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Sammanfattning 

År 2016 var världsproduktionen av textilfibrer mer än 100 miljoner ton. 

Mycket av textilierna hamnar till slut i hushållssoporna som i Sverige 

förbränns till energiåtervinning; textilier som egentligen hade kunnat 

återanvändas eller materialåtervinnas. Textilåtervinning delas vanligtvis 

upp i tre olika kategorier: mekanisk, kemisk och termisk återvinning. 

Mekanisk återvinning är en typ av down cycling, som idag endast sker i 

liten skala. Ett av problemen som gör att mekanisk återvinning inte 

tillämpas i större utsträckning är att fibrerna i processen deformeras och blir 

för korta för att kunna spinnas till garn. Detta leder till en försämrad 

fiberkvalité i jämförelse med jungfruliga fibrer, vilket gör att 

återvinningsprocessen idag inte är hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

  

I projektet har textila tillverkningsmetoder i form av garnspinning och 

trikåtillverkning undersökts för att se hur val av metoder kan främja en 

återvinningsprocess. En jämförelse av spinnmetoder gjordes mellan ett 

egentillverkat ringspunnet garn av samma sorts bomullsfibrer som i ett 

färdigtillverkat rotorspunnet garn. Från resultat av dragprovning gick det att 

utläsa att ringspunnet garn var starkare än rotorspunnet garn gällande 

både brottlast, brottöjning och tenacitet. Emellertid kunde ingen signifikant 

skillnad beräknas i varken brottlast eller brottöjning i testet av trikåvaror 

som stickats av vardera garnsort. Däremot fick trikåvara av rotorspunnet 

garn en större fiberförlust än motsvarande trikå av ringspunnet i test av 

nötningshärdighet. 

  

Vid mätning av fiberlängd upptäcktes det att ett rotorspunnet garn 

innehåller kortare fibrer än ett ringspunnet garn, vilket betyder att fibrerna 

har förkortats i rotorspinningsprocessen då de båda garnen tillverkats från 

samma förgarn. Visuell analys av fibrerna från de olika processtegen 

genomfördes genom mikroskopering för att undersöka eventuell fysisk 

deformation. I analysen gick det att urskilja formförändringar hos fibrerna 

från de båda garnsorterna men man har inte kunnat bekräfta att de 

formförändringarna har en direkt koppling till möjligheten för mekanisk 

återvinning. 

  

Ur ett hållbarhetsperspektiv behövs mer forskning på tillverkningsmetoders 

påverkan på återvinning av textil och möjligheten för återspinning. Detta 

skulle kunna möjliggöra att det redan i tillverkningsprocessen kan göras 

smarta val för ett materials cirkulära kretslopp. Det bör tittas närmare på hur 

processer kan göras ekonomiskt hållbara, även skillnader i miljöpåverkan 

hos de olika tillverkningsprocesserna bör undersökas. 

 

Nyckelord: mekanisk återvinning, tillverkningsprocess, spinnmetod, 

ringspinning, rotorspinning, garn, mekaniska egenskaper, fiberlängd, 

fiberstruktur. 
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Abstract  

2016 was the year the world market of textile fibers surpassed the volume 

of 100 million tonnes. In Sweden today, lots of textiles end up in the 

garbage bin, later used for energy recovery even though most of the 

material could be reused or recycled. Textile recycling is often categorized 

in mechanical, chemical and thermal recycling. Mechanical recycling is a 

type of down cycling, which today only takes place on a small scale. One of 

the reasons, is the deformation of the fiber in the recycling process. When 

the textile fibers are mechanically processed their length become too short 

for the following re-spinning of yarn. This results in a deteriorated fiber 

quality in comparison with virgin fibers and complicates the vision of an 

economically sustainable recycling process. 

  

In this thesis an investigation of how textile manufacturing processes affect 

a possible recycling process was made. Cotton fibers were spun to yarn by 

a ring spinning machine and compared with a prefabricated  rotor spun 

yarn made of same sort of cotton fiber and later knitted in a circular knitting 

machine. The manufacturing processes influence on the mechanical 

properties of the yarns and the knitted fabrics were tested using a tensile 

testing machine and a Martindale tester. From the result of tensile testing 

the yarn, it was found that the ring spun yarn was stronger than the rotor 

spun in breaking strength, elongation and tenacity. Meanwhile no 

statistically differences in breaking strength and elongation in the knitted 

fabrics could be calculated. In the abrasion resistant test the knitted fabric 

of rotor spun yarn showed a greater loss in fiber than the knitted fabric of 

the ring spun. 

  

Moreover a visual analysis of the fibers from various process steps was 

made by microscopy to investigate any physical deformation of the fibers. 

The fibers from the ring spun yarn was more wave- formed compared with 

fibers from the roving, while the tip of the fibers were flattened and less 

natural twisted in the rotor spun yarn. In the knitted fabrics, the fibers from 

the rotor spun yarn showed similar shape like the ones from the spinning 

process but the ring spun fibers were tip shaped. In addition an 

investigation of fiber length of fibers from roving, ring spun yarn and rotor 

spun yarn was made. The result showed a lower mean value of fibers from 

rotor spun yarn, which could cause problem in a future recycling process. 

  

In conclusion, from a sustainability perspective more research is required 

on the impact of manufacturing processes on recycling of textile fibers. This 

could enable the possibility to make better choices in manufacturing, which 

would prolong the life of the textile fiber and minimize the environmental 

footprints. 

Keywords: mechanical recycling, manufacturing process, spinning method, 

ring spinning, rotor spinning, yarn, mechanical properties, fiber length, fiber 

structure. 
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Sammanfattning – Populärversion 

År 2016 producerades det mer än 100 miljoner ton textilfibrer i världen. 

Denna mängd textil hamnar till stor del till slut i hushållssoporna istället för 

att återanvändas eller återvinnas till textilfibrer på nytt. En anledning till att 

återvinning av textil inte används i en större utsträckning är för att fibrerna 

tar för stor skada i återvinningsprocessen för att kunna bli till en textil igen. 

När textilfibrer ska formas till garn kan det ske genom olika spinnprocesser. 

I detta projekt användes nya bomullsfibrer för ringspinning av garn som 

sedan jämförs med garn som tillverkats genom rotorspinning av samma 

sorts fibrer. 

  

I projektet undersöktes garnernas egenskaper bland annat genom 

dragprovning. Vid dragprovning framkommer det hur stora krafter garnet 

klarar av och hur många procent garnet töjs innan det går av. Garnet som 

tillverkats genom ringspinning var det garn som visade upp högst kvalitéer 

vid dragprovningen. Både det rotorspunna och det ringspunna garnet 

stickades till tyger med hjälp av en rundsticksmaskin. På tygerna testades 

också dragprovning för att kunna jämföra kraften och töjningen som 

tygerna klarade av innan de gick av. Vid undersökningen kunde ingen 

större skillnad mellan de båda tygsorterna upptäckas. När tygerna används 

slits de även på ytan, därför gjordes även ett test på tygerna för att se vilket 

tyg som kunde stå emot nötning bäst. Resultatet visade att tyget av 

ringspunnet garn höll högre kvalité eftersom tyget av rotorspunnet garn 

hade förlorat mest vikt vid jämförelse av tygens vikt före och efter 

nötningstestet. 

  

Trots att garnerna tillverkats från samma bomullsmaterial visade det sig att 

det rotorspunna garnet innehöll kortare fibrer än det ringspunna garnet, 

vilket betyder att när man tillverkar garn genom rotorspinning så förkortas 

fibrernas längd. Med hjälp av mikroskop undersöktes om formen och 

utseendet på bomullsfibrerna förändrades någonstans i 

tillverkningsprocesserna. Det upptäcktes att fibern blev mer vågformad 

efter ringspinningsprocessen, medan fibrerna i det rotorspunna garnet var 

mer tillplattade och mer olik den ursprungliga bomullsfibern. Efter 

trikåtillverkningen hade ändarna på det ringspunna garnet fått en mer 

spetsig form. 

  

Om kunskapen utökades kring vad olika sorters textiltillverkning har på 

fibrer, så skulle det kunna möjliggöra en förbättrad återvinning av textil. Det 

skulle bidra till att det redan i tillverkningen skulle kunna göras val som gör 

det lättare att sätta textilier i ett kretslopp snarare än en linje som vid sista 

anhalten hamnar i hushållssoporna. 
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Förord  

Detta projekt på kandidatnivå är det avslutande arbetet för 

textilingenjörsprogrammet på Textilhögskolan. Uppsatsen omfattar 15 

högskolepoäng. 

 

I projektet har vi fått använda de kunskaper som införskaffats under 

utbildningen och samtidigt fördjupat oss mer i garnspinning och mekaniska 

egenskaper. Alla praktiska moment i arbetet har utförts på Textilhögskolan 

och testerna planerades så att de utfördes av en person för att minska 

risken för eventuella felkällor som kan uppkomma vid hantering av prover. 

Parallellt med det praktiska arbetet gjordes en litteraturstudie och 

rapportskrivning. Allt arbete i projektet har fördelats likvärdigt mellan 

författarna. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Katarina Lindström som har 

stöttat oss under projektet genom vägledning i både praktiska och 

teoretiska moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Stina Nero    Maria Ydrefors  
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1. Introduktion 

1.1 Problembeskrivning 

År 2016 passerades gränsen för 100 miljoner ton globalt producerade 

textilfibrer per år (The Fiber Year 2017). Enligt Naturvårdsverkets rapport 

Förslag om hantering av textilier (2016) konsumerade vi i Sverige år 2013 

cirka 13 kg kläder och hemtextilier per person och år. Nästan hälften av 

detta förbränns till energiåtervinning, textilier som till stor del hade kunnat 

återanvändas. 

 

Textilåtervinning delas vanligtvis upp i tre olika kategorier: mekanisk, 

kemisk och termisk återvinning (Sandin & Peters 2018). Idag återvinns 

endast en begränsad del av allt textilavfall. Anledning till detta är att 

fibrerna förkortas under återvinningsprocessen vilket ger en försämrad 

fiberkvalité i jämförelse med nya fibrer, så kallade jungfruliga fibrer. De 

korta fibrerna försvårar enligt Lindström1 återspinning av fibrer till garn. Man 

har även sett att små krokar bildas på fiberändarna, vilket kräver extra 

kardning och/eller dragning. Östlund et.al. (2015) förklarar att parametrar 

som påverkar resultatet av återvinningen är typ av ursprungsfiber, 

fiberlängd och konstruktion av vara, till exempel är det enklare att bibehålla 

fibrernas kvalité om de är luftigt bundna i en trikåvara jämfört med i ett tätt 

vävt tyg. Ytterligare en parameter är den tidigare produktens 

användningsfas eftersom materialet slits genom användning, 

värmebehandling och tvätt. Material som är lämpliga för mekanisk 

återvinning är akryl, ull och bomull. 

 

I tidigare studier om textilåtervinning har fokus varit på möjligheten för 

återspinning av fibrer uppblandat med jungfruliga fibrer och undersökning 

av det återvunna garnets kvalité (Halimi, Hassen & Sakli 2008; Merati & 

Okamara, 2004; Wanassi, Azzouz & Hassen, 2016). Däremot finns det lite 

data kring textila tillverkningsprocessers påverkan på möjligheter för 

mekanisk återvinning. För att mekanisk återvinning av textilavfall ska vara 

genomförbart bör textilen tillverkas genom textila processer som främjar en 

framtida återvinning. Det är därmed intressant att undersöka 

uppbyggnaden av en textil för att se om deformation av fiberns struktur och 

längd sker redan under tillverkningsprocesserna eller först vid återvinning. 

 

  

                                                
1 Katarina Lindström, doktorand Textilhögskolan i Borås, 2018-04-10 
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet har varit att undersöka hur fiberns form påverkas av 

olika spinnmetoder samt trikåtillverkning. Projektet behandlar även dessa 

processers påverkan på mekaniska egenskaper hos garn och slutlig 

trikåvara. Detta för att det i en förlängning ska kunna gå att se vad ovan 

nämnda metoder får för konsekvenser vid mekanisk återvinning av fibrer. 

1.3 Forskningsfrågor 

Skiljer sig mekaniska egenskaper hos rotorspunnet och ringspunnet 

bomullsgarn? 

 

Påverkas en trikåvaras mekaniska egenskaper av att ett bomullsgarn är 

ringspunnet eller rotorspunnet?  

 

Påverkas en fibers struktur och längd av tillverkningsprocesserna till 

trikåvara? 

1.4 Avgränsningar 

Projektet har begränsats till att endast använda bomullsfibrer och två olika 

spinnmetoder: ringspinning och rotorspinning. På Textilhögskolan finns det 

tillgång till utrustning för att ringspinna garn, därför tillhandahålls 

färdigtillverkat rotorspunnet garn med bestämt garnnummer och snoddtal. 

För att kunna utföra tester med jämförbara resultat används i 

ringspinningen ett förgarn av samma bomull som det rotorspunna garnet. 

Även förgarnet införskaffades färdigtillverkat före uppstart av projekt. 

Tidigare processteg i garntillverkning kommer endast att nämnas teoretiskt. 

 

I projektet undersöks eventuella konsekvenser som tillverkningsmetoder av 

garn och trikåvara kan ha på nya fibrer som i förlängningen ska kunna 

återvinnas. Därför används endast jungfruliga fibrer i tillverkningsprocessen 

och vid tester av mekaniska egenskaper. Projektet begränsas även till att i 

fiberns livscykel endast fokusera på tillverkningsmetoder, därmed sker 

ingen undersökning av återvinningsmöjligheter eller andra eventuella 

senare processteg. I projektet kommer endast en sorts trikåbindning 

tillverkas. De mekaniska egenskaper som undersöks avgränsas till 

dragprovning av garn och trikåvara samt nötningshärdighet hos trikåvara. 

Detta för att dessa metoder anses mest relevanta vid undersökning av 

garnernas egenskaper vid liknelse av förslitningar som sker på fibrerna 

under användningsfasen innan en potentiell återvinning. 
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2. Litteraturgenomgång 

Inför den praktiska undersökningen har en litteraturstudie på tidigare 

forskning inom spinnmetoders påverkan på garn, textil och mekanisk 

återvinning gjorts. I studien har både kurslitteratur från 

textilingenjörsutbildningen, böcker från Högskolan i Borås bibliotek och 

vetenskapliga artiklar använts. Vanliga sökord var bland annat mechanical 

recycling, recycling staple fibers, textile waste management, waste 

hierarchy, yarn spinning methods och comparison of rotor spinning and ring 

spinning. De databaser som har använts i artikelsökningen var Primo, 

Scopus, Google Scholar och Inspec och teststandarder erhölls från e-nav. 

Artiklarna är peer-reviewed och tidskrifternas vetenskaplighet har 

kontrollerats genom sökning i Ulrichsweb. 

2.1 Avfallshierarkin 

Europaparlamentets och EU-rådets direktiv 2008/98/EC är ett ramverk för 

EU:s medlemsländers hantering av avfall och resurshållning. Hanteringen 

ska ske utan att riskera förstörelse av miljö och utan att utsätta människor 

och djur för fara. Varje medlemsstat ska sätta upp en avfallsplan som 

uppdateras var sjätte år och direktivet ska följas så länge det är ekonomisk 

fördelaktigt och miljömässigt motiverat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Avfallshierarkin ingår i EU:s direktiv 2008/98/EC. Nivåerna bör 
prioriteras i följande ordning: förebyggande, återanvändning, återvinning, 
alternativ återvinning och deponi. (Med tillåtelse av Publications Office of 
the European Union 2018) 

  



4 
 

I detta direktiv ingår avfallshierarkin ( figur 1), även kallad avfallstrappan 

som en plan för hur avfall ska kunna förebyggas och för hur det avfall som 

uppkommer ska hanteras. Första steget är förebyggande, vilket innebär att 

minska uppkomsten av avfall och därmed minska användandet av jordens 

resurser. Nästa trappsteg är återanvändning med efterföljande återvinning. 

Om det inte är möjligt att återvinna avfallet ska det återvinnas på annat sätt, 

till exempel genom energiutvinning. Sista steget är deponi, vilket är det 

minst önskvärda alternativet. (Naturskyddsföreningen, 2015) 

Avfallstrappan har blivit ifrågasatt angående otydlighet gällande begreppet 

avfall och gränserna mellan trappstegen (Gharfalkar, Court, Campbell, Ali & 

Hillier 2015). Enligt EU:s direktiv 2008/98/EC blir ett objekt eller material 

avfall när ägaren kasserar det, tänker kassera det eller har kasserat det. 

Gharfalkar et al. (2015) menar att en produkt som av en person anses vara 

förbrukad, ska enligt direktivet definieras som avfall, men kan av en annan 

person uppfattas som en resurs. För att tydligare skilja på avfall och resurs 

föreslås två kategorier: återvinningsbar och icke återvinningsbar resurs, 

vilket skulle kunna bidra till en minskning av konsumtion av råmaterial. 

Enligt van Ewijk och Stegemann (2014) är den nuvarande avfallshierarkin 

bra om syftet är att undvika deponi men bidrar inte till reducering av 

konsumtion av jordens ändliga resurser. Författarna påpekar även att 

avfallshierarkin saknar riktlinjer för val av lämplig avfallsnivå. 

2.2 Mekanisk återvinning 

Enligt Östlund et.al. (2015) går idag den största delen av textilavfallet i 

Sverige till förbränning med energiutvinning. Dels för att mycket textilavfall 

hamnar i hushållssoporna, dels för att det idag finns begränsade 

möjligheter till återvinning. Användningen av textila material i förbränning är 

fördelaktigt då det höjer snittvärmevärdet, vilket ger en effektivare 

förbränning. Idag sker återvinning av textil till textil i liten skala. Därför finns 

det lite data om återvinningsprocessens energianvändning och 

miljöpåverkan. Trots detta finns miljövinster sett till klimatpåverkan, 

försurning, koldioxidutsläpp och bildande av marknära ozon för återvinning 

av textilavfall i jämförelse med om avfallet förbränns till energiutvinning. 

Miljövinsterna är då ställda mot de miljöpåverkategorier som påverkas av 

nyproduktion av den specifika fibern, till exempel bomullsodlingars inverkan 

på miljön. Men miljövinsten beror på vilken typ av fiber som återvinns och 

om återvinningen utförs för att ersätta jungfruliga fibrer, om återvinningen 

av fibrer ökar den totala fiberproduktionen uteblir den eventuella 

miljövinsten. Även Schmidt, Watson, Roos, Askham, & Poulsen (2016) har 

genom livscykelanalys undersökt fördelar ur miljösynpunkt vid 

textilåtervinning som ersättare för förbränning. 
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Mekanisk återvinning benämns ofta som down cycling, då fiberkvalitén blir 

lägre än i jungfruliga fibrer (Sandin & Peters 2018). I återvinningsprocessen 

klipps, rivs och kardas textilavfall för att sedan användas som isolering, 

stoppning eller för att spinnas till nytt garn, kallat fiber-till-fiber. För att ett 

textilt material ska kunna återvinnas är fiberkvalitén avgörande. Under 

återvinningsprocessen förkortas fibrerna som resulterar i lägre kvalité, 

därför behöver man i garntillverkning blanda i jungfruliga fiber. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är fiber-till-fiberåtervinning inte lönsamt idag på 

grund av den försämrade fiberkvalitén jämfört med jungfruliga fibrer. 

(Östlund et. al. 2015)  

2.3 Från bomullsfiber till garn 

Vid tillverkning av ett garn går bomullsfibern igenom flera delprocesser för 

att det i slutet ska bli ett garn med önskade egenskaper. Processerna som 

vanligtvis ingår är: öppning, kardning, sträckning och garnspinning. 

2.3.1 Förberedelser inför garnspinning 

Bomullsfibern är en naturlig stapelfiber som enligt Bragg & Shofner (1993) 

består av en utsida i form av en vaxliknande film, en första och andra 

cellvägg uppbyggd av lager av cellulosa samt en lumen innerst i cellen. Vid 

mikroskopering liknar en obehandlad bomullsfiber ett jämntjockt vridet rör. 

Odling av bomull kräver stora mängder vatten och kemikalier. 

Vattenkonsumtionen dränerar de naturliga vattentillgångarna och 

kemikalierna förorenar både det lokala dricksvattnet och odlingsmarker för 

mat, samt är hälsovådligt för de som arbetar med bomullen. (Grose 2014). 

Bomullsfibrerna levereras i stora kompakta balar, därför inleds 

garntillverkningen med en öppningsprocess för att fibrerna ska gå från det 

komprimerade tillståndet till mindre fibertussar där fibrerna ligger mindre 

kompakt och mer individuellt. Hur mycket fibrerna lyckas individualiseras 

redan i balöppningen påverkar kommande steg i processen. Desto mer 

enskilt fibrerna ligger desto mer smuts och andra orenheter kan sorteras 

bort. (Wulfhorst, Gries & Veit 2006)  

 

Kardning är en process som enligt Grosberg och Iype (1999) genererar 

ytterligare individualiserade fibrer. Under kardningsprocessen matas 

fibertussar mellan platta ytor samt mellan cylindrar beklädda med olika 

täthet av ståltänder. Cylindrarna är av olika diametrar och rör sig med 

varierande hastigheter. Wulfhorst, Gries & Veit (2006) beskriver att utöver 

smutspartiklar avlägsnas även korta fibrer under kardningsprocessen. Från 

kardningsprocessen genereras ett jämntjockt kardflor med blandade och 

mer parallellt orienterade fibrer.  Med hjälp av valsar samlas kardfloret ihop 

till en otvinnad tub. Detta kallas för ett kardat sliver och jämnheten hos 

slivern påverkar i hög grad jämnheten hos det slutliga garnet. Fibrerna i ett 

kardat sliver är orienterade, men för att parallellisera dem ytterligare 

genomförs en sträckningsprocess. Sträckningen anpassas efter den 

önskade linjära densiteten för garnet som ska spinnas. Slivern löper mellan 
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bakre och främre valsar i en sträckmaskin, då de främre valsarna håller en 

högre hastighet än de bakre valsarna minskar antalet fibrer i sliverns 

tvärsnitt och den linjära densiteten minskar. (Grosberg & Iype 1999) 

2.3.2 Garnspinning 

Två vanligt förekommande spinnmetoder för stapelfibrer är enligt Kadolph 

(2013) rotorspinning, som är en sorts open end-spinning samt ringspinning. 

Fram till och med sträckningsprocessen kan de förberedande stegen enligt 

Wulfhorst, Gries & Veit (2006) vara lika, men efter att en sliver genererats 

skiljer sig processtegen generellt på val av spinnmetod. 

2.3.2.1 Rotorspinning 

Vid rotorspinning förs slivern in i rotorspinningsmaskinen och matas fram till 

en öppningscylinder som Wulfhorst, Gries & Veit (2006) beskriver roterar 

med en hastighet av 5 000-8 000 varv/minut. Fibrerna genomgår där en 

intensiv kamning och separation, då de passerar cylindrar försedda med 

ståltänder. Med hjälp av en luftström blåses fibrerna in i en kanal som 

mynnar ut i en rotor som roterar med en hastighet upp till 150 000 varv/min. 

På grund av centripetalkraften som verkar på fibrerna har de en tendens att 

placera sig i en rund formation på rotorns innervägg. En garnände av ett 

färdigt garn leds in i rotorn via ett munstycke och fångar upp fibrerna som 

nu kan bildas till garn. Snodden på garnet skapas genom rotation hos 

rotorn i kombination med cirkulation av munstycket där garnet nu leds ut. 

Enligt Duru & Babaarslan 2003, se Vadicherla & Saravanan 2014 är 

rotorspinning en vanlig metod för garntillverkning av återvunna fibrer. 

2.3.2.2 Ringspinning 

Innan ringspinning kan äga rum går slivern från sträckningen igenom 

processen till att bli ett förgarn, vilket enligt Kadolph (2013) görs i syfte att 

sänka den linjära densiteten. De ingående fibrernas grad av parallellisering 

ökar och ett lågt snoddtal adderas. Ett förgarn är en fibersträng med lätt 

snodd. 

 

Förgarnet matas in i ringspinningsmaskinen med hjälp av roterande valsar 

som bildar zoner där parametrarna bromssträckning och total sträckning 

verkar. Vid ringspinning från ett förgarn används valsarna på ett sådant sätt 

att endast den totala sträckningen är justerbar. Vid inställning av 

sträckningen ändras den linjära densiteten hos förgarnet som matas vidare 

i ringspinningsmaskinen. En större skillnad i hastighet mellan de roterande 

valsarna genererar en högre sträckning vilket ger ett tunnare garn. 

(Grosberg och Iype 1999) Anders Berntsson, textiltekniker2 förklarar att när 

förgarnet passerar sträckzonen på den ringspinningsmaskin som finns på 

Textilhögskolan kan höjden och därmed trycket på förgarnet i sträckzonen 

justeras med distansklossar av olika höjd, detta är en parameter som inte 

                                                
2 Anders Berntsson, textiltekniker, Textilmuséet i Borås. Samtal. 2018-04-
26 
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justeras i industriell produktion. Ringspinningsprocessen går enligt 

Grosberg och Iype (1999) vidare med att det sträckta förgarnet löper 

genom en ring vars storlek och tyngd kan variera. Ringens storlek och 

tyngd påverkar ballongen som bildas då garnet förs runt med hjälp av 

ringen som roterar runt en spole. Skillnad i rotationshastighet mellan ringen 

och spolen är en indirekt justerbar parameter som avgör snoddtal. 

 

Kadolph (2013) beskriver att ringspinning är en lämplig spinnmetod för 

stapelfibrer. Ringspinningen är en långsam och dyr process men med stora 

variationsmöjligheter. I jämförelse med andra spinnmetoder genererar 

ringspinning mjukare och tunnare garn med högre kvalité.  En nackdel med 

ringspinning är den låga produktionshastigheten då rotorspinning i 

jämförelse är fyra gånger så snabb som för ringspinning. 

2.4 Mekaniska egenskaper 

Mekaniska egenskaper hos ett garn eller ett tyg beror av flera olika 

parametrar. I detta avsnitt förklaras fibrers, spinnmetoders och textila 

konstruktioners påverkan på mekaniska egenskaper. 

2.4.1 Fibrers påverkan på mekaniska egenskaper 

Enligt Bragg & Shofner (1993) påverkar en bomullsfibers fiberlängd dess 

spinnbarhet. Även vid bestämmandet av en bomullsfibers kvalité är 

fiberlängden en viktig faktor, eftersom den i hög grad påverkar kvalitén på 

det slutliga garnet. Kadolph (2013) nämner att längre fibrer bidrar till ett 

starkare garn. Utifrån Klein (2016) är den mest ideala 

fiberlängdsfördelningen vid garnproduktion en sådan fördelning att vid 

längdordning i ett diagram bildar staplarna en parallelltrapets vilket är ett 

ganska jämt diagram där den största delen av fibrerna håller ungefär 

samma längd, se figur 2. Bomull och andra plantfibrer kan enligt Mahmoudi 

(2010) variera i längd, diameter och andra faktorer även om fibrerna 

kommer från samma leverantör. Att blanda fibrer från olika balar skapar 

därför en mer enhetlig produkt med jämn kvalité. 
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Figur 2. En idealisk kurva över fiberfördelningen vid garnproduktion, 

inspirerad av Klein (2016). 

2.4.2 Spinnmetoders påverkan på mekaniska egenskaper 

Enligt Wulfhorst, Gries & Veit (2006) är tenaciteten [cN/tex] hos ett 

rotorspunnet garn lägre än hos ett ringspunnet garn. Tenacitet är förmågan 

att motstå förlängning vid dragpåkänning. Den högre tenaciteten hos 

ringspunna garn bekräftas även i en undersökning gjord av Erdumlu et al. 

(2009) som beskriver att det också finns skillnader gällande fysiska och 

mekaniska egenskaper hos garn som spunnits genom dessa två 

spinnmetoder. Den primära anledningen till hur och varför egenskaper 

skiljer sig, beror enligt författarna på fibrernas olika sätt att arrangeras i 

garnet. Ringspunna garn är uppbyggda av fibrer som är mycket 

parallelliserade i en kontinuerlig helixstruktur, där det slutliga garnet har en 

enhetlig och jämn kärna. Garn som har rotorspunnits har en kärna med 

högre snoddtal, med fibrerna med ett lägre snoddtal svepta mindre 

kompakt runt kärnan. Det bildas i regel ett starkare band mellan fibrerna i 

ringspunna garn, på grund av att fibrerna är mer parallelliserade i sin 

helixstruktur. Zubair, Neckar, Eldeeb & Baig (2016) förklarar att det i hög 

grad är friktionen mellan fibrerna som genererar styrka till ett garn. Enligt 

Kadolph (2013) har rotorspunnet garn som är ingående i ett tyg en lägre 

nötningshärdigt än ett tyg av ringspunnet garn.  

 

För att ett garn som spunnits av korta fibrer ska hålla lika hög styrka som 

ett garn tillverkat med längre fibrer, krävs det att garnets snoddtal 

[snodd/m] vridningar vid garnspinningen är högre hos garnet med korta 

fibrer. Snoddtal har utöver garnets styrka även inflytande på garnens 

hårighet och volym. Garn i stickade tyger har generellt ett lägre snoddtal än 

varp- och väftgarn i vävda tyger. Utöver snoddtal är även snoddriktning och 

snoddfaktor relevanta parametrar vid garnspinning. Snoddriktningen kan 

betecknas som antingen S- eller Z-riktning och bestäms genom att garnets 

helixstruktur antar diagonalen hos bokstaven S eller Z. (Lawrence 2003) 

Snoddfaktor används för att beräkna det lämpliga snoddtalet för ett garn 
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anpassat för garnets tilltänkta användningsområde. Garn i stickade tyger 

har normalt en snoddfaktor (metrisk) på 76-118. Väftgarn har en 

snoddfaktor på 90-130 och varpgarn normalt 130-140 i vävda tyger. (Furter 

& Meier 2009) Snoddfaktorn beräknas enligt Lawrence (2003) enligt formel 

(1) nedan: 

 

𝛼𝑀 =
𝑠𝑛𝑜𝑑𝑑𝑡𝑎𝑙

√𝑁𝑚
   (1) 

 

I studien av Zubair et al. (2016) jämförs mekaniska egenskaper hos 

rotorspunnet respektive ringspunnet garn av olika sorters material. 

Bomullsgarnen av de båda spinnmetoderna som jämfördes med varandra 

har i den studien samma linjära densitet, samt snoddtal med skillnad på 

mindre än 8 %. Även Erdumlu, Ozipek, Oztuna & Centinkaya (2009) har 

genomfört en undersökning där egenskaper hos ringspunnet och 

rotorspunnet garn av samma fibersort jämfördes med varandra. Vid 

garnspinningen eftersträvade även de samma linjära densitet hos de båda 

garnsorterna. Snoddtalet på det rotorspunna och det ringspunna garnet 

varierade max 7 % hos garnen de använde i sin jämförelse. 

2.4.3 Textila konstruktionens påverkan på mekaniska 

egenskaper 

Stickade textila konstruktioner har en större benägenhet för noppbildning 

än exempelvis en vävd konstruktion. En rundstickad tygvara har en 

benägenhet att bli skev, det vill säga att maskrader och maskstavar inte är 

vinkelräta mot varandra. För stickade konstruktioner finns en potentiell risk 

för krympning. Kvalitén och dragstyrkan på ett vävt tyg varierar till stor del 

beroende på garntätheten i varp- och väftled. Ett stickat tyg är i sin tur i 

regel mer töjbart än ett vävt tyg, vilket påverkar vid test av dragstyrka. 

(Kadolph 2013) 

3. Material och metoder 

Allt material som har använts i arbetet fanns att tillgå vid Textilhögskolan i 

Borås. De produktions- och testmetoder som beskrivs i följande avsnitt har 

genomförts på Textilhögskolan med befintlig utrustning. 

3.1 Material 

Materialet som har använts till projektet är tre bobiner med förgarn i bomull 

med den linjära densiteten 540 tex, samt fem koner med rotorspunnet garn 

som tillverkats från samma förgarn och därmed av samma bomullsfiber. 

Det rotorspunna garnet angavs ha garnnummer Nm 34 och snoddtal 758 

snodd/m, Z-riktning. Sträckningen var 150 och rotorhastigheten 70 000 

vändningar/min. 
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Figur 3. Ringspinning av bomullsgarn. 

3.2 Garntillverkning 

Till undersökningen tillverkades ett ringspunnet garn. Vid ringspinningen 

eftersträvades att uppnå samma garnnummer som det rotorspunna garnet, 

samt ett snoddtal med en avvikelse på max 10 % från det rotorspunna 

garnets angivna snoddtal. Detta för att möjliggöra jämförelser av 

garnsorterna, likt tidigare studier redovisade i avsnitt 2.4.2. Snoddriktningen 

valdes till Z-riktning samma som i det rotorspunna garnet. Då garnen hade 

samma linjära densitet och snoddtal fick garnen samma snoddfaktor. 

3.2.1 Spinnprocessen 

Vid ringspinningsprocessen sattes förgarnet upp i maskinen och de bakre 

sträckvalsarna avlägsnades. Ett färdigtillverkat garn av obestämd längd 

lindades upp på en spole som fästes i maskinen. Vid start av maskinen 

sammanfogades garnet på spolen med fibrerna som lämnade sträckvalsen. 

I figur 3 visas ringspinningsprocessen när maskinen är igång. Parametrar i 

ringspinningsmaskinen justerades till värden utefter önskvärd linjär densitet 

och snoddtal. Under spinnprocessen var maskinen under uppsikt för att 

observera eventuell förändring av parametrar och kontroll av process. 

3.2.2 Maskin och parameterinställningar 

De påverkande parametrar som var justerbara vid ringspinningen var 

snodd/m, total sträckning, val av metallring och klämpunktsdistans. I tabell 

1 anges värdena för dessa parametrar som användes vid ringspinningen av 

det slutliga garnet. 
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Figur 4. Ångning av ringspunnet garn. 

Figur 3 Ångning av ringspunnet garn. 

Figur 3: Ångning av ringspunnet garn. 

Tabell 1 Inställningar för ringspinning, processens engelska namn anges 

inom hakparantes. 

Ringspinningsmaskin Ring Lab Code 1308 A 

Försträckning [prel. draft] 3,4 ± 0,3 

Spindel varv per minut [spindle r p m’] 5468 

Snodd/m [twist] 710 ± 4 

Total sträckning [total draft] 18,7 ± 0,3 

Meter per minut [m/m’] 7,7 

Metallring 56 - 1/0 Bräcker C1 UL udr 

Klämpunktsdistans Svart 

3.2.3 Fixering av garn 

Det ringspunna garnet fixerades genom ångning för att minska den 

översnodd på garnet som bildas i ringspinningsmaskinen för att underlätta 

den kommande stickprocessen. Fyra liter vatten kokades upp i 

vattenkokare av modell Coline 34-3034 och hälldes upp i en gryta av 

rostfritt stål med diametern 275 mm. Spolar med det ringspunna garnet 

placerades horisontellt över vattenytan med hjälp av glasstavar, se figur 4. 

Efter 15 minuter hälldes ytterligare 2 liter kokande vatten ner i kärlet. 

Spolarna roterades 180 grader och ångades i ytterligare 15 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter fixeringen överfördes det ringspunna garnet från spole till kona med 

hjälp av Simet Rubiera SE.6 spolmaskin. 
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3.3 Stickning 

Det rotorspunna och det ringspunna garnet stickades till tyg i enbädds 

rundsticksmaskin av modell Harry Lucas Velha TK 83, tillverkad 1998. 

Maskinnummer 7423. Delning 20, diameter 3,5 inch (88,9mm), bindning 

slätstickning (single jersey), ett sticksystem, 220 nålar. Efter tillverkning 

klipptes trikåtuben i maskstavsriktning. 

3.4 Statistiska metoder 

I studien har statistiska metoder använts för att fastställa om signifikanta 

skillnader existerade vid jämförelser av testresultat mellan garn av olika 

spinnmetoder och trikå av olika garn. Boken Variansanalys och 

Försöksplanering av Engstrand & Olsson (2011) har använts som 

vägledning. Grafer och diagram har tagits fram i programmet Excel. För att 

räkna ut standardavvikelse, median, medelvärde, maximumvärde och 

miniumvärde inom en population har MiniTab 18 använts. MiniTab 18 

användes även för statistisk analys i form av t-test. 

3.5 Testmetoder 

Testmetoder genomfördes i syfte att karakterisera den använda 

bomullsfibern i olika steg i processen och för att testa mekaniska 

egenskaper hos garn och trikå.  

3.5.1 Karakterisering av fiber  

Karakterisering av bomullsfibern gjordes genom mätning av fiberlängd och 

mikroskopering. Vid mikroskoperingen undersöktes rotorspunnet och 

ringspunnet garn samt fibrer från förgarn, spunnet garn, otvättad och 

tvättad trikåvara.   

3.5.1.1 Mätning av fiberlängd 

Bomullsfibrerna som användes i projektet var av okänd fiberlängd. Med 

hjälp av SS-ISO 6989:2004 (SIS 2010) genomfördes mätning längden hos 

fibrerna i förgarn, i rotorspunnet garn samt i ringspunnet garn. Fiberlängden 

bestämdes manuellt under USB-mikroskop genom mätning av enskilda 

fibrer. Mätningen gjordes med linjal av märket Staedler i enheten millimeter 

[mm]. Standarden frångicks då mätningen gjordes på 100 fibrer per test 

istället för det angivna antalet 500 stycken. Testen genomfördes i 

konditionerad testmiljö med 65±2% luftfuktighet och i en temperatur på 

20±2 grader. Fibrerna förvarades i testmiljön under 1 timma före testets 

start. Fibrer tagna från respektive garn borstades ut på ett svart 

sammetstyg med nylonpensel. Mätningen gjordes på enskilda fibrer i dess 

uträtade läge. Därefter plockades redan uppmätta fibrer bort med pincett. 

Utifrån de individuella längderna beräknades sedan medelvärde, 

standardavvikelse och median för respektive population. Med hjälp av 

Excel gjordes stapeldiagram över fiberdistributionerna. 



13 
 

 

3.5.1.2 Mikroskopering 

Vid mikroskoperingen användes ett Swift M3200 mikroskop och en Canon 

EOS 600D systemkamera med ett EFS 18-55 mm objektiv för att analysera 

förändringar hos bomullsfibrer som har genomgått olika produktionssteg. 

Undersökning av spunnet garn gjordes med objektivlins DIN 4 0,10 och av 

fibrer med objektivlins DIN 10 0,25. Fibrerna plockades från garn och 

trikåvara med en pincett och lades på ett objektglas med paraffinolja. 

Proverna fotograferades sedan för visuell bedömning. 

3.5.2 Beräkning av garnnummer 

Garnnummer har beräknats genom fem stickprov på 20 m från kona med 

rotorspunnet garn och från spole med ringspunnet garn. Före vägning 

konditionerades garnerna i 30 minuter i samma rum som de vägdes i med 

en temperatur på 20±2 grader och okänd luftfuktighet. Vågen som 

användes var Kern & Sohn GmbH modell ABJ 220-4M och som mätte i 

enheten gram med fyra decimaler. Se ekvation (2) för garnberäkning enligt 

Kärrman (2007). 

 

𝑇𝑒𝑥 =
𝑔

1000𝑚
 

(2) 

𝑁𝑚 [
𝑚

𝑔
] =

1000

𝑇𝑒𝑥
 

 

 

Given siffra på garnnummer för det rotorspunna garnet var Nm 34. Innan 

mätning bestämdes att en differens på ±1 Nm var acceptabelt för det 

ringspunna garnet. 

3.5.3 Beräkning av garnsnodd 

Det rotorspunna garnets snoddtal fanns att tillgå och angavs till 758 

snodd/m. Försök gjordes för att bekräfta det angivna snoddtalet utan att 

uppnå relevanta resultat. Metoden för målet för snoddtal vid ringspinning av 

garn beslutades därav till 758 snodd/m, med en acceptabel differens på 

max 10 % för vardera prov. Garnsnodd för det ringspunna garnet 

bestämdes enligt SS-EN ISO 2061:2015 (SIS 2015). Testerna gjordes med 

en Mesdan Lab Twist Tester i temperaturen 20±2 grader och luftfuktighet 

65±2%. Det ringspunna enkelgarnet testades enligt metod A. Valbara 

parametrar vid mätning av garnsnodd var längd, hastighet och tyngd. 

Flertalet försök gjordes och för att undvika att garnet gick av vid 

bestämmandet av garnsnodd sattes hastigheten slutligen till 100 varv / 

minut och med tyngd 2 cN. Längden sattes till 500 mm och test 

genomfördes slutligen på fem prover. 
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3.5.4 Dragprovning 

Dragprovning utfördes i syfte att undersöka eventuella skillnader i brottlast, 

brottöjning och tenacitet mellan rotorspunnet och ringspunnet garn, samt 

trikåvara av de båda garnspinningsmetoderna. 

3.5.4.1 Dragprovning av garn 

De rotorspunna och ringspunna garnernas brottlast, brottöjning och 

tenacitet undersöktes enligt teststandarden SS-EN ISO 2062-2009 metod A 

(SIS 2010) och utfördes med dragprovingsmaskinen Tensolab kod. 2512A/ 

2512C med lufttrycksklämmor i konditionerad miljö. Koner med det 

rotorspunna garnet respektive spolar med det ringspunna garnet 

konditionerades i minst 24 h med luftfuktighet 65±2 % och temperatur 20±2 

grader. Undersökningen frångick standarden då endast 25 stycken prover 

testades av det rotorspunna respektive ringspunna garnet istället för 

angivna 50 stycken. Proverna var enkelgarn med samma garnnummer och 

snoddtal. Inställningarna för test för samtliga prov redovisas nedan i tabell 

2. 

 

Tabell 2 Inställningar för dragprovning av garn 

Lastcell [kN] 0,1 

Inspänningslängd [mm] 250±1 

Garnprovers grovlek [tex] 29,412 

Hastighet [mm/min] 250 

Förspänning [cN/tex] 0,5± 0,1  

 

Resultaten beräknades sedan med en statistisk metod i form av ett t-test 

med ett 95 % konfidensintervall i syfte att skilja eller likställa de mekaniska 

egenskaperna hos de olika garnerna.  

3.5.4.2 Dragprovning av trikå 

Enligt teststandarden SS-EN ISO 13934-1:2013 (SIS 2013) undersöktes de 

två trikåvarornas dragstyrkeegenskaper med hjälp av 

dragprovningsmaskinen Tensolab kod. 2512A/ 2512C. Försöket 

genomfördes i ett konditionerat rum med luftfuktighet 65±2% och 

temperatur 20±2 grader, där proverna fick konditioneras i minst 24 h före 

utfört experiment. Tio stycken tygremsor i trikå av rotor- respektive 

ringspunnet garn klipptes till med bredden 50±0,5 mm. Testet utfördes 

enligt inställningar i tabell 3 nedan. Medelvärden av resultaten för de 

mekaniska egenskaperna hos trikåerna räknades ut och styrktes via en 

statistisk metod i form av ett t-test med ett 95 % konfidensintervall. 
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Tabell 3. Inställningar för dragprovning av trikå 

Lastcell [kN] 5 

Inspänningslängd [mm] 100±1 

Töjning vid maximal kraft på prov [%] 8-75 

Töjningsgrad [% /min] 50  

Hastighet [mm/min] 100 

Förspänning [N] 2 

3.5.5 Kvadratmetervikt på trikåvara 

Kvadratmetervikt uppmättes på otvättad och tvättad trikå av vardera 

garnkvalité. Tre kvadratdecimeter stora cirklar stansades ut av alla fyra 

kvalitéer. De tvättade tygproverna tvättades i 40 grader enligt ISO 6330 

(SIS 2012), program 6a med 20 g tvättmedel av märket ICA Skona Vittvätt. 

Efter tvätt torkades proverna genom plantorkning i rumstemperatur. 

Proverna vägdes före och efter tvätt med en våg från Kern & Sohn GmbH 

modell ABJ 220-4M som mätte i enheten gram med fyra decimaler. Innan 

vägning låg proverna för konditionering i minst 1 timme. 

3.5.6 Dimensionsändring av trikåvara efter tvätt 

Undersökning av eventuell dimensionsändring efter tvätt av de båda 

trikåvarorna gjordes enligt teststandarden SS-EN-ISO 5077:2008 (SIS 

2008) med modifikationen att proverna hade måtten 180x180 mm istället 

för standarden 500x500 mm. Tuberna av trikåvarorna klipptes upp och 

lades plant. I undersökningen togs tre stycken prover från varje trikåvara. 

Proverna fick konditioneras i rum med luftfuktighet 65±2 % och temperatur 

20±2 grader i fyra timmar. På de kvadratiska provbitarna markerades tre 

punkter i både maskrad- och maskstavsriktning med hjälp av vattenfast 

penna och linjal. Exakta mått noterades innan provbitarna tvättades enligt 

teststandard ISO 6330 (SIS 2012), program 6a i 40 grader med 20 g 

tvättmedel av märket ICA Skona Vittvätt. Efter tvätt plantorkades proverna i 

rumstemperatur och därefter mättes avstånden mellan markeringarna igen 

och en procentuell skillnad i medellängd beräknades enligt ekvation (3). 
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𝑥𝑡−𝑥0

𝑥0
× 100  (3) 

 

 

3.5.7 Nötningshärdighet genom Martindalemetoden 

Trikåvarornas nötningshärdighet testades för att undersöka de båda 

kvalitéernas förmåga att motstå påfrestningar som kan uppkomma i 

användningsfasen och för att beräkna en eventuell skillnad i fiberförlust. 

Undersökningen gjordes enligt testmetoden SS-EN ISO 12947-2: 2017 

(SIS 2017) med hjälp av en SDL 235 Martindale 2 000 Abrasion Tester och 

en standardiserad ullväv. Innan utfört försök tvättades proverna enligt 

standard ISO 6330 (SIS 2012), program 6a i 40 grader och 

kvadratmetervikt uppmättes före och efter tvätt. Proverna fick sedan ligga i 

konditionerat rum med luftfuktighet 65±2 % och temperatur 20±2 grader i 

minst 18 h. I undersökningen testades tre stycken prover av varje trikåvara 

med diameter på 38 mm. Proverna monterades i maskinen med rätsidan 

utåt. Därefter lades en vikt på 595±7 g motsvarande ett tryck på 9 kPa på. 

Proverna utvärderades vart tusende varv upp till och med 5 000, sedan 

genomfördes utvärdering efter varje addering av 2 000 varv tills testet 

avslutades vid 27 000 varv. Därefter vägdes varje tygprov och en 

procentuell skillnad i fiberförlust beräknades. 

  

𝑥𝑡= uppmätt dimension efter 

behandling i millimeter 

𝑥0= orginaldimension i 

millimeter 

 



17 
 

4. Resultat   

I detta avsnitt redovisas resultat från karakteriseringen av bomullsfibern 

som använts till olika processer, bestämning av garnnummer och snoddtal 

samt testresultat angående garners och trikåvarors mekaniska egenskaper. 

4.1 Karakterisering av bomullsfiber 

Fiberlängdsmätningar gjordes för att se om fiberlängdsdistributionen 

varierade mellan förgarn, rotorspunnet och ringspunnet garn. 

Mikroskopering av fiber och garn genomfördes vid flera steg i processen för 

att kunna se var i tillverkningsprocessen det uppkom eventuella 

förändringar av fibrernas form. 

4.1.1 Mätning av fiberlängd 

I undersökningen av fibrernas längd i förgarnet visade resultatet att längden 

varierade inom ett intervall på 11-40 mm, i figur 5 visas en fiber vid 

mättillfället. De 100 uppmätta fibrerna redovisas i figur 6 och har en 

fördelning som uppnått parallelltrapetsform. Bomullsfibrerna från förgarnet 

hade en medellängd på 26,35 mm med en standardavvikelse på 6,29. 

Medianen beräknades till 27,00 mm. 

 

 

 Figur 5. En typisk bomullsfiber vid mätning av fiberlängd. 
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Figur 7. Stapeldiagram över fiberlängdsfördelningen hos 
bomull i rotorspunnet garn. Y-axeln visar längden [mm] 
och X-axeln visar varje uppmätt fiber i längdordning. 

 
 

 

 

Vid mätningen av fiberlängdsfördelningen i det rotorspunna garnet visade 

resultatet att längden varierade mellan 6-34 mm, i figur 7 redovisas 

fiberlängdsfördelningen. Bomullsfibrerna från det rotorspunna garnet hade 

en medellängd på 18,28 mm med en standardavvikelse på 6,69. Medianen 

var 17,50 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6. Stapeldiagram över fiberlängdsfördelningen 
hos bomull från förgarnet. Y-axeln visar längden [mm] 
och X-axeln visar varje uppmätt fiber i längdordning. 
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Figur 8. Stapeldiagram över fiberlängdsfördelningen hos bomull i 
ringspunnet garn. Y-axeln visar längden [mm] och X-axeln visar 
varje uppmätt fiber i längdordning. 

 

I undersökningen av fiberlängdsfördelningen i det ringspunna garnet visade 

resultatet att längden varierade mellan 11-38 mm, i figur 8 redovisas 

fiberlängdsfördelningen. Bomullsfibrerna från det ringspunna garnet hade 

en medellängd på 24,94 mm med en standardavvikelse på 6,19. Medianen 

var 25,00 mm. 

 

4.1.2 Mikroskopering 

Vid mikroskoperingen syntes en tydlig skillnad i utseende och struktur 

mellan rotorspunnet och ringspunnet garn. I det rotorspunna garnet låg 

fibrerna svepta kring en kärna med raka fibrer medan fibrerna i det 

ringspunna garnet var formade i en helixstruktur, se figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Mikroskopering av garn, t.v. rotorspunnet garn och t.h. ringspunnet 
garn. 
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I förgarnet var fibrerna raka med 

vridningar, se figur 10. Fibrerna i det 

ringspunna garnet (figur 11) bedömdes 

vara mer vågformade än de i det 

rotorspunna garnet. I det rotorspunna 

garnet (figur 11) ansågs fiberändarna 

vara mer tillplattade och ha färre 

naturliga vridningar i jämförelse med 

det ringspunna garnet. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Även i trikåvara av rotorspunnet garn, se figur 12, var fiberändarna platta 

medan det i trikåvaran av ringspunnet garn gick att se raka fibrer med mer 

spetsformade fiberändar. Fibrerna i trikåvaran av ringspunnet garn, se figur 

13, var mindre vågformade än fibrerna tagna direkt från ringspunnet garn. 

Påverkan av tvätt kunde ej upptäckas, se figur 12 och 13. I 

mikroskoperingen noterades inga krokformade fiberändar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Mikroskopering av 
fibrer i förgarn. 

 

Figur 11. Mikroskopering av t.v. fibrer i rotorspunnet garn och t.h. 
fibrer ur ringspunnet garn. 

 

Figur 12. Mikroskopering av fibrer i trikå av rotorspunnet garn, 
t.v. otvättad och t.h. tvättad. 
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4.2 Beräkning av garnnummer 

Garnnumret för det rotorspunna garnet var angivet till Nm 34 vilket vid test 

sedan beräknades till medelvärdet Nm 35,07, se medelvärden och 

standardavvikelse i tabell 4. Garnnumret för det ringspunna garnet 

beräknades till Nm 34,46 vilket ansågs vara inom det acceptabla intervall 

som var satt till en differens på Nm 34±1 Nm. För data för beräkning av 

garnnummer se bilaga 1. 

 

Tabell 4. Beräkning av garnnummer hos rotorspunnet och ringspunnet 
garn. Standardavvikelse anges inom hakparentes. 

Garnsort Rotorspunnet Ringspunnet 

Längd [m] 20 20 

Medelvärde massa [g] 0,57 [0,01] 0,58 [0,01] 

Medelvärde tex [g/1 000m]  28,53 [0,61] 29,03 [0,58] 

Garnnummer Nm [m/g] 35,07 [0,76] 34,46 [0,69] 

4.3 Beräkning av garnsnodd 

Medelvärde och procentuell skillnad från det önskade snoddtalet 758 

snodd/m vid mätning av garnsnodd på det slutliga ringspunna garnet 

redovisas i tabell 5. Max-värdet som uppmättes under de fem utförda 

försöken var 789 snodd/m, vilket är en skillnad på 4,09 %. Min-värdet 

uppmättes till 723 vilket ger en differens på -4,62 %. Alla fem mätningarna 

hamnade inom det accepterade intervallet för 10 % differens från 758 

snodd/m. 

  

Figur 13. Mikroskopering av fibrer ur trikå av ringspunnet garn, 
t.v. otvättad och t.h. tvättad 
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Tabell 5. Mätning av garnsnodd hos ringspunnet garn genom Mesdan Lab 
Twist Tester. Standardavvikelse anges inom hakparentes. 

Medelvärde snoddtal i 

snoddmaskin [snodd/m] 

Medelvärde i differens från  

önskat snoddtal 758 [%] 

753,20 [26,90] - 0,63 [3,55] 

 

Utifrån de uppmätta linjära densiteterna och snoddtalen har snoddfaktorn 

för det rotorspunna garnet beräknats till 128,00 och snoddfaktorn för det 

ringspunna garnet beräknats till 128,31. 

4.4 Dragprovning 

I detta avsnitt redovisas resultatet från dragprovning av garn med uppmätt 

brottlast, brottöjning och tenacitet för rotorspunnet och ringspunnet garn, 

samt brottlast och brottöjning för trikåvara stickad av de båda garnsorterna. 

4.4.1 Dragprovning av garn 

Vid dragprovningen av garn uppnådde det ringspunna garnet högre värden 

på alla uppmätta egenskaper, se värden i tabell 6. Det rotorspunna garnet 

hade en genomgående mindre standardavvikelse än det ringspunna 

garnet. 

 

Tabell 6. Medelvärde för brottlast, brottöjning och tenacitet hos 
rotorspunnet och ringspunnet garn. Standardavvikelse anges inom 
hakparentes. 

Garnsort Medelvärde 

brottlast [cN] 

Medelvärde 

brottöjning [%] 

Medelvärde 

tenacitet [cN/tex]  

Rotorspunnet 391,20 [29,64] 7,29 [0,39] 13,30 [1,01] 

Ringspunnet 488,60 [34,04] 8,13 [0,52] 16,61 [1,16] 

 

Dragprovningskurvorna i figur 14 visar ett för testet typiskt resultat för det 

rotorspunna respektive det ringspunna garnet. Ur diagrammet kan en 

skillnad i brottlast och brottöjning utläsas. 
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Figur 14. En typisk dragprovningskurva för 
rotorspunnet garn och ringspunnet garn. 

Figure 6 En typisk dragprovningskurva för 
rotorspunnet garn och ringspunnet garn. 

Figur 6. En typisk dragprovningskurva för 

rotorspunnet garn och ringspunnet garn. 

Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse för 
brottöjningen hos rotorspunnet och ringspunnet garn 

Figure 7. Medelvärde och standardavvikelse för 
brottöjningen hos rotorspunnet och ringspunnet garn 

Medelvärde och standardavvikelse för brottöjningen hos 

rotorspunnet och ringspunnet garn. 

 

 

 

Stapeldiagrammet (figur 15) visar att det ringspunna garnet har en större 

brottöjning än det rotorspunna garnet. Genom statistiska beräkningar 

kunde en signifikant skillnad bekräftas med ett konfidensintervall på 95 %. 

Statistiska uträkningar finns tillgängliga i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagrammet (figur 16) visar att det ringspunna garnet var det garn 

med högst tenacitet. Med statistisk beräkning kunde det med 95 % 

sannolikhet säkerställas att förhållandet mellan medelvärdena för 

tenaciteten hos de olika garnen skiljde sig åt. Detta via det uträknade P-

värdet 0,00 < 0,05. Garnernas medelvärden var statistiskt signifikanta. Det 

kan därav styrkas att medelvärdet för tenaciteten hos det ringspunna 

garnet var signifikant större än den hos det rotorspunna garnet. Statistisk 

uträkning finns presenterad i bilaga 2. 
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Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse för tenaciteten hos 
det rotorspunna och det ringspunna garnet. 

 

 

 

4.4.2 Dragprovning av trikå 

Vid dragprovningen av trikå gick det från undersökning konstatera att trikå 

av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn hade en mycket liten 

skillnad i både brottlast och brottöjning. I tabell 7 anges medelvärden och 

standardavvikelse från dragprovningen. Standardavvikelsen för trikån av 

rotorspunnet garn var lägre både gällande brottlast och brottöjning.  

 

Tabell 7. Medelvärde för brottlast och brottöjning hos trikå av rotorspunnet 
garn och trikå av ringspunnet garn. Standardavvikelse anges inom 
hakparentes. 

Garnsort i trikåvara Medelvärde 

brottlast [N] 

Medelvärde 

brottöjning [%]  

Rotorspunnet 287,10 [20,36] 92,66 [2,95] 

Ringspunnet 284,30 [42,30] 90,68 [5,01] 

 

Likheten i resultatet mellan de båda trikåerna finns presenterad i figur 17 

som visar en typisk dragprovningskurva för vardera trikåsort.  
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Figur 17. En typisk dragprovningskurva för trikå av 
rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn 

Figur 9. En typisk dragprovningskurva för trikå av 

rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn. 

Figur 18. Medelvärde och standardavvikelse för brottlast hos 
trikå av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn. 

Figur 10. Medelvärde och standardavvikelse för brottlast hos 
trikå av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn. 

Figur 10. Medelvärde och standardavvikelse för brottlast hos 

trikå av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn. 

 
 

 

 

Resultatet i brottlast redovisas i figur 18. Med statiska beräkningar gick det 

med 95 % sannolikhet säkerställa att förhållandet mellan medelvärdena för 

brottlast hos trikåerna stickade av de olika garnen var lika, P-värdet 0,853 > 

0,05. Trikåvarornas medelvärden var ej statistiskt signifikanta. Statistisk 

uträkning finns presenterad i bilaga 3. 
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Figur 20. Stapeldiagram för skillnad i kvadratmetervikt före och 
efter tvätt för trikåvara av rotorspunnet garn samt av 
ringspunnet garn 

 

Figur 19. Medelvärde och standardavvikelse för brottöjning 
hos trikå av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet. 

Dragprovningsresultatet gällande brottöjning redovisas i figur 19. Med 

statiska beräkningar gick det med 95 % sannolikhet säkerställa att 

förhållandet mellan medelvärdena för brottöjning hos trikåerna stickade av 

de olika garnen var lika, P-värdet 0,297 > 0,05. Trikåvarornas medelvärden 

var ej statistiskt signifikanta. Statistisk uträkning finns presenterad i bilaga 

3. 

 

 

4.5 Kvadratmetervikt på trikåvara 

Både trikå av rotorspunnet garn och trikå av ringspunnet garn blev mer 

kompakta och fick en högre kvadratmetervikt efter tvätt. Skillnaderna finns 

presenterade i figur 20 nedan. 
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4.6 Dimensionsändring av trikåvara efter tvätt 

Trikå av rotorspunnet garn krympte något mer än trikå av ringspunnet garn 

både i maskstavsriktning och maskradsriktning. Medelvärden för krympning 

i båda leden samt den areala krympningen finns presenterad i tabell 8. 

 

Tabell 8. Medelvärde för dimensionsändring hos trikå av rotorspunnet garn 
och trikå av ringspunnet garn. Siffrorna anger förändring efter tvätt. 

Garnsort i 

trikåvara 

Medelvärde 

dimensionsändring 

maskstavsriktning 

[%]  

Medelvärde 

dimensionsändring 

maskradsriktning 

[%]  

Dimensions-

ändring area 

[%] 

Rotorspunnet -7,92 -5,00 -12,52 

Ringspunnet -6,53 -4,86 -11,07 

4.7 Nötningshärdighet med hjälp av 

Martindalemetoden 

Undersökningen av nötningshärdighet med Martindalemetoden kördes i 27 

000 varv innan testet avslutades. Redan efter 1000 varv syntes tydlig 

noppbildning på både trikå av rotorspunnet garn och av ringspunnet garn, 

men att bildningen var större hos trikån av ringspunnet garn. Efter 5000 

varv gjordes bedömningen att de båda trikåkvalitéerna var lika slitna. Vid 

15 000 varv noterades att det hade ansamlats större men färre noppor hos 

både trikån av ringspunnet garn och hos trikån av rotorspunnet garn. När 

testet avslutades efter 27 000 varv hade nopporna på båda trikåsorterna 

minskat men det förekom fortfarande utstickande fiberändar. Det noterades 

inga tydliga trådbrott. För bilder från den visuella bedömningen se bilaga 5. 

 
Vid kontroll av fiberförlust efter Martindaletestet, se tabell 9, visade 

trikåvaran av rotorspunnet garn en större viktförlust jämfört med med 

motsvarande av ringspunnet garn. Beräkning av t-test redovisas i bilaga 6. 

 

Tabell 9. Medelvärde för viktändring före och efter test av 
nötningshärdighet. 

Ingående garn i trikå Viktskillnad före kontra efter 

Martindale [%] 

Rotorspunnet -9,39 

Ringspunnet -5,94 
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5. Diskussion  

Mängden globalt producerade textilfibrer per år i världen passerade 100 

miljoner ton år 2016. Återvinning av textila material för fiberutvinning sker 

idag i mycket liten utsträckning, vilket leder till stora mängder textilt avfall. 

Avfallstrappan som ingår i EU:s direktiv 2008/98/EC är en plan för hur avfall 

ska förebyggas. För att koppla ihop den globala textila användningen med 

avfallstrappan är det viktigt att utveckla de steg som kan bidra till en 

minskad tillverkning av nya fibrer. Hinder för den typ av textil återvinning 

som kallas mekanisk återvinning har varit att fibrerna efter 

återvinningsprocessen är för korta för att spinnas till garn en andra gång. 

Tendenser på annan sorts fysisk deformation av fibrerna har också synts 

till. Om deformationen av fiberns struktur och längd som minskar 

möjligheter för mekanisk återvinning, sker redan i de textila 

tillverkningsprocesserna finns det lite information om. 

5.1 Undersökning av fibrer 

Under projektets gång har det undersökts hur återvinning av fibrer kan 

främjas genom val av produktionsmetod och dess påverkande parametrar, 

till exempel fiberlängd. Vid uppmätning av fiberlängderna togs fibrer från 

förgarn, ringspunnet garn, samt rotorspunnet garn. Fibrerna genomgår 

processer innan ett förgarn har bildats vilket gör att fiberfördelningen i ett 

förgarn kan skilja sig jämfört med om fiberlängdsmätningen hade gjorts från 

en fiberbal. Diagrammet över fiberlängdsdistributionen antog en 

parallelltrapetsform vilket enligt Klein (2016) är önskvärt för garnproduktion. 

Medelvärdet för fiberlängden i förgarnet uppmättes till 26,35 mm. I 

resultatet av mätningen av fibrer i ringspunnet garn beräknades 

medelvärdet i fiberlängd till 24,94 mm, vilket är nära medelvärdet i 

förgarnet. Det indikerar att fibrernas längd inte påverkades avsevärt av 

ringspinningsprocessen. Medellängden av fibrerna i det rotorspunna garnet 

beräknades till 18,28 mm. Eftersom det rotorspunna garnet var tillverkat av 

samma sorts förgarn som det ringspunna garnet, påverkas fiberlängden 

mer av rotorspinningsprocessen i jämförelse med ringspinning. I 

rotorspinningsprocessen genomgår fibrerna en intensiv kamning och 

separation, det sker i en hög fart och möjligheten finns att det i denna 

delprocess sker en deformation av fibrerna. Faktumet att rotorspunnet garn 

har kortare fiberlängd än ringspunnet garn indikerar på att rotorspunnet 

garn skulle vara svårare att återvinna. Detta på grund av att anledningen till 

att mekanisk återvinning sker i så liten utsträckning idag beror just på att 

fibrerna är för korta. 
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Vid mikroskoperingen plockades fibrerna ut ur sin textila konstruktion med 

hjälp av en pincett. Även om försiktighet vidtogs, kan metoden orsakat en 

deformation av fiberns form vilket kan ha påverkat resultatet. På fotografier 

från mikroskoperingen kan de båda garnsorternas typiska strukturer 

urskiljas men det går endast se tendenser till skillnader i fiberns 

formförändring beroende på tillverkningsmetod.  

5.2 Mekaniska egenskaper 

I början av projektet gjordes många tester för att hitta rätt inställningar i 

ringspinningsmaskinen för att uppnå jämförelsebara värden med det 

rotorspunna garnet. I den mottagna informationen om det rotorspunna 

garnet var det angivna garnnumret Nm 34 och snoddtalet 758 snodd/m. Vid 

bestämning av garnnummer beräknades det rotorspunna garnets 

medelvärde till Nm 35. Snoddtalet 758 snodd/m för det rotorspunna garnet 

gick inte att bekräfta då garnet trots flertal försök och olika inställningar av 

parametrar gick av eller visade en orimligt stor differens. Därför har 

projektet förlitat sig på att data gällande snoddtal för det rotorspunna garnet 

stämmer och att snoddtalen för det rotorspunna och ringspunna garnet är 

jämförbara. 

  

Vid dragprovningen av garn hade det rotorspunna garnet en mindre 

standardavvikelse i brottlast, brottöjning och tenacitet än det ringspunna 

garnet vilket innebär att det rotorspunna garnet har en mindre variation 

vilket styrker dess medelvärde. Det betyder också att det rotorspunna 

garnet som införskaffades färdigtillverkat är jämnare än det ringspunna 

garnet som tillverkades i projektet. Dragprovningens resultat visar att det 

ringspunna garnet når en signifikant högre brottlast, brottöjning och 

tenacitet än det rotorspunna garnet. På grund av sin utformning av många 

parallelliserade fibrer i en helixstruktur har det ringspunna garnet en hög 

friktion mellan fibrerna vilket gör det till ett garn med högre styrka. Detta var 

ett förväntat resultat utifrån tidigare studier av Zubair et al. (2016) och 

Erdumlu et al. (2009). Att det rotorspunna garnet når en lägre brottöjning 

kan vara på grund av garnets struktur där kärnan och de yttre fibrerna har 

en olika grad av snodd, detta kan troligtvis göra att töjningsmöjligheterna är 

mindre då garnet har svårare att enhetligt förlängas. Anledningen till att det 

ringspunna garnet når en högre brottöjning beror troligtvis på att det 

ringspunna garnets kontinuerliga helixstruktur möjliggör förlängning av 

fibrerna innan brott.  

  

Dragprovningen av trikåvarorna gjordes med hjälp av remsmetoden av 

urklippta remsor från stickade tuber av ringspunnet respektive rotorspunnet 

garn. Statistiskt kunde det inte säkerställas att trikå av rotorspunnet garn 

eller trikå av ringspunnet garn skiljer sig i medelvärde, varken gällande 

brottlast eller brottöjning. Tygerna som testades var rundstickade, vilket är 

en konstruktionsmetod som har en tendens att vrida sig. Trikån kan bli 

något skev vilket gör att maskstavar och maskrader inte är vinkelräta mot 
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varandra och antal maskstavar per längdenhet kan variera något. De 

ingående garnen uppvisade en signifikant skillnad i dragstyrka vilket inte 

gick att fastställa vid provningen av trikåerna. Resultatet kan till viss del 

bero på val av textil konstruktion snarare än garnernas olika 

tillverkningsmetoder. Vid testet av kvadratmetervikt före och efter tvätt samt 

vid mätning av dimensionsstabilitet visade trikåerna med garn av olika 

spinnmetoder ingen markant skillnad. Det kan möjligen förstärka tesen att 

den textila konstruktionen har en övergripande påverkan på ett tygs 

mekaniska egenskaper, snarare än strukturen på det ingående garnet. 

  

I resultatet av Martindaletestet kan det utläsas att trikå av rotorspunnet garn 

har en större fiberförlust vid nötning jämfört med trikå av ringspunnet garn. 

Enligt Kadolph (2013), avsnitt 2.4.2, har ett tyg gjort av rotorspunnet garn 

en lägre nötningshärdighet än ett tyg av ringspunnet garn. En orsak till 

detta skulle kunna vara att det rotorspunna garnet har fler korta fibrer i sin 

fiberfördelning än vad det ringspunna garnet har, vilket bekräftades genom 

mätning av fiberlängd från de båda garnen. Trikån av rotorspunnet garn 

kan ha utsatts för en större fiberförlust på grund av att de korta fibrerna i 

det rotorspunna garnet har en lägre friktion mellan sig än de längre och mer 

parallelliserade fibrerna i det ringspunna garnet. Kortare fibrer skulle då 

möjligen lättare avlägsnas ur sin textila konstruktion på grund av sin mindre 

yta med möjlighet för friktion. Om återspinning underlättas av att fibrer hållt 

sig mer intakta efter nötning och användning, så talar resultatet från 

Martindaletestet för att textil gjort av ringspunnet garn skulle göra sig bättre 

vid en mekanisk återvinning.  

5.3 Projektet ur ett hållbarhetsperspektiv 

Agenda 2030 är en delegation av FN som innehåller 17 globala mål som 

syftar till att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I ett av de globala målen 

Hållbar konsumtion och produktion står det som uppsatt mål på punkt 12.5 

"Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att 

förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall." (Regeringskansliet 

2018) Den enorma mängd textila fibrer som varje år produceras har i stor 

utsträckning just avfall som sin slutstation. Syftet i detta projekt har varit att 

undersöka textila processer för att kunna främja en återvinningsprocess, 

vilket är en del i strävan mot en minskning av avfall. Östlund et.al. (2015) 

påpekar att på grund av den försämrade fiberkvalitén är fiber-till-

fiberåtervinning idag inte ekonomiskt lönsamt. Därmed blir det svårare att 

upprätthålla EU:s avfallsdirektiv, då direktivet ska följas så länge det är 

ekonomiskt fördelaktigt och miljömässigt motiverat. Man kan även diskutera 

om det är miljömässigt motiverat att tillverka varor med återvunna fibrer, av 

lägre kvalité än om de var av jungfruliga fibrer, då kvalitén kan förkorta en 

varas livslängd. Kommer då konsumtionen av jordens resurser verkligen 

minska? Därför är det viktigt att optimera tillverknings- och 

återvinningsprocesserna för minska skillnaderna i kvalité mellan återvunna 

och jungfruliga fibrer. 
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Ett annat av de globala målen, Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur handlar om att anpassa industrin för att göra den mer hållbar 

genom en mer effektiv resursanvändning och fler miljövänliga tekniker 

(Regeringskansliet 2018). Utvecklingen av tekniker som möjliggör en 

återvinning skulle kunna minska användningen av resurser i form av nya 

bomullsfibrer. Även vatten är en högst relevant resurs i frågan. 

Bomullsodlingens stora vattenkonsumtion dränerar naturliga 

vattentillgångar. Kemikalier som används vid bomullsodling är enligt Grose 

(2014) skadliga för arbetare och förorenar både det lokala dricksvattnet och 

odlingsmarker. Odlingsmarker som annars skulle kunna användas för 

odling av mat. Den stora mängd nyproduktion av bomullsfibrer som sker 

idag motverkar därmed bland annat uppfyllandet av målen Rent vatten och 

sanitet (Regeringskansliet 2018). 

 

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Av de 100 miljoner ton 

textilfibrer som produceras per år blir en stor del till avfall istället för genom 

återanvändning och återvinning bättre hushålla jordens begränsade 

resurser. Att undersöka hur man i tillverkningsprocessen av textil kan 

främja en framtida mekanisk återvinning är en utveckling för att minska 

textilavfall och sträva mot en mer ekonomisk resurshållning. 
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6. Slutsats 

De mekaniska egenskaperna i form av brottlast, brottöjning och tenacitet 

skiljer sig mellan rotorspunnet och ringspunnet bomullsgarn. Resultatet från 

dragprovningen visar att ringspunnet garn är det starkare garnet på alla 

dessa tre punkter.  

 

En trikåvara av rotorspunnet garn skiljer sig inte signifikant mot en trikåvara 

av ringspunnet garn vid jämförelse av mekaniska egenskaper. Men 

trikåvara av rotorspunnet garn får en större fiberförlust när den utsätts för 

nötning. 

 

Vid ringspinning bibehålls fibrernas längd men blir mer vågformad än de 

ursprungliga fibrerna i förgarnet. I rotorspinningsprocessen förkortas 

fibrernas längd och fiberändarna blir mer tillplattade samt har färre naturliga 

vridningar i jämförelse med det ringspunna garnet. De platta fiberändarna i 

det rotorspunna garnet förekommer även i trikåvara, medan fibrerna från 

trikå av ringspunnet garn är rakare och har mer spetsformade fiberändar.  
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7. Förslag till fortsatt arbete  

I denna rapport har fiberns formförändring undersökts visuellt genom 

mikroskopering. I resultatet noterades en skillnad i fiberlängd i rotorspunnet 

garn i jämförelse med fibrer ur förgarn och ringspunnet garn, men inga 

större skillnader på fibrernas struktur från de båda tillverkningsmetoderna 

som kan kopplas till deras möjligheter till återspinning. Dessutom kunde 

inga fiberkrokar noteras, ett fenomen som förekommer efter mekanisk 

återvinning. För att bilda sig en bättre uppfattning om 

tillverkningsmetodernas betydelse för fiberformsförändring bör en metod 

utvecklas för att avlägsna fibrerna från trikåvaran och garnet utan att skada 

fiberändarna. Undersökning av en större mängd fibrer skulle främja 

analysens betydelse. Det skulle även vara intressant att mekaniskt 

återvinna trikåvarorna för att se hur återvinningsprocessen påverkar just 

dessa kvalitéer och undersöka om det är först i steget mekanisk återvinning 

som formförändringen hos fibrerna sker. Ytterligare steg vore att testa att 

återspinna fibrerna för att se skillnad i spinnbarhet beroende på tidigare 

tillverkningsmetod. 

 

Vid tillverkning av ringspunnet garn jämfördes dess snoddtal med det 

rotorspunna garnets snoddtal, som angavs i information av leverantör. För 

att bättre kunna jämföra skillnader i mekaniska egenskaper mellan 

tillverkningsmetoderna, skulle snoddtalet behöva mätas även för det 

rotorspunna garnet för att beräkna snoddtalets variation. Detta skulle 

möjliggöra tillverkning av ett ringspunnet garn med samma snoddtal satt 

med en större säkerhet och därmed få en noggrannare undersökning av 

skillnader i mekaniska egenskaper både i garn och trikå. Vid 

dragprovningen av trikå kunde det i detta projekt inte upptäckas några 

signifikanta skillnader i resultatet. Ett framtida arbete skulle med fördel 

kunna testa dragprovning av fler textila konstruktioner än rundstickad trikå. 

Detta för att se om garnets inverkan på mekaniska egenskaper hos en 

tygvara varierar från konstruktion till konstruktion eller om den textila 

konstruktionen konsekvent har större inverkan på en tygvara än vad det 

ingående garnet har. 

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv behövs mer forskning på tillverkningsmetoders 

påverkan på återvinning av textil och möjligheten för återspinning. Detta 

skulle kunna ge möjlighet till att redan i tillverkningsprocessen göra smarta 

val för ett materials cirkulära kretslopp. Det bör tittas närmare på hur 

processerna kan göras ekonomiskt hållbara och skillnader i miljöpåverkan 

hos de olika tillverkningsprocesserna bör undersökas. 
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Bilaga 1 - Data för beräkning av 

garnnummer 

 

Rotorspunnet Längd [m] Massa [g] Tex [g/1 000m] Nm [1 000/tex] 

1 20 0,5576 27,880 35,868 

2 20 0,5775 28,875 34,632 

3 20 0,5822 29,110 34,352 

4 20 0,5569 27,845 35,913 

5 20 0,5784 28,920 34,578 

 

 

Ringspunnet Längd [m] Massa [g] Tex [g/1 000m] Nm [1 000/tex] 

1 20 0,5787 28,935 34,560 

2 20 0,5980 29,900 33,445 

3 20 0,5839 29,195 34,252 

4 20 0,5666 28,330 35,298 

5 20 0,5753 28,765 34,764 
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Bilaga 2- Statistisk analys dragprovning 

garn 

Variable N Mean 

StDe

v Minimum Median Maximum 

Brottlast Rotorspunnet Trikå 10 287,1

0 

20,36 252,00 287,50 323,00 

Brottlast Ringspunnet Trikå 10 284,3 42,3 209,0 283,5 339,0 

Brottöjning Rotorspunnet Trikå 10 92,66

0 

2,947 86,100 93,400 95,400 

Brottöjning Ringspunnet Trikå 10 90,68 5,01 81,30 90,90 100,20 

  

Two-Sample T-Test and CI: Brottlast Rotorspunnet 

Trikå; ... nnet Trikå 
Method 

μ₁ : mean of Brottlast Rotorspunnet 

Trikå 

µ₂ : mean of Brottlast Ringspunnet 

Trikå 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Brottlast Rotorspunnet Trikå 10 287,1 20,4 6,4 

Brottlast Ringspunnet Trikå 10 284,3 42,3 13 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

2,8 33,2 (-28,4; 

34,0) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T- D P-
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Value F Value 

0,19 18 0,853 

  

  

Two-Sample T-Test and CI: Brottöjning 

Rotorspunnet ... spunnet Trikå 
Method 

μ₁ : mean of Brottöjning Rotorspunnet 

Trikå 

µ₂ : mean of Brottöjning Ringspunnet Trikå 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Brottöjning Rotorspunnet Trikå 10 92,66 2,95 0,93 

Brottöjning Ringspunnet Trikå 10 90,68 5,01 1,6 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

1,98 4,11 (-1,89; 

5,84) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-

Value 

D

F 

P-

Value 

1,07 18 0,297 
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Two-Sample T-Test and CI: Tenacitet Rotorspunnet 

Garn; ... nnet Garn 
Method 

μ₁ : mean of Tenacitet Rotorspunnet 

Garn 

µ₂ : mean of Tenacitet Ringspunnet 

Garn 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Tenacitet Rotorspunnet 

Garn 

25 13,30 1,01 0,20 

Tenacitet Ringspunnet Garn 25 16,61 1,16 0,23 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

-3,310 1,086 (-3,928; -

2,693) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-

Value 

D

F 

P-

Value 

-10,78 48 0,000 
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Bilaga 3 - Statistisk analys dragprovning 

trikå 

Variable N Mean 

StDe

v Minimum Median Maximum 

Brottlast Rotorspunnet Trikå 10 287,1

0 

20,36 252,00 287,50 323,00 

Brottlast Ringspunnet Trikå 10 284,3 42,3 209,0 283,5 339,0 

Brottöjning Rotorspunnet Trikå 10 92,66

0 

2,947 86,100 93,400 95,400 

Brottöjning Ringspunnet Trikå 10 90,68 5,01 81,30 90,90 100,20 

  

Two-Sample T-Test and CI: Brottlast Rotorspunnet 

Trikå; ... nnet Trikå 
Method 

μ₁ : mean of Brottlast Rotorspunnet 

Trikå 

µ₂ : mean of Brottlast Ringspunnet 

Trikå 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Brottlast Rotorspunnet Trikå 10 287,1 20,4 6,4 

Brottlast Ringspunnet Trikå 10 284,3 42,3 13 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

2,8 33,2 (-28,4; 

34,0) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T- D P-
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Value F Value 

0,19 18 0,853 

  

  

Two-Sample T-Test and CI: Brottöjning 

Rotorspunnet ... spunnet Trikå 
Method 

μ₁ : mean of Brottöjning Rotorspunnet 

Trikå 

µ₂ : mean of Brottöjning Ringspunnet Trikå 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Brottöjning Rotorspunnet Trikå 10 92,66 2,95 0,93 

Brottöjning Ringspunnet Trikå 10 90,68 5,01 1,6 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

1,98 4,11 (-1,89; 

5,84) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-

Value 

D

F 

P-

Value 

1,07 18 0,297 
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Two-Sample T-Test and CI: Tenacitet Rotorspunnet 

Garn; ... nnet Garn 
Method 

μ₁ : mean of Tenacitet Rotorspunnet 

Garn 

µ₂ : mean of Tenacitet Ringspunnet 

Garn 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean 

StDe

v 

SE 

Mean 

Tenacitet Rotorspunnet 

Garn 

25 13,30 1,01 0,20 

Tenacitet Ringspunnet Garn 25 16,61 1,16 0,23 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

-3,310 1,086 (-3,928; -

2,693) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-

Value 

D

F 

P-

Value 

-10,78 48 0,000 
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Bilaga 4 - Dimensionsändring trikå vid 

tvätt 

y=riktning maskstav 

x= riktning maskrad 

Trikå Rotorspunnet Prov 1 Prov 2 Prov 3 

Längd före tvätt 

[mm] 

x=80 

y=80 

x=80 

 y=80 

x=80  

y=80 

Längd efter tvätt y-

led [mm] 

y1 =75 

y2 =75 

y3 =74 

 

y1 =73 

y2 =72 

y3 =73  

y1 = 74 

y2 =73 

y3 =74 

 

Medellängd y-led/ 

prov 

74,667 72,667 73,667 

Mått efter tvätt x-led 

[mm] 

x1=76 

x2=75 

x3=76 

x1=78 

x2=77 

x3=76 

x1=73 

x2=76 

x3=77 

Medellängd x-led 75,667 77,000 75,333 

Dimensions- 

förändring y-led [%] 

-6,666 -9,166 -7,916 

Medelvärde för 

dimsionsförändring 

y-led [%] 

-7,916   

Dimensionsförändrin

g x-led [%] 

-5,416 -3,750 -5,834 

Medelvärde för 

dimensionsförändrin

g x-led [%] 

-5,000   
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Trikå Ringspunnet Prov 1 Prov 2 Prov 3 

Längd före tvätt 

[mm] 

x=80 y=80 x=80 y=80 x=80 y=80 

Längd efter tvätt y-

led [mm] 

y1 =72,0 

y2=74,0 

y3 =77,0 

 

y1 =75,0 

y2 =76,0 

y3 =75,0 

 

y1 =74,0 

y2 =74,0 

y3 =76,0 

 

Medellängd y-led 74,333 75,333 74,667 

Mått efter tvätt x-led 

[mm] 

x1=76,0 

x2=77,0 

x3=78,0 

x1=74,0 

x2=75,0 

x3=76,0 

x1=76,0 

x2=77,0 

x3=76,0 

Medellängd x-led 77,000 75,000 76,333 

Dimensions- 

förändring y-led [%] 

-7,084 -5,834 -6,666 

Medelvärde 

dimensions- 

förändring y-led [% 

-6,528   

Dimensions- 

förändring x-led [%] 

-3,750 -6,250 -4,584 

Medelvärde 

dimensions- 

förändring x-led [%] 

-4,861   
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Prover från undersökning av nötningshärdighet. A: rotorspunnet 

efter 1000 varv, B: rotorspunnet efter 5000 varv, C: rotorspunnet 

efter 15 000 varv, D: rotorspunnet efter 27 000 varv, E: 

ringspunnet efter 1 000 varv, F: ringspunnet efter 5 000 varv, G: 

ringspunnet efter 15 000 varv, H: ringspunnet efter 27 000 varv, 

 

Bilaga 5 - Visuell bedömning 

trikåkvalitéer efter Martindale 
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Bilaga 6 - Viktändring före och efter 

Martindale 

Variable N Mean StDev Minimum Median Maximum 

Rotor före Martindale 3 0,2163

0 

0,0026

7 

0,21330 0,2172

0 

0,21840 

Rotor efter Martindale 3 0,1960

0 

0,0048

1 

0,19260 0,1939

0 

0,20150 

Ring före Martindale 3 0,2193

0 

0,0061

8 

0,21220 0,2222

0 

0,22350 

Ring efter Martindale 3 0,2062

7 

0,0056

9 

0,19970 0,2095

0 

0,20960 

Two-Sample T-Test and CI: Rotor före Martindale; 

Rotor ... Martindale 
Method 

μ₁ : mean of Rotor före Martindale 

µ₂ : mean of Rotor efter 

Martindale 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev 

SE 

Mean 

Rotor före Martindale 3 0,2163

0 

0,0026

7 

0,0015 

Rotor efter Martindale 3 0,1960

0 

0,0048

1 

0,0028 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

0,02030 0,0038

9 

(0,01149; 

0,02911) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 
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T-

Value 

D

F 

P-

Value 

6,40 4 0,003 

  

  

  

Two-Sample T-Test and CI: Ring före Martindale; 

Ring ... er Martindale 
Method 

μ₁ : mean of Ring före 

Martindale 

µ₂ : mean of Ring efter 

Martindale 

Difference: μ₁  - µ₂  

Equal variances are assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev 

SE 

Mean 

Ring före Martindale 3 0,2193

0 

0,0061

8 

0,0036 

Ring efter Martindale 3 0,2062

7 

0,0056

9 

0,0033 

Estimation for Difference 

Difference 

Pooled 

StDev 

95% CI for 

Difference 

0,01303 0,0059

4 

(-0,00043; 

0,02650) 

Test 

Null hypothesis H₀ : μ₁  - µ₂  

= 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-

Value 

D

F 

P-

Value 

2,69 4 0,055 

 

 


