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Sammanfattning
Luftföroreningar har en negativ inverkan på både miljön och människors hälsa.
Pure Air Zone är en tystgående och energisnål luftrenare som är integrerad i en
sänggavel vilket skapar en ren luftzon i huvudhöjd hos användaren. I dagsläget är
denna sänggavel klädd i ett meshmaterial vilken inte lämpar sig för sovrumsmiljö
på grund av dess utseende. Fokus har därför legat på att ta fram en alternativ textil
som kan ersätta den nuvarande, utan att funktionen försämras. De viktigaste
egenskaperna som textilien behöver uppfylla är hög luftpermeabilitet, hög
formstabilitet och hög nötningshärdighet. Tester utfördes med hjälp av en
Martindalemaskin, en dragprovare och en permeabilitetsmätare för att mäta dessa
egenskaper. Sju stycken vävda tyger från Ludvig Svensson undersöktes för de
nämnda egenskaperna och jämfördes mot det nuvarande materialet. Många av de
valda tygerna var glest eller tunt vävda vilka stabiliserades genom att de kviltades
samman med en filtervadd. Efter genomförda tester viktades de olika egenskaperna
för att ge ett sammanställt resultat för samtliga vävar. I sammanställningen visade
det sig att det nuvarande materialet fick sämst resultat. För luftpermeabiliteten, den
högst prioriterade egenskapen, fick alla utom en väv bättre resultat än
referensmaterialet. Den väv som fick bäst resultat efter sammanställningen var en
tunn väv i tuskaftbindning som i denna rapport kallas för Day.
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Abstract
Air pollution has a negative impact on both the environment and the human health.
Pure Air Zone is a silent and energy efficient air purifier which has been integrated
in a bed frame. This creates a clean airspace where the user will place its head while
sleeping. Currently a mesh material is being used to cover the bed frame but this is
not well suited for a bedroom environment when looking at the appearance of the
textile. The main focus has therefore been to develop an alternative textile that can
replace the current mesh without impairing the function. The most important
characteristics the textile has to possess are high air permeability, high dimension
stability and high abrasion resistance. Tests were carried out by using a Martindale
machine, a tensile tester and a permeability tester to measure these characteristics.
Seven woven fabrics from Ludvig Svensson were examined for said characteristics
and compared to the mesh which acted as a reference material. Majority of the
chosen weaves were thinly or sparsely woven and had to be stabilized by quilting
them together with filter wadding. After completed tests the characteristics were
weighed against each other to present a combined result for all the weaves. In the
combined results it was clear that the current mesh material being used for the bed
frame got the overall lowest result. For air permeability, the highest weighed
characteristic, all but one weave got a better result than the reference material. The
weave that got the best combined result was a thin plain weave that will be referred
to as Day in this report.
Keywords: air permeability, abrasion resistance, dimension stability, air pollution,
quilting
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Sammanfattning - populärversion
Föroreningar i luften påverkar både miljön och människors hälsa negativt. Därför
har företaget Artex AB tagit fram en sänggavel som renar luft vilken har fått namnet
Pure Air Zone. Pure Air Zone är tystgående och energisnål och skapar en ren luftzon
vid huvudändan i sängen vilket gör att användaren kan andas ren luft på natten.
Sänggaveln har i dagsläget en klädsel som inte utseendemässigt är anpassad till en
sovrumsmiljö och därför har fokus i detta projekt varit att ta fram ett nytt alternativ.
Den nya textilien måste ha hög luftgenomsläpplighet, så att sänggaveln kan fortsätta
vara tystgående och energisnål, ha bra formstabilitet och tåla nötning bra. Tester
har utförts på sju olika vävda tyger för att se hur bra de nämnda egenskaperna
uppfyllts. De sju tygerna jämfördes sedan mot det materialet som klär sänggaveln i
nuläget för att se om de var bättre eller sämre. Vissa av tygerna var för tunna eller
glesa för att kunna användas för sig och i de fallen syddes en filtervadd fast på
baksidan av tyget, vilket gav ett grövre och tätare intryck. Efter att samtliga tester
utförts på tygproverna visade det sig att alla utom ett hade mycket högre
luftgenomsläpplighet än det materialet som användes i dagsläget. Då egenskaperna
vägdes samman efter prioriteringsgrad visade det sig att det nuvarande materialet
hamnade på allra sista plats. Den väv som fick bäst resultat efter sammanställningen
var en tunn och stabil väv som i denna rapport kallas för Day.
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Förord
Detta examensarbete är det avslutande momentet i Textilingenjörsutbildningen på
Textilhögskolan i Borås. Under vårterminen 2018 har kursen Examensarbete för
kandidatexamen, textilingenjör på 15 hp utförts och ett arbete inom det
textiltekniska området genomfördes. Denna uppsats har utförts och författats av
Johanna Fägerhag och Lisa Magnusson där engagemang och arbetsinsats har
fördelats lika. Detta har gjorts i samarbete med Artex AB i Mjölby, vilket är ett
textilföretag som jobbar med industriell sömnad, textil innovation och
produktutveckling.
En stor tacksamhet vill lyftas till Ludvig Svensson AB som sponsrade arbetet med
de vävda tyger som undersökts. Även till Industri Textil JOB som har lånat ut sin
testutrustning för luftpermeabilitet vilket underlättade arbetet och gjorde det möjligt
att arbeta med en standardiserad metod för dessa mätningar. Tack även till Mats
Rydsund, VD på Artex AB, för ett brinnande intresse och engagemang i detta
examensarbete.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Luftföroreningar ökar runt om i världen och har en negativ påverkan på både
människors hälsa och miljön. Detta kan bland annat orsaka förkortad livslängd hos
människor, försurning, nedsmutsning av skog och mark men även
klimatförändringar. Det orsakas av bland annat partiklar från fordon såsom bilar
och flygplan och utsläpp från olika industrier. (Naturvårdsverket 2018) Pure Air
Zone är en luftrenare som tagits fram av Artex AB för att försöka lösa problemet
med dålig luft. Pure Air Zone finns i flera utföranden som används i olika miljöer
exempelvis i en skärmvägg till öppna kontorslandskap. Den miljö som denna
rapport kommer fokusera på är sovrummet och Pure Air Zone är då utformad som
en sänggavel. Luft sugs in under sängen och renas inuti sänggaveln med hjälp av
flera olika filter. Luften blåses sedan ut vid huvudändan på sängen och på så sätt
skapas en mycket ren luftzon där användaren sover, se figur 1. Fördelen med Pure
Air Zone till skillnad från en traditionell luftrenare är att den fokuserar på en till
ytan mindre luftzon istället för ett helt rum vilket gör den mer effektiv där det
verkligen behövs. Sänggaveln är utvecklad för att inte störa användaren så därför
har fokus har legat på att den ska vara tystgående, 24 dB, lågt luftflöde, maximalt
0,2 m/s, och låg effekt, 4 W (Artex AB 2017).

Figur 1: Illustration som förklarar luftflödet i Pure Air Zone-sänggaveln (Artex AB 2017).

Denna produkt riktar sig till alla människor då ren luft är viktigt ur hälsosynpunkt,
men extra mycket till personer som lider av astma eller allergier. Partiklar i luften
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med en diameter på mindre än 10 µm löper stor risk att fastna i luftvägarna vid
inandning och ju mindre partiklarna är desto längre ner i luftvägarna tar de sig
(Arbets- och miljömedicinska laboratoriet 2014). Pure Air Zone har testats av
forskningsinstitutet RISE för att mäta effektiviteten av filtreringen i sänggaveln.
Från denna rapport (Eriksson & Markusson 2018) kan det utläsas att produkten
filtrerar bort partiklar ner till 0,1 µm, så kallade nanopartiklar, vilka har en direkt
koppling till ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Se figur 2 för mer detaljerad
information kring filtreringen av olika storlek på partiklar. Filtreringsprocessen för
denna produkt är färdigutvecklad men där det fortfarande finns
förbättringsmöjligheter är i den yttre textilen som täcker sänggaveln. Detta yttertyg
har ingen renande funktion i sig utan luften som flödar igenom den är redan ren. I
nuläget är detta yttertyg tillverkat med en meshbindning vilken bidrar till lågt
luftmotstånd. Det låga luftmotståndet är viktigt för att den rena luften ska ta sig
igenom textilien med lätthet.

Figur 2: Illustration som beskriver vilka partiklar och hur stor procent av dessa som
filtreras bort baserat på testresultat från RISEs rapport (Artex AB 2017).
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1.2 Problembeskrivning
Det nuvarande meshmaterialet fungerar bra i andra produkter i Pure Air Zones
sortiment men inte för sänggaveln då det utseendemässigt inte lämpar sig för
sovrumsmiljö. Problemet med en traditionell vävd möbeltextil är för tät och ger då
inte tillräcklig hög luftpermeabilitet för att ersätta detta material. Meshmaterialet
har även vissa mekaniska egenskaper som behöver bibehållas eller förbättras.
Problemet som presenterats kan då lösas genom att ta fram en stickad eller vävd
textil med luftpermeabilitet som minst motsvarar meshmaterialets men med
utseende, formstabilitet och slitstyrka som en traditionell möbeltextil. Det finns i
dagsläget inte endast en definition för möbeltextilier utan försäljare och producenter
får själva bestämma detta. Ett exempel på detta är Norrgavel (Norrgavel u.å.) som
bestämt att de möbeltextilier som de säljer för hemmiljö måste klara 20 000 varv i
ett Martindale test. Den definition som kommer användas i denna rapport är
följande: “ett vävt tyg vars relevanta egenskaper är anpassade efter de påfrestningar
som tyget dagligen utsätts för”.

1.3 Krav
Förutom att möbeltextilien till utseendet ska vara mer anpassad till sovrumsmiljö
måste följande krav uppfyllas, enligt prioriteringslistan nedan.
•
•
•
•
•

Hög luftpermeabilitet
Hög formstabilitet
Hög nötningshärdighet
Får inte vara skir
Ska kunna rengöras

Hög luftpermeabilitet är viktigt för att sänggavelns funktion inte ska försämras. Att
textilen kräver en hög formstabilitet betyder att den ska kunna utsättas för en kraft
utan att det uppstår bestående deformation. Denna egenskap är relevant eftersom
textilen vid användning kommer utsättas för frekvent belastning. Hög
nötningshärdighet är en egenskap textilen behöver för att behålla samma form och
utseende under en längre användningsperiod. Det är också viktigt att tyget inte
släpper ifrån sig lösa fibrer ut i den renade luften och på så sätt förorenar den. Att
textilien släpper fibrer kan dels ske om garnet innehåller mycket korta fibrer eller
om fibrer släpper lätt vid nötning. Textilien får inte vara skir då tekniken inuti
sänggaveln isåfall skulle kunna skymtas igenom. Lägst prioritering har kravet för
rengöring då textilen inte kommer befinna sig i en smutsig miljö. (Artex 2018)
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1.4 Syfte
Syftet med projektet är att ta fram en möbeltextil som har hög luftpermeabilitet.
Möbeltextilien ska också vara formstabil och ha bra nötningshärdighet för att tåla
de vanligaste påfrestningarna som en sänggavel utsätts för vid användning. Syftet
leder in till frågeställningarna.

1.5 Forskningsfråga
•
•

Vad är det hos textilier som påverkar luftpermeabiliteten?
Kan hög luftpermeabilitet kombineras med hög nötningshärdighet och
formstabilitet hos textilier?

1.6 Avgränsningar
Denna rapport kommer endast beröra det yttre tyget av sänggaveln på grund av att
resterande produkt är färdigutvecklad. Projektet har endast haft fokus i att
undersöka användningen av vävar och har därför inte vägt in trikåvaror som en
alternativ lösning. Vävarna som har studerats har inte tillverkats under projektets
gång utan har tillhandahållits av Ludvig Svensson AB i Kinna. Vävarna är utvalda
ur Ludvig Svensson ABs gardinsortiment där samtliga syntetvävar är gjorda i 100%
Trevira CS. Detta material passade bra för projektet då det är en lämplig fiber att
använda inom inredningstextilier. Trevira CS är även passande då det kan tillverkas
som multifilamentgarn vilket var önskvärt för projektet.

1.7 Litteraturgenomgång
Kunskap inom flera olika områden krävdes för att få en förståelse för problemet
och hur det på bästa sätt kunde angripas. Diverse litteratur studerades och relevant
information sammanställdes.

1.7.1 Trevira CS
Trevira CS är en variant av polyesterfiber som är permanent brandsäker helt utan
kemikaliska efterbehandlingar. De brandsäkra egenskaperna korsas med
molekylkedjorna och kan inte försvinna vid tvätt, slitage eller åldring. Vid brand
smälter fibern istället för att brinna upp vilket resulterar i att branden inte sprider
sig. Fibern har även hög färghärdighet mot UV-ljus och hög nötningshärdighet
vilket gör den mycket passande för inredningstextilier. (Trevira u.å.; Showtex
2015)
Generella egenskaper för polyester, inkluderat Trevira CS, är hög nötnings- och
draghållfasthet, hög dimensionsstabilitet, låg absorptionsförmåga, termoplastiska
egenskaper och bra UV-resistens. Mulifilamentgarn består av många tunna
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filament som tvinnas samman till ett garn. Generella egenskaper för
mulitfilamentgarn i polyester är att de inte släpper från sig lösa fibrer, inte noppar
och har högre styrka än stapelfibergarn i samma material. (Kadolph 2014)

1.7.2 Bulpren®
Bulpren® är en typ av cellplast i polyesterbaserad polyuretanskum som ofta
används till filter av olika slag. Bulpren® består av en öppen cellstruktur där
storleken på cellerna varierar efter användningsområdet och för de flesta
varianterna finns flamskyddade alternativ. (Recticel u.å.)

1.7.3 Luftpermeabilitet för textil
De parametrar som först och främst påverkar luftpermeabiliteten för vävda textilier
är mellanrummen som bildas i den vävda varan, det vill säga mellan varp- och
väftgarn, och porositeten för garnen (Xueliang, Jinlian, Tao, Xuesen & Andrew
2015). Även den vävda strukturen har viss inverkan på textiliers luftpermeabilitet
där kypertvävar generellt är bättre än tuskaftsvävar (Caston, Murphy & Harris
2011). Generellt gäller också att ju glesare väv desto högre luftpermeabilitet
(Kadolph 2014).
De parametrar som påverkar strukturen, och därmed luftpermeabiliteten, för nonwoven är först och främst orienteringen av fibrerna samt fibrernas densitet och
tjocklek. Orienteringen av fibrerna innefattar orienteringsgrad, antal lager av nonwovenflor som används samt hur kompakt dessa sammanfogas. Generellt gäller att
ju tjockare non-woven desto lägre luftgenomsläpplighet samt att ju högre porositet
i materialet desto högre luftgenomsläpplighet. (Zhu, Kremenakova, Wang &
Militky 2015)
Ett sätt att mäta luftpermeabiliteten för vävda textilier är att använda sig av standard
SS-EN ISO 9237 där mätning av den luftflödeshastighet som behöver verka på
textilien för att upprätthålla ett visst tryck utförs (SIS 1995). Ett problem med de
standardiserade testmetoderna är att textilierna utsätts för ett tryck som påverkar
mellanrummen i den vävda varan och därmed luftpermeabiliteten (Xueliang et al.
2015). Men för att möjliggöra jämföranden mellan testresultat vid olika tidpunkter
samt mellan olika aktörer krävs standardiserade testmetoder (SIS 2017).

1.7.4 Formstabilitet för textil
Formstabiliteten definieras i detta projekt som textiliernas styvhet, alltså den kraft
som vävarna klarar av att utsättas för utan att bestående deformation uppstår
(Albertsson 2012). Ett vävt material är generellt sett mer formstabilt än både stickat
och non-wovens på grund av dess struktur. Det vinkelräta förhållandet mellan varpoch väfttrådar i ett vävt material bidrar både till god formstabilitet och stelhet. Dessa
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egenskaper skiljer sig åt för olika vävda material då även vävbindning och
elasticitet hos garner i väft och varp spelar stor roll. (Kadolph 2014) Vävbindningar
med fler genombrottspunkter ger en högre formstabilitet än de med färre, alltså är
en tuskaftsbindning mer formstabil än en kypertbindning (Kärrman 2010).

1.7.5 Nötningshärdighet för textil
Nötningshärdighet är ett mått som visar hur mycket mekanisk slitning i form av
ytfriktion en textil klarar innan trådbrott uppstår. Mekanisk slitning påverkar initialt
endast ytan på textilen och kan skapa noppor, ludd och lösa fibrer. Vid kontinuerlig
slitning så påverkas och förstörs textilien på djupet med brustna trådar och hål.
(Akgun, Becerir & Alpay 2018) Hur en textil hanterar nötning är helt beroende på
de fysiska egenskaperna hos textilien. De tre största parametrarna som avgör en
vävs nötningshärdighet är fiber, garn och textilens konstruktion.
Nötningshärdigheten har visats vara högre hos garner spunna med längre fibrer
såsom multifilament medan kortare stapelfiber slits snabbare vid nötning.
Vävkonstruktionen spelar även en stor roll och generellt gäller att ju fler
genombrottspunkter en vävbindning har desto högre nötningshärdighet uppnås.
Tuskaftbindningen har då högre nötningshärdighet än till exempel satin eller kypert
som har färre genombrottspunkter. (Akgun 2013)
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2. Metod
Projektet bestod av många olika moment för att komma fram till ett resultat. Det
tog sin början i en informationssökning för att öka kunskapen kring ämnet projektet
kretsar kring. Baserat på den nya informationen som hittades införskaffades
passande material som sedan testades med standardiserade testmetoder där
resultatet sedan analyserades.

2.1 Informationssökning
Vetenskapliga artiklar har hämtats genom sökningar i databaserna Scopus, Primo
och Web of Knowledge. I Primo har sökningarna avgränsats till Peer Reviewed och
Fulltext tillgänglig. I Scopus och i Web of Knowledge användes olika
kombinationer av sökord i kombination med “AND”, “OR” och “NOT” för att få
fram relevanta källor. Författarna av de källor som ansågs relevanta och de
publikationer där de hittades sågs även över för att utvärdera trovärdigheten.
De vetenskapliga artiklarna som ansågs relevanta samlades till en mapp på EndNote
där de lästes igenom och sparades för att senare användas som stöd i rapporten.
Även kurslitteratur från kurserna Polymerteknik, Materiallära och Väveriteknik har
studerats då innehållet i dessa ansågs lämpligt för projektet.
Expertråd gällande materialval och testmetoder har tillhandahållits via muntlig
kommunikation från Anders Persson, universitetslektor på Högskolan i Borås.
Även Lisa Korsgren, textilingenjör på JOB Industri Textil, bidrog med expertis
kring mätutrustning samt standardiserade testmetoder för luftpermeabilitet.

2.2 Benchmarking
Kunskap kring några av de sänggavlar som idag finns på marknaden erhölls via
besök i två butiker som säljer sänggavlar, MIO och IKEA. Vid dessa besök
insamlades information kring materialval, utseendevariationer och vanliga
testmetoder med tillhörande resultat. Vid ett besök hos Artex AB demonstrerades
funktionen av Pure Air Zone-sänggaveln och kunskap om yttertyget och dess
problem erhölls.

2.3 Materialanskaffning
Materialen som undersöktes i detta projekt anskaffades via Ludvig Svensson AB
och Artex AB. Hos Ludvig Svensson AB i Kinna anskaffades sju tygprover, se
bilaga 1 för mer information. Tygproverna valdes ifrån företagets sortiment för
hängande textil och hämtades upp på fabriken. Samtliga tygprover som anskaffades
var multifilamentgarn i Trevira CS då dessa släpper ifrån sig måttlig mängd lösa
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fibrer. Tygproverna hade även i tidigare tester undersökts för tvättbarhet (Ludvig
Svensson AB u.å.) vilket användes för att uppnå kravet för möjlighet att rengöra.
Hos Artex AB erhölls det materialet som i nuläget klär sänggaveln, meshmaterialet,
för att kunna utföra tester på detta och göra jämförelser mot de nya materialen.
Även en filtervadd i Bulpren® tillhandahölls av Artex AB som var tänkt att
användas som backingmaterial till glest vävda tyger.

2.4 Kviltning av väv och filtervadd
Då flera av de anskaffade materialen var glest eller tunt vävda undersöktes
möjligheten att kvilta ihop dem med filtervadd för att uppfylla kravet att inte vara
skirt. Kviltningen gjordes med sicksacksöm i polyestertråd i symaskin enligt figur
3.

Figur 3: Illustration som visar hur de glesa eller tunna vävarna kviltades samman med
filtervadden.

2.5 Testmetoder
Samtliga textilier konditionerades enligt standard ISO 139:2005, temperatur 20±
2°C och luftfuktighet på 65±4%, i minst 24 timmar innan testerna genomfördes
(SIS 2005). För att avgöra ifall de anskaffade vävarna var tillräckligt bra testades
även materialet från den nuvarande klädseln, meshmaterialet, för att kunna använda
detta som referens.

2.5.1 Test för luftpermeabilitet
De olika tygernas luftpermeabilitet testades enligt standard SS-EN ISO 9237:1995
(SIS 1995). Maskinen som användes var en FX 3300 LabAir IV Air Permeability
Tester vilken mätte den luftflödeshastighet per ytenhet, l/dm2/min, som behövdes
för att upprätthålla ett tryck på 100 Pa. Samtliga textilier testades fem gånger med
en 20 cm cirkulär mätyta och för varje test antecknades resultatet. Ett medelvärde
för de fem mätningarna beräknades sedan i Excel och där utfördes beräkningar
enligt formel 1.
2
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Formel 1: Beräkning för luftpermeabilitet

Där R är luftpermeabiliteten [mm/s],

#!##"#
$

är det beräknade medelvärdet för

luftflödeshastighet ytenhet [l/dm /min] och 1,67 är omvandlingsfaktorn från
l/dm /min till mm/s. (SIS 1995; Rema Filtration u.å.)
2

2

I de fall där en filtervadd kviltades samman med väven genomfördes testerna på det
kviltade materialet. Anledningen till detta var för att filtervadden ansågs påverka
luftpermeabiliteten hos materialet.

2.5.2 Test för formstabilitet
För att mäta de olika vävarnas formstabilitet genomfördes dragprov enligt standard
SS-EN ISO 13934-1:2013. Maskinen som användes var en MesdanLab Strength
Tester, vilken var kopplad till programvaran TensoLab. I TensoLab fanns det
standardiserade testet som skulle användas som ett förvalsalternativ och en
draghastighet på 20 mm/minut registrerades i programmet. En lastcell på 5kN
användes för varje dragprov.
Tio rektangulära provkroppar klipptes ut för varje material med storleken
320x50mm, fem i varp- och fem i väftriktning. Testet utfördes på en provkropp i
taget, dvs. för varje material gjordes 5 stycken dragtester för varpriktningen och 5
stycken för väftriktningen. Inför varje test sattes provkroppen fast i maskinen med
inspänningslängden 200 mm. Testet startades sedan i TensoLab och under hela
dragtestets varaktighet lagrade programmet data. Denna data exporterades sedan
både till en graf och i numerisk form till ett exceldokument.
Från datan kunde sedan vävens styvhet beräknas genom att använda sig av både
grafen och den numeriska datan. Ur grafen lästes den linjära töjningen ut, se figur
4, för respektive material och detta värdet matchades med den numeriska datan i
Excel. Där avlästes kraften som behövdes för att orsaka den linjära töjningen. Ett
medelvärde för denna kraft beräknades för de fem proverna för varp respektive väft.
Medelvärdet för kraften dividerades sedan med värdet på den linjära töjningen för
att beräkna vävens styvhet för både varp- och väftriktning.
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Figur 4: Illustration som med den streckade röda linjen visar ett exempel på hur den linjära
töjningen utlästes ur grafen från dragprovet.

I de fall då filtervadd kviltades ihop med materialen genomfördes inga ytterligare
tester då formstabiliteten inte ansågs bli påverkad av detta.

2.5.3 Test för nötningshärdighet
Nötningshärdighet på de olika textilierna testades enligt SS-EN ISO 12947-2:2017
Martindalemetoden för bestämning av brott (SIS 2017). Enligt standardens
beskrivning skars tre cirkulära provkroppar ut av varje material, med en diameter
på 38 mm. Även en skumfilt med samma diameter användes för varje provkropp.
De tre provkropparna som skars ut för varje material valdes ut så att de innehöll
olika varp- och väfttrådar. De material som testades var liksidiga och därför
behövde inte rät- och avigsida märkas upp.
Martindalemaskinen preparerades inför testet genom att en standardiserad ullfilt
och en standardiserad väv för varje prov monterades fast i maskinen. Testen
genomfördes enligt de intervall som anges i standarden och provkropparna
kontrollerades vid varje stopp för eventuella trådbrott. Noteringar gjordes även då
förändringar i utseende upptäcktes, såsom noppor eller luddig yta. Testet avbröts
då två trådar hade gått av i någon av provkropparna (SIS 2017). Två material
testades åt gången med tre provkroppar vardera, dvs. sex provkroppar per
testomgång.
10

I de fall då filtervadd kviltades samman med materialen gjordes inget nytt test på
nötningshärdigheten. Anledningen till detta var att det endast är de yttre trådarna
som testas för nötning i ett martindaletest och därav bör inte resultatet skilja sig åt.

2.6 Viktning av genomförda tester
För att avgöra vilka material som var bäst lämpade gjordes en viktning av de
genomförda testerna. De olika materialen fick ett betyg för varje test där 8 var det
bästa och 1 det sämsta. Ifall två vävar fick exakt samma mätresultat så tilldelades
båda det högre betyget. Då luftpermeabilitet, vävens styvhet och nötningshärdighet
hade olika prioriteringsgrad, se avsnitt 1.3 Krav, viktades de olika egenskaperna
efter dessa. För att se om olika viktning gav skillnad i resultatet testades två stycken;
första och andra viktningen.
För första viktningen tilldelades luftpermeabiliteten värdet 3, då denna egenskap
var den högst prioriterade, formstabiliteten fick värdet 2 och nötningshärdigheten
fick värdet 1. I andra viktningen tilldelades luftpermeabiliteten värdet 5,
formstabiliteten värdet 3 och nötningshärdigheten värdet 1. Sedan gjordes
beräkningar för både första och andra viktningen där betyget från testet
multiplicerades ihop med värdet för egenskapen och de material som fick totalt
högst betyg blev de material som ansågs lämpa sig bäst.

11

3. Resultat
De vävda textilierna som valdes utifrån informationssökningen testades och
resultaten analyserades. Beräkningar gjordes enligt metodbeskrviningen för att
kunna jämföras och utvärderas. De olika testerna viktades mot varandra för att
sedan kunna räkna ihop varje enskild textils totala poäng som sedan användes för
att rangordna de olika textilerna.

3.1 Materialval
Totalt har sju stycken material testats, se tabell 1, samtliga från Ludvig Svensson
AB. Referensprovet, meshmaterialet, från Artex AB finns med i tabellen då det var
det som alla vävar jämfördes mot. Se bilaga 1 för mer information om materialen.
Tabell 1: Använda materialprover, namngivna efter sitt produktnamn.

Vävnamn

Bindning

Vikt

Meshmaterial, Mesh
referensprov

318g/m2

Pond

Tuskaft

185g/m2

Day

Tuskaft

108g/m2

Nova

Marquisette 100g/m2
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Foto

Topic Soft

Jaquard

90g/m2

Prime

Tuskaft

160g/m2

Mint

Tuskaft

90g/m2

Cirrus

Tuskaft

110g/m2

Samtliga vävar var i ett tidigare skede testade enligt standard SS-EN ISO105-C06,
Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell tvättning (SIS 2010), med olika bra
resultat. Alla vävda prover var gjorda i mulitfilamentgarn1 vilka släpper ifrån sig en
måttlig mängd lösa fibrer vid nötning och luftgenomströmning.

3.2 Kviltade material
De material som var för glest vävda för att kunna användas för sig var Pond, Day,
Nova, Topic Soft, Mint och Cirrus. De kviltades då ihop med filtervadden i
Bulpren® för att ge ett mer täckande utseende och grövre intryck. Det ansågs enbart
relevant att testa de kviltade vävarna i samband med luftpermeabilitetsmätningarna
då filtervadden har inverkan på detta resultat. Resultatet för formstabilitet och
nötningshärdighet ansågs inte påverkas nämnvärt av kvlitning med filtervadd.

1

Marie-Louise Fagervall-Sliti Purchasing Manager Ludvig Svensson AB, e-postmeddelande den 2
maj 2018
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3.3 Testresultat
I detta avsnitt presenteras alla testresultat och de olika beräkningarna som gjorts.
Varje test presenterar även varje tygs betyg för att förtydliga vilket som presterade
bäst respektive sämst.

3.3.1 Luftpermeabilitet
Tabell 2 visar resultatet från beräkningar för luftpermeabilitet för samtliga
materialprover. I de fall där ett “+” står bredvid vävnamnet betydet det att väven är
testad tillsammans med filtervadden i Bulpren®. Resultatet anges i mm/s och är
avrundat till heltal. I kolumnen Betyg har samtliga material rankats efter
testresultatet, där 8 är bäst och 1 är sämst. För fullständig testrapport se bilaga 2.
Tabell 2: Resultat från test för luftpermeabilitet

Vävnamn

Luftpermeabilitet [mm/s] Betyg

Meshmaterial, referensprov 1232

2

Pond +

2211

5

Day +

2325

6

Nova +

2612

8

Topic Soft +

2428

7

Prime

592

1

Mint +

2135

3

Cirrus +

2189

4

3.3.2 Formstabilitet
Resultatet från beräkningarna i Excel, avrundat till heltal, visas i tabell 3. Resultatet
anges som styvhet i varp- respektive väftriktning i enheten Newton (N) per
töjningsprocent (%). Den riktning som har lägst styvhet blir materialets
betygsunderlag. Materialen rangordnas under kolumnen Betyg från 1-8 där 1 är
sämst och 8 är bäst. För fullständig testrapport se bilaga 3.
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Tabell 3: Resultat från beräkningar för materialets styvhet

Vävnamn

Styvhet varp [N/%] Styvhet väft [N/%]

Betyg

Meshmaterial,
referensprov

720

720

2

Pond

3467

3636

5

Day

4800

4160

7

Nova

1133

5233

3

Topic Soft

557

1071

1

Prime

7212

6967

8

Mint

3135

3415

4

Cirrus

4090

3905

6

3.3.3 Nötningshärdighet
Resultat från test för nötningshärdighet listas i tabell 4 för samtliga vävar. Resultatet
anges i antal varv som väven klarade innan två trådbrott hade uppstått. I kolumnen
med rubriken Kommentar beskrivs de relevanta förändringar som innan trådbrott
upptäcktes. I kolumnen Betyg har materialen rangordnats från 1-8 där 1 är sämst
och 8 är bäst. För fullständig testrapport se bilaga 4.
Tabell 4: Resultat från test för nötningshärdighet

Vävnamn

Nötningshärdighet
[varv]

Kommentar

Betyg

Meshmaterial,
referensprov

20 000

Fick vid 4000 varv luddig yta
och utstickande fiberändar
vilket bibehölls tills trådbrott.
De utstickande fiberändarna
bidrog till en ful yta.

5

Pond

20 000

Fick vid 1000 varv en något
luddig yta men detta ökade
inte utan bibehölls tills
trådbrott uppstått.

5

15

Day

25 000

Fick vid 1000 varv luddig yta
samt noppor. Nopporna var
borta vid 3000 varv och den
luddiga ytan bibehölls tills
trådbrott uppstått.

6

Nova

18 000

Fick vid 3000 varv en något
luddig yta men detta ökade
inte utan bibehölls tills
trådbrott uppstått.

3

Topic Soft

12 000

Fick vid 3000 varv
utstickande fiberändar och
detta ökade tills trådbrott
uppstått. De utstickande
fiberändarna bidrog till en ful
och ojämn yta.

2

Prime

60 000 varv

Fick vid 20 000 varv
utstickande filament. Vid
35 000 varv bildades hårda
noppor som bidrog till en ful
yta vilka bibehölls tills
trådbrott.

8

Mint

40 000 varv

Fick vid 10 000 varv en något
noppig yta.

7

Cirrus

6 000 varv

Vid 3000 varv uppstod ludd
och noppa.

1

3.4 Resultat från viktning av genomförda tester
Resultat från viktningen av de genomförda testerna visas i tabell 5 och tabell 6. I
Tabell 5 visas det sammanvägda betyget för den första viktningen, där betyget från
luftpermeabilitettestet multiplicerades med 3, betyg från formstabilitetstestet
multiplicerades med 2 och betyg från nötningshärdighetstestet multiplicerades med
1. I Tabell 6 visas det sammanvägda betyget för den andra viktningen där de
nämnda egenskaperna multiplicerades med 5, 3 respektive 1 istället.
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Tabell 5: Resultat från första viktningen av de genomförda testerna

Vävnamn:

Luftpermeabilitet
x3

Vävarnas
styvhet
x2

Nötningshärdighet
x1

Sammanvägt
betyg:

Meshmaterial,
referensprov

2x3

2x2

5x1

15

Pond

5x3

5x2

5x1

30

Day

6x3

7x2

6x1

38

Nova

8x3

3x2

3x1

33

Topic Soft

7x3

1x2

2x1

25

Prime

1x3

8x2

8x1

27

Mint

3x3

4x2

7x1

24

Cirrus

4x3

6x2

1x1

25

Tabell 6: Resultat från andra viktningen av genomförda testerna

Vävnamn:

LuftVävarnas
permeabilitet styvhet
x5
x3

Nötnings- Sammanvägt
härdighet betyg:
x1

Meshmaterial,
referensprov

2x5

2x3

5x1
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Pond

5x5

5x3

5x1

45

Day

6x5

7x3

6x1

57

Nova

8x5

3x3

3x1

52

Topic Soft

7x5

1x3

2x1

40

Prime

1x5

8x3

8x1

37

Mint

3x5

4x3

7x1

34

Cirrus

4x5

6x3

1x1

39
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I tabell 7 visas skillnaden för hur de olika vävarna placerade sig för de två
viktningarna. För båda viktningarna visade det sig att de tre första placeringarna
inte skiljde sig åt då Day kom på första plats, Nova på andra plats och Pond på
tredje plats. Resterande placeringar varierade något men för båda metoderna
hamnade referensprovet, meshmaterialet, på sista plats.
Tabell 7: Skillnad i placering för de två viktningarna.

Placering Viktning 1:

Viktning 2:

1

Day

Day

2

Nova

Nova

3

Pond

Pond

4

Prime

Topic Soft

5

Topic Soft & Cirrus

Cirrus

6

-

Prime

7

Mint

Mint

8

Meshmaterial, referensprov Meshmaterial, referensprov
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4. Diskussion
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten för att ge en tydligare bild av det
som tagits fram under projektets gång. Vad som hade gjorts annorlunda om mer tid
hade funnits, vad som var förvånande resultat är exempel på vad som kommer
diskuteras nedan.

4.1 Diskussion materialval
De vävar som valdes ut till projektet anses variera i utseende, från tunnare vävar till
grövre vävar, vilket ger en bredd i projektet. De vävbindningar som använts är
tuskaft, marquisette och jaquard där majoriteten var i tuskaft. Anledningen till att
endast en väv med jaquardbindning, Topic Soft, undersöktes var för att undersöka
den typen av vävar samt för att få ett bredare spann för bindningarna som användes.
Att fler än en jaquardvävd vara inte undersöktes berodde på att den inte förväntades
få ett bra resultat, baserat på litteraturgenomgången. På samma sätt motiveras valet
att fler vävar var tuskafts- eller marquisettebindning, då litteraturgenomgånen
talade för att dessa bindningar skulle ge ett bra resultat.
Ifall projektet hade genomförts en gång till hade vävar i ytterligare ett material från
en annan leverantör undersökts för att se hur ett annat syntetmaterial ter sig i de
olika testerna. Även andra bindningar skulle isåfall kunna undersökas för att se om
luftpermeabiliteten kan öka utan att formstabiliteten och nötningshärdigheten
minskar.

4.2 Diskussion testmetoder
De testmetoder som valdes för att säkerställa att kraven uppfylldes hos textilien
känns relevanta även efter genomförande och analysering. Detta för att metoderna
speglar hur textilien kommer att påverkas under hela sänggavelns livslängd. Att
metoderna är standardiserade gör resultaten enkla att jämföra med framtida tester
och därmed kan resultaten från detta projektet användas i nya sammanhang i
framtiden. Samtliga testmetoder var enkla att utföra med noggrannhet vilket bidrog
till att resultaten känns både korrekta och tillförlitliga.
Om ytterligare tester skulle utförts hade ett test för tvättbarhet på de kviltade
materialen haft första prioritet. Även test för hur fibrer släpper vid
luftgenomströmning skulle vara aktuellt för att se hur de olika vävarna skiljer sig
för denna egenskapen. De nämnda testerna har inte genomförts i detta projekt på
grund av tidsbrist.
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4.3 Diskussion testresultat
Resultaten från test för luftpermeabilitet, formstabilitet och nötningshärdighet samt
för viktning av de genomförda testerna diskuteras var för sig för tydlighetens skull.

4.3.1 Luftpermeabilitet
Resultaten för luftpermeabiliteten hos vävarna blev ungefär rangordnade som
förväntat baserat på den litteraturgenomgången som genomfördes i början av
projektet. Att alla vävar, förutom Prime, fick bättre resultat än referensprovet,
meshmaterialet, blev en positiv överraskning då detta inte var väntat. I efterhand
var detta inte förvånande efter att meshmaterialets täthet hade studerats närmre,
men då detta materialet används i dagsläget antogs hög luftpermeabilitet som en
självklar egenskap.
Alla vävar förutom Prime fick relativt likvärdiga resultat vilket beror på att det urval
som gjordes ur Ludvig Svensson ABs sortiment baserades på den kunskap som
erhållts från informationssökningen. Därav valdes endast vävar ut där hög
luftpermeabilitet förväntades och väven Prime var ett medvetet val för att testa en
grövre väv.

4.3.2 Formstabilitet
Att väven Prime fick bäst resultat för formstabiliteten var väntat då den var grövre
och stabilare än resterande vävar. Förvånande var att referensprovet,
meshmaterialet, hade en så låg formstabilitet då den förväntades ha en högre linjär
elasticitet på grund av att den är en trikåvara.
Att Nova hade mycket lägre formstabilitet i varp- än i väftriktning vilket troligtvis
beror på att garnen i dess bindning, marquisette, är av olika tjocklek. Anledningen
till att även Topic Soft fick lägre resultat i varpriktningen tros bero på de tunna
filamenten som varannan rand i varan består av. Dessa filament var de som gick av
tidigt vid dragprovet, därav detta antagande.
Resterande vävar visade sig ha högre formstabilitet än förväntat då de alla är glesa
eller tunna. Att resultatet för dessa vävar trots detta blev högt antas bero på
materialet, Trevira CS, och att vävda varor har en stabil struktur generellt men även
på grund av den stabila vävbindningen tuskaft.

4.3.3 Nötningshärdighet
Väven Prime fick bäst resultat för nötningshärdighet vilket var väntat av samma
anledningar som nämndes i tidigare avsnitt, 4.3.2, på grund av dess grovhet och
stabilitet. Väven Mint höll sig utan att ludda ända till 10 000 varv hade uppnåtts,
20

vilket var bättre än både Day och Pond som också gjorde bra ifrån sig. Cirrus och
Topic Soft, som fick sämst resultat för nötningshärdighet, fick båda ett fult utseende
redan vid 3000 varv. Topic Soft fick då utstickande fiberändar som fördärvade hela
utseendet.

4.3.4 Viktning av genomförda tester
För de två viktningarna skiljde sig inte de tre första placeringarna åt, Day på första
plats följt av Nova och Pond. Detta gör att båda viktningarna anses relevanta att
använda sig av. Om nästkommande placering jämförs skiljer sig viktningarna åt då
Prime och Topic Soft kom på fjärde plats för första respektive andra viktningen.
Vid jämförelse av dessa två vävar anses Topic Soft vara mer lämpad då
luftpermeabiliteten, som är den högst prioriterade egenskapen, är bättre än för
Prime. Med detta som argument verkar andra viktningen ge bäst sammanvägt
resultat.
Det som tydligt kan utläsas från resultatet för de båda viktningarna är att
referensprovet, meshmaterialet, överlägset hamnar på sista plats. Detta är inte
förvånande då det har fått dåliga betyg i samtliga tester.

4.4 Hållbarhetsaspekter
Ett stort fokus i projektet har legat på att textilien som tas fram ska ha en lång
livslängd, då både formstabilitet och nötningshärdighet har undersökts. Ju längre
textilien håller vid användning desto mindre miljöpåverkan får den över tid. De
vävar som har undersökts i projektet till sänggavelns klädsel är samtliga tillverkade
i Sverige vilket är positivt ur miljösynpunkt på grund av korta transportsträckor.
Samtliga filament är tillverkade hos Trevira CS GmbH i Tyskland och garnerna är
tillverkade runt om i Europa.2
Att endast Trevira CS har undersökts i projektet är för att möjliggöra användning i
offentliga miljöer, där högre krav finns på brandsäkerhet (Räddningsverket u.å.).
Då Trevira CS har ett inherent flamskydd håller detta under hela livslängden till
skillnad mot flamskyddsbeläggningar som tvättas eller slits bort med tiden. Dessa
beläggningar har ofta en negativ inverkan på miljön till skillnad från Trevira CS
som tillverkas på ett miljövänligt sätt. (Showtex 2015)
Pure Air Zone-sänggaveln bidrar till ren luft som är bra både för miljön och för
människans hälsa. Luftzonen som renas är till ytan mindre än för traditionella
luftrenare vilket medför lägre energiförbrukning. Detta kan anses vara negativt då

2

Marie-Louise Fagervall-Sliti Purchasing Manager Ludvig Svensson AB, e-postmeddelande den 2
maj 2018
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inte luften i hela sovrummet blir renad men då majoriteten av tiden i sovrummet
spenderas i sängen så blir detta område det mest relevanta3.

3

Mats Rydsund VD Artex AB, möte den 15 februari 2018
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5. Slutsats
•

Vad är det hos textilier som påverkar luftpermeabiliteten?

Luftpermeabiliteten hos vävda textilier påverkas främst av de mellanrummen som
bildas mellan varp- och väfttrådarna. En annan faktor som spelar in är hur många
genombrottspunkter som vävbindningen består av, där färre genombrottspunkter
ger en bättre luftpermeabilitet.
•

Kan hög luftpermeabilitet kombineras med hög nötningshärdighet och
formstabilitet hos textilier?

För både nötningshärdighet och formstabilitet gäller det att fler genombrottspunkter
ökar dessa egenskapernas värde hos en väv. Sett till antal genombrottspunkter står
alltså luftpermeabiliteten emot nötningshärdigheten och formstabiliteten. Men då
mellanrummen mellan varp- och väfttrådarna är den egenskapen som påverkar
luftpermeabiliteten mest kunde tillräckligt hög nötningshärdighet och formstabilitet
kombineras med hög luftpermeabilitet i detta projektet.
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6. Förslag till fortsatt arbete
Om någon utav de vävarna som undersökts i projektet blir aktuell att använda på
sänggaveln kan det även vara bra att se över om samma textil kan användas till
resterande delar av sängen. Då exempelvis sängstommen utsätts för mer slitage än
sänggaveln behöver nötningshärdigheten vara högre, vilket förslagsvis skulle
kunna uppnås genom att öka trådtätheten för den valda väven. De tunna eller glesa
vävar som är sammankviltade med filtervadd bör det undersökas extra i detta läget
då filtervadden syns igenom och påverkar utseendet. Kanske måste isåfall ha en
likfärgad backingvara användas även för textilien till resterande delar av sängen.
Det är också viktigt att testa den valda textilien i praktiken genom användartest,
delvis för att se hur den ser ut på sänggaveln men också för att se hur den fungerar
ihop med reningsprocessen. Ett tvättest behöver genomföras i de fall då filtervadd
kviltats samman med väven för att säkerställa att varan inte tappar form eller
förändrar utseende. Om ingen av de vävarna som undersökts i projektet skulle
fungera i praktiken anses kviltning med filtervadd som vara ett bra spår att arbeta
vidare på. Detta för att med tunna eller glesa vävar kunna skapa en vara som känns
grov och stabil.
Att materialet släpper ifrån sig en måttlig mängd fibrer vid luftgenomströmning är
en egenskap som skulle kunna testas med lämplig metod. I nuläget har denna
egenskap inte testats utan har baserat på fakta kring syntetfibrer och
multifilamentgarn ansetts uppfyllas. Men för att kunna säkerställa detta krävs det
att tester genomförs.
Ifall de brandsäkra egenskaperna inte är önskvärda är vanlig polyester (PET) ett
alternativt material till Trevira CS. Att göra ett direktbyte mellan de två materialen
rekommenderas inte utan att testa dess egenskaper, men då de två materialen har
liknande egenskaper borde inte skillnaderna vara för stora.
Olika varianter på vadd kan undersökas för att hitta alternativ till den filtervadden
i Bulpren® som används i projketet. En värmebehandlad polyestervadd är ett
alternativ som anses vara en lämplig kandidat, då den ger liknande känsla som
filtervadden men är mer följsam. Att laborera med färgerna på polyestervadden kan
skapa olika utseenden för vävarna som undersökts.
En annan faktor som kan undersökas är hur trådtjocklek i varp- och väftgarnerna
för de olika vävarna kan varieras i kombination med trådtätheten. För att få ett
grövre uttryck skulle ett tjockare garn kunna användas samtidigt som trådtätheten
minskas. På så sätt skulle exakt det utseendet som önskas för produktens ändamål
kunna uppnås.
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Bilaga 1: Materialprover detaljerad information
MESH- referensprov (Artex)
Material:
Vikt:
Bindning: Mesh

POND (Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material: Trevira CS
Vikt:
Krymp:
OEKO-TEX
Trevira
Bindning: Tuskaft

DAY (Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material:
Vikt: 108g/m2
Krymp:
Trevira
Bindning: Tuskaft

NOVA (Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material:
Vikt: 100g/m2
Krymp:
OEKO-TEX
Trevira CS certifierad
Bindning: Marquisette
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100%
318

polyester
g/m2

185g/m2
2%
&
certifierad

CS

Trevira

CS
2%
certifierad

CS

Trevira

CS
2%
&

TOPIC
(Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material:
Vikt: 90g/m2
Krymp:
OEKO-TEX
Trevira
Bindning:
PRIME (Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material:
Vikt: 160/m2
Krymp:
OEKO-TEX
Trevira CS certifierad
& Ljudabsorbtion klass D

SOFT
Trevira

29

2%
&
certifierad
Jaquardvävd

CS

Trevira

CS
2%
&

MINT (Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material: Trevira CS
Vikt: 90g/m2
Krymp: 2%
OEKO-TEX
Trevira
CS
Ljudabsorbtion klass E

CIRRUS
(Ludvig Svensson)
Produktinformation:
Material:
Vikt: 110g/m2
Krymp:
OEKO-TEX
Trevira CS certifierad

CS

certifierad

Trevira

&
&

CS
2%
&

FILTERVADD
(Artex AB)
Material:

30

100%

Bulpren®

Bilaga 2: Testrapport för luftpermeabilitet enligt
standard SS-EN ISO 9237:1995
Testet utfört: 2018-05-03
De vävar som testades listas i tabellen nedan:
Vävnamn:

Konstruktion: Material:

Mesh, referensprov

meshbindning

100% Polyester

”Pond” (Ludvig Svensson AB) +
Filtervadd (Artex AB)

väv

100% Trevira CS
+
100% Bulpren

”Day” (Ludvig Svensson AB) +
Filtervadd (Artex AB)

väv

100% Trevira CS
+
100% Bulpren

”Nova” (Ludvig Svensson AB) +
Filtervadd (Artex AB)

väv

100% Trevira CS
+
100% Bulpren

”Topic Soft” (Ludvig Svensson AB) + Filtervadd väv
(Artex AB)

100% Trevira CS
+
100% Bulpren

”Prime” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Mint” (Ludvig Svensson AB) +
Filtervadd (Artex AB)

väv

100% Trevira CS
+
100% Bulpren

”Cirrus” (Ludvig Svensson AB) +
Filtervadd (Artex AB)

väv

100% Trevira CS
+ 100% Bulpren

Samtliga materialprover var konditionerade i minst 24 timmar vid temperaturen 20
˚C ± 2 ˚C, samt luftfuktigheten 65% ± 4% enligt standard ISO 139. Testet utfördes
enligt standardens angivelser med en mätyta på 20 cm och ett tryck på 100 Pa.
Materialen mättes fem gånger vardera och ett medelvärde beräknades sedan för
luftpermeabiliteten vilka listas i tabellen nedan. Variationskoefficienter och
konfidensintervall beräknades i Excel.
2

Resultat från testet:
Vävnamn:

Resultat
[mm/s]:

Variationskoefficient: Konfidensintervall:

Mesh, referensprov:

1232

2,89%

[1213; 1251]

”Pond” + Filtervadd

2211

1,53%

[2193; 2229]

31

”Day” + Filtervadd

2325

2,22%

[2298; 2352]

”Nova” + Filtervadd

2612

0,08%

[2601; 2623]

+ 2428

1,01%

[2415; 2441]

”Topic
Soft”
Filtervadd
”Prime” + Filtervadd

592

9,67%

[562; 622]

”Mint” + Filtervadd

2135

1,85%

[2114; 2156]

”Cirrus” + Filtervadd

2189

2,48%

[2160; 2218]

Test utfört av:
Lisa Magnusson, textilingenjörsstudent
Johanna Fägerhag, textilingenjörsstudent
Högskolan i Borås, Textilhögskolan
Allegatan 1
503 32 Borås
Sverige
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Uppdragsgivare:
Artex AB
Bruksvägen 3
59595 Mjölby
Sverige

Bilaga 3: Testrapport för draghållfasthet enligt
standard SS-EN ISO 13934-1:2013
Testet utfört: 2018-04-12, 2018-04-25, 2018-04-26
De vävar som testades listas i tabellen nedan:
Vävnamn:

Konstruktion: Material:

Trådar/remsa:

Mesh, referensprov

mesh

100% Polyester

-

”Pond” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 35

”Day” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 77

”Nova” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 50

”Topic Soft” (Ludvig Svensson väv
AB)

100%
CS

Trevira -

”Prime” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 40

”Mint” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 85

”Cirrus” (Ludvig Svensson AB)

väv

100%
CS

Trevira 75

Samtliga materialprover var konditionerade i minst 24 timmar vid temperaturen 20
˚C ± 2 ˚C, samt luftfuktigheten 65% ± 4% enligt standard ISO 139. Remsornas
storlek var 320x50mm där 200mmx50mm var ytan som testades och resterande
material användes till fastspänning av materialet. Töjningshastigheten som användes
var 20mm per minut och ingen förspänning fanns innan testets start. Samtliga
material testades i torrt tillstånd totalt 10 gånger, varav 5 i varp och 5 i väft.
Medelvärdet för maxkraften för samtliga tester i varp- respektive väftriktning:
Vävnamn:

Maxkraft varpled: Maxkraft väftled:

Mesh, referensprov:

203 N
30,0%

203 N
30,0%

”Pond”

495 N
20,9% töjning

513 N
20,5% töjning

”Day”

375 N
26,5% töjning

424 N
33,4% töjning
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”Nova”

489 N
30,1% töjning

565 N
18,1% töjning

”Topic Soft”

116 N
48,9% töjning

144 N
17,9% töjning

”Prime”

1243 N
39,7% töjning

1039 N
42,5% töjning

”Mint”

385 N
18,6% töjning

464 N
20,0% töjning

”Cirrus”

320 N
21,1% töjning

316 N
21,7% töjning

Materialets styvhet beräknades sedan i Excel genom att vävens linjära elasticitet
utlästes ur grafen. Detta ingår inte i standarden men var det som projektet hade fokus
i, därav finns dessa uppgifter med i testrapporten.
Vävarnas linjära elasticitet:
Vävnamn

Styvhet
[N/%]

varpriktning Styvhet
[N/%]

Meshmaterial, referensprov

720

720

Pond

3467

3636

Day

4800

4160

Nova

1133

5233

Topic Soft

557

1071

Prime

7212

6967

Mint

3135

3415

Cirrus

4090

3905

väftriktning

Test utfört av:
Lisa Magnusson, textilingenjörsstudent
Johanna Fägerhag, textilingenjörsstudent
Högskolan i Borås, Textilhögskolan
Allegatan 1
503 32 Borås
Sverige
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Uppdragsgivare:
Artex AB
Bruksvägen 3
59595 Mjölby
Sverige

Bilaga 4: Testrapport för nötningshärdighet enligt
standard SS-EN ISO 12947-2:2017
Testet utfört: 2018-04-11, 2018-04-12, 2018-04-16, 2018-04-25, 2018-04-26, 201805-04
De vävar som testades listas i tabellen nedan:
Vävnamn:

Konstruktion: Material:

Mesh, referensprov

meshbindning

100% Polyester

”Pond” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Day” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Nova” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Topic Soft” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Prime” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Mint” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

”Cirrus” (Ludvig Svensson AB)

väv

100% Trevira CS

Samtliga materialprover var konditionerade i minst 24 timmar vid temperaturen 20
˚C ± 2 ˚C, samt luftfuktigheten 65% ± 4% enligt standard ISO 139. Testet utfördes
enligt de intervall, bedömningskriterier och tillvägagångssätt som anges i standarden.
Ett tryck på 9 kPa (595 ± 7g) användes enligt standardens beskrivning.
Resultat från testet:
Vävnamn:

Resultat:

Kommentarer:

Mesh,
referensprov:

Prov 1: 20 000 varv
Prov 2: 25 000 varv
Prov 3: 20 000 varv
Totalt: 20 000 varv

Fick vid 4000 varv luddig yta och utstickande
fiberändar vilket bibehölls tills trådbrott. De
utstickande fiberändarna bidrog till en ful yta.

”Pond”

Prov 1: 25 000 varv
Prov 2: 20 000 varv
Prov 3: 25 000 varv
Totalt: 20 000 varv

Fick vid 1000 varvsintervallet en något luddig
yta. Detta ökade inte under testets gång utan
höll sig på samma nivå tills testet avbröts pga.
trådbrott.

”Day”

Prov 1: 30 000 varv
Prov 2: 25 000 varv
Prov 3: 30 000 varv
Totalt: 25 000 varv

Vid 1000 varv uppstod luddig yta och även
hårda noppor. Nopporna hade slitits bort igen
vid 3000 varv och den luddiga ytan bibehölls
tills trådbrott.
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”Nova”

Prov 1: 18 000 varv
Prov 2: 18 000 varv
Prov 3: 18 000 varv
Totalt: 18 000 varv

Fick vid 3000 varv en något luddig yta men
detta ökade inte.

”Topic Soft”

Prov 1: 12 000 varv
Prov 2: 14 000 varv
Prov 3: 14 000 varv
Totalt: 12 000 varv

Fick vid 3000 varv utstickande fiberändar och
detta ökade tills trådbrott hade uppstått.
Beteendet hos materialet bidrog till en ful och
ojämn yta.

”Prime”

Prov 1: 65 000 varv
Prov 2: 65 000 varv
Prov 3: 60 000 varv
Totalt: 60 000 varv

Vid 20 000 varv började filament sticka ut. Vid
35 000 varv bildades hårda noppor som bidrog
till en ful yta. De hårda nopporna fanns kvar till
trådbrott.

”Mint”

Prov 1: 40 000 varv
Prov 2: 45 000 varv
Prov 3: 45 000 varv
Totalt: 40 000 varv

Vid 3000 varv började väven ludda något och
vid 10 000 varv började noppor att bildas.

”Cirrus”

Prov 1: 6000 varv
Prov 2: 8000 varv
Prov 3: 10000 varv
Totalt: 6000 varv

Började ludda och noppa vid 3000 varv
Luddet var kvar tills trådbrott men nopporna
försvann.

Materialen testades med tre provkroppar av vardera material och testet avbröts då två
trådbrott uppstått i någon av provkropparna. Vid trådbrott i någon av de tre
provkropparna blev resultatet för testet det varvantal som var vid den senaste
kontrollen, dvs. då provkroppen fortfarande var intakt.
Test utfört av:
Lisa Magnusson, textilingenjörsstudent
Johanna Fägerhag, textilingenjörsstudent
Högskolan i Borås, Textilhögskolan
Allegatan 1
503 32 Borås
Sverige
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Uppdragsgivare:
Artex AB
Bruksvägen 3
59595 Mjölby
Sverige

