bekämpningsmedel och blir eftertraktad som en mer miljövänlig 
fiber. Detta innebär en riktning av samhället mot en mer hållbar framtid som 
främjas av både miljö och människa. Den cottoniserade hampan som användes i 
studiens syfte importerades från Rumänien, vilket innebär en viss transportsträcka. 
Ett mer hållbart alternativ hade varit att förflytta fabriken i närliggande område för 
att bidra till minskad miljöpåverkan och skapa större möjlighet att placera 
produktion och hantering av cottoniserad hampafiber i Sverige. Detta främjar en 
ökad hållbarhet både ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. 
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7. Slutsats 
Utifrån genomförd studie kan följande slutsats dras. För att möjliggöra ökad 
förmåga av ringspunnen cottoniserad hampa krävs någon form av behandling. I 
denna studie fungerade tillsatser som spinnolja och balsam i kombination, till en 
viss grad. Det förenklade möjligheten att ringspinna och hanteringen vid 
tillverkning. Trots kvarstår det svårigheter med hybridgarntillverkning men 
förbehandling underlättar processen. Eftersom förbehandlingen mjukar upp 
hampafibern blir den mer flexibel, mjukare och mer lämplig att blanda med 
bomull.    
 
Det är möjligt att ersätta en viss andel av bomullen men inte till 100 %. Den 
maximala procentuella mängd cottoniserad hampa som är möjlig att hantera i 
ringspinningsystem är 50 %. Problemet har lösts till en viss grad där komplement 
av bomull är möjlig i viss mån med cottoniserad hampa, vilket återkopplar till 
studiens syfte. Detta innebär en start till en ökad hållbarhet, trots att cottoniserad 
hampafiber i dagens läge inte kan ersätta bomullen i form av ett komplement fullt 
ut. Blandningen 80/20 var det garnet som hade bästa möjliga 
ringspinningsförmåga. Vilket påvisats i test metoderna dragprovning och garnets 
utseende. Genom ökad kunskap kring hantering av maskiner och inställningar 
lyckades studenterna spinna fram en garnfinhet på Ne 20 samt Ne 15, i blandning 
80/20 och 100 % bomull.  
 
Studien utfördes med avgränsningar som försvårade möjligheten att undersöka 
förmågan att ringspinna på ytterligare avancerad nivå. Dessa avgränsningar syftar 
till den begränsningen av information om fibrernas egenskaper på fibernivå. 
Resultaten hade då möjligen framhävts annorlunda med vetskap utifrån 
litteraturstudier, att fiberns egenskaper påverkar ringspinningsförmågan. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 
För att vidare utveckla denna studie till sitt yttersta finns det olika förslag på 
fortsatt arbete.  
 
Ett exempel är att i större utsträckning undersöka alternativa metoder för att uppnå 
cottoniserade hampafibern mer mjuk och följsam. Tillsättning av kemisk 
behandling hade varit ett förslag med huvudsyfte att optimera ringspinningen. Med 
en kemisk behandling skulle troligtvis möjligheten öka att ringspinna enbart 100 
% cottoniserad hampa. Alternativt, öka den procentuella mängd cottoniserad 
hampa i fiberblandningar. 
  
Fler testmetoder skulle alternativt kunna utföras i samband med studien. Exempel 
på testmetoder är att sticka eller väva upp provbitar av det garn som visar bäst 
resultat på garnnivå. Genom att utföra tester på provbiten kan ytterligare resultat 
sammanställas för vidare analys av hur garnet ter sig i materialform. Detta skulle 
vara fördelaktigt i syfte att undersöka tillämpning av material för en specifikt 
önskad applikation.  
 
För att vidga en bredare förståelse kring hur fibrerna förhåller sig till 
ringspinningsmaskinen, kan fibrerna undersökas på fibernivå. Mätning av 
fiberstyrka och fiberns densitet är två exempel på mätningar av fiberegenskaper på 
fibernivå. 
  
Ytterligare ett förslag på fortsatt arbete till studien är att genomföra blandning av 
bomull och andra naturfibrer, exempel jute och lin. För att skildra jämförelser 
mellan dessa och cottoniserad hampa. Även utföra tester med andra 
spinningmetoder, rotor och airjet, och jämföra med ringspinning. För att optimera 
garnet ytterligare och skapa en ökad stabilitet, är förslag till vidareutveckling av 
detta arbete att öka antalet sammanfogade slivers. 
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Figurförteckning 
Figur 1. Figuren illustrerar två garn av samma twistnivå bestående av olika 
vridningsvinklar (Khanum et al. 2011). 
Figur 2. Cottoniserad hampafiber. 
Figur 3. Bomullsfiber. 
Figur 4. Cottoniserad hampafiber, mätning av fiberlängd. 
Figur 5. Bomullsfiber, mätning av fiberlängd. 
Figur 6. Öppnare, LAROCHE. 
Figur 7. Canvac Q C140.  
Figur 8. Kardmaskin, Felt Carder - Code 3379. 
Figur 9. Övre sliver representerar tre sammanfogade slivers. Undre sliver 
representerar en enda sliver. 
Figur 10. Sträckmaskin, Mini Stirolab - Code 337. 
Figur 11. Ringspinningsmaskin, Ring Lab Code 3108 A. 
Figur 12. Standardiserad skala för mätning av garnets utseende, A-D. 
Figur 13. Frekvensdiagram som visar fiberlängdsfördelningen av cottoniserad 
hampafibrer i (mm) av totalt 100 st stickprov. Y- axeln visar frekvensen, X-axeln 
visar längden (mm). 
Figur 14. ANOVA diagram som visar medelvärdet för respektive garn. Garn 2 och 
garn 5 besitter det lägsta medelvärdet varav garn 9 det högsta. 
Figur 15. Tukey diagram som anger att de garn, som ställs i jämförelse mot 
varandra, befinner sig inom intervallet 0 och ovan är signifikanta. Garn under 
värdet 0 är inte signifikanta. 

Tabellförteckning  
Tabell 1. Sammanställning av information med ingående material (blandning) som 
använts i respektive garn, behandlad/obehandlad och hur mycket vikt som vägts 
upp av respektive fiber samt totalvikt. 
Tabell 2. Sammanställning av antal slivers för de olika garnerna. 
Tabell 3. Sammanställning av inställda parametervärden i ringspinningsmaskin för 
garn 1 - 9. 
Tabell 4. Garnprover 1-9. 
Tabell 5. Sammanställda resultat från mätning av garnets utseende av garn 1-9. 
Tabell 6. Beräkning av tex-tal för följande garn. 
Tabell 7. Beräkning av Ne för följande garn. 
Tabell 8. Översikt av dragprovningsdata med specificerade parametrar kraft, 
töjning och styvhet för varje garn i angiven ordning. Kraften anges i enheten cN 
(centinewton), töjning i % och styvhet i cN/tex. Ett max och medelvärde fastställs 
för de tre parametrarna.  
Tabell 9. Sammanställning av de garn som besitter största respektive minsta 
brottkraft (cN), töjning (%) samt styvhet (cN/tex). 
Tabell 10. Sammanställning nedan av variansanalys från ANOVA - One Way.  
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P-värdet avgör om H0-hypotes skall förkastas eller inte, förutsatt att värdet är 
mindre eller större än 0,05. 
Tabell 11. Grupperad information sammanställd i tabell med hjälp av Tukeys 
metod och ett 95 % konfidensintervall. 
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9. Bilagor 
  

Bilaga 1.  
Sammanställning av fiberlängd, cottoniserad hampa med angiven frekvens för 
respektive fiberlängd i millimeter (mm). 
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Bilaga 2.  
Dragprovningsdiagram, garn 2-9. 
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Bilaga 3. 
Tukey test, värdena presenterar skillnaderna mellan de olika garnernas 
medelvärden. 

 
 
	  


