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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet har varit att hitta lämpliga textila material för en klimatsmart 
rullgardin med flera olika skikt skapad av företaget Climate Curtains, samt att ta fram en väl 
genomtänkt design som är anpassad för miljön den är tänkt att hänga i, nämligen skolor och 
kontor. Den klimatsmarta rullgardinen ska ha ett absorberande mattsvart material närmast 
glasfönstret för att fånga upp UV-strålning och därmed bli varmt. Värmen ska sedan föras in i 
rummet med hjälp av fläktar som sitter monterade inuti gardinstången. En solcellsfilm ska 
även fästas på skiktet närmast fönstret och har därför tagits med i beräkningarna, dock är 
solcellsfilmen fortfarande under utveckling. Tanken med solcellsfilmen är först och främst att 
den ska förse fläktarna med energi men även webbelysning eller laddning av mobil och dator 
vid överflöd av energi ska vara möjligt. Rullgardinen ska även ha ett vitt reflekterande material 
in mot rummet för att möjligheten att vända gardinen ska finnas. Under sommartid kan den 
vända gardinen istället reflektera bort UV-ljus. Mellan dessa två skikt ska ett antal mellanskikt 
hänga för att erhålla bättre isoleringsegenskaper samtidigt som buller och oljud minskas. Det har även 
varit relevant att undersöka om flamskyddsmedel bör användas eftersom att gardinen ska 
hänga i offentliga miljöer.   

 
Examensarbetet har bestått av litteraturstudier och praktiska experiment. Experimenten som 
utfördes var nöthärdighets-, flexibilitets-, reflektionstest samt säkerställning av  färg.  
Materialen som har undersökts har alla varit gjorda av 100% polyester och två alternativa 
material valdes för vardera skikt. Polyester valdes till alla skikt dels för att det är billigt och 
dels för att polyester visade sig ha mycket goda egenskaper för  de  krav  som  ställdes.  
Ytterskiktet  som  är närmast glasfönstret samt innerskiktet in mot rummet valdes till vävar 
med olika bindningar. Till ytterskiktet jämfördes en tvåskaftsväv med en kypertväv där 
tvåskaftsväven  uppvisade bäst resultat i alla testerna. Kypertväven färgade av sig och 
nöttes ner i nöthärdighetstestet vilket inte tvåskaftsväven gjorde. Flexibilitets- och 
reflektionstestet visade goda resultat för båda vävarna. I reflektionstestet pikade 
tvåskaftsvävens reflektionskurva en aning i det röda spektrat, vilket innebar att den hade en 
viss röd nyans i sig. Säkerställning av färg gick inte att utföra för de svarta vävarna då svart 
färg finns i oändligt många olika nyanser. 

 
Till det vita innerskiktet jämfördes en tvåskaftsväv med en satinväv. Båda vävarna hade 
relativt lika resultat i nöthärdighets- samt flexibilitetstestet men satinväven fick bättre resultat i 
reflektionstestet vilket var avgörande. Vid säkerställning av färg testades den vita färgen i ett 
ljusskåp i olika ljus för att kontrollera dess vithet. Det visade sig att båda vävarna innehöll 
optiskt vitmedel vilket även framkom i reflektionstestet då de reflekterade över 100 %. 

 
Till mellanskikten jämfördes två olika nonwovenmaterial som består av ihåliga 
polyesterfibrer. Ihåliga fibrer ha bra ljudabsorption vilket kan vara bra i miljöer såsom skolor 
och kontor där det kan vara mycket buller och höga ljudnivåer. Det ena materialet vägde 
100g/m2 och det andra 250g/m2. Ett nöthärdighets- och flexibilitetstest utfördes på dessa 
nonwovenmaterial. De båda fick godkänt resultat i flexibilitetstestet men nonwoven 100 höll 
inte måttet i nöthärdighetstestet varav nonwoven 250 är mest lämpat för rullgardinen. 

 
 
Litteraturstudiens resultat tyder på att det inte finns några krav på flamskyddsmedel i  gardiner 
i offentlig miljö utan endast rekommendationer. Det är alltså upp till företag att bestämma om 
de vill flamskydda gardinerna. De finns en mängd olika flamskyddsmedelsvarianter men de 
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har alla en sak gemensamt och det är att de är fettlösliga och långlivade, vilket gör att de är 
svåra att bryta ned. 

 
Gardinen designades i en stilren och klassisk design. En kornisch utformades dels för att dölja 
gardinstången och dels för att erhålla ett snyggare helhetsintryck. Gardinen kommer att ha en 
fåll längst ned på det yttre och det inre skiktet. Inuti fållen kommer en plastskena läggas för 
att få tyngd i materialet och därmed ett bättre fall. Fållen ger även gardinen en lyxigare 
känsla. Resterande kanter på alla materialen för alla skikt valdes att lasras. Med laserskärning 
erhålls fina kanter som inte fransar sig alls och laserskärning garanterar även att det inte blir 
någon nötning på produkten under skärningen vilket är fördelaktigt på en rullgardin då den 
rullas upp och ner mycket. Skisser ritades upp i Kaledo Style för att få en tydligare bild av hur 
rullgardinen kan komma att se ut. Eventuella tillval, mönster på det vita skiktet samt   solceller 
i olika storlekar, kan även göras på gardinen beroende på kundens önskemål. För att kunna 
applicera mönstret på det textila materialet undersöktes tre alternativa tryckmönstermetoder; 
rollerprinting, roterande screentryck samt digital inktryck. De två sistnämnda lämpar sig bäst 
för ändamålet. 

 
 
 
Nyckelord: UV-absorption, UV-reflektion, polyester, nonwoven, ihåliga  fibrer,  färg, 
solceller, flamskyddsmedel, sömmar, fållar, design 
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Abstract 
The aim of the thesis was to find the optimal textile materials for a climate-smart blind with 
multiple layers created by the company Climate Curtains. The aim was also to develop a well 
thought out design that is adapted to the environments it is supposed to hang in, which are 
schools and offices. 

 
The climate-smart blind should have an absorbing black matte material closest to the glass 
window to capture UV radiation and thereby become warm. The heat will then be brought into 
the room with the help of fans that are mounted inside the curtain rod. A solar cell film should 
also be attached to the layer closest to the window and have therefore been included in the 
calculations, however, the solar film is still under development. 

 
The idea of a solar cell film is first and foremost that it will provide fans with energy but also 
charging of mobile and computer at the abundance of energy. The blind must also have a white 
reflective material into the room for the possibility of turning the curtain in the summer. This 
leads to a reflection of the UV light instead of absorption. Between these two layers, a number 
of intermediate layers will hang to provide isolation of air and noise reduction. 

 
The amount of flame retardants have also been relevant to examine because the curtain will hang 
in public places. There are no requirements in public places when it comes to flame retardants, 
but there are recommendations published. A solar cell film should also be attached to the layer 
closest to the window and have therefore been included in the calculations. However, the solar 
film is still under development. 

 
The work has consisted of literature studies, laboratory work and compilation of discussion and 
results. The laboratory work included abrasion resistance-, flexibility-, reflection test and a  test 
to secure the colors. The materials studied have all been made of 100% polyester and two 
alternative materials were chosen for each layer. Polyester was chosen to all layers partly 
because it is cheap and secondly because polyester was found to have very good qualities for the 
demands made. 

 
The outer layer closest to the window and the inner layer into the room consists of fabrics made 
of weaves with different constructions. For the outer layer a plain weave and a twill weave were 
chosen to be compared against each other. The plain weave got the best results in all of the tests. 
For the inner layer a satin weave and a plain weave were compared, and the satin weave got the 
best results in all the tests. 

 
Furthermore, the layers in between the weave textiles are made of hollow polyester fibers as a 
nonwoven material. Hollow fibers have good sound absorption, which can be useful in 
environments such as schools and offices where there may be much noise and high sound levels. 
One material weighing 100 g/m2 and the other 250 g/m2. An abrasion resistance- and flexibility 
test was conducted on these nonwoven materials. They both got approved results in the 
flexibility test. However, nonwoven 100 was not good enough in the abrasion resistance test and 
therefor nonwoven 250 is the most suitable middle layer for the blind. 

 
 
The curtain was designed in a stylish and classic design. A cornice designed partly to hide the 
curtain rod and partly to obtain a more attractive overall impression. The blind will have a hem 
at the bottom of the outer and the inner layer. Inside the hem a plastic splint is added to give 
better stability. The hem also gives the curtain a luxurious feel. The remaining edges on all 
materials for all layers were chosen to be lasered. With laser cutting fine edges are obtained. 
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Sketches were drawn up in Kaledo Style to get a clearer picture of how the blind could look like. 
Any optional patterns on the white layer and the solar cells of different sizes, can also be made 
on the curtain, depending on customer requirements. In order to apply the pattern to the textile 
material three alternative methods was studied; roller printing, rotary screen printing and digital 
ink print. Screenprinting and digital printing was best suited for the purpose. 

 
 

Keywords: UV absorption, UV reflection, polyester, nonwoven, hollow fiber, color, solar 
cells, flame retardants, seams, hems, design 
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Sammanfattning - populärversion 
Byggnader med stora fönsterytor släpper ut mycket värme, vilket innebär att  byggnader måste 
värmas upp på andra och mindre miljövänliga sätt. Tanken är att hitta en lösning åt detta problem främst 
på skolor och kontor eftersom de ofta har stora fönsterytor. Arbetet har gått ut på att ta fram lämpliga 
textila material för en klimatsmart rullgardin skapad av Climate Curtains. Gardinen består utav flera 
olika skikt med olika funktioner, det yttersta skiktet närmast fönstret ska vara mattsvart och UV 
absorberande, mellanskikten ska vara luftisolerande och innerskiktet som hänger in mot rummet ska 
vara vitt och reflekerande. 

 
Det mattsvarta skiktet kommer bli varmt av solinstrålningen, denna värme kommer att föras in i 
rummet med hjälp av fläktar som sitter monterade inuti gardinstången. Fläktarna ska förses med 
energi från en solcellsfilm som är fäst på ytterskiktet. En solcellsfilm tar upp solstrålning och 
omvandlar sedan denna energi till ström. Under sommartid kan gardinen vändas så att det vita skiktet 
hänger närmast fönstret och istället reflekterar bort ljus. Mellanskikten ska förutom att isolera luft 
även gör att buller och oljud minskas. 

 
Laborationerna som utfördes var nöthärdighets-, flexibilitets-, reflektionstest samt säkerställning av 
färg. Materialen som har undersökts har alla varit gjorda av 100% polyester och två alternativa 
material valdes för vardera skikt. Polyester valdes till alla skikt dels för att det är billigt och dels för 
att polyester visade sig ha mycket goda egenskaper för de krav som ställdes. Ytterskiktet som är 
närmast glasfönstret samt innerskiktet in mot rummet valdes till vävar med olika bindningar. 
Signifikant för en väv är att den består av horisontella och vertikala trådar som går omlott i olika 
kombinationer och dessa tillverkas i en vävmaskin. Till ytterskiktet jämfördes en tvåskaftsväv med 
en kypertväv och tvåskaftsväven uppvisade bäst resultat i alla testerna men det var i 
nöthärdighetstestet som det blev avgörande. 

 
Till det vita innerskiktet jämfördes en tvåskaftsväv med en satinväv. Båda vävarna hade relativt lika 
resultat i nöthärdighets- samt flexibilitetstestet men satinväven fick bättre resultat i reflektionstestet 
vilket var avgörande. Till mellanskikten jämfördes två olika nonwovenmaterial som består av ihåliga 
polyesterfibrer. Ihåliga fibrer ha bra ljudabsorption vilket kan vara bra i miljöer såsom skolor och 
kontor där det kan vara mycket buller och höga ljudnivåer. Det ena materialet vägde 100g/m2 och 
det andra 250g/m2. Nonwoven 250 fick bättre resultat i nöthädighetstestet vilket blev mest 
avgörande och är mest lämpbart för rullgardinen. 

 
Litteraturstudiens resultat tyder på att det inte finns några krav på flamskyddsmedel i gardiner i 
offentlig miljö utan endast rekommendationer. Det är alltså upp till företag att bestämma om de vill 
flamskydda gardinerna. Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar 
brinna. De finns en mängd olika flamskyddsmedelsvarianter men de har alla en sak gemensamt och 
det är att de är fettlösliga och långlivade, vilket gör att de är svåra att bryta ned. 

 
Gardinen designades i en stilren och klassisk design. En kornisch utformades dels för att dölja 
gardinstången och dels för att erhålla ett snyggare helhetsintryck. Gardinen kommer att ha en fåll 
längst ned på det yttre och det inre skiktet. Inuti fållen kommer en plastskena läggas för att få tyngd i 
materialet och därmed ett bättre fall. Fållen ger även gardinen en lyxigare känsla. Resterande kanter 
på alla materialen för alla skikt valdes att lasras. Med laserskärning erhålls fina kanter som inte 
fransar sig alls och laserskärning garanterar även att det inte blir någon nötning på produkten under 
skärningen vilket är fördelaktigt på en rullgardin då den rullas upp och ner mycket. Eventuella tillval 
som mönster på det vita skiktet samt solceller i olika storlekar, kan även göras på gardinen beroende 
på kundens önskemål. 

 

Nyckelord: UV-absorption, UV-reflektion, polyester, nonwoven, ihåliga fibrer, färg, 
solceller, flamskyddsmedel, sömmar, fållar, design 



 

Förord 
Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå och har genomförts av två 
textilingenjörsstudenter Yasmine Nehmé och Cecilia Karlsson. Examensarbetet är den 
avslutande delen av Textilingenjörsprogrammet, 180 Hp och har utförts på Textilhögskolan i 
Borås. Från litteratursökningar, intervjuer samt laborationer har relevant information kunnat 
erhållas och presenteras kring olika textila material. Kunskaper kring de textila materialens 
förmåga att reflektera och absorbera UV-ljus samt textila materials förmåga att isolera luft har 
studerats. Hållbarhetstänket har även genomsyrat arbetet sedan start. Examensarbetet har 
fördelats jämnt mellan båda. 

 
Vi vill först och främst rikta ett tack till Peter Hertz på Climate Curtains som har engagerat 
oss och delat med sig av sin innovativa idé. Vi vill även tacka Miljöbron för att de gav oss 
möjligheten att ta oss an detta projekt. Ett tack till alla experter och lärare på Textilhögskolan 
som har givit oss bra synpunkter samt viktig information. Till sist vill vi tacka vår handledare 
Martin Bohlén som har väglett oss genom hela projektets gång och som alltid haft en positiv 
inställning och goda råd. 
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1.Introduktion 
I detta kapitel ges läsaren en introduktion till ämnet. Här beskrivs bakgrund, uppdragsgivare, 
syfte, problembeskrivning, forskningsfrågor, avgränsningar samt kravspecifikation. 

 
 

 

1.1.Bakgrund 
Fönster och gardiner är essentiella inredningsdetaljer för att ge ett visst intryck av ett hem. 
Generellt behövs fönster för att föra in dagsljus men glasfönster var inte alls vanliga förr i 
tiden utan oftast hade husen ett hål i taket eller väggen som stängdes med luckor. Glasfönster 
blev inte vanliga förrän långt efter medeltiden. Fönstergardinens historia är ganska kort. 
Textilier och olika uppsättningar har tillverkats både av praktiska anledningar samt  av 
växlande moden med begäran på estetisk upplevelse. Under 1400-talet var fönstren  väldigt 
små men vid genombrottet för renässansens arkitektur i Sverige fick Vadstenas slott relativt 
höga glasfönster. 

 
Fönstergardinens historia är ganska kort. Textilier och olika uppsättningar har tillverkats både 
av praktiska anledningar samt av växlande moden med begäran på estetisk upplevelse. 
Användningen av gardiner spred sig dessutom relativt långsamt och många hem hade inte 
gardiner på alla fönster. De fönstren som hade gardiner dolde heller inte hela fönstret oavsett 
om det var raka hänggardiner eller rullgardiner. Mot slutet av 1600-talet började gardinen 
betraktas som en allt viktigare heminredningsdetalj och de som hade råd med den nya 
produkten försökte följa modet. Gardinen bestod t i l l  en bör jan av endast  e t t  
tygstycke men skr i f ter  från 1673 indikterar  på a t t  gardiner  bör jade delas  t i l l  
ömse sidor om fönstren istället för att vara ett enda långt tygstycke. På 1700-talet började 
hela gardinuppsättningar säljas för finrummen, ofta raka långgardiner av vid taft och med 
släta kappor (Hazelius-Berg 1962; Lennerstig 1994). 

 
1729 tog den svenske tongivande arkitekten Carl Hårleman kontakt med den svenska 
Parisambassadören för att skaffa sig mer kunskap om bland annat kornischer. Hårleman 
intresserade sig mycket för gardinens och fönstrens arkitektoniska värden och därav blev 
gardinen en dekorativ detalj och fick en alltmer invecklad uppsättning. Detta ledde även till 
att många andra arkitekter började intressera sig mer för gardinen och dess obegränsade 
potential till uppsättningar (Hazelius-Berg 1962; Lennerstig 1994). 
Modet för gardinen växlade och den raka textila hängningen användes flitigt i kunglig samt 
borgerlig miljö århundradet ut. Människor som hade råd köpte sidentyg och hängde upp det i 
fönster medan andra nöjde sig med lärft, en vävnad i tvåskaft oftast gjord av bomull eller 
nättelduk, vilket är en finare vävnad av linne eller bomull (Hazelius-Berg 1962; Lennerstig 
1994). 
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Än idag växlar modet på gardiner, dock har människor blivit mer miljömedvetna vilket även 
återspeglas vid produktutveckling och produktframtagning. Denna miljömedvetenhet har lett 
till att en klimatsmart rullgardin har skapats.  
Idag är gardiner viktiga inredningsdetaljer inte bara i det privata hemmet utan även i 
byggnader där t.ex. skolor och kontor har etablerats. Denna typ av lokaler har ofta stora 
fönsterytor, står dessutom ofta tomma på helger och under längre lov/semestertider och i 
många fall behöver dessa lokaler vara insynsskyddade. Stora energiförluster sker genom just 
fönster. Enligt Diana Avasoo (2007) står energiförlusterna via fönstren för cirka 35 % av 
uppvärmningskostnaderna för en genomsnittsvilla i Sverige. Att minska energiförlusterna 
genom att blockera fönstren med en isolerande gardin då lokalerna står tomma kan därför spara 
mycket pengar. Detta har uppmärksammats av Climate Curtains AB som har tagit fram en 
patenterad rullgardin som lämpar sig för just dessa typer av byggnader och lokaler. 

 
1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren till detta projekt är Miljöbron som fungerar som en länk mellan näringslivet 
och den akademiska världen. Miljöbron är en ideell organisation som skapar kontakter mellan 
högskolor och olika företag, detta genom att ordna verkliga projekt mellan studenter och 
arbetsgivare. Projekten är inriktade på miljö och hållbar utveckling och de är dessutom 
väldefinierade samt tidsbegränsade. Genom miljöbron har detta projekt som tillhör företaget 
Climate Curtains hittats. Climate Curtains är ett nystartat företag som grundades 2015 med en 
vision om att spara energi och pengar för människor, företag samt samhället och detta genom 
att skapa en klimatsmart rullgardin. Produkten finns inte ute på marknaden sedan tidigare och 
därför har patent sökts samt beviljats i Europa, USA, Kanada och Kina. Eftersom produkten 
är helt ny är intresset för denna produkt och resultaten som presenteras i denna rapport högt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att hitta lämpliga alternativa textila material för en 
klimatsmart rullgardin med flera olika skikt samt att ta fram en väl genomtänkt design som är 
anpassad för miljön den är tänkt att hänga i. Eftersom att rullgardinens användningsområden 
till en början är skolor och kontor, alltså offentliga miljöer, ska även flamskyddsmedel i 
materialvalet finnas i åtanke ur miljösynpunkt. Skiktet mot fönstret ska kläs med  tunna 
solceller vilka fortfarande är under utveckling. Dock ska solcellsfilmen tas med i 
beräkningarna     för     hur     produkten     ska     utformas,     gällande     vikt     och    design. 

 
 

1.4 Problembeskrivning 
Skolor och kontorslokaler har ofta stora fönsterytor vilket innebär stora energiförluster (Avasoo 
D., 2007). Dessa lokaler måste alltså ständigt värmas upp för att hålla rumstemperaturen på en 
konstant behaglig nivå och för att undvika problem med kondens och fukt. Under kvällar och 
nätter, helger, lov och semestertider står dessutom dessa lokaler ofta tomma. Det finns under 
dessa tider inget behov av att släppa in dagsljus och att täcka för fönstren med en isolerande 
gardin skulle dessutom minska energiförlusterna. I många fall är det även att föredra om dessa 
lokaler är insynsskyddade.  En rullgardin som består av flera parallella luftskikt som har bra 
isoleringsförmåga och som dessutom kan absorbera värme under dygnets ljusa timmar kan vara 
ett sätt att minska uppvärmningskostnaderna samtidigt som insynsskydd uppnås.  
Med ett yttersta skikt (närmast fönsterrutan) som är mattsvart absorberas mycket av solljuset och 
omvandlas till värme. Värmespridningen in till rummet skall underlättas genom att små fläktar 
installeras i gardinkonstruktionen. Under soliga och varma dagar skall gardinen kunna vändas så 
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att det svarta skiktet vänds in mot rummet och ett vitt skikt hamnar närmast fönsterrutan. På så 
sätt reflekteras mycket av solljuset bort och avkylningsbehovet minskas.  
I Figur 1 nedan visas hur gardinen fungerar principiellt under kall respektive varm dag.     

 
 

 
 

Figur 1. Utan någon gardin (överst) sker energiförluster genom fönster. Solljus släpps förvisso in och 
hjälper till att värma upp lokalen men en stor del av solljuset reflekteras även tillbaka ut genom fönstret. 
En kall dag (nederst till vänster)blockerar gardinen fönstret och minskar energiförlusterna. Eventuellt 
solljus fångas upp av gardinens svarta skikt och omvandlas till värme som sprids ut i rummet med hjälp 
av fläktar. En varm dag (nederst till höger) vänds gardinen och dess vita skikt reflekterar stora delar av 
den inkommande solstrålningen. 
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1.5 Forskningsfrågor 
• Vilka textila alternativa material är lämpliga för en klimatsmart rullgardin som har ett 

mattsvart ytskikt på fönstersidan, fem mellanskikt och ett vitt reflekterande skikt på 
sidan in mot rummet? 

• Bör flamskyddsmedel användas på rullgardinen och vad har det för miljöeffekter? 
• Vilken design är den bästa möjliga för användningsområdena skolor och kontor? 

 
1.6 Energibalansberäkning 
Stora delar av Sverige har ca 1600-1800 solskenstimmar per år (SMHI, 2016). En stor andel av 
dessa timmar, 600-700 timmar, hör till sommaren. Den tid på året då många lokaler inte 
används. En molnfri dag är solinstrålningens effekt omkring 900 W/m2 (SMHI, 2016). Ett 
normalfönster är av storleksordningen 0,9x1,2 m vilket ger en area av 1,08 m2. En normal 
skollokal har för enkelhetens skull 10 fönster vilket ger en total fönsterarea av ca 11 m2. Detta 
betyder att 900x11=9900W tillförs rummet om all solstrålning passerar fönstret och absorberas 
i rummet.  
 
För uppvärming är ungefär 70 W/ m2 beräknat att behövas om vi antar att en lokal är cirka 
20x10m =200 m2 (Lvi produkter, 2017). Detta skulle betyda att energibehovet är 70x200=1400 
W. Vilket tyder på att solstrålningen skulle vara mer än nog för att värma upp en lokal.  
 
All solstrålning passerar dock inte genom ett fönster. 90% av det ljus som träffar ett fönsterglas 
vinkelrätt transmitteras och 10% absorberas/reflekteras. För treglasfönster, vilket är den 
vanligaste fönsterkonstruktionen, är siffran 72-73%  (Bülow-Hübe, H. 2005). Detta betyder att 
9900x0,73W = 7227 W når lokalen.  
 
Solljusets infallsvinkel påverkar också transmitteringen. Ungefär 70% transmitteras vid en 
infallsvinkel på 60̊. Detta betyder alltså att maximalt kan 0,73x0,70x9900 = 5058W nå rummet 
(Brown, G., 1990).  
Detta skulle ge ett tillskott på 5058x600 (soltimmar) = 3035340 Wh  ≈ 3000 kWh per år vilket 
är jämförbart med datan given av Jensen L. (2008) som påvisar att den normala 
solinstrålningen är mellan 1000-3000 kWh per år.  
 
En genomsnittlig skola använde 152 kWh/m2 för uppvärming under 2006 (Energimyndigheten, 
2009). För en lokal på 200 m2 motsvarar detta 30400 kWh. Detta betyder att en tiondel av 
energibehovet kan täckas upp av solenergin. 

 
 

1.7 Avgränsningar 
När det gäller att ta fram en klimatsmart rullgardin har avgränsningar gjorts för att styra 
arbetet i en smalare riktning. Därav har exempelvis fönster och dess isoleringsförmåga, u- 
värden inte tagits med i beräkningarna då de inte är av stor vikt för  projektets  fokus  som 
ligger på de textila materialen samt design. Då examensarbetet är tidsbegränsat valdes två 
material att undersökas och jämföras för vardera skikt. Valen av material grundades på 
litteraturstudien. 

 
Den mekaniska delen såsom fläktar och hur de fungerar samt upp- och nedhissningsfunktionen 
av rullgardinen har inte studerats närmare. Dock har det varit viktigt att beakta vart fläktarna 
ska sitta då det ingår i designprocessen. Eftersom att solcellerna som  är  tänkta  att användas 
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på gardinen inte finns ute på marknaden ännu och är under utveckling kommer inga tester 
utföras på det materialet, utan endast tas med i beräkningarna vad  gäller  vikt  av hela 
gardinen. Tryckmönster och flamskyddsmedel kommer ej att appliceras eller testas  på de 
textila materialen eftersom att tillgång saknas för komponenterna. Testmetoder har begränsats 
till Textilhögskolans tillgångar och därmed har inga maskiner i industriell skala använts. 

 
Företaget Climate Curtains har tagit fram tre olika skisser på den klimatsmarta rullgardinen där 
fläktarnas positionering skiljer sig åt. Vi har valt att utgå från en av dessa skisser där fläktarna 
är monterade i gardinstången och fläktar den varma luften nedåt. 

1.8 Kravspecifikation 
Kraven som har tagits fram har utformats i enlighet med arbetsgivaren. Kravspecifikationen 
fanns med när valet av textilt material gjordes. Nedan finns tabeller med de utformade kraven 
presenterade för de tre skikten samt en figur som illustrerar gardinen sett från sidan. 

 

 

Figur 2. Beskrivning av rullgardinen och dess skikt sett från sidan. 
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Tabell 1. Kravspecifikation för ytterskikt 
 

Krav Beskrivning 

Färg Mattsvart / Absolute black 

Färgäkthet Ska vara mycket bra 

Ljusabsorption Det textila materialet ska kunna absorbera ljus mycket bra för att 
kunna ta upp värme 

Slitstark Hög slitstyrka 

Nöthärdighet God nöthärdighet 

Vikt Mindre än 250g/m2
 

Pris Billig 

Livslängd Det textila materialet ska kunna användas i cirka 10-15 år 

Krypning Ej någon stor deformation över tid 

UV-resistent God UV-resistens 

Struktur Väv eller nonwoven 

Flamskydd Ska finnas i åtanke 
 

Tabell 2. Kravspecifikation för mellanskikten. 
 

Krav Beskrivning 

Färg Ospecifikt 

Slitstark Hög slitstyrka 

Nöthärdighet God nöthärdighet 

Vikt Mindre än 250g/m2
 

Pris Billig 

Livslängd Det textila materialet ska kunna användas i cirka 10-15 år 

Ljudabsorption Mycket bra 

Luftisolationsförmåga Mycket bra 
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Struktur Väv eller nonwoven 

Flamskydd Ska finnas i åtanke 
 
 

Tabell 3. Kravspecifikation för innerskikt. 
 

Krav Beskrivning 

Färg Vitt 

Färgäkthet Ska vara mycket bra 

Ljusreflekterande Det textila materialet ska kunna reflektera ljus 

Slitstark Hög slitstyrka 

Nöthärdighet God nöthärdighet 

Vikt Mindre än 250 g/m2
 

UV-resistent God UV-resistens 

Krypning Ej någon stor deformation över tid 

Pris Billig 

Livslängd Det textila materialet ska kunna användas i cirka 10-15 år 

Struktur Väv eller nonwoven 

Flamskydd Ska finnas i åtanke 
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2. Metod 
I kapitel 2 beskrivs hur studien har genomförts och de olika metoderna som använts 
presenteras. 

 
 

 
 

Arbetet har bestått av informationssökning samt praktiskt arbete där diverse laborationer har 
genomförts. Tillvägagångsätten har skett parallellt och de har tillsammans bidragit till det 
slutgiltiga resultatet. Projektet påbörjades med en planering där en tidsplan sattes upp och 
arbetsgången har lagts upp och utförts utifrån tidsplanen. 

För att få fram rättvis information och bygga upp bakgrundsdelen som ligger till grund för 
introduktionen och litteraturgenomgången är källkritik av yttersta vikt. Därför har all 
information som hittats under litteratursökningen övervägts noggrant med hänsyn till 
trovärdighet, objektivitet och relevans i åtanke. Information har även diskuterats med diverse 
parter som varit inblandade under arbetets gång. Källor har valts ut genom granskning av 
rubrik, nyckelord samt sammanfattning. Stor vikt lades på källornas aktualitet och primära 
källor har använts i stor  utsträckning. 

 
 
2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med en informationssökning för att utveckla kunskaper kring olika 
textila material och deras förmåga att reflektera samt absorbera UV-ljus. Textila materials 
luftisolationsförmåga har även studerats. Sökningarna gjordes i databaserna Google Scholar 
och Summon. Söktermer som UV-absorption in textiles, Uv-reflection in  textiles, hollow 
fibers med flera har använts. Uppslagsverket Nationalencyklopedin och gammal kurslitteratur 
har även varit till hjälp för att reda ut grundbegrepp. 

 

2.2 Intervjuer 
Information rörande materialval och designprocess har bland annat skaffats genom kontakt med 
företag inom berört ämnesområde, genom intervjuer, mail och telefonsamtal. 

 
Mailkonversationer genomfördes under följande period: 

• 29 februari - 13 april 2016 med Anna Jonson Sahlberg, Verksamhetsledare på 
Miljöbron 

• 8 april - 5 juni 2016 med Peter Hertz på Climate Curtains 
• 21 mars - 5 juni 2016 med Martin Bohlén, handledare 
• 20 april 2016 med Anders Elfwing från Alsvid 
• 20 - 21 april 2016 med Göran Grönskog VD på Textillab 
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• 9 - 15 maj 2016 med Jonas Rylander från TWE-group 
• 9 - 12 maj 2016 med Sandra Johansson, regionansvarig på Miljöbron 

Telefonsamtal genomfördes vid följande tillfällen: 

• 7 april - 5 juni 2016 med Peter Hertz på Climate Curtains 
• 9 maj 2016 Erik Nilsson från Swerea IVF 
• 9 maj 2016 Mårten Alkhage, Materialansvarig från Swerea IVF 
• 9 maj-15 maj 2016 Jonas Rylander, Nonwovenansvarig från TWE-group 

Intervjuer genomfördes vid följande tillfällen: 

• 11 april 2016 med Peter Hertz, VD:n för Climate Curtains 
• 13 Maj 2016 med Catrin Tammjärv, undervisningstekniker vid Akademin för textil 

 
 
 

2.3 Laborationer 
Laborationer har genomförts för att testa de olika materialens egenskaper i form av 
nöthärdighet, flexibilitet, säkerställning av färg samt reflektionstest. 

 
2.3.1.Flexibilitet 
Flexibiliteten provades runt valsar om 10 centimeter i diameter enligt de krav som ställdes 
och inspekterades genom okulär syning. Alla skikt, den svarta tvåskaftsväven samt svarta 
kypertväven, nonwovenmaterial med ihåliga polyesterfibrer samt den vita tvåskaftsväven samt 
vita satinväven testades. Nonwovenmaterialen testades runt en mindre vals som var 7 
centimeter i diameter detta för att provbitarna som erhölls var mindre. Materialen placerades 
runt valsen för att få en uppfattning om dess följsamhet. De  testades  endast med 
varpriktningen vinkelrät mot valsen eftersom att det är på det sättet gardinen kommer att 
rullas. 

 
2.3.2.Nöthärdighet 
Nöthärdighetstestet utfördes på alla polyestervävarna samt nonwovenmaterialen enligt 
standarden SS-EN ISO 12947-1 med viss modifikation. Istället för att testa ull mot de textila 
materialen valdes att testa de textila materialen mot varandra i alla olika kombinationer då ull 
hade gett en nötning för det specifika tyget och inte för hur det förhåller sig till de andra textila 
materialen. Testet utfördes för att försöka efterlikna nötningen som sker mellan skikten på 
rullgardinen vid upp- och nedhissning. Standarden handlar om bestämning av tygers 
nöthärdighet och testet utfördes på en Martindalemaskin, Martindale  2000. 

Testet genomfördes på 26 olika kombinationer. Alla materialen stansades ut enligt standarden 
där textilierna som var fästa i griparna hade en diameter på 38 mm och  textilierna som var 
fästa i maskinen hade en diameter på 140 mm. Den första och andra kombinationen utfördes 
med de svarta polyestervävarna samt de vita polyestervävarna ihop. De vita vävarna var fästa i 
griparna vid första tillfället då maskinen körde upp till 10000 varv och vid andra tillfället 
var de svarta vävarna fästa i griparna med samma inställningar. 10000 varv blev 
rekommenderade av Göran Grönskog1  på Textillab. Vad  gäller nonwoven  materialet testades 

 
 

 

1 Göran Grönskog, VD på textillab, mailkonversation 2016-04-20 
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det mot både de vita och svarta polyestervävarna men även mot sig själv för att de olika 
skikten kommer i kontakt med varandra. Alla tester kördes med viktpålägg på 12 kPa x 4 plus 
en extra vikt som ställdes mitt på locket. Vikten på proverna registrerades både före och efter 
martindaletestet för att notera eventuell viktfölust efter nötningen. 

Efter nöthärdighetstesterna utfördes en okulär syning på provbitarna där det graderades på en 
skala 1-5 där 5 innebar att ingen skillnad kan urskiljas och där 1 innebar att hela ytan hade 
förändrats markant. 

 
 

2.3.3 Säkerställning av färg 
Säkerställning av den vita färgen gjordes i ett ljusskåp, Multilight datacolor, som fanns att 
tillgå på Textilhögskolan. De två vita vävarna jämfördes med en vitskala graderad 1-12 där 12 
var vitast. Materialen testades i UV-, D65-, A- och TL84 ljus. I industrin är D65 benämningen 
på dagsljusstandard. Produkter som inte ska synas i dagsljus bedöms ofta i TL84-ljus istället, 
vilket är ett slags lysrörsljus (Konica Minolta 2011). A-ljus är glödlampeljus. 

 

De svarta polyestermaterialens färg gick ej att testa i ljusskåp eftersom att svart färg finns i 
väldigt många olika nyanser. Däremot gav Catrin Tammjärv2 förslaget att istället mäta de 
svarta materialens absorption med hjälp av en spektrofotometer. 

Nonwovenmaterialen hade inget färgkrav på sig och testades därför inte i det här testet. 
 

2.3.4.Reflektionstest 
En mätning med hjälp av en spektrofotometer utfördes för att få reda på hur mycket ljus som 
reflekterades från de svarta samt de vita materialen. Provbitar om 10x10 centimeter för varje 
material veks ihop två gånger på mitten och placerades under spektrofotometern som 
registrerade vävarnas reflektionskurvor. 

2.3.5  Beräkning av densitet 
Densiteten för de olika textila materialen har beräknats. Ett mätinstrument, Dial Thickness 
Gauge 0-10mm, no.5, användes för att mäta tjockleken på textilierna och massan av 
textilierna med bestämd längd och bredd har vägts på en våg.  

 
2.4 Beräkning av tjocklek för design av kornisch 
Tjockleken av rullgardinen när den är upprullad på gardinstången har beräknats för de utvalda 
textila materialen som rullgardinen ska bestå utav. Detta har utförts främst för att få en 
tydligare bild av vilken storlek kornischen måste ha. Måttet på rullgardinen som beräkningarna 
har utförts för är 120x140 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 Catrin Tammjärv, Undervisningstekniker vid akademin för textil, intervju 2016-05-13 
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3. Litteraturgenomgång 
Följande kapitel sammanställer den förundersökning som gjorts inför studien. 

 
 

 

3.1 Textiliers ljusabsorptionsförmåga 
När värmestrålning, ultraviolett strålning, synligt ljus eller röntgenstrålning träffar en yta eller 
ett föremål absorberas en del av strålningsenergin. Resterande strålning passerar genom 
föremålet eller reflekteras bort (NE 2016). 
När den ultravioletta strålningen träffar ett textilt material uppstår olika slags interaktioner 
beroende på materialet och dess egenskaper (Dayal & Aggarwal 1998; ARPANSA 2003). 
UV-skyddet på textilier beror på en del olika parameterar såsom den kemiska strukturen på 
fibern, konstruktionen av tyget, tjocklek, porositet, töjning av tyget, färg samt behandlingar 
(Holme 2003). Naturliga fibrer såsom bomull, silke och ull absorberar UV- strålning sämre än 
syntetiska fibrer.Bland de syntetiska fibrerna är polyestern den mest framstående när det gäller 
UV-absorption (Schuicrer 1997). 

 
En del av solstrålningen reflekteras bort från ytan av textilen och en annan del av strålningen 
absorberas när strålarna tränger igenom tyget och omvandlas därefter  till  en annan 
energiform, nämligen värme. Denna värme kan sedan i sin tur användas till andra ändamål 
som till exempel uppvärmning av rum eller byggnader. Den del av strålningen som färdas 
genom tyget och når ut till andra sidan kallas för transmissionskomponenten. 

 
Solskyddsfaktorn (UPF, ultraviolet protection factor) ökar med materialets densitet och 
tjocklek för liknande konstruktioner och är beroende av porositeten av materialet. Porositeten 
och solskyddsfaktorn har en hög korrelation men vilken slags fiber det är har också stor 
påverkan (Algaba, Va & Crews 2004). De tre största faktorerna för UV-skyddet är andelen 
täckning i %, fibertyp och tygets tjocklek (Crews & Kachman 1999). Alltså har tyger med 
det maximala antalet trådar i varp och väft höga UPF-värden. 

 
Vävda tyger har oftast en högre täckfaktor än stickade tyger på grund av konstruktionen 
(Perenich 1998). Med täckfaktor menas hur tät en väv är procentuellt. Täckfaktorn kan även 
ökas med många efterbehandlingar. Ett exempel på det är kompressionskrympning, vilket i 
vanliga fall görs för att erhålla dimensionsstabilitet men som ger en högre täckfaktor och 
därmed ett högre UPF (Palithorpe & Chriskis 1995). 

 
Mörka färger av samma typ av material absorberar UV-ljus mycket bättre än ljusa  färger. 
Svart, marinblå och mörk röd färg är exempel på färger som absorberar bättre än ljusa 
pastellfärger trots att materialet är gjort av samma fibrer och är vävda likadant (Hunt 2003). 

 
Enligt en studie som Alpay et.al har utfört om UV skydd i textilier  har  kypertväv, 
tvåskaftsväv samt satinväv jämförts. Vilka visade på att kypertväven samt tvåskaftsväven har 
ungefär samma goda absorptionsfömåga till skillnad från satin som reflekterar bort det mesta 
(Alpay,  Akgun & Becerir 2010). 
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3.2 Textiliers reflektionsförmåga 
Textilier är både flexibla, starka och kan dessutom h a  specifika egenskaper som gör 
att ljus reflekteras när det träffar textilen. Dessa egenskaper kan dock påverkas beroende 
på vilken fiber det är. Konstruktionen kan även spela  stor  roll,  till  exempel  om  det  är  
vridet garn eller vilken densitet väven har. Ämnen med hög densitet har som regel stor 
absorptionsförmåga  (NE 2016). 

 
Efterbehandlingar kan även vara avgörande för ett textilt material om hög reflektionsförmåga 
efterfrågas (Boutrup & Riisberg 2010). 
Att karakterisera en textilvävnad genom endast utseendet är en stor utmaning. Utseendet beror  
mycket på materialets lyster  som  är  en  viktig  egenskap  (Morton  &  Hearle 1962). Med 
tillkomsten av nya  syntetiska  fibertillverkningstekniker,  polymermodifikation och diverse 
efterbehandlingar märks knappt någon skillnad på olika fibrers lyster. När en ljusstråle träffar 
en yta kan den reflekteras som på en spegelyta, diffust i varierande intensitet eller som en 
kombination av de båda. Således är variationen  av reflektion en viktig komponent för 
ytutseendet. Sammet och siden är exempel på två väldigt olika material och olikheterna beror 
mycket på deras reflektionsegenskaper. Sammet består av många garn och det kan reflektera, 
absorbera eller transmittera strålning. En mycket liten andel av infallande strålning reflekteras 
tillbaka mot iaktagaren när det gäller material i sammet medan ett sidenmaterial reflekterar i 
princip allt ljus (Marschner, Westin, Lafortune, Torrance & Greenberg 1999). 

 
Ett försök gjort utav Kim et al visar att reflektion i tyger minskar med ökad tvist i garnet. I 
försöket analyserades tvåskaftsväv, kypertväv och satinväv av filamentgarn i polyester med 
hjälp av en goniometrisk glansmätare. Dessutom utfördes bildanalysmetoder på materialen i 
specifika belysningar samt betraktningsvinklar. På grund av den anisotropa naturen i ett tygs 
lyster var det nödvändigt att analysera den i olika vinklar (Kim, Shin, Ryu, Kim, Lee & Oh 
2004). 

 
En studie gjord av Maekawa et al där silke och syntetiskt silkeliknande polyestermaterial har 
jämförts visar att de optiska skillnaderna är mycket små. Tester har gjorts där reflektionskurvor 
har tagits fram och kurvorna är mer eller mindre identiska för de olika materialen. En 
skillnad däremot är att silke inte tål U V - strålning lika bra som polyester gör (Maekawa, 
Gunji & Tsubo 1984). 

 
En studie har gjorts där förhållandet mellan ytjämnhet, tygbalans och procentuell reflektion på 
olika vävda polyestermaterial har studerats. Den procentuella reflektionen ökade när 
polyesterväven ändrade konstruktion från tvåskaft till satin och även när garnets densitet 
ökade. Tygbalansen minskade även gradvis vid ändring från tvåskaft till satin och ökade vid 
ökad garndensitet. Tygproverna med finare filamentfibrer hade högre andel reflektion och 
lägre ytstruktur än de med grövre filament. Å andra sidan ändrades inte tygbalansen vid finare 
fibrer nämnvärt mycket. Att satin har hög reflektion kan hänföras till dess höga ytstruktur och 
låga tygbalans vilka båda var ett resultat av satins vävnadsstruktur. För att producera tyger 
som reflekterar ljus bra bör garndensiteten vara hög, garn med fina filament bör användas. 
Utöver det bör förhållandet mellan ytjämnhet och konstruktionsparametrar beaktas i  designen 
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när till exempel funktionella egenskaper såsom luftgenomsläpplighet, vatten- och 
oljeavvisning efterfrågas (Akgun, Becerir, & Alpay 2012). 

 

3.3 Fibrer med luft- och ljudisolerande förmåga 
En utav de bästa fördelarna som en artificiell fiber (MF-fiber) kan erhålla är dess möjligheter 
att produceras i många olika former. Med en artificiell fiber menas fibrer tillverkade av 
polymerer erhållna från petrokemikalier. Modifiering av en artificiell fiber kan resultera i 
unika fibrer och med tilltalande estetik som är bekväma och funktionella. Med andra ord är de 
relativt lika naturfibrerna men med bibehållen utmärkt prestanda. (Humphries 2014) 

 
Genom att modifiera fiberns tvärsnitt kan speciella samt unika egenskaper hos fibern erhållas. 
Coolmax® (by Dupont) är ett exempel på polyesterfibrer som har modifierats så att ett 
oregelbundet tvärsnitt har erhållits. Det oregelbundna tvärsnittet i det här fallet har fyra 
kanaler som ökar ytarean med 20% vilket i sin tur resulterar i bättre fuktabsorption. Fibrer 
med fyra eller sex kanaler packas även inte ihop lika mycket som en fiber med runt 
tvärsnitt, vilket även resulterar i bättre luftflöde genom det textila materialet. 
Det finns många olika sätt att implementera luftutrymmen i fibrer för att erhålla specifika 
egenskaper.  Exempel kan ihåliga fibrer (Voided fibers), ihåliga fibrer för isolering 
(Hollow fibers), ihålig viskos (Hollow viscose) och porösa fibrer (Porous fibers) tillverkas. 
(Humphries 2014)(Prathiba Devi. 2014).  

 

3.3.1 Ihåliga fibrer för isolering, Hollow fibers 
Dessa används mest för deras luftisolerande förmåga och lätta vikt. Fibern kan ha alltifrån en 
kanal, och upp till fyra eller mer kanaler längs fiberlängden. De extra kanalerna som läggs till 
ger bättre isolering och är lämpade att användas vid kallare väder. Denna fiber tillverkas 
oftast i polyester och används främst till kuddar, täcke, gardiner samt heminredning enligt Erik 
Nilsson5  på Swerea IVF. Hollow fibern har en väldigt god isoleringsförmåga på grund av dess  
stora luftutrymmen som finns i fibern (Humphries 2014). I figur 2 nedan visas en bild på hur 
en ihålig fiber ser ut. 

 
 

 

Figur 3. Illustration 
av en ihålig fiber. 

 
 
 

 

5 Erik Nilsson, materialansvarig på Swerea IVF, telefonsamtal 2016-05-09



20  

 

3.3.2 Porösa fibrer 
Porösa  fibrer med kanaler ger en mikroporös struktur samt bättre och ökad 
fuktabsorberingsförmåga. Akryl av denna typ har gjorts med en speciell porös struktur.  
Strukturen kan beskrivas som ett yttre hölje med en svampliknande kärna, vilket kan liknas 
vid ull och dess hygroskopiska egenskaper. Detta ger akrylfibern dess förmåga  att  absorbera  
fukt bra utan att det textila materialet ska kännas blött. Porösa fibrer kan även användas i 
tyger som kamouflerar sig eller polykromatiska tyger som kan ändra färg med variationer 
i ljus eller temperatur. Detta görs med hjälp av färgämnen som hålls i kanalerna  hos fibern 
och  som sedan i sin tur kan reagera på förändringar i ljus eller temperatur. (Humphries 2014) 

 
De ihåliga fibrerna tillverkas oftast för att nonwoven material ska tillverkas. Förutom de 
förutnämnda egenskaperna som erhålls av ihåliga fibrer erhålls även bra ljudabsorption. Att 
ha nonwoven som ett ljudabsorberande material har visat sig vara mycket användbart för 
bekämpning av buller på grund av dess webbstruktur som kan absorbera fler ljudvågor än 
andra vävstrukturer vilket även Mårten Alkhage6 på Swerea IVF konstaterade. En ökning av 
mängden fibrer per ytenhet resulterar även i en ökning av ljudreduktion av materialet. Således 
innebär det att ju tjockare material desto bättre ljuddämpning kan erhållas.  

 
Enligt Prathiba Devis studier (2014) om vilket material som ger bäst resultat i 
ljudabsorption för att kunna användas för olika applikationer som gardiner, visade att ihåliga 
polyesterfibrer eller en blandning av ihåliga polyesterfibrer med konventionell polyester var 
bäst medan vanlig polyester hade sämre resultat. Även Jonas Rylander7 på TWE-group har 
fastställt att ihåliga polyesterfibrer är ett utmärkt val till ändamålet gardiner, eftersom att 
ljudabsorptionen är så pass bra. Ihåliga polyesterfibrer har visat sig ha bäst 
luftgenomtränglighet enligt studier som M Madhusoothanan et. al. har utfört. 
(Madhusoothanan & Debnatha 2010) 

 
Ljudisolering och absorptionsegenskaper hos icke vävda tyger beror på två faktorer, 
fibergeometrin samt fiberarrangemanget i tygstrukturen. Textila material som minskar den 
akustiska energin hos en ljudvåg som passerar igenom det kallas  för  ljudabsorberande 
material och används oftast för att mjuka upp den akustiska miljön i en sluten volym genom 
att    minska    amplituden    hos    de    reflekterande    vågorna.    (Prathiba    Devi.     2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 Mårten Alkhage, materialansvarig på Swerea, telefonsamtal 2016-05-09 
7 Jonas Rylander, nonwovenansvarig från TWE-group, telefonsamtal 2016-05-09 
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3.4 Textiliers färg 
Färg är elektromagnetisk strålning med en specifik våglängd som det mänskliga ögat kan 
uppfatta, är inom det synliga ljusintervallet 380-750 nm och ljuset är uppdelat i olika 
färger vilka är regnbågens färger. Vilken färg ett material uppvisar bestäms av vilka 
våglängder som absorberas av föremålet och sedan reflekteras för att det mänskliga ögat ska 
uppfatta den specifika färgen. Om föremålet absorberar alla våglängder uppfattas föremålet 
som svart. Däremot om föremålet absorberar alla våglängder utanför det synliga 
ljusintervallet eller om allt ljus reflekteras kommer det att uppfattas som vitt (Humphries 
2014). 
 
Det är viktigt att ett textilt material uppvisar den eftersträvade färgen. Därför kan det vara till 
fördel att se färgen i både dagsljus samt artificiellt ljus. När en färg ser olika ut i dagsljus och 
artificiellt ljus kallas fenomenet metamerism. (Broadbent, A.D. 2001) 

 
Vilken färg som väljs på ett textilt material är också en viktig aspekt. Mörka färger som 
exempelvis svart absorberar UV- ljusstrålar bättre och blir mycket varmare medan ljusa färger 
reflekterar UV-ljus bättre och känns kyligare. Att välja en tätare vävd eller stickad textil ger 
även bättre UV-skydd. (Clark, M. 2011) 

3.4.1 Färgapplicering på textilier 
Applicering av färg på textilier kan ske på många olika sätt, för att kontrollera att en 
färgblandning har rätt nyans innan applicering på textil kan det testas i ett datorprogram med 
en spektrofotometer. En spektrofotometer mäter ljusabsorptionen som den färgade lösningen 
har och därefter beräknas koncentrationen av det färgade ämnet  i  lösningen. (Broadbent, A.D. 
2001) 

 
Lösningsfärgning, fiberfärgning och garnfärgning är färgning som kan ske vid tidigare stadie 
under fibertillverkning. Ju tidigare i processen en färg appliceras desto större är chansen att 
färgen sitter fast. I lösningsfärgning låses färgen in i fibern och därför sitter den fast vid alla 
tillstånd, från solljus till kokande vatten. Således påverkas samt skadas inte fiberns färg av 
dessa tillstånd. Denna färgningsmetod utförs oftast på MF-fibrer. Fiberfärgning utförs på 
naturliga fibrer och garnfärgning kan utföras på både naturliga och syntetiska fibrer. Vid 
fiberfärgning läggs fibrerna i en batch eller korg i en stor färgningsmaskin, medan vid 
garnfärgning staplas garnerna upp på en påle i en stor färgningsmaskin och värms upp över 
kokpunkten 100 C för att få färgen att fästa. Denna färgningsmetod är mest lämpad för 
polyester då inga kemiska bärare tillsätts i processen och eftersom den är väldigt snabb. 
(Clark, M. 2011) 

 
3.4.2 Tryckmönster 
Att trycka ett mönster på ett textilt material kan göras på flera olika sätt. Roller printing, 
roterande screentryck samt digital ink tryck är tre metoder som används väldigt mycket idag. 
Roller printing är inte dyr process utan det är själva valsarna som är dyra att  tillverka. 
Mönstren som kan göras i roller printmaskinen har en begränsad längd på 43 cm och bredd på 
1 meter. I denna kan endast ’’enklare’’ mönster göras och upprepas. Roterande screentryck är 
en tryckmetod som består utav flera metallcylindrar som får färg på sig genom att en 
elektrostatisk kraft förs jämnt över hela valsen. Dessa  är någorlunda komplicerade och  dyra 
att förbereda, men när de väl är fixade kan stora tryckmönster utföras. Denna metod är den 
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mest dominerande i nuläget efter digital ink tryck som kan utföra relativt komplexa 
tryckmönster samt stora tryckmönster med bra färghärdighet. Dock är den inte lika snabb som 
ett roterande screentryck. (Broadbent, A.D. 2001) 

 

3.5 Fläktar och termostat 
Ytskiktet som hänger närmast rutan fångar upp solinstrålning som omvandlas  till värme. 
Denna värme förs sedan ut i rummet med hjälp av små datorfläktar. Fläktarna är 8 
centimeter breda och sitter fästa inuti en 3D printad gardinstång med 35 centimeters 
mellanrum. Fläktarna skapar ett luftflöde i gardinkonstruktionen genom hål i gardinstången.   
Första  fullständiga rullgardinprototypen gjordes i måtten 120x140 centimeter för att kunna 
testa dess funktioner på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) där de har dessa mått som 
standardmått på fönster. Den här storleken på rullgardinen hade 4 stycken fläktar men 3 
stycken kommer totalt behövas då ingen högre kapacitet beräknas vara nödvändigt. 

 
8 

Enligt  Peter  Hertz är  datorfläktar  väldigt  billiga  att  tillverka  och  går  att  köpa  i     stora 
kvantiteter för 1 dollar styck från Kina (Ebay 2016). För att fläktarna inte ska vara igång hela 
tiden när det inte behövs kommer det sitta en termostat i det svarta skiktet och även en i 
rummet. Termostaten känner därefter av när det svarta tyget har samma temperatur som 
rummet och stoppar då fläktarna. Således startar fläktarna när det är varmare i det svarta 
skiktet än i rummet. Termostaterna är stora som knapphålshuvuden och har två små trådar som 
hänger i kablar. 

 

3.6 Solceller 
Solcellen är uppbyggd av halvledardioder som består av en tunn skiva halvledarmaterial som 
har elektrisk kontakt på vardera sida. Halvledarskivan är uppdelad i två olika ledningstyper, p- 
typ och n-typ. När dioderna träffas av solljus frigörs elektroner och det elektriska fältet för 
över elektronerna till n-sidan som blir negativt laddad. Ett underskott av elektroner uppstår 
samtidigt på p-sidan som då blir positivt laddad. En elektrisk spänning uppstår mellan de två 
sidorna och genom kontakterna kan elektrisk ström erhållas i en yttre krets. Oftast 
seriekopplas solceller till önskad spänning men de kan även parallellkopplas för att öka 
strömstyrkan (Nationalencyklopedin 2016b). 

 
Generellt delas solpaneler upp i två grupper, solpanel med kristallina solceller och 
tunnfilmssolceller. Kisel är ett ämne som kan omvandla solljus till elektricitet. Därför används 
det oftast i halvledarmaterialet. I tunnfilmsolceller används amorft kisel, 
kopparindiumdiselenid eller kadmiumtellurid. De kristallina solcellerna är vanligast idag 
eftersom de har högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Verkningsgraden är kvoten mellan 
genererad elektrisk energi och infallande solenergi och bestäms av halvledarmaterialets 
egenskaper. Kommersiella solceller har beroende på hur väl utvecklade de är en verkningsgrad 
från 7-8 % upp till 17-18 % och avancerade laboratorieceller har i koncentrerat solljus en 
verkningsgrad strax över 40 %. Verkningsgraden och andra prestationer som kan uppnås 
med solceller mäts vid en solintensitet på 1000 W/m2 (Nationalencyklopedin 2016b). 

 
Ett svenskt företag vid namn Alsvid håller i nuläget på att ta fram en solcellsfilm som ska vara 

 
 
 

 

8 Peter Hertz, VD på Climate Curtains, telefonsamtal 2016-04-12 
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väldigt tunn och lätt (Alsvid 2014). Enligt Anders Elfwing9 en forskare på Alsvid är 
dimensionerna för filmen inte specificerade ännu eftersom de är relativt lätt att ändra. Ett känt 
faktum är att solmodulerna kommer att bestå av ränder av solceller som är kopplade i en 
strömledare i kanten. I dagsläget går det att trycka solceller på cirka 300 mm bred film men 
framtida arbeten och forskningar tyder på att de kommer vara möjligt att  trycka mycket 
bredare ränder, upp till 2 meter. Vikten som solcellsfilmen kommer att ha ligger på cirka 300 
g/m2 och beroende på vilken plast den kommer att tillverkas i kan vikten väga någorlunda 
mindre eller mer. Solcellsfilmen är semitransparent vilket innebär att om den fästs på ett ljust 
skikt reflekteras ljuset mer vilket i sin tur ökar verkningsgraden. Den unika solcellsfilmen 
kan förse tillräckligt med energi för att exempelvis ladda mobil, dator och webbelysning samt 
värma ett rum. Energin som erhålls ska även kunna lagras i ett dygn. 

 
3.7 Flamskyddsmedel 

Eftersom att rullgardinen ska hänga uppe i offentliga miljöer bör en undersökning göras om 
huruvida flamskyddsmedel bör användas eller ej. Gardiner tillhör kategorin ”lös inredning” 
och där finns det inga krav på flamskyddsmedel men MSB (f.d Räddningsverket) har 
publicerat rekommendationer för offentlig inredning. Det finns dock regleringar som innebär 
att det är straffbart att leverera osäkra produkter och brandsäkerheten kontrolleras utifrån 
”The regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005”. En helhetsriskbedömning görs då av en 
byggnad där bland annat konstruktioner, nödutgångar och material undersöks.  Vid 
riskanalysen vägs även in hur byggnaden används samt vilken verksamhet som förekommer 
där. Sedan tar brandmyndigheten ett beslut om vilka brandsäkerhetskrav som ställs på 
byggnaden (Sundström, Bengtson, Olander, Larsson & Apell 2009). 

 
Det finns inga system för klassifikation, godkännande, kontroll och märkning för byggnaders 
fasta inredning. Den lösa inredningen glöms ofta bort i samband med brandskyddsprojektering 
vilket leder till att brandkraven blir låga jämfört med den fasta inredningen. De låga kraven 
resulterar i sin tur till sämre brandegenskaper och kan ge upphov till kraftiga och snabba 
brandförlopp. Räddningsverkets insatsstatistik för år 2005-2007 visar att 167 av 1611 stycken 
bränder har startat i gardiner. Statistiken visar även att den vanligaste orsaken till branden är 
anlagd brand, vilket medför att kraven på gardiner bör ses över  i miljöer där anlagda bränder 
kan uppkomma. Dessa miljöer kan tänkas vara skolor (Sundström et al. 2009). 

3.7.1 Märkning 
För att underlätta för till exempel beställare, brandkonsulter eller andra som har behov av att 
ta del av brandegenskaperna på lös inredning är märkning en bra ide. Tillverkaren  av 
produkten bör anges och om det är en importerad produkt bör importören stå  med  på 
etiketten. Tidpunkt då produkten har skapats bör även finnas med, helst exakt tillverkningsdag 
men om det inte är möjligt bör tillverkningsår och  månad  vara med. Identifikationsnummer 
bör finnas med på produkten även om det inte är något krav. Detta nummer kan hjälpa både 
köpare och producenter att spåra produkten ifall det skulle behövas. Etiketten på produkten 
bör vara synlig och permanent. För produkter som gardintyg kan det vara lite problematiskt 
med märkningen eftersom att textilen ofta säljs på rulle och delas upp hos köparen. Tygrullen 
bör då vara märkt (Sundström et al. 2009). 

 
 

9 Anders Elfwing, forskare på Alsvid, mailkonversation 20 16-04-20 
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3.7.2 Bibehållande av brandegenskaper 
Vissa företag erbjuder flamskyddsimpregnering av gardiner i efterhand. Flamskyddsmedlet 
går även att köpa själv och då kan produkten behandlas på egen hand. Detta går att applicera 
på rullgardiner men det finns vissa tveksamheter kring vilken effekt medlet har då det kan ha 
testats på ett annat material som reagerar annorlunda. Det saknas en del information kring 
varaktigheten och det saknas även standarder och godkännandesystem kring området. 
Något som kan ha stor betydelse för brandegenskaperna i verkligheten är att det samlas damm 
på gardinen vilket oftast främjar flamspridningen och de brandtekniska egenskaperna på 
gardinen kan förändras helt då den är täckt av damm (Sundström et al. 2009). 

 
3.7.3 Miljöpåverkan 
Flamskyddsmedel förknippas ofta med miljöpåverkan, främst bromerade flamskyddsmedel. 
Det finns dock miljövänligare alternativ, till exempel fosforbaserade flamskyddsmedel eller 
citronsyra. De bromerade flamskyddsmedlen som finns är svåra att bryta ned men hur giftiga 
de är och dess förmåga att ansamlas i levande varelser skiljer sig åt. 
Miljöpåverkan av flamskyddsmedel varierar men de flesta olika varianterna har en sak 
gemensamt och det är att de är fettlösliga samt långlivade, alltså svåra att bryta ned. Fettlösliga 
kemikalier lagras lättare i levande organismer och därför är de miljöfarliga för oss människor 
(Naturvårdsverket 2016). 

 
3.7.4 Spridning 
Väldigt många produkter är flamskyddsbehandlade och läckage till naturen kan ske under 
tillverkning under användning samt när de slängs eller återvinns. Bromerade flamskyddsmedel 
kan även finnas kvar i miljön under lång tid då de kan färdas långa vägar genom luften. 
Relativt höga halter återfinns i miljön, bland annat som förorening i vattendrag och i 
vattenlevande organismer. Dessa ämnen har till och med hittats på Arktis trots att det ligger så 
pass långt bort från civilisationen. 
För att minska spridningen är det viktigaste att för det första minska användningen, sedan att 
återvinna och även att ta hand om föremål på ett bra sätt som innehåller flamskyddsmedel av 
något slag (Naturvårdsverket 2016). 

 
3.7.5 Brandtekniska egenskaper 
Gardiner har oftast mycket snabba flamspridningshastigheter. En tunn gardin kan brinna upp 
på bara några sekunder. Att gardiner brinner upp fort beror bland annat på att den hänger 
vertikalt och därmed fås en mycket snabb flamspridning uppåt. Experiment har gjorts där en 
gardin har tänts på för att se om vägg eller takytor antänds. Resultaten visade att det är svårt, 
gardinen brann bara snabbt upp utan att sprida sig till vägg eller tak. Risken med 
gardinbränder är snarare att brinnande delar kan ramla ned på andra föremål som brinner 
lättare, till exempel en soffa eller säng (Sundström et al. 2009). 
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3.7.6 Metod 
Flamskyddsbehandling bör utföras av personal som har kunskap inom området  samt 
information från kravställaren om vilka brandskydd som efterfrågas. För att kunna anpassa 
mängden flamskyddsmedel och flamskyddsmedelsvariant krävs först och främst en noggrann 
kontroll av vilka material som ska behandlas. Utrustningen som används vid 
flamskyddsimpregneringen kan vara ganska  enkel, det  är oftast  appliceringen  som  krånglar 
till det då rätt mängd måste appliceras (Sundström et al. 2009). 

 
 
3.7.7 Trevira CS 
Trevira är den enda leverantören i världen som erbjuder ett komplett sortiment textilier gjorda av 
polyester från en enda källa. Tillämpningsområden är bland annat hemtextilier. Dessa material 
har permanenta funktionella egenskaper som är fast förankrade i fibrerna och garnerna. Material 
från varumärket Trevira CS är permanent flamskyddade och passar således bra i miljöer där hög 
brandsäkerhet önskas. Den permanenta flamskyddseffekten fås genom den kemiska strukturen 
där flamskyddsmedel förankras i polyesterfibern. Yttre påverkan påverkar därför inte den 
flamskyddande effekten på dessa material (Trevira 2016). 

 
3.8 Sömmar och fållar 
Sömmar är en väsentlig del när ett textilt material ska sammanfogas eller fållas. En viktig faktor 
för en söm är dess styrka. Styrkan bestäms av material, slitstyrka, hållbarhet, trådtyp, 
konstruktion, stygn, sömtyp samt stygnlängd (Seam strength 2010). 

 
Vanligt förekommande tråd för tekniska applikationer är tvinnade multifilament av nylon eller 
polyester. Är nötbeständigheten samt styrka den primärt efterfrågade egenskapen 
rekommenderas polyestertrådar (Seam strength 2010). 

Om en enkel inramning ska erhållas på ett textilt material kan en enkel fållning göras. Att 
fålla innebär att en liten bit av det textila tygets kant viks in och sys fast. Således är fållen de 
centimetrarna av tyget som vikts in. Detta kan utföras både maskinellt och för hand (The 
folklore company, u.å; Eberle 2004) 

Ett annat bra alternativ som kan vara fördelaktigt om ett textilt material inte ska fållas av olika 
anledningar som på en rullgardin som ska rullas upp kan vara att skära kanterna med laser. 
Detta kan utföras på många olika fibrer, allt ifrån naturliga fibrer till syntetiska fibrer samt 
andra olika textiltekniska material (Trotec 2016a ; Trotec 2016b). 

 
En laserskärare förfinar ett textilt materials kant vilket är ouppnåeligt med kontaktverktyg. 
Laserskärning är en process som inte kräver någon kontakt med materialet som ska skäras. 
När laserstrålen skär textilien smälter istället det som ska skäras ut och resultatet blir rena 
samt perfekt förseglade kanter. Det är även garanterat att det inte blir någon nötning på 
slutprodukten. Särskilda fördelar som kan erhållas med en laserskärare är snabbhet, flexibilitet 
samt precision. Den kan även ge otroliga designmöjligheter samt producera extravaganta 
skärningar på gardiner samt andra textila produkter (Trotec 2016a ; Trotec 2016b). 

 
Syntetiska material är även mycket lämpliga för laserskärning. Laserstrålen som träffar 
exempelvis ett polyestermaterial smälter polyestern på ett kontrollerat sätt vilket säkerställer 
att inga fransiga kanter erhålls. Vid skärning av naturliga textilier såsom bomull eller linne 
med laser finns det risk att en brun missfärgning kan  uppkomma  där  textilien  har skurits. 
Dock kan denna effekt kompenseras genom att välja korrekta lins- samt laserparametrarna  samt 
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genom användning av komprimerad luft (Trotec 2016a ; Trotec 2016b). 
 
Laserskärare finns idag i många olika storlekar alltifrån 1600X3000mm, 2100X3000mm, 
3200X5000mm, 32mmX8000mm, med flera. Det gör att den blir lämplig för både kläder samt 
hemtextilier som exempelvis, gardin och möbeltyger (Golden laser 2015). 

 

3.9 Prisbild 
Syntetfibrer framställs till största del med olja. Eftersom att priset på olja varierar och 
även energikostnaden för produktion av råvaran finns det inget specificerat pris för materialet 
polyester (Hansen & Atwood 2005; Magruder 2009). Det är även svårt att få ett exakt pris på de 
utvalda polyestervävarna eftersom konstruktioner, densitet samt spinningsprocess där färg 
tillsätts är parametrar som är väsentliga för produktens ändamål. Ett alternativ är att vända sig 
till diverse textilfabriker som tillverkar polyesterfibrer eller material för att kunna erhålla en väv 
med dessa önskemål. 

 
Nonwoven med ihåliga polyesterfibrer finns att tillgå hos företaget TWE-group som är ett 
tyskt företag men som även är belägna i Sverige. De har en mängd olika varianter av nonwoven 
material, bland annat olika fiberblandningar samt tjocklekar. Priserna varierar  beroende på 
vilket nonwovenmaterial det gäller. Det kan vara vikt, tillverkningsprocess eller orderkvantitet 
som avgör slutpriset på materialet. 
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4. Resultat 
I detta kapitel görs en grundlig beskrivning över studiens processgång. Både materialval, 
laborationer samt designprocess presenteras. Testernas utförande och resultat beskrivs 
utförligt. 

 
 

 

4.1 Materialval 
Utifrån resultatet av litteratursökningen valdes två alternativa material ut för vardera 
skikt. Till ytterskiktet valdes två mattsvarta 100% polyestervävar. Den ena polyesterväven i 
bindningen tvåskaft och den andra i kypert. Tvåskaftsväven hade en vikt på 211g/m2 och en 
densitet på 844 kg/m3  och kypertväven en vikt på 246 g/m2  och en densitet på 848 kg/m3. 
Till mellanskiktet valdes två nonwovenmaterial som består utav ihåliga polyester fibrer. Den 
ena hade en vikt på 100 g/m2 och den andra hade en vikt på 250 g/m2. Densiteten för nonwoven 
100 var 333 kg/m3  och för nonwoven 250 var densiteten 385 kg/m3. 
Slutligen valdes två vita 100 % polyestervävar till innerskiktet. En tvåskaftsväv samt en 
satinväv med vikterna 212 g/m2 och 198 g/m2. Tvåskaftsväven hade en densitet på 922 kg/m3 

och satinväven hade en densitet på 943 kg/m3. Figur på bindningarna tvåskaft, kypert samt 
satin finns illustrerade nedan. En bild på nonwovenmaterialen finns även i figur 5. 

← Varp  ↑ Väft 
 

  

 

Kypert,2/1 Tvåskaft Satin 5/1 
 

Figur 4. De valda bindningarna. 
 

 

Figur 5. Nonwoven 100 och 250 
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4. 2 Designprocess 
Skisser på rullgardinen har konstruerats i programmet Kaledo Style 
V4R1 och presenteras nedan. 

 
 
 
 

 

 
Figur 6. Gardin med kornisch. 

Figur 6 illustrerar rullgardinen med det vita och det svarta skiktet framifrån. För att dölja 
gardinstången har en kornisch utformats på ett klassiskt och tidlöst sätt med tanke på att 
användningsområdena är skolor och kontor.  

 
Själva gardinstången har en diameter på tio centimeter alltså är gardinen tio centimeter bred 
från sidan med luftutrymmen mellan skikten. När de textila materialen samlas på varandra vid 
upprullning ökar gardinstångens diameter och beräkningar har gjorts för att ta reda på hur djup 
kornischen behöver vara. Dessa beräkningar för de tre utvalda materialen finns att tillgå i 
bilaga 1. Resultatet visar att diametern för den helt upprullade gardinen kommer vara runt 13 
centimeter och därför bestämdes att kornischen skulle vara 15 centimeter djup för att 1 
centimeters utrymme ska finnas mellan vägg, gardinstång samt kornisch. Kornischens längd 
ska vara 126 centimeter då rullgardinen har en längd på 120 centimeter, vilket innebär att tre 
centimeter har lagts till på vardera sida på kornischen för att skapa utrymme mellan 
rullgardinen och kornischen. 

 
Kanten längst ner valdes att fållas dels för det estetiska men även för att ge extra tyngd och ett 
fint fall på tyget. Tyngden fås genom att en plastskena läggs i fållen på det innersta och 
yttersta skiktet. Resterande kanter på sidorna har lasrats av två olika skäl. Först och främst för 
att tyget på kanterna inte ska bli tjockare när det rullas upp vilket har varit ett problem i 
prototypen som tagits fram hos företaget. Men även för att lasrade kanter ger ett tilltalande 
utseende samt för att bra kvalitet erhålls då inga kanter blir fransiga med tiden. Gardintygerna 
kommer fästas i gardinstången med hjälp av kederlister. 
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Figur 7. Gardinens värmeupptagning samt hur fläktarna sprider ut värmen i rummet. 
 

Figur 7 illustrerar hur skiktet mot fönsterrutan absorberar värme från solen och som sedan 
transporteras ut i rummet med hjälp av fläktarna. Tre fläktar är tänkta att sitta i gardinstången 
och en termostat ska reglera värmetillförseln i rummet. 
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4.2.1 Eventuella tillval 
Vart solcellen fästs på gardinen, nämligen om den fästs på det svarta tyget eller på det vita 
tyget ska vara ett valbart alternativ som kunden får bestämma när de ska lägga en order. 
Solcellsfilmen ska främst användas för att tillföra ström till fläktarna som i sin tur ska sprida 
den absorberade värmen ut i rummet. Med andra ord är primära anledningen att den ska 
värma ett rum och den sekundära anledningen är att den ska generera ström. Om 
solcellsfilmen kläs på hela det svarta skiktet som hänger mot fönstret kan tillräckligt med 
energi erhållas för att exempelvis ladda mobil, dator och webbelysning samt värma ett rum. 
Om en femte del av höjden på gardinen väljs att beläggas med solcellsfilmen erhålls 
tillräckligt med energi för att ge ström till fläktarna och elektroniken som styr fläktarna som i 
sin tur kan värma ett rum. Energin som erhålls ska även kunna lagras i ett dygn. 

 
Däremot om kunden har ett söderriktat fönster kan solcellsfilmen fästas på det vita tyget, då 
erhålls istället ström till rummet. Detta innebär att fläktarna måste vara av för att inte någon 
värme ska spridas i rummet. Det är beräknat att cirka 300W/m2 värme kan erhållas med hjälp 
av fläktarna och 150W/m2 utan fläktar. Således innebär det att värmen som har en effekt på 
150W/m2 sker genom konvention. Varm luft lämnas för att stiga upp av sig själv. Dessa siffror 
kommer från tester som gjorts av företaget. Gardinen ska även kunna vändas så att det svarta 
skiktet hamnar in mot rummet på sommaren och det vita skiktet utåt. 
Ett fönster utan gardiner kommer som känt att omvandla solinstrålning till värme, förutom det 
som läcker ut genom fönstret. Men med den klimatsmarta rullgardinen kommer mer värme att 
tillföras in till rummet och en högre isoleringsförmåga kommer uppnås. 

 
 
 
 

 

Figur 8. Rullgardinen heltäckt med solcellsfilm. 
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Figur 9. Rullgardinen täckt en femtedel med solcellsfilm. 
 
 
 

4.3 Flamskyddsmedel 
Det finns inga krav på flamskyddsmedel i offentliga miljöer utan endast rekommendationer på 
lös inredning, vilket en rullgardin klassas som. Vissa företag erbjuder flamskyddsimpregnering i 
efterhand på gardiner men flamskyddsmedlet går även att köpa själv och då kan impregnering 
göras på egen hand. 

 
Flamskyddsmedel förknippas ofta med miljöpåverkan eftersom att de flesta är fettlösliga samt 
långlivade och därmed svåra att bryta ned. Fettlösliga kemikalier lagras i levande organismer 
och är således miljöfarliga för människor. 

 
Företaget Trevira erbjuder polyestermaterial som är permanent flamskyddade då 
flamskyddsmedlet förankras i den kemiska strukturen på polyesterfibern. 

 
 

4.4 Laborationer 

4.4.1 Nöthärdighet 
Resultaten av viktförlusten som erhölls finns i bilaga 2. Den svarta tvåskaftsväven tappade 
minst i vikt och den vita satinväven tappade näst minst i vikt. Kombinationen svart 
tvåskaftsväv med  vit  satinväv erhöll bäst resultat. Nonwoven 100 fick icke godkänt  resultat 
på nöthärdighetstestet, eftersom viktförlusten var relativt stor. Nonwoven 250 uppvisade 
däremot mycket bra samt godkänt resultat. 

 

4.4.2 Okulär syning 
Efter nöthärdighetstesterna utfördes en okulär syning på provbitarna. De svarta 
tvåskaftsvävarna skilde sig inte alls från deras ursprungliga utseende. Även den vita 
tvåskaftsväven samt satinväven var mer eller mindre oförändrade efter att ha nöts mot de svarta 
tvåskaftsvävarna. Bäst resultat erhölls med kombinationen svart tvåskaftsväv tillsammans med 
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vit satinväv. De svarta kypertvävarna gav däremot sämre resultat då de färgade av sig på den 
vita satin- samt tvåskaftsväven. Sämst resultat gav kombinationen svart kypertväv tillsammans 
med vit tvåskaftsväv, detta eftersom att den vita tvåskaftsväven blev anfärgad. Efter 
nöthärdighetstestet på nonwoven 100 kunde lösa fibrer synas på de textila vävarna. Efter 
nonwoven 250 testet kunde ingen förändring urskiljas. 

 
4.4.3 Flexibilitet 
Alla de textila vävarna hade en god flexibilitet. Det ena nonwovenmaterialet som vägde 100 
g/m2 hade bättre flexibilitet än det  andra  nonwovenmaterialet  som  vägde  250g/m2. Dock 
fick båda godkänt resultat. Se bilder i bilaga 3. 

 
4.4.4 Säkerställning av färg 
Båda de vita vävarna fick högsta möjliga resultat på den 12 gradiga vitskalan, se tabell  4 
nedan. De båda vita proverna innehöll optiskt vitmedel vilket framkom i ljusskåpet med UV- 
ljuset på. Det optiska vitmedlet ger proverna en blå nyans  i UV-ljus som synes i Figur  10 
nedan. De vita materialens resultat från ljusskåpet har sammanställts i Tabell 4. 

 
 

 

Figur 10. Vit satinväv i ljusskåp med UV-ljus. 
 

Ljus Skala 1-12 där 12 är vitast, 
tvåskaftsväv 

Skala 1-12 där 12 är vitast, 
satinväv 

UV 12 12 

D65 12 12 

A 12 12 

TL84 12 12 

Tabell 4. Vita polyestermaterialens resultat i ljusskåp 
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4.4.5 Reflektionstest 
En mätning med hjälp av en spektrofotometer utfördes för att få reda på hur mycket ljus som 
reflekteras från de svarta samt de vita polyestervävarna. De två svarta provbitarnas resultat 
sammanställdes i samma diagram för att lättare kunna jämföras. Detsamma gäller de två vita 
provbitarna. Nedan visas diagram för de två olika reflektionstesterna. 

 

 

Figur 11. Reflektionskurvor för svart tvåskaftsväv och kypertväv. 

Tvåskaftsväven som har en svart kurva i diagrammet ovan visar att väldigt lite ljus reflekteras 
och att våglängder inom det röda spektrat ger utslag. Således innebär det att den svarta 
tvåskaftsväven har röda nyanser i sig. Kypertväven står för den gula kurvan som har en 
relativt jämn nivå med tvåskaftsvävens kurva. Dock pikar den inte iväg i det röda spektrat 
som tvåskaftsväven gjorde. Det innebär att den inte har lika mycket röda pigment i sig. 

 

 

 

Figur 12. Reflektionskurvor för vit tvåskaftsväv och satinväv. 
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De båda kurvorna i diagrammet ovan för satin- och tvåskaftsväven visar att materialen 
reflekterar ljus mycket bra. Den svarta kurvan presenterar tvåskaftsväven och den gula 
satinväven. Anledningen till att de reflekterar över 100 % är för att de innehåller optiskt 
vitmedel. Satinväven reflekterar dock ljus bättre än tvåskaftsväven. 

 
 

4.4.6 Sammanställning av testresultat 
En sammanställning av testresultaten har utformats och lagts in i en tabell för att få en 
överblick över resultaten. Grön bock står för godkänt resultat och rött kryss står för icke 
godkänt resultat. Ett streck innebär att testmetoden inte har testats för de specifika materialen 
på grund av att det inte fanns något krav på dem. 

 
Tabell 5. Sammanställning av testresultaten. 

 

 Testmetod 

Material Nöthärdighet Flexibilitet Säkerställning 
av färg 

Mätning av 
reflektion 

Tvåskaftsväv svart ✓ ✓ - ✓ 

Kypertväv svart ✗ ✓ - ✓ 

Tvåskaftsväv vit ✓ ✓ ✓ ✓ 

Satinväv vit ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nonwoven 100 ✗ ✓ - - 

Nonwoven 250 ✓ ✓ - - 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens genomförande och resultat. Diskussionen tar även upp 
vilken miljöpåverkan rullgardinen bidrar med, detta utförs efter författarnas egna tankar 
och åsikter. 

 
 

 
Arbetet gick ut på att hitta lämpliga textila material för en klimatsmart rullgardin med flera 
olika skikt samt att ta fram en väl genomtänkt design som är anpassad för miljön den är tänkt 
att hänga i. 
Eftersom att rullgardinens användningsområden till en början är skolor och kontor var även 
flamskyddsmedel i materialvalet viktigt att utreda. Gardiner tillhör kategorin lös inredning och 
där finns det inga krav på flamskyddsmedel, dock finns det rekommendationer för offentlig 
inredning. Därav är det inte av stor vikt att ha flamskyddsmedel på de valda materialen till en 
början utan företaget får ta ställning till huruvida de vill göra. Om flamskyddsmedel önskas är 
polyestermaterial från Trevira ett alternativ då de har permanenta flamskyddande egenskaper. 
Vid införskaffning av material upptäcktes att information saknades. Det stod ingenting om 
tillverkningsdatumet, identifikationsnummer, vem som var tillverkaren eller om det var en 
importerad produkt. För gardintyg som söktes efter i detta arbete blev det problematiskt 
eftersom att det ofta säljs på rulle och delas upp hos köparen vilket leder till att 
informationslappar om tyg försvinner. 

 
Ytterligare insatser fick göras för att erhålla viss information om materialen som hade använts i 
prototypen som företaget hade tagit fram. Tyggrossisten som Climate Curtains hade införskaffat 
sina tyger ifrån kontaktades för att få mer information om tygerna. Grossisten fick i sin tur 
kontakta sina leverantörer då de inte hade kvar några uppgifter om materialen, vilket tyder på 
att bättre märkning behövs. Det finns flera olika varianter av flamskyddsmedel men de alla har 
en sak gemensamt och det är att de är fettlösliga samt långlivade vilket gör att de blir svåra att 
bryta ner. Därav är det viktigt att flamskyddsmedel inte används hur som helst utan med en väl 
genomtänkt anledning. Textila produkter som är flamskyddade bör även tas om hand på ett bra 
sätt och återvinnas för att minska spridning av flamskyddsmedel i naturen. 

 
Designprocessen inleddes med inspirationssökning för att designa den klimatsmarta 
rullgardinen. Därefter designades en kornisch med en enkel samt  stilfull  utformning  med 
tanke på att den ska hänga i skolor och kontor samt för att dölja gardinstången och erhålla en 
estetiskt tilltalande miljö. Kornischen behövde därför specifika mått för att veta hur mycket 
rullgardinen behöver plats när den är helt upprullad på gardinstången. Tjockleken beräknades 
för de utvalda materialen svart tvåskaftsbindning, nonwoven 250 samt vit satinbindning 
eftersom det är enligt dessa bindningar som kornischens mått kommer att utformas. Diametern 
för den helt upprullade gardinen är cirka 13 centimeter och därför bestämdes att kornischen 
skulle vara 15 centimeter djup för att 1 centimeters utrymme ska finnas mellan vägg, 
gardinstång samt kornisch. Kornischens längd ska vara 126 centimeter då rullgardinen har en 
längd på 120 centimeter, vilket innebär att tre centimeter har lagts till på vardera sida på 
kornischen för att skapa utrymme mellan rullgardinen och kornischen. 

 
Tanken från början var att endast ha en fåll längst ner på ytter- och innerskiktet men vid 
närmare eftertanke bestämdes även att en plastskena ska läggas i fållen. Detta för att ge extra 
tyngd och därmed bättre fall på materialen men även för att ge en lyxigare känsla av 
produkten i sin helhet. Mellanskikten ska inte ha någon fåll längst ner eftersom att de inte syns 
utåt. En fåll innebär att tyget viks och sys ihop vilket gör att tyget blir tyngre vid kanten och 
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därmed ökar gardinens vikt, vilket även är en utav anledningarna till att mellanskikten inte ska 
fållas utan istället lasras. På prototypen hade även alla kanter fållats vilket skapade problem 
när gardinen skulle rullas upp. Alla tyglager samlades då på varandra och gjorde att den blev 
tjockare och även tyngre. Lösningen blev att lasra kanterna då det är mycket effektivt och ger 
fina kanter som inte fransar sig alls. Laserskärning garanterar även att det inte blir någon 
nötning på produkten vilket lämpar sig bra på en rullgardin då den rullas upp och ner mycket. 

 
Skisserna på den klimatsmarta rullgardinen skapades i programmen Kaledo Style, detta för att få 
en tydligare bild av hur den kan komma att se ut.  Eventuella tillval diskuterades även med 
företaget Climate Curtains. Tillvalen landade på att klä gardinen med solceller antingen helt 
eller endast en femte del beroende på vad kunden efterfrågar. Gardinens ytskikt ska som sagt 
främst kläs med en solcellsfilm för att generera värme in till rummet den hänger i samt för 
att tillföra ström till fläktarna och elektroniken. Beroende på vart solcellerna är fästa på 
gardinen kan även ström erhållas till att ladda exempelvis dator, mobil och webbelysning. 
Egentligen är solcellsfilmen mer effektiv på ett ljust reflekterande material men eftersom den 
primära funktionen i den klimatsmarta gardinen är att ta upp värme krävs ett svart material 
närmast rutan och endast lite solceller för att först och främst förse fläktarna med energi. Det 
ska även vara valbart att fästa solcellsfilmen på antingen det vita eller det svarta skiktet. Dock 
är grundidén att det svarta skiktet ska kläs med filmen. 

 
Eftersom fläktarna sitter monterade längst upp i gardinstången kommer den varma luften 
forceras i motsatt riktning mot konvektionen. En motivering för denna konstruktion är att den 
varma luften släpps ut längre ner i rummet. Till exempel skulle inte ett element monteras högt 
upp i rummet utan oftast så långt ner som möjligt. 

 
Under vinterhalvåret är solskenet svagt och dagarna korta, vilket innebär att gardinen endast 
kommer till nytta under helger och lov när människor inte vistas i lokalerna förutsatt att dessa 
människor inte vill sitta i mörker med gardinen nerdragen. En bra arbetsmiljö är högt värderat 
för de flesta, dagsljus är ofta ett önskemål för den fysiska och mentala hälsan. Den klimatsmarta 
rullgardinen kan vändas under sommarhalvåret för att reflektera bort solljus istället, där den vita 
satinväven hänger närmast glasfönstret. Under sommarhalvåret kommer den svarta 
tvåskaftsväven vändas inåt alltså även solcellsfilmen vilket är slöseri då solen skiner som 
starkast och som mest under denna period på året. Dock kan solcellsfilmen väljas att fästas på 
det vita materialet om så önskas av kunden. Samma problem med mörkläggning kvarstår. 

 
Ett fönster som har söderläge kan dra nytta av att ha en sådan klimatsmart rullgardin. 
Solcellsfilmens vikt är relativt hög 300g/m2 men eftersom den som mest ska kläs på endast ett 
skikt borde inte solcellsfilmens vikt påverka gardinens totala vikt avsevärt mycket. Väljs 
ytterskiktet att kläs med bara en femte del så kommer det definitivt vara försumbart då den ej 
kommer påverka den totala vikten speciellt mycket. Solcellsfilmen är även semitransparent 
vilket utvidgar möjligheterna för design. 
Ett valbart mönster ska även vara möjligt att välja av kunden och kommer då att printas på 
den vita väven. Mönstret ska vara gjort i ljusa färger helst för att inte det textila materialet ska 
tappa sin reflektionsförmåga. Tre printingmetoder undersöktes i litteraturstudien, rollerprinting, 
roterande screentryck samt digital inktryck. Rollerprinting uteslöts eftersom att det har en 
begränsad area att trycka på och det är endast enklare mönster som kan göras och upprepas. 
Roterande screentryck eller digital inktryck lämpar sig båda för att trycka mönster på 
gardinväven eftersom att både stora och komplicerade tryckmönster kan utföras i dessa 
maskiner. 
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Materialen som valdes att undersökas var 100% polyester för alla skikt, dels för att det är billigt 
och dels för att polyester visade sig ha mycket goda egenskaper för de krav som ställdes. 
Eftersom att krav på alla  material  var  att  de skulle vara  lätta uteslöts  alla material med  en 
vikt på över 250g/m2. Naturliga fibrer uteslöts väldigt snabbt till inner- och ytterskiktet då de 
varken absorberar eller reflekterar UV-ljus lika bra som syntetiska fibrer samtidigt som de 
skadas av solljus i en helt annan grad än syntetiska fibrer. Fibersorten som valts, i det här fallet 
polyester, är inte den enda väsentliga parametern för att erhålla god absorptions- eller 
reflektionsförmåga utan färg, konstruktion samt densitet på materialen är också viktiga faktorer. 
Mörka färger har bättre absorptionsförmåga än ljusa färger och en  tätare  konstruktion 
absorberar UV-strålning bättre medan en glesare konstruktion reflekterar UV- strålning mycket 
bättre. Om ett textilt material dessutom har högre densitet fås bättre absorptionsförmåga. 
Densiteterna som erhölls för de olika materialen som ska jämföras med varandra var därför 
relativt lika och med endast en liten marginals skillnad, för att godtagbara resultat ska erhållas 
vid jämförelse. 

 
Till varje skikt valdes två alternativ att undersökas samt att göra tester på för att få reda på 
vilket av dessa två materialen som var mest lämpat till de specifika skikten. 
Till ytter- och innerskikten valdes vävar med olika bindningar; tvåskaftsväv, kypertväv samt 
satinväv. Litteraturstudien låg till grund för vilka bindningar som valdes. Tvåskaftsväv 
undersöktes både till ytter -och innerskiktet. Till ytterskiktet undersöktes tvåskaftsväv för att 
studier visar på att tvåskaftsbindningar absorberar UV-ljus bäst förutsatt att densiteten är 
densamma för vävarna som jämförs. Kypertväv valdes att jämföras med tvåskaftsväven för att 
den hade liknande absorptionsförmåga enligt studier. Satinväv samt tvåskaftsväv undersöktes 
även för det inre skiktet. Satinväv för att det enligt många studier reflekterar ljus mycket bra 
på grund av dess konstruktion. Tvåskaftsväv för att det vid tidigare studier har jämförts med 
satinväv när det kommer till hur bra konstruktionerna är på att reflektera UV-ljus. 
Mellanskiktets material bestod av nonwoven med ihåliga polyesterfibrer eftersom att dessa 
fibrer har bra luftisoleringsförmåga och ljudabsorption. Ett nonwovenmaterial med en vikt på 
100g/m2 och ett med en vikt på 250g/m2  valdes att undersökas närmare. 

 
Tvåskaftsväven i svart färg till ytterskiktet uppvisade bäst resultat i de tester som gick att 
jämföra gentemot den svarta kypertväven. I nöthärdighetstestet visade det sig att tvåskaftsväven 
nöttes mindre jämfört med kypertväven vilket syntes på resultatet som erhölls för viktförlusten. 
Kypertväven tappade mer i vikt än tvåskaftsväven och den färgade även av sig på de vita 
materialen. Säkerställning av svart färg var problematiskt då färgen svart finns i oändligt många 
olika nyanser. Det syntes inte någon stor skillnad på tvåskaftsväven och kypertväven 
färgmässigt. Dock upptäcktes i reflektionstestet att tvåskaftsväven reflekterade ljus i det röda 
spektrat vilket kypertväven inte uppvisade någon tendens till, detta påverkar dock inte 
absorptionsförmågan. De båda materialen hade för övrigt goda värden då de inte reflekterade 
mycket ljus utan absorberade upp det mesta av våglängderna inom det synliga ljusspektrat. 
Tanken är att de textila vävarna ska färgas svarta så tidigt som möjligt i processen 
eftersom att färgen fäster bättre då och eftersom att färgen ändå är bestämd sen innan av 
företaget. Lösningsfärgning lämpar sig då bäst för detta eftersom att färgen tillsätts redan i 
spinnlösningen vid denna färgningsmetod. 

 
Den vita satinväven till innerskiktet uppvisade bättre resultat i både nöthärdighetstestet samt 
reflektionstestet i jämförelse med den vita tvåskaftsväven. I nöthärdighetstestet fick båda 
vävarna bra resultat dock var viktförlusten mindre för  satinväven.  Båda  vävarna  påvisade 
även godkända resultat i reflektionstestet då vävarna reflekterade över  100  %.  Men 
satinvävens reflektionskurva pikade relativt mycket mer  än  tvåskaftsvävens  kurva.  Att  de 
båda reflekterade över 100 % beror på att de båda innehåller optiskt vitmedel, dock påverkar 
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inte det optiska vitmedlet reflektionen utan det är endast färgen som blir vitare. Optiskt vitmedel 
är ej miljövänligt men fördelen med polyestermaterial är att det går att tillsätta optiskt 
vitmedel direkt i spinnlösningen vilket hindrar att medel läcker ut i naturen vid tillsättningen. 
De vita färgerna på vävarna säkerställdes även i ett ljusskåp där de båda gav samma 
godkända resultat. I ljusskåpet kunde även det optiska vitmedlet urskiljas i UV-ljus då proverna 
blev blåa. Blått ljus innebär nämligen att det textila materialet innehåller optiskt vitmedel. Att 
ett textilt material uppfattas som vitt tyder på att det absorberar alla våglängder utanför det 
synliga ljusspektrat eller reflekterar allt ljus som träffar dess yta. 

 
Nonwoven 250 uppvisade bäst resultat i nöthärdighetstestet i jämförelse med nonwoven 100. 
Nonwoven 100 hade dock bättre flexibilitet då nonwoven 250 var en aning styvare men båda 
fick godkänt resultat. Nonwoven 250 valdes till mellanskikten eftersom att en rullgardin lär 
nötas då den rullas upp och ned mycket. Ett nonwovenmaterial med en mellanvikt på dessa 
två kan tänkas vara ännu mer optimalt, då nonwoven 250 var relativt styv och nonwoven 100 
nöttes mycket. Tanken från början var att rullgardinen skulle ha runt fem mellanskikt och 
materialet skulle maximalt väga 250g/m2. Eftersom att  nonwoven  250  uppnår  denna  vikt 
torde färre antal skikt kunna väljas. Mellanskiktens funktion borde inte påverkas av färre skikt i 
detta fall då ihåliga fibrer ger en bättre luftisolering samt ljudabsorption än andra textila 
material. 

 
I flexibilitetstestet visar resultat på att alla materialen var följsamma både enskilt och alla 
materialen tillsammans. Detta är av stor vikt eftersom gardinen ska rullas upp på en 
cylinderformad stång. 

 
Fler tester hade kunnat utföras för att kontrollera de ställda kraven på de textila materialen. 
Dessvärre kostar dessa tester väldigt mycket att utföra och är därför inte aktuella i nuläget. 
Dock skulle krypnings-, åldrings-, ljusabsorptions- och UV-resistenstester kunna utföras på 
exempelvis Textillab i Stockholm. 

 
Denna klimatsmarta rullgardin har många fördelar som genomsyrar hållbarhet. Dess svarta skikt 
som tar upp värme och som sedan leds in till rummet med hjälp av fläktar som sitter monterade i 
gardinstången tillförs med energi från en förnybar energikälla. Fläktarna får nämligen sin energi 
från en solcellsfilm som är fäst på ytterskiktet. Det är beräknat att cirka 300 W/m2 värme kan 
erhållas med hjälp av fläktar och 150 W/m2 utan fläktar. Varm luft som inte används lämnas för 
att stiga upp konventionellt. För att fläktarna inte ska vara igång hela tiden när det inte behövs 
kommer det sitta en termostat på det svarta skiktet och även en i rummet. Termostaten känner 
därefter av när det svarta tyget har samma temperatur som rummet och stoppar då fläktarna. 
Med andra ord regleras temperaturen konstant vilket innebär att de isolerande mellanskikten ser 
till att värmen håller sig kvar i rummet. Utöver detta erhålls bra ljudisolering med mellanskikten 
där ljudnivåer och buller minskas avsevärt, vilket kan vara bra i stressiga miljöer som på skolor 
och kontor. Resterande energi som kan erhållas med solcellsfilmen kan användas till laddning av 
mobiltelefoner, datorer samt webbelysning och om energin som tillförs inte används kan den 
lagras upp till ett dygn. Uppvärmning av byggnader kan minskas betydligt med hjälp av den 
klimatsmarta rullgardinen vilket innebär att andra metoder som är mindre hållbara inte behöver 
användas för att värma upp byggnader. På lång sikt kan även pengar sparas in. 
Rullgardinen skulle även kunna vändas ut och in under sommartid och detta för att reflektera 
bort värmen istället, vilket leder till att nedkylning av byggnader kan minskas. 
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som dragits efter studiens genomförande. 

 
 

 
Slutsatsen utifrån arbetets resultat visar att lämpliga textila material för Climate Curtains 
klimatsmarta rullgardin är 100 % polyester i alla skikt. Det yttre och det inre skiktet ska vara 
vävar och mellanskikten nonwoven. 

 
Det mattsvarta ytterskiktet som ska absorbera ska vara i bindningen tvåskaft då testresultaten 
uteslöt det andra alternativet som var kypertbindning. Tvåskaftsväven erhöll mycket goda 
resultat i nöthärdighet-, flexibilitets- och reflektionstestet. Dessutom var alla de ställda kraven 
på skiktet uppfyllda. 

 
Mellanskikten ska bestå utav ihåliga polyesterfibrer eftersom att de har en lätt vikt samt ger 
bra luftisolering. Ihåliga fibrer har även bra ljudabsorption vilket kan vara bra i miljöer såsom 
skolor och kontor där det kan vara mycket buller och höga ljudnivåer. Testerna uteslöt 
nonwovenmaterialet som vägde 100g/m2 då det inte höll måttet på nöthärdighetstestet. Det mest 
optimala i den här studien var ett nonwovenmaterial med en vikt på 250g/m2 eftersom det fick 
godkänt resultat på testerna. 

 
Innerskiktet ska vara en vit satinväv eftersom att det andra alternativet vit tvåskaftsväv föll 
bort efter testerna. De båda vita vävarna uppvisade goda resultat i testerna men satinväven 
stod ut i reflektionstestet vilket blev avgörande. 

 
Eftersom att det inte finns några krav på flamskyddsmedel på gardiner i offentlig miljö finns det 
endast rekommendationer för om flamskyddsmedel bör användas. I detta fall får således 
Climate Curtains avgöra huruvida de vill göra. Vill de ha långsiktiga flamskyddade material är 
Treviras material ett bra  alternativ då de erbjuder permanenta flamskyddande textilier.  Det 
finns en rad olika flamskyddsmedelsvarianter men de flesta har en sak gemensamt och det är att 
de är fettlösliga och långlivade, vilket gör att de är svåra att bryta ned. 

 
En enkel samt stilfull design togs fram för den klimatsmarta rullgardinen då den ska användas 
på skolor och kontor. Kornischens storlek beräknades till 126x15 cm, där tre centimeters 
utrymme mellan rullgardinen och kornischen erhålls. För kunder som efterfrågar en mer 
utstickande design kan ett mönster väljas och de kan även bestämma ifall solcellerna ska sitta 
på hela ytan eller bara på en femtedel av ytan. 

 
Det som gör Climate Curtains rullgardin klimatsmart är dess svarta skikt som tar upp värme bra 
för att sedan leda ut värmen i rummet med hjälp av fläktar. Fläktarna får sin energi från en 
solcellsfilm vilket innebär att det kommer ifrån en förnybar energikälla. Resterande energi 
från solcellsfilmen kan användas till laddning av mobiltelefoner, datorer samt  till webbelysning 
och om energin inte används direkt kan den även lagras i ett dygn. Den klimatsmarta 
rullgardinen i sin helhet leder till att uppvärmning av byggnader kan minskas avsevärt och 
därmed kan även mycket pengar sparas in på lång sikt.  
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7. Förslag till fortsatt arbete 
I rapportens sista kapitel diskuteras förslag till fortsatt arbete. Dessa förslag är främst 
grundade på de tester som utförts på materialen. 

 
 

 
Tanken är att gardinen ska rullas upp automatiskt när första personen för dagen kommer in i 
byggnaden och rullas ner när sista personen går hem för dagen. Detta ska ske genom att wifi- 
nätverket känner av när en person ansluts till nätverket med sin smartphone. I det här 
examensarbetet har det här varit en avgränsning men det skulle kunna studeras närmare då det 
här systemet inte har applicerats på rullgardinen ännu. 

 
Framtida arbete skulle kunna studera utformningen av gardinen för andra miljöer såsom 
hemmiljöer och sommarstugor. I hemmiljöer önskas kanske en mer personlig design som 
matchar övrig heminredning. I sommarstugor kan den under vintertid tänkas vara nerdragen 
då den fungerar som ett isolerande skikt på grund av luftskikten som bildas i rullgardinen. 
Mindre värme släpps då ut genom fönstren vilket leder till att uppvärmning kan minskas. Under 
sommartid kan rullgardinen däremot tänkas att vändas så att den vita satinväven hänger utåt 
mot fönstret för att reflektera bort solljus. Sommarstugor har nämligen en tendens att bli väldigt 
varma. 

Ett intressant förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka ifall mellanskikten kan 
bestå av ett mer miljövänligt eller återvunnet material då de inte är synliga utåt och således 
inte har något estetiskt krav. Ett annat förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att textila 
material med exakt samma densitet undersöks för att se om resultatet skulle ha påverkats. 

 
I framtiden skulle rullgardinen kunna utvecklas på så sätt att skikten minskar i antal genom att 
de textila materialen utvecklas och ändå ger samma isolerande effekt. 

 
Framtida arbete skulle kunna undersöka de andra skisserna som företaget har tagit fram. Största 
skillnaden där är hur luften fläktas ut i rummet vilket kan resultera i andra förutsättningar. 

 
Då tester endast gjorts på icke flamskyddade material skulle ett fortsatt arbete kunna innebära 
att tillexempel Trevira CS material testas. 
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Bilaga 1 Beräkning av rullgardinens tjocklek upprullad 
 
Materialens tjocklekar: 
Svart tvåskaftsväv: 0,025cm 
Vit satinväv: 0,021cm 
Nonwoven: 0,065cm 

 
Gardinstångens diameter är 10 centimeter vilket ger en omkrets på 31,41593 centimeter. De tre 
materialens tjocklek tillsammans blir 0.025+0,021+(0,065x5) = 0,371cm. Efter varje upprullat 
varv kommer diametern öka (0,371x2=0,742cm) vilket leder till att omkretsen även kommer att 
öka eftersom att tyglager samlas runt stången. Beräkningar av de nya diametrarna samt 
omkretsarna visas nedan. 

 

0,742+10cm = 10,742, ny omkrets efter 1 upprullat varv --> 33,75cm 

0,742+10,742cm = 11,484, ny omkrets efter 2 upprullade varv --> 36,10cm 

0,742+11,484cm = 12,226, ny omkrets efter 3 upprullade varv --> 38,41cm 

0,742+12,226cm = 12,968, ny omkrets efter 4 upprullat varv --> 40,74cm 

Efter fyra upprullade varv blir de totala omkretsarna tillsammans 149cm, vilket täcker den totala 
längden på gardinen (140 cm) och resulterar i nio centimeters marginal på gardinstången som 
skulle kunna räcka för att rulla en längre gardin än 140 cm. 

 

Vid fyra upprullade varv är den nya diametern 12,968cm, alltså så bred som den upprullade 
gardinen kommer att bli. 
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Bilaga 2 Viktförlustmätning efter nöthärdighetstest 
 

Material Vikt före 
[g] 

Vikt efter 
[g] 

Total 
viktförlust [g] 

Viktförlust i 
% 

Tvåskaftsväv, liten vit med 
tvåskaftsväv, svart 

0,2326 0,2323 
 
 
 
 

Hhh0,00 

0,0003 
 
 
 
 

h 

0,13 

Satinväv, liten vit med 
tvåskaftsväv, svart 

0,2191 0,2190 0,0001 0,046 

Nonwoven 100 liten med 
tvåskaftsväv, svart 

0,0921 0,0729 0,0192 20,8 

Nonwoven 250 liten med 
tvåskaftsväv, svart 

0,2488 0,2482 0,0006 0,24 

tvåskaftsväv, liten vit med 
kypertväv, svart 

0,2325 0,2319  
0,0006 

 
0,26 

Satinväv, liten vit med kypertväv, 
svart 

0,2189 0,2185  
0,0004 

0,18 

Nonwoven 100 liten med 
kypertväv svart 

0,0941 0,0742 0,0199 21,1 

Nonwoven 250 liten med 
kypertväv svart 

0,2486 0,2479 0,0007 0,28 

Tvåskaftsväv liten svart med 
tvåskaftsväv vit 

0,2442 0,2441 0,0001 0,041 

Kypertväv, liten svart med 
tvåskaftsväv,vit 

0,2673 0,2664 0,0009 0,34 

Nonwoven 100 liten med 
tvåskaftsväv vit 

0,0923 0,0802 0,0121 13,1 

Nonwoven 250 liten med 
tvåskaftsväv vit 

0,2489 0,2486 0,0003 0,12 

Tvåskaftsväv, liten svart med 
satinväv, vit 

0,2445 0,2444  
0,0001 

0,041 

Kypertväv, liten svart med 
satinväv, vit 

0,2671 0,2662  
0,0009 

0,34 
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Nonwoven 100 liten med 
Satinväv vit 

0,0965 0,0842 0,0123 12,7 

Nonwoven 250 liten med 
Satinväv vit 

0,2491 0,2490 0,0001 0,040 

Tvåskaftsväv liten svart med 
nonwoven 100 

0,2443 0,2443 0,0 0,0 

Kypertväv liten svart med 
nonwoven 100 

0,2672 0,2671 0,0001 0,037 

Tvåskaftsväv liten vit med 
nonwoven 100 

0,2321 0,2319 0,0002 0,086 

Satinväv liten vit med nonwoven 
100 

0,2198 0,2197 0,0001 0,045 

Nonwoven 100  liten med 
nonwoven 100 

0,0957 0,0691 0,0266 27,8 

Tvåskaftsväv liten svart med 
nonwoven 250 

0,2441 0,2440 0,0001 0,041 

Kypertväv liten svart med 
nonwoven 250 

0,2677 0,2670 0,0007 0,26 

Tvåskaftsväv liten vit med 
nonwoven 250 

0,2323 0,2323 0,0 0,0 

Satinväv liten vit med nonwoven 
250 

0,2187 0,2184 0,0003 0,13 

Nonwoven 250  liten med 
nonwoven 250 

0,2498 0,2496 0,0002 0,08 
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Bilaga 3 Flexibilitetstest runt vals 
 

Svart tvåskaftsväv Vit tvåskaftsväv 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Svart kypertväv Vit satinväv 
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