
  
 

Adress:  Skaraborgsvägen  3	  l	  501  90  Borås	  l	  Hemsida:  www.hb.se/ths  
  

Examensarbete  för  Teknologie  Kandidatexamen  
                      med  huvudområde  Textilteknologi  

                                    2018-05-31  
                  Rapport  nr  (2018.2.11)  

 

 
Examensarbete  
Textilingenjör 
2018  

  
FLATSTICKADE    

DISTANSTEXTILER  OCH  
DERAS  VÄRMEISOLERANDE  

FÖRMÅGA 
  

  
  
–  HUR  KAN  FÖRÄNDRING  AV  MASKLÄNGD  OCH  DISTANSTRÅD  

PÅVERKA  VÄRMEISOLERING  OCH  VIKT?  
 

  
  

  

Tove  Runefelt  och  Viktor  Lundmark  Harrison  



i  
    
  

Sammanfattning  
Tillsammans  med  företaget  Houdini  Sportswear  har  det  här  projektets  
ämne  och  avgränsningar  tagits  fram.  Houdini  är  ett  svenskt  klädföretag  
som  designar  friluftskläder  av  hög  kvalitet  och  med  stort  fokus  på  funktion  
och  komfort.  De  letar  ständigt  efter  nya  lösningar  för  utveckling  kring  
smartare  materialval,  förbättrad  funktion  och  komfort  och  mindre  
materialåtgång.  I  det  här  projektet  vill  Houdini  undersöka  hur  man  kan  
utveckla  förhållandet  mellan  värmeisolering  och  vikt  i  flatstickade  textila  
strukturer.  Genom  att  öka  textilens  värmeisolerande  förmåga  med  fokus  på  
minskad  vikt  kan  både  materialåtgång  och  ökad  funktion  och  komfort  nås.  
En  av  de  viktigaste  faktorerna  som  bidrar  till  hög  värmeisolerande  förmåga  
är  mängden  instängd  stilla  luft  i  den  textila  strukturen.  En  tät  ytstruktur  och  
mycket  volym  med  många  luftfickor  är  därför  intressant  för  att  behålla  och  
immobilisera  luften  i  varan.    Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  
justeringar  av  parametrar  i  en  distanstextil,  stickad  på  flatstickmaskin  
påverkar  den  värmeisolerande  förmågan.  Tillsammans  med  Houdini  har  en  
viktbegränsning  satts  på  400  g/m2  och  genom  hela  studien  används  endast  
en  typ  av  ullgarn  med  garngrovlek  Nm  48/2  för  att  skapa  en  vara  som  är  i  
monomaterial  och  som  relativt  lätt  kan  brytas  ner.   
 
För  att  testa  den  värmeisolerande  förmågan  hos  textilier  idag  använder  
Houdini  och  flera  andra  företag  standardiserade  testmetoder.  På  
forskningsinstitutet  Swerea  IVF  finns  möjligheten  att  testa  sina  textilier  med  
vald  testmetod.  Dessa  metoder  är  dock  otillgängliga  och  kräver  avancerad  
utrustning  som  kan  försvåra  processen  och  ta  lång  tid.  Studiens  syfte  är  
därför  även  att  ta  fram  och  jämföra  en  egen,  mer  lättillgänglig,  framtagen  
testmetod  för  värmeisolering  med  två  standardiserade  testmetoder,  SS-ISO  
5085-1:2004  och  ISO  11092:2014,  för  att  se  om  och  hur  resultaten  varierar  
mellan  dem.   
   
En  förstudie  genomförs  där  olika  bindningar  och  två  egna  testmetoder  för  
värmeisolering  tas  fram.  En  av  testmetoderna  och  en  distanstextil  utvecklas  
vidare  i  huvudstudien.  Fokus  ligger  på  variationer  av  distanstrådens  
masklängd  och  placering.  Samtliga  prover  från  huvudstudien  testas  på  den  
egna  testmetoden  och  vissa  utvalda  prover  testas  på  de  två  nämnda  
standardiserade  testmetoderna  på  Swerea  IVF.  Sedan  görs  en  jämförelse  
mellan  resultaten.   
 
Resultatet  visar  att  det  inte  finns  något  tydligt  samband  mellan  ökad  
masklängd  och  ökad  värmeisoleringsförmåga.  Däremot  kan  vissa  
slutsatser  dras  om  att  ökade  intervaller  av  distanstrådens  placering  kan  öka  
den  värmeisolerande  förmågan.  Detta  ökar  dock  även  vikten.  Resultat  från  
mätningar  med  tre  olika  testmetoder  visar  att  rangordningen  av  provers  
värmeisolerande  förmåga  skiljer  sig  mellan  de  olika  metoderna.  Den  egna  
testmetoden  bör  därför  vidareutvecklas  men  anses  ändå  ha  potential  för  att  
jämföra  provers  värmeisolerande  förmåga. 
 
Nyckelord:  värmeisolering,  distanstextil*,  väfttrikå,  flatstickmaskin,  tjocklek,  
komfort,  värmeledning,  testmetod* 
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Abstract  
This  study  is  a  collaboration  with  the  sportswear  company  Houdini  
Sportswear.  They  are  looking  for  new  ways  to  improve  function  and  comfort  
in  their  garments  with  less  material  waste  and  choosing  more  sustainable  
materials.  The  aim  of  this  study  is  to  investigate  the  relationship  between  
heat  and  weight  in  flat  bed  knitted  spacer  structures  and  what  parameters  
that  affects  it.  By  creating  a  material  with  high  heat  insulating  properties  
and  with  focus  on  reducing  the  weight  it  is  possible  to  reduce  the  material  
waste  and  to  achieve  an  improved  function.  One  of  the  most  important  
factors  contributing  to  high  insulation  value  is  the  amount  of  entrapped  still  
air  within  the  textile  structure.  This  project  therefore  investigates  how  the  
stitch  length  and  the  placement  of  the  spacer  thread  can  affect  the  amount  
of  air  within  the  structure  and  thereby  the  thermal  insulation.  Together  with  
Houdini  a  weight  limit  has  been  set  to  400  g/m2  and  only  one  type  of  wool  
yarn  is  used  throughout  the  project  in  order  to  make  a  mono-material  fabric  
that  can  more  easily  degrade.   
   
When  measuring  the  thermal  insulation  properties  of  a  fabric  standardized  
methods  are  often  used.  These  might  have  advanced  equipment  and  be  
hard  to  access.The  second  aim  of  this  project  is  therefore  to  develop  a  
more  accessible  test  method  for  measurement  of  thermal  insulation  in  
textiles  and  also  to  compare  the  results  from  the  own  method  with  the  
results  from  two  standardized  methods.     
 
A  pre  study  is  made  where  different  structures  and  two  own  developed  test  
methods  are  being  investigated.  One  of  the  test  methods  and  a  spacer  
binding  is  further  developed  in  the  main  study  where  focus  lies  on  
reproducibility  of  the  tests,  and  variations  of  the  spacer  thread  stitch  length  
and  placement.  All  of  the  samples  from  the  main  study  is  tested  on  the  own  
developed  test  method  and  some  chosen  samples  are  tested  on  two  
standardized  test  methods:  ISO  5085-1:2004  and  ISO  11092:2014  at  the  
Swedish  research  institute  Swerea  IVF.  A  comparison  is  made  between  the  
results  from  the  three  methods.     
 
The  results  show  that  tests  with  our  own  developed  test  method  has  not  
been  able  to  show  a  clear  relationship  between  heat  insulation  and  the  
changes  of  parameters  in  different  textiles.  Although,  the  samples  that  have  
been  tested  indicate  that  there  might  be  a  relationship  between  high  heat  
insulating  properties  when  the  spacer  thread  is  knitting  more  frequently.  
When  comparing  the  results  from  the  three  different  test  methods  the  own  
developed  method  show  different  raking  from  the  two  standardized  
methods.  The  own  developed  test  method  should  therefore  be  further  
developed.  But  still,  after  discussion  with  Valter  Dejke,  researcher  at  
Swerea  IVF,  and  Sibel  Okcabol,  quality  manager  at  Swerea  IVF,  it  is  
believed  that  the  own  test  method  could  be  used  for  comparing  thermal  
insulating  properties  between  textiles.   
 
Key  words:  thermal  insulation,  spacer  fabric*,  weft  knit*,  flatbed  knit*  
machine,  thickness,  comfort,  thermal  conductivity,  test  method       
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Sammanfattning  -  Populärversion 
Houdini  Sportswear  är  ett  svenskt  klädföretag  som  designar  friluftskläder  
med  hög  kvalitet  och  fokus  på  funktion  och  komfort.  De  letar  ständigt  efter  
nya  lösningar  för  utveckling  av  smarta  materialval,  förbättrad  funktion  och  
komfort  och  mindre  materialåtgång.  Det  här  projektet,  som  utförs  i  
samband  med  Houdini,  ska  titta  närmare  på  hur  förhållandet  mellan  
värmeisolering  och  vikt  kan  utvecklas  i  textila  strukturer.  En  av  de  viktigaste  
faktorerna  som  bidrar  till  hög  värmeisoleringsförmåga  är  mängden  instängd  
stilla  luft  i  den  textila  strukturen.  Hög  volym  och  täta  ytlager  är  viktigt  för  att  
luften  ska  samlas  inom  textilen  och  inte  sippra  ut. 
 
Den  här  studien  ska  undersöka  förhållandet  mellan  värmeisolering  och  vikt  
i  distantextiler.  En  distanstextil  är  en  vara  som  stickar  två  lager  som  binds  
samman  med  en  så  kallad  distanstråd  i  de  partier  där  man  vill  att  lagren  
ska  binda  samman.  Med  en  distanstextil  så  skapas  ett  mellanrum  mellan  
de  två  lagren  (en  distans)  och  skapar  därför  möjlighet  för  luftutrymmen.  
Fokus  har  legat  på  att  variera  distanstrådens  masklängd  (längden  på  varje  
stickad  maska)  och  hur  ofta  distanstråden  binder  samman  dessa  två  lager.  
För  att  inte  sticka  en  för  tung  vara  har  en  viktbegränsning  på  400  g/m2  satts  
för  de  stickade  proverna.  Genom  att  öka  värmeisoleringen  hos  en  textil  
med  fokus  på  minskad  vikt  kan  både  materialåtgång  och  ökad  funktion  och  
komfort  nås.  Alla  prover  vägs. 
 
För  att  mäta  en  textils  värmeisolerande  förmåga  så  testas  textilier  med  
hjälp  av  så  kallade  testmetoder.  Dessa  metoder  är  ofta  otillgängliga,  
avancerade  och  kräver  komplicerad  utrustning.  Studiens  syfte  är  därför  
också  att  ta  fram  en  egen  testmetod  som  kan  mäta  textiliers  
värmeisolerande  förmåga.  Resultaten  från  den  egna  metoden  ska  sedan  
jämföras  med  resultaten  från  tester  utförda  med  två  standardiserade  
metoder. En  standardiserad  testmetod  utförs  konsekvent  i  reglerade  
utrymmen  med  stor  noggrannhet.  Resultaten  från  dessa  tester  ska  på  ett  
enkelt  sätt  kunna  jämföras  mellan  till  exempel  länder,  institut  och  företag.  
Alla  prover  som  tas  fram  i  projektet  testas  med  den  egna  testmetoden  och  
några  utvalda  prover  testas  på  de  två  standardiserade  testmetoderna.   
   
Utifrån  resultaten  från  den  egna  testmetoden  kan  slutsatsen  dras  att  fler  
tester  måste  genomföras  för  att  kunna  se  ett  tydligt  samband  mellan  
ändringar  i  distanstextilen  och  värmeisoleringsförmågan.  Det  vore  
intressant  att  utveckla  den  egna  testmetoden  för  att  göra  mätningarna  mer  
precisa.  Tester  utförda  med  de  två  standardiserade  testmetoderna  visar  att  
ett  eventuellt  samband  mellan  tätare  intervaller  av  distanstråd  (att  
distanstråden  binder  samma  lagren  ofta)  och  värmeisoleringsförmåga  finns. 
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Förord  
Denna  rapport  är  ett  examensarbete  på  kandidatnivå  motsvarande  15  
högskolepoäng  som  utgör  det  avslutande  momentet  av  
textilingenjörsprogrammet,  180  högskolepoäng,  på  Textilhögskolan,  
Högskolan  i  Borås.  Examensarbetet  är  skrivet  av  Tove  Runefelt  och  Viktor  
Lundmark  Harrison  och  är  ett  samarbete  med  klädföretaget  Houdini  
Sportswear.    

Vi  vill  tacka  Högskolan  i  Borås,  Textilhögskolan,  vår  handledare  Joel  
Peterson  och  Kristian  Rödby  på  trikåavdelningen  vid  Textilhögskolan  för  all  
hjälp.  Vi  vill  också  tacka  Thomas  Wahnström,  universitetslektor  vid  
Högskolan  i  Borås,  Jesper  Danielsson  designchef  på  Houdini  och  Hannah  
Ax  Izbicka  som  skriver  sitt  examensarbete  på  textildesignprogrammet  på  
Textilhögskolan.  Vi  har  under  möten  och  handledning  kunnat  utbyta  
information  och  ge  inspiration  till  varandras  projekt.  Det  har  gett  oss  inblick  i  
nya  textila  tekniker  och  synsätt  kring  hur  man  kan  jobba  med  det  textila  
materialet.  Sist  men  inte  minst  ett  stort  tack  till  Tekoutbildningarnas  
Stipendiefonder  för  beviljat  stipendium  som  gjort  det  möjligt  för  oss  att  göra  
mätningar  på  Swerea  IVF.  Där  vill  vi  speciellt  tacka  Sibel  Okcabol  för  all  
hjälp  och  stöd  med  våra  mätningar.      
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Definitioner  och  begrepp  
Värmeisolering  -  är  ett  materials  förmåga  att  hindra  värme  från  att  spridas.  
I  den  här  studien  kommer  värmemotstånd,  även  kallat  värmeresistens,  
benämnas  värmeisolering.      

Värmeledningsförmåga  -  är  ett  materials  förmåga  att  leda  värme.    

Värmeöverföring  -  transport  av  värmeenergi  som  sker  på  grund  av  
temperaturskillnader  mellan  två  olika  kroppar.  

Värmeflöde  -  hur  mycket  energi  i  form  av  värme  som  flödar  genom  ett  
material  med  arean  A.    

Distansvara-  en  textil  struktur  som  stickas  i  två  lager  som  binds  samman  
med  hjälp  av  en  distanstråd.  Ibland  refereras  distansvara  som  
“distanstextil”.    

Bindning  -  benämning  på  det  system  som  trådarna  binder  med  varandra.  

Biologiskt  nedbrytbart  -  enligt  Houdini  och  den  här  rapporten  syftar  
begreppet  på  material  som  bryts  ner  under  max  ett  år  och  material  som  inte  
påverkar  jorden  negativt.    

Konvektion  –  värmeöverföring  som  sker  i  rörliga  medium  hos  luft  eller  gas  

Konduktion  –  värmeöverföring  som  sker  via  fasta  medium  via  
direktkontakt  mellan  ytor  

Strålning  –  värmeöverföring  som  sker  via  elektromagnetisk  strålning  
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1.  Inledning    

1.1  Introduktion  
Houdini  är  ett  företag  som  designar,  producerar  och  säljer  friluftskläder  av  
hög  kvalitet  och  med  medvetna  materialval.  På  deras  hemsida  kan  man  
läsa:  “91%  av  våra  kollektioner  är  gjorda  av  återvunnet,  återvinningsbart,  
förnyelsebart,  nedbrytbart  eller  BlueSign  certifierade  material.”  (Houdini  
2018a).  De  letar  ständigt  efter  nya  lösningar  för  utveckling  av  materialval,  
mindre  materialåtgång  och  förbättrad  funktion  och  komfort  och  har  vunnit  
flertalet  priser  inom  hållbar  design  (Houdini  2018b).  I  den  här  studien  vill  de  
kolla  närmare  på  hur  man  i  flatstickmaskin  kan  undersöka  förhållandet  
mellan  värme  och  vikt  i  stickade  textila  strukturer.  Projektet  har  baserats  på  
en  Trial  &  Error-metod  där  författarna  har  blivit  uppmanade  att  vara  nyfikna  
och  undvika  konventionella  metoder.  Området  värmeisolering  och  vikt  i  
textila  strukturer  är  starkt  kopplat  till  komfort  och  är  ett  utforskat  och  välkänt  
område  inom  textilbranschen.  Men  än  finns  mycket  kvar  att  undersöka  
menar  Jesper  Danielsson,  designchef  på  Houdini.     
 
En  av  de  viktigaste  faktorerna  som  bidrar  till  hög  värmeisolering  är  
mängden  instängd  stilla  luft  i  den  textila  strukturen.  Mätning  av  
värmeisolering  hos  textil  skiljer  sig  från  mätning  av  många  andra  material  i  
den  mening  att  textil  inte  är  ett  homogent  material,  utan  består  av  både  
fibrer  och  luft  (Morris  1953).  Hur  effektivt  textilen  isolerar  beror  dels  på  den  
färdiga  textilens  struktur  och  dels  på  fiberns  fysiska  egenskaper  (Song,  
2009).  Strukturens  densitet,  porositet  och  fibrernas  konfiguration  är  alla  
viktiga  egenskaper  som  ideligen  nämns  inom  forskningen  gällande  
värmeöverföring  i  textila  material  (Song  2009;;  Bankvall  1973;;  Morton,  
Hearle  2008;;  Mao,  Russell  2007).  Stickade  material  har  goda  möjligheter  
att  stänga  inne  luft  då  de  kan  stickas  med  mycket  struktur.  Denna  studie  
undersöker  vilka  parametrar  som  kan  justeras  i  en  distanstextil  stickad  på  
en  tvåbädds  flatsticksmaskin  för  att  skapa  en  lätt  textil  med  utrymme  för  
luft.  Värmeisolering  handlar  om  hur  väl  ett  material  hindrar  värme  från  att  
överföras  mellan  medier  och  är  därför  direkt  kopplat  till  värmeöverföring.  
Värmeöverföring  i  textila  strukturer  kan  ske  på  tre  olika  sätt  och  samtliga  tre  
är  viktiga  att  ha  i  åtanke  vid  utvecklandet  av  en  värmeisolerande  textil.  
Värmeöverföring  via  konduktion  sker  genom  direktkontakt  mellan  fibrerna.  
Värmeöverföring  via  konvektion  sker  mellan  fibrerna  och  den  instängda  
luften  och  värmeöverföring  via  strålning  sker  mellan  fibrerna  (Mao,  Russell  
2007).   
 
Flera  standardiserade  testmetoder  finns  för  att  mäta  en  textils  
värmeisolerande  förmåga.  I  ett  tidigt  skede  i  projektet  uppmärksammades  
dock  att  dessa  metoder  är  otillgängliga  och  har  avancerad  utrustning.  
Därför  undersöker  även  studien  hur  man  kan  utveckla  en  egen  testmetod  
för  att  mäta  textiliers  värmeisolerande  förmåga  på  ett  mer  tillgängligt  sätt  
och  med  mindre  avancerad  utrustning.  Förhoppningen  är  att  en  sådan  
metod  ska  användas  av  skolor  och  företag  för  att  på  ett  enkelt  sätt  kunna  
jämföra  provers  värmeisolerande  förmåga  sinsemellan  samt  ge  indikationer  
på  vilka  prover  som  har  goda  förutsättningar  för  att  i  ett  senare  skede  
testas  på  de  mer  kontrollerade  standardiserade  testmetoderna.   
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Rapporten  är  uppdelad  i  en  förstudie  och  en  huvudstudie.  Resultaten  från  
förstudien  ligger  till  grund  för  huvudstudien  där  en  bindning  och  en  egen  
testmetod  utvecklas  vidare.  En  sammanfattning  av  förstudien  finns  med  
under  kapitel  3.  En  grundligare  genomgång  av  förstudien  finns  att  läsa  i  
Bilaga  1. 

1.2  Problembeskrivning  
Utefter  egen  litteraturstudie  och  efter  diskussion  med  Houdini  anses  
förhållandet  mellan  värme  och  vikt  i  flatstickade  textila  strukturer  inte  vara  
tillräckligt  utforskat.  Det  är  svårt  att  hitta  information  om  hur  olika  
parametrar  i  stickningsprocessen,  till  exempel  delning,  masklängd  och  
placering  av  distanstråd  i  distanstextil,  påverkar  den  värmeisolerande  
förmågan.  Inom  just  flatstickade  textilier  finns  möjligheter  att  med  små  
förändringar  skapa  olika  strukturer  som  påverkar  de  slutgiltiga  
egenskaperna  vilket  Houdini  ser  som  väldigt  intressant  och  viktigt  i  deras  
arbete  med  att  minska  på  materialåtgång  och  antalet  processer  utan  att  
påverka  funktion  och  kvalitet.  För  att  skapa  en  värmeisolerande  textil  krävs  
att  varan  har  hög  volym  och  en  tät  ytstruktur  så  att  mycket  luft  kan  hållas  
stilla  inom  textilen  (Song  2009).  Svårigheter  i  denna  studie  är  att  
viktbegränsningar  måste  följas,  vilket  begränsar  mängden  använt  material  
och  därmed  mängden  möjliga  bindningar.  Begränsningar  vad  gäller  för-  och  
efterbehandlingar  av  både  garnet  och  den  textila  varan  är  givna,  vilket  
begränsar  de  möjligheter  som  finns  för  att  skapa  volym  och  en  tät  ytstruktur  
med  det  garn  som  studien  använder  sig  av.  Ytterligare  ett  problem  som  
studien  undersöker  är  de  standardiserade  testmetoderna  för  
värmeisolering.  De  som  har  hittats  kräver  avancerad  utrustning  och  är  
svårtillgängliga.  Det  är  därför  intressant  att  hitta  alternativa  testmetoder  för  
att  testa  värmeisolering  av  textil  med  mer  tillgänglig  utrustning.  Resultaten  i  
denna  studie  kan  möjliggöra  och  underlätta  för  vidare  studier  inom  
värmeisolering,  distans-  och  flatstickad  textil,  som  bör  utforskas  mer.  
Utifrån  Houdinis  perspektiv  kommer  studien  erbjuda  nya  infallsvinklar  på  
hur  värmeisolering  kan  utvecklas  i  flatstickade  strukturer.  Studien  kommer  
också  bidra  med  ett  förslag  och  utvärdering  av  en  alternativ  testmetod  för  
värmeisolering  i  textila  material  som  kan  användas  av  både  skolor  och  
företag  för  att  underlätta  processen.   

1.3  Syfte  
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  vilka  parametrar  i  flatstickade  textila  
strukturer  som  kan  påverka  den  värmeisolerande  förmågan,  samtidigt  som  
viktbegränsningar  ska  följas.  Studiens  syfte  är  också  att  ta  fram  och  
jämföra  en  egen  testmetod  för  värmeisolering  med  två  standardiserade  
testmetoder,  ISO  5085-1:2004  och  ISO  11092:2014,  och  se  om  och  hur  
resultaten  varierar  mellan  dem.     

1.4  Avgränsning  
Efter  efterfrågan  från  Houdini  ligger  inget  fokus  på  en  slutprodukt  och  därav  
är  inte  taktila  krav  intressant.  Textilen  kommer  dock  att  användas  för  att  
isolera  värmen  från  en  kropp1.  Viktbegränsningen  ligger  på  400  g/m2  och  
varor  över  den  vikten  är  inte  intressanta.  Inga  höjdbegränsningar  har  satts.  

                                                   
1  Med  kropp  menas  ett  föremål  som  avger  värme.    
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Endast  ett  ullgarn  från  Houdini  används  och  inga  andra  material  undersöks.  
Prover  tas  fram  på  en  tvåbädds  flatsticksmaskin  då  det  finns  många  
parametrar  som  kan  varieras.  Det  kommer  inte  göras  några  för-  eller  
efterbehandlingar  på  proven2.    
  

1.5  Forskningsfrågor  
Forskningsfrågorna  som  den  här  studien  ska  svara  på  har  delats  upp  i  två  
huvudområden:  
  
Tillverkning  av  värmeisolerande  struktur  i  väfttrikå  
Hur  påverkar  olika  masklängd  och  placering  av  distanstråd  i  en  textil  
distansvara,  stickad  på  flatstickmaskin,  den  värmeisolerande  förmågan?  
  
Värmeisoleringsförmåga  och  testmetoder  
Hur  skiljer  sig  resultaten  för  den  värmeisolerande  förmågan  hos  tre  olika  
testmetoder:  egen  testmetod,  SS-ISO  5085-1:2004  och  ISO  11092:2014?  
  
  

2.  Teoretisk  referensram  

2.1  Litteratursökning  
Projektet  inleddes  med  en  litteraturundersökning  kring  området  värme,  
textila  strukturer  och  värmeisolation.  Främst  vetenskapliga  artiklar  och  
rapporter  har  undersökts.  Även  lärare  och  tekniker  på  Högskolan  i  Borås,  
Textilhögskolan  har  konsulterats  för  att  få  en  bra  överblick  över  området.  
Information  om  olika  testmetoder  och  mätinstrument  för  värmeisolering  
undersöktes  också  för  att  kunna  ta  fram  en  egen  testmetod.    
  
Till  största  delen  har  vetenskapliga  artiklar  använts  men  då  en  del  relevant  
information  som  varit  viktig  att  presentera  inte  haft  en  vetenskaplig  grund  
har  de  källorna  granskats  mot  liknande  källor  för  att  kunna  jämföras  och  se  
om  påståenden  och  slutsatser  stämt  överens.  Detta  gäller  även  för  värden  i  
tabeller  som  redovisas  under  litteraturen  där  dessa  värden  är  mer  som  
riktlinjer  men  som  har  kontrollerats  i  olika  källor.  Till  viss  mån  har  
masteuppsatser  undersökts,  med  vetskap  om  att  de  ej  är  
referentgranskade,  och  har  setts  som  en  källa  för  inspiration.   

2.2  Värmeisolering,  värmeledningsförmåga  och  
värmeöverföring  
Enligt  Onal  och  Yildirim  (2012)  finns  en  direkt  relation  mellan  
värmeisolering,  värmeledningsförmåga  och  tjocklek.  I  formeln  R  =  h/λ,  är  R  
värmeisolering,  λ  är  materialets  värmeledningsförmåga  och  h  tygets  
tjocklek.  Från  formeln  kan  slutsaten  dras  att  en  hög  värmeisolerande  

                                                   
2  Proven  har  ångats  efter  stickning  för  att  frigöra  spänningar  i  textilen.  Garnet  är  sen  innan  förbehandlat  
med  anti-filt-behandling  av  garntillverkaren.   
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förmåga  betyder  låg  värmeledningsförmåga  och  att  en  hög  tjocklek  skapar  
hög  värmeisolering.    
  
Både  värmeledning  och  värmeisolering  handlar  om  hur  värme  överförs  
mellan  olika  medium.  Värmeöverföring  är  transport  av  värmeenergi  som  
sker  på  grund  av  temperaturskillnader  mellan  två  olika  kroppar.  Partiklar  i  
ett  medium  som  har  högre  temperatur  och  därmed  större  rörelseenergi  
överförs  till  närliggande  partiklar  med  lägre  temperatur  och  mindre  
rörelseenergi,  på  så  sätt  utjämnas  temperaturen.  (Jernkontoret  2018)  Hur  
mycket  energi  som  överförs  beror  på  hur  stor  temperaturskillnaden  är  
mellan  de  båda  mediumen  och  graden  av  motstånd  mellan  dem.  Med  en  
större  temperaturskillnad  desto  snabbare  sker  värmeöverföringen.  Och  
med  ett  större  motstånd  desto  långsammare  sker  värmeöverföring  skriver  
Song  (2009)  i  boken  ”Textiles  for  Cold  Weather  Appral”.  Mao  och  Russell  
(2007)  förklarar  i  sin  artikel  att  denna  värmeöverföring  sker  på  tre  olika  sätt:  
genom  konduktion,  konvektion  och  strålning.  Via  konduktion  överförs  
värme  genom  direkt  kontakt  mellan  fasta  material  och  via  konvektion  
överförs  värme  genom  rörliga  medel  som  gas  eller  vätska.  Song  (2009)  
utvecklar  och  förklarar  att  luft  som  är  i  kontakt  med  en  varm  yta  absorberar  
värmen  och  blir  mindre  tät,  det  är  därför  varm  luft  stiger.  Strålning  beskriver  
hur  värme  överförs  mellan  två  kroppar  genom  elektromagnetiska  vågor  
(Mao  &  Russell  2007).    
  

2.3  Värmeisolering  i  textila  material    
Mätning  av  värmeisolering  av  textil  skiljer  sig  från  mätning  av  många  andra  
material,  i  den  meningen  att  textil  inte  är  ett  homogent  material,  utan  består  
av  både  fibrer  och  luft  (Morris  1953).  En  studie  utförd  på  University  of  
Otago,  Dunedin,  Nya  Zeeland  förklarar  att  värmeisolering  hos  textilier  
bestäms  genom  hur  effektivt  textilen  kan  behålla  värmen  från  en  kropp  
under  jämviktsförhållanden3  (Van  Amber,  Wilson,  Laing  &  Lowe  2014).      
  
I  boken  ”Klimat,  Kläder  och  Textil”  skriver  Holmér  och  Hänel  (1986)  att  en  
av  de  viktigaste  faktorerna  som  bidrar  till  hög  värmeisolerande  förmåga  är  
mängden  instängd  luft,  på  ett  sådant  sätt  att  luften  i  princip  står  stilla,  i  den  
textila  strukturen.  Detta  sker  bland  annat  i  de  porer  som  bildas  mellan  
fibrerna  i  ett  garn.  Song  (2009)  beskriver  hur  värme  leds  i  textila  material.  
Det  sker  konduktion  via  fiber  och  luft,  konvektion  endast  via  luft  och  
strålning  sker  mellan  fibrerna.  Strålning  innebär  att  värme  sprids  via  
elektromagnetiska  vågor  från  ett  varmt  till  ett  kallare  medium.  Textilier  med  
platta  och  släta  ytor  kan  användas  som  foder  och  isolering  då  värmen  som  
kommer  från  strålning  lättare  kan  reflekteras  och  skickas  tillbaka.  
Värmeöverföring  via  strålning  påverkas  inte  av  hur  tjock  textilien  är.  Detta  
samband  gäller  dock  för  värmeöverföring  via  konvektion  och  konduktion.  Ju  
tjockare  en  textil  är  desto  mer  luft  kan  samlas  inom  strukturen.  För  att  öka  
den  värmeisolerande  förmågan  ska  värmeöverföring  via  konvektion,  
konduktion  och  strålning  dämpas  så  den  varma  luften  ej  stiger  eller  leds  ut  
genom  fibern.    

                                                   
3 Med jämviktsförhållanden menas att den producerade kroppsvärmen är lika som den till 
omgivningen förlorade värmen (källa?). 
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2.4  Strukturer  
I  avsnitt  2.4  presenteras  litteratur  gällande  strukturer  och  hur  konstruktion  
och  fibrer  påverkar  en  textils  egenskaper.  

2.4.1  Bindning  
I  studien  av  Onal  och  Yildirim  (2012)  jämförs  två  olika  stickade  strukturers  
värmeledande  förmåga.  Ena  tyget  har  en  tät  trikåstruktur  och  det  andra  en  
mer  öppen  struktur.  Tygerna  har  samma  tjocklek.  Mätningar  visar  att  tyget  
med  en  tät  struktur  har  lägre  värmeledningsförmåga  vilket  innebär  att  den  
värmeisolerande  förmågan  är  högre.  Bildexempel  för  hur  en  tät  och  en  
öppen  trikåstruktur  kan  se  ut  syns  i  figur  1.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
Van  Amber  et  al.  (2014)  testar  flera  olika  strukturers  värmeledande  
förmåga.  Frotté  anses  som  den  bäst  lämpade  strukturen  för  bland  annat  
hög  värmeisolering,  men  även  för  hög  ledningsförmåga  vilket  kan  tolkas  
som  motsägelsefullt.  Bindningen  visar  sig  också  vara  de  tjockaste  och  
tyngsta  proverna  i  studien.    
  

2.4.2  En-  och  flerlagersvaror  
I  en  studie  av  Morris,  M.  A.  (1955)  refererar  hon  till  två  rapporter  som  
bekräftar  att  det  finns  ett  linjärt  samband  mellan  en  textils  värmeisolerande  
egenskaper  och  tjocklek.  Dock  gäller  det  endast  upp  till  en  viss  tjocklek.  I  
ena  rapporten  (Morris  G.  J.  1953  se  Morris,  M.  A.,  s.  770)  har  man  sett  att  
sambandet  gäller  för  en  tjocklek  lägre  än  0,055  tum  (1,27  mm),  i  den  andra  
rapporten  (Baxter,  S.,  and  Cassie,  A.  B.  D.  1943  se  Morris,  M.  A.,  s.771)  
lägre  än  0,395  tum  (10,03  mm).  Däremot  visar  tester  utförda  av  Morris,  M.  
A.  resultat  på  att  både  enlagersvaror  tjockare  än  0,055  tum  och  
flerlagersvaror  tjockare  än  0,395  tum  följer  ett  linjärt  samband  gällande  
värmeisolation  och  tjocklek.  Båda  varorna  har  samma  tjocklek  och  den  
linjära  kurvan  stiger  snabbare  för  flerlagersvaror.  Detta  visar  att  en  
flerlagersvara  har  bättre  värmeisolerande  förmåga  än  en  lika  tjock  
enlagersvara  (Mary  Ann  Morris).  Detta  kan  tänkas  bero  på  att  det  skapas  
ett  luftlager  mellan  tygets  olika  lager.  Mary  Ann  Morris  summerar  resultaten  
och  beskriver  att  tjocklek  och  även  volymen  luft  är  starkt  sammankopplade  
till  den  värmeisolerande  förmågan  hos  textilen.    
  

Figur  1.  Exempel  på  en  tät  (till  vänster)  och  en  öppen  (till  höger)  stickstruktur  
med  olika  värmeledande  förmåga  
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2.4.3  Masklängd  
I  masteruppsatsen  A  study  of  Knitting  Spacer-Fabrics  on  a  modern  
electronic  flat-bed  knitting  machine  skriven  av  Marie  Nilsson  (1998)  
undersöktes  hur  olika  masklängder  i  olika  bindningar  påverkar  en  
distansvaras  tjocklek.  För  att  skapa  bindningar  för  studien  användes  vissa  
tekniker  som  skapar  tjocklek  och  struktur.  Prover  togs  fram  stickade  på  halv  
delning  vilket  innebär  att  man  endast  stickar  på  varannan  nål  på  nålbädden  
som  gör  att  det  blir  mer  plats  mellan  maskorna  och  mer  garn  kan  få  plats  i  
varan.  Inläggsgarn,  flotteringar  och  hankar  undersöktes  även  i  
distansvarorna  för  att  skapa  tjocka  varor.  Inläggsgarnet  påverkade  
stabilitet,  elasticitet,  handkänsla  och  vikt.  Stabiliteten  hade  en  tendens  att  
öka  vid  användning  av  inläggsgarn.  Flotteringar  ökade  också  stabiliteten  
och  minskade  elasticiteten  i  varan.  Att  använda  hankar  minskade  varans  
längd  och  longitudinella  elasticitet  på  grund  av  att  maskraderna  flyttas  
närmre  varandra.  Det  finns  en  begränsning  i  hur  många  hankar  som  kan  
stickas  åt  gången  på  en  och  samma  nål.  Stickas  för  många  hankar  på  
samma  nål  blir  det  för  stor  kraft  då  garnet  ska  bilda  en  maska,  vilket  gör  att  
garnet  går  av  eller  att  nålarna  förstörs.  Resultatet  gällande  masklängd  och  
tjocklek  visar  inget  konsekvent  samband  utan  beror  helt  på  strukturen  enligt  
Nilsson  (1998).  Tre  distansvaror  med  olika  bindning  jämfördes,  där  
masklängden  varierades.  För  struktur  1  ökade  tjockleken  med  ökad  
masklängd.  Den  stickades  dels  på  alla  nålar,  dels  på  varannan.  På  var  
tredje  maskrad  stickar  både  nålbäddarna  samtidigt,  se  figur  4.  För  struktur  
2  var  resultatet  det  motsatta,  där  minskade  tjockleken  med  ökad  
masklängd.  Strukturen  stickades  med  överhängningar  var  fjärde  maskrad  
och  med  inläggsgarn  var  tredje  maskrad,  se  figur  5.  Struktur  3,  som  stickar  
hankar  på  var  6:e  nål  i  tre  maskrader,  (se  figur  6)  blev  tjockare  med  ökad  
masklängd  för  att,  sedan  minska  igen.  Garnet  som  användes  var  ett  bulkigt  
akrylgarn  Nm  30/2  och  varan  efterbehandlades  inte  (Nilsson  1998).      
  

     
  

  

2.4.4  Typ  av  fiber    
Effektiviteten  hos  ett  materials  förmåga  att  isolera  beror  inte  endast  på  den  
textila  strukturen  och  tjocklek  utan  även  på  fiberns  fysiska  egenskaper,  
såsom  tvärsnitt,  bulk  och  krimp  skriver  Song  (2009).  Ju  finare  en  fiber  är  
desto  större  volym  luft  kan  skapas  inom  den  begränsade  strukturen.  Då  

Figur  2.  Rapport  på  
stickad  distansvara  där  
garnet  dels  stickar  på  
varannan  nål  och  stickar  
med  båda  nålbäddarna  
var  3:e  maskrad  (Runefelt  
2018)  

  

Figur  3.  Rapport  på  
stickad  distansvara  med  
masköverhängningar  var  
fjärde  maskrad  och  
inläggsgarn  var  tredje  
maskrad  (Runefelt  2018)  

Figur  4.  Rapport  på  
stickad  distansvara  med  
hankar  på  var  6:e  nål  i  
tre  maskrader  efter  
varandra  (Runefelt  
2018)  
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sker  en  större  del  av  den  totala  värmeöverföringen  genom  konduktion  och  
konvektion  och  en  högre  värmeisolering  erhålls.  Även  krimp  skapar  
utrymme  i  garnet  och  därmed  i  textilen  som  effektivt  samlar  luft  och  ökar  
isoleringen.  Författaren  skriver  även  att  då  fibrer  ligger  parallellt  och  
vinkelrätt  mot  ytan  ökar  värmeisoleringen.  I  en  studie  (Kong  et  al.  2001  se  
Song,  s.  25)  hittar  författaren  att  fibrernas  konfiguration  och  porositet  starkt  
påverkar  värme-  och  fukttransport.  Stickade  material  har  ofta  större  
möjlighet  att  stänga  inne  luft  än  vävda  material  då  dessa  textilier  ofta  har  
mer  struktur.  Textilier  med  “lugg”  och  ruggade  strukturer  kan  öka  den  
värmeisolerande  förmågan  då  fibrerna  eller  garnet  ligger  mot  ytans  tvärsnitt  
och  skapar  utrymme  för  instängd  luft.  Spunna  eller  texturerade  garner  ökar  
också  denna  förmåga  till  skillnad  från  ett  tunt  filamentgarn  (Song  2009).    
  
Van  Amber  et  al.  (2014)  påstår  just  att  fibertyp  har  stor  påverkan  på  en  
textils  värmeisolerande  egenskaper.  De  mäter  hur  bland  annat  termiska  
egenskaper  skiljer  sig  beroende  på  fibertyp,  garn  med  olika  snodd  och  
tygets  bindning.  De  menar  att  val  av  fiber  kan  påverka  hur  tätt  fibrerna  kan  
packas  i  tyget  och  därmed  påverka  mängden  luft  som  kan  hållas  i  fibern,  
vilket  i  sin  tur  påverkar  den  värmeisolerande  förmåga.     

2.4.5  Densitet  och  vikt  
Vid  mätning  av  en  varas  volym  ges  inte  bara  värden  av  mängden  fiber  utan  
också  hur  mycket  luft  varan  innehåller  skriver  Morton  och  Hearle  (2008).  
Enligt  Song  (2009)  står  textilens  vikt  i  direkt  relation  till  hur  de  
värmeisolerande  egenskaperna  utformas.  Det  är  viktigt  att  balansera  
textilens  höga  värmeisolerande  förmåga  med  låg  vikt  för  att  uppnå  komfort  
och  funktion.  I  artikeln  skriven  av  Mao  och  Russell  (2007)  undersöks  hur  en  
distansvaras  isoleringsegenskaper  kan  påverkas  av  att  integrera  ett  ullnät  
av  non-woven  på  ena  sidan  av  varan.  Resultatet  visar  att  det  ökar  varans  
värmeisolerande  egenskaper  utan  att  öka  dess  densitet.  De  menar  att  det  
som  påverkar  en  textils  värmeledningsförmåga  är  de  enskilda  fibrernas  
värmeledningsförmåga  och  komposition  samt  förhållandet  fiber  och  luft  i  
varan.  De  hänvisar  också  till  tidigare  experiment  (Bankvall,  C.  1973  se  
Mao,  N.  2007,  s.916)  där  värmeledningsförmågan  snarare  tros  bero  på  
textiliernas  densitet.  Om  densiteten  ökar,  ökar  interaktionen  mellan  fibrer  
och  därmed  värmeöverföring  mellan  fibrerna  i  form  av  konduktion.  Holmér  
&  Hänel  (1986)  skriver  författarna  att  värmeledningsförmågan  hos  
textilfibrer  är  avsevärt  högre  än  värmeledningsförmågan  hos  luft.  Alltså  
vore  en  låg  densitet  gynnsamt  för  en  hög  värmeisolering  i  en  textil.  Bankvall  
(1973)  skriver  också  att  en  porös  struktur  med  låg  densitet  också  kan  ge  
höga  värden  på  värmeöverföring  men  då  via  strålning.  Densiteten  kan  
alltså  påverka  värmeisolering      
  

2.5  Material  och  deras  värmeledningsförmåga  
I  artikeln  ”The  study  of  knitted  fabric  thermal  insulation  using  thermography  
and  finite  volume  method”  (Puszkarz  &  Krucinska  2016)  undersöker  
författarna  stickade  textiliers  värmeisolerande  förmåga  i  olika  material.  För  
deras  prover  beror  värmeisoleringen  främst  på  råmaterialet  och  mindre  på  
tillverkningen  av  garnet.  Material  som  de  testar  är  bomull,  polyamid  (PA),  
bambu,  viskos  och  Polypropylen  (PP).  I  en  artikel  skriven  av  Shiavoni,  
Alessandro,  Bianchi  och  Asdrubali  (2016)  nämns  bland  annat  fårull  som  en  
vanligt  använd  fiber  för  isolering  i  byggnader.  Tabell  1  nedan  redovisar  
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olika  materials  värmeledningsförmåga  (λ)  för  att  ge  en  indikation  på  hur  
olika  material  skiljer  sig  åt.  Enheten  mäts  i  Watt  /  meter  Kelvin.  
  

Tabell  1.  Olika  materials  värmeledningsförmåga  och  densitet  

Material   Värmeledningsförmåga  (W/mK)   Densitet  (kg/m3)  

Fårull   0,038-0,054   10-25  

Mineralull4     0,037   -  

Glas     0,90   2,5  *  103  

Plexiglas   1,90   1,18  *  103  

Luft   0,026   1,29  

  
Ull  har  i  sig  en  naturlig  krimp  och  kan  skapa  mycket  volym  med  stilla  luft  
skriver  Song  (2009).  Beroende  på  var  ullen  kommer  ifrån  är  fibrerna  olika  
krusade.  Mängden  krusighet  bestämmer  sammanhållningen  av  fibrer  och  
hårigheten  av  det  slutgiltiga  garnet.  Ett  löst  spunnet  garn  ger  mer  bulk  och  
skapar  mer  luft  (Morton  och  Hearle  2008).  Vid  tvätt  ändras  ullens  
dimensioner  genom  mekanisk  bearbetning.  Filtning  beror  på  att  ullfiberns  
epidermisfjäll  fastnar  i  varandra  vid  kontakt  med  vätska  och  på  grund  av  
friktionen  mellan  fibrerna  som  sker  vid  tvätt.  Genom  att  också  utsätta  fibern  
för  höga  temperaturer  ändras  dess  dimensioner  och  fixeras  (Kettlewell,  De  
Boos  &  Jackson,  2015).  Antifilbehandling  minskar  risken  för  dessa  
dimensionsförändringar.  Behandling  med  Basolan  som  inte  har  några  
tillsatser  av  mjukmedel  eller  harts  ger  en  mild  antifiltbehandling.  
Behandlingen  bryter  ner  fjällen  och  gör  fibern  slätare  (Jiangsu  Lugang  
Science  2015).    
  
Ull  är  ett  biologiskt  nedbrytbart  material.  Det  består  av  keratin  som  vid  
exponering  av  vätska  i  längre  perioder  (i  jorden  eller  i  komposten)  sakta  
bryts  ned.  Svampar  i  jorden  förstör  först  ändarna  av  fibern  och  bakterier  
försvagar  sedan  fibern  med  hjälp  av  enzymer.  Ju  varmare  och  blötare  
förhållanden  desto  snabbare  sker  nedbrytning.  Andra  parametrar  som  
påverkar  hur  snabbt  ullen  bryts  ned  är  pH-värdet  i  jorden,  om  materialet  har  
några  tillsatser,  om  det  är  en  blandning  av  flera  ullsorter  och  om  det  är  fiber  
eller  tyg.  Tester  visar  att  med  ideala  förhållanden  i  jorden  bryts  ullprodukter  
ned  efter  6  månader  i  jorden.  (International  Wool  Textile  Organisation  
2018).  

2.6  Testmetoder  
Det  finns  en  mängd  olika  testmetoder  för  värmeisolering  av  textil.  Dessa  
metoder  följer  standarder  för  hur  proven  ska  konditioneras  innan  mätning.  
Enligt  SS-EN  ISO  139:2005-Textil-Standardatmosfärer  för  konditionering  
och  provning,  placeras  proven  i  ett  konditionerat  utrymme  i  minst  24  timmar  
innan  mätning.  Luftfuktigheten  ska  vara  65  %  ±  4%  och  lufttemperaturen  
ska  vara  20  °C  ±  2  °C  (Swedish  Standard  Institute).    
  

                                                   
4  Mineralull  är  samlingsnamn  för  mineralfiber  som  används  vid  isolering,  baserad  på  antingen  stenull  
eller  glasull.  
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ISO  11092  Textiles  –  Physiological  effects  -  Measurement  of  thermal  and  
water-vapour  resistance  under  steady-state  conditions  (sweating  guarded-
hotplate  test),  är  den  vanligaste  testmetoden  för  värmeisolering  enligt  
Swerea  IVF  och  den  metod  de  får  flest  uppdrag  på.  Det  är  även  den  
metoden  som  Houdini  använder  sig  av  och  hänvisar  till5.  Utöver  
värmeisolering  kan  metoden  också  mäta  vattenånggenomgångsmotstånd  
(Swedish  Standard  Institute).  Metoden  kallas  även  för  HUD-modellen  och  
mäter  värmeisolering  genom  att  placera  provet  på  en  varm  mätplatta,  se  
figur  7.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temperaturskillnaden  mellan  mätplattan  och  den  kringliggande  luften  
orsakar  ett  värmeflöde  från  plattan  till  luften  genom  provet  och  resistansen  i  
provet  kan  räknas  ut.  Mätplattan  är  en  20  x  20  cm  stor  metallplatta  som  har  
konstant  temperatur  på  35  °C.  En  mässingsplatta  (regleringsplatta),  som  
också  har  en  konstant  temperatur  på  35  °C,  omringar  metallplattan  och  
minimerar  risken  för  att  värme  sprids  från  mätplattan  och  minimerar  dess  
temperaturskillnader.  Flera  parametrar  ingår  i  ekvationen  vid  uträkningen  
av  värmeisolering,  se  ekvation  1.      
  
    

 
Ekvation  1.  Ekvation  för  mätning  av  värmemotstånd  enligt  ISO  11092:  2014  (Swedish  
Standard  Institute)  

R  =  provets  värmeresistans  (m2  K/W)  
A  =  Arean  på  provkroppen  
Tm  =  mätplattans  temperatur  (ska  vara  35  °C)  
Ta  =  lufttemperatur  innanför  skåpet  (ska  vara  20  °C)  
H  =  värmeeffekt  från  mätplattan  (W)  
△Hc  =  värmeflöde  mellan  mätplattan  och  regleringsplattan  (W)  
Rc  =  mätplattans  och  den  kringliggande  luftens  resistans  (m2  K/W)    
  
Rc  och  △Hc  mäts  ut  i  förväg.  Rc  är  hur  mycket  av  motståndet/resistansen  
som  påverkas  av  den  kringliggande  luften  samt  mätplattans  egna  resistans.    
△Hc  förklarar  hur  mycket  av  det  totala  värmeflödet  som  försummas  åt  
sidorna  mellan  mätplattan  och  regleringsplattan.          
                                                   
5  Samtal  med  Sibel  Okcabol,  Swerea  IVF  (2018-04-24)  och  samtal  med  Jesper  Danielsson,  designchef,  
Houdini  Sportswear  (2018-02-20) 

Figur  5.  Skiss  på  HUD-modellen.  (Runefelt  2018)  
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SS-ISO  5085-1  Bestämning  av  värmeisolation,  är  en  standardmetod  som  
kallas  för  TOG-modellen  (1  tog  =  0.1  m2  K/W).  Den  är  uppdelad  i  två  typer:  
tvåplattsmetoden  och  enkelplattsmetoden.  I  enkelplattmetoden,  som  främst  
används  för  textilier  som  kommer  vara  i  kontakt  med  luft  under  användning,  
placeras  den  textila  provbiten  på  en  varm  yta  och  lämnas  bar.  
Temperaturmätningar  sker  under  och  ovanför  provet  och  olika  resistanser  
räknas  ut,  bland  annat  resistansen  i  den  omgivande  luften.  I  
tvåplattsmetoden,  som  främst  används  för  textilier  som  inte  kommer  vara  i  
kontakt  med  luft  under  användning,  placeras  provet  också  på  en  varm  yta  
men  en  kall  platta  placeras  ovanpå.  En  “standardplatta”,  som  inte  avger  
någon  värme  är  placerad  mellan  värmekällan  och  provet  och  mäter  hur  
temperaturen  skiljer  sig  från  det  att  den  lämnar  den  varma  ytan  till  det  att  
den  når  provet.  Se  figur  8  för  tydligare  bild.  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
Tre  temperaturgivare  är  placerade  på  plattorna  (T1,  T2  och  T3)  som  känner  
av  de  varierande  temperaturförändringarna.  Först  när  samtliga  tre  har  
uppnått  en  stadig  temperatur  i  minst  30  minuter  så  är  testet  klart.  
Temperaturen  beror  på  provets  tjocklek  och  programmeras  in  innan  
mätningen  börjar.  ISO  5085-1  lämpar  sig  för  kläder  eller  möbeltextilier  och  
ger  mätvärden  på  runt  0,2  m2  K/W.  För  material  med  högre  
isoleringsvärden  lämpar  sig  testmetoden  ISO  5085-2  (Swedish  Standard  
Institute).  Standarden  tar  även  hänsyn  till  utrustningens  olika  delars  
värmemotstånd.  Motståndet  av  den  omgivande  luften,  motståndet  för  en  
standard-provbit  (som  har  ett  givet  värmemotstånd)  och  värmemotståndet  
mellan  den  varma  ytan  och  “standardplattan”.  Dessa  används  sedan  för  att  
räkna  ut  en  mer  precist  värmemotstånd/värmeisolering  för  provet.  
  
I  artikeln  av  Puszkarz  och  Krucinska  (2016)  kan  man  läsa  om  hur  de  med  
hjälp  av  en  icke-standardiserad  testmetod  går  tillväga  för  att  mäta  
värmeisolering  i  stickade  tvålagersvaror.  De  använder  sig  också  av  en  
varm  platta  som  provet  placeras  på,  men  låter  en  värmekamera  mäta  
temperaturen  på  ovansidan  av  provet.  Resultatet  av  temperaturskillnaderna  
visas  genom  en  graderad  kurva  räknat  från  ytan  på  plattan  till  ovansidan  av  
provet.  De  förutsätter  att  den  varma  plattan  har  en  konstant  temperatur  
under  hela  mätningen  (35  °C  ±  0.1  °C).  
  
För  att  mäta  tjockleken  på  textila  prover  kan  SS-EN  ISO  5084:1996  Textil-
Bestämning  av  tjocklek  hos  textilier  och  textila  produkter  användas.  Den  
mäter  tjocklek  som  “avståndet  mellan  referensplattan  som  provet  ligger  på,  
och  en  med  denna  parallell,  cirkulär  tryckplatta,  som  utövar  ett  föreskrivet  

Figur  6.  Skiss  över  TOG-modellen  (Runefelt  2018)  
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tryck  mot  provet”.  Mätningen  görs  på  fem  olika  ställen  på  ett  replikat  och  ett  
medelvärde  räknas  ut  (Swedish  Standard  Institute).    

3.  Förstudie  
En  förstudie  har  genomförts  för  att  kunna  testa,  utvärdera  och  avgränsa  
projektets  vidare  arbete.  Dessa  resultat  ligger  till  grund  för  huvudstudien.  
För  en  grundligare  genomgång  av  förstudien  hänvisas  till  Bilaga  1.  Där  
förklaras  framtagningen,  utförandet  och  resultaten  mer  utförligt  och  valen  
och  resultaten  diskuteras  närmare.    
  
Sex  olika  bindningar  stickades  fram  med  hjälp  av  handstickmaskin  eller  
elektronisk  stickmaskin.  Justeringar  av  delning,  masklängd  och  antal  garn  i  
trådföraren  gjordes  för  att  påverka  täthet  och  vikt.  Fokus  var  att  skapa  
luftiga  och  voluminösa  bindningar  med  låg  vikt.  Alla  prover  stansades  ut  
och  vägdes.  Två  egna  testmetoder  för  värmeisolering  togs  fram  med  
inspiration  både  från  tidigare  försök  att  testa  värmeisolering  samt  från  
standardiserade  metoder.  Den  ena  mäter  hur  snabbt  temperaturen  på  
vattnet  i  en  glasburk  sjunker  beroende  på  om  glasburken  är  inlindad  i  en  
stickad  textil  eller  ej,  samt  om  olika  strukturer  på  den  stickade  textilen  
påverkar  resultatet.  Den  andra  testmetoden  testar  en  stickad  varas  
möjlighet  att  isolera  värmen  från  en  varm  platta.  Provet  placeras  på  plattan  
och  temperaturskillnaden  räknas  ut  mellan  undre  och  övre  ytan  på  provet.  
Resultaten  från  de  olika  testmetoderna  gav  liknande  resultat  för  de  olika  
proven.  Men  då  resultaten  från  test  med  testmetoden  Värmeplattan  var  
tydligare  att  avläsa  så  beslutades  att  gå  vidare  med  denna.  Metoden  
ansågs  också  ha  mer  potential  att  kunna  utvecklas  utifrån  inspiration  från  
de  redan  standardiserade  metoderna.  Utifrån  de  sex  bindningar  som  
testades  på  båda  testmetoderna  så  bestämdes  det  att  gå  vidare  med  
strukturen  Distanstextil.  Distanstextil  i  ull  ansågs  som  ett  intressant  och  
spännande  område  att  undersöka  vidare.  Den  visade  också  på  en  hög  
temperaturskillnad  (13  °C)  och  låg  temperaturminskning  (0,31  °C/min)  samt  
relativt  låg  vikt,  (268,6  g/m2).  Bindningen  Frotté  gav  lite  bättre  resultat  i  
båda  testmetoderna  (16  °C  och  0,28  °C/min)  men  vägde  mer  (325,4  g/m2).    
  

4.  Material  och  metoder  
Nedan  redovisas  de  material  och  metoder  som  används  under  
huvudstudien.  Distanstextilen  som  valdes  ut  från  förstudien  utvecklas  i  två  
omgångar;;  framtagning  1  och  framtagning  2.  Samtliga  prover  vägs  och  
deras  tjocklek  mäts.  Alla  prover  testas  både  på  den  egna  testmetoden  
Värmplattan,  och  på  två  standardiserade  testmetoder,  ISO  11092:2014  och  
ISO  5085-1:2004  på  Swerea  IVF.  Sist  så  görs  en  jämförelse  mellan  de  
olika  mätresultaten  som  getts  från  de  tre  olika  testmetoderna.    

4.1  Framtagning  av  analysprover  i  väfttrikå  
Först  stickades  nio  prover  av  en  distanstextil  fram  där  distanstrådens  
placering  och  masklängd  varierades.  Sedan  under  framtagning  2  
utvecklades  distanstextilen  ytterligare.  Då  stickades  tre  prover  fram  med  
justeringar  endast  i  det  övre  och  undre  lagret  på  varan  för  att  undersöka  
möjligheten  till  ökad  struktur  och  tjocklek.  En  tabell  över  garnets  
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specifikationer  syns  nedan  i  tabell  2.  Detta  garn  användes  för  alla  
analysprover.  
  

Tabell  2.  Ullgarn  från  Biella  Yarn  från  Südwolle  

Garngrovlek   Nm  48/2  

Fibergrovlek   19,5  micron  

Färgning   Reaktiv  färg  

Behandling   Antifilt  med  Basolan  

  

4.1.1  Framtagning  av  distansprov  1  
Nio  varianter  av  en  distansvara  stickades  fram  på  maskin  Stoll  CMS  330  
TC  med  delning  E12,  multi  gauge  6.2,  som  stickar  med  nålkrokar  med  
delning  E10.  Samtliga  med  ett  garn  i  trådföraren.  Tre  varianter  där  
bindetråden  binder  vid  olika  maskrader  stickades:  2:2,  1:4  och  4:1,  se  figur  
9,  10  och  11  nedan.  De  ljusgråa  partierna  illustrerar  distanstråden.      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dessa  tre  varianter  stickades  sedan  med  tre  olika  masklängder  på  
distanstråden:  8,  11  och  14.  Namnen  på  proverna  förklarar  i  vilka  intervall  
som  distanstråden  stickas  och  med  vilken  masklängd.  “1”  har  intervall  2:2  
(två  maskrader  där  distanstråden  inte  stickar,  och  två  maskrader  där  den  
stickar).  “2”  har  intervall  1:4  och  “3”  har  intervall  4:1.  Bokstaven  i  slutet  på  

Figur  8.  Rapport  av  Prov  
3.  Binder  i  intervall  4:1:  
Distanstråden  binder  inte  
var  5:e  maskrad  

  

Figur  9  Rapport  av  Prov  
2.  Binder  intervall  1:4:  
Distanstråden  binder  var  
5:e  maskrad  

Figur  7.  .  Prov  1.  Binder  i  
intervall  2:2:  Distanstråden  
binder  i  intervall  om  två  
maskrader  efter  varandra    
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namnet  avser  masklängden:  “a”  motsvarar  masklängd  8  (2,85  mm),  “b”  
motsvarar  masklängd  11  (6,05  mm)  och  “c”  motsvarar  masklängd  14  (9,25  
mm).  På  de  maskrader  då  distanstråden  binder,  stickar  tråden  var  fjärde  
nål  för  alla  nio  analysprover.  Den  bakre  och  främre  nålbädden  stickade  
slätstickning  med  masklängd  12,  (7,11  mm).  Proverna  stickades  ut  på  200  
nålar.  De  ångas  därefter  med  strykjärn  under  1  minut  på  150  °C  för  att  
spänningar  i  garnet  ska  försvinna  och  för  att  inte  en  dimensionsförändring  
ska  ske  under  mätningarna  då  proven  utsätts  för  värm  i  de  olika  
testmetoderna.  I  tabell  3  ges  en  översikt  av  de  nio  proverna  som  togs  fram.    
  

Tabell  3.  Framtagna  distansprover  och  deras  inställningar,  framtagning  1  

Analysprov   Placering  av  
distanstråd  

Masklängd  på  
distanstråd  

Masklängd  på  
slätstickning  

1a   2:2   8   12  

1b   2:2   11   12  

1c   2:2   14   12  

2a   1:4   8   12  

2b   1:4   11   12  

2c   1:4   14   12  

3a   4:1   8   12  

3b   4:1   11   12  

3c   4:1   14   12  

  

4.1.2  Framtagning  av  distansprover  2  
Ytterligare  tre  prover  stickades  fram.  Dessa  har  getts  namn  för  att  lättare  
kunna  urskiljas  från  resterande  prov,  prov  Lilla  vågen,  prov  Stora  vågen  
och  prov  Rutan.  Smeknamnen  har  valts  utefter  hur  masklängden  varieras  i  
strukturerna,  vilket  förklaras  nedan.    
  
  Distanstråden  binder  på  samma  sätt  som  i      Prov  3c,  se  ovan  i  tabell  3.  
Justeringar  som  gjordes  här  gjordes  endast  i  det  övre  och  undre  lagret  på  
varan.  Slätstickningen  stickas  nu  med  varierande  masklängd.  Då  drar  
maskorna  med  olika  hög  kraft  och  skapar  mer  höjd  och  volym.  Prov  Lilla  
vågen  stickar  fem  maskrader  med  masklängd  10  och  fem  maskrader  med  
masklängd  12,  se  figur  12.  Stora  vågen  stickar  fem  maskrader  med  
masklängd  10  och  tio  maskrader  med  masklängd  12,  se  figur  13.  Båda  
dessa  prover  skapar  ett  vågmönster  i  sin  struktur  längs  med  maskraderna,  
där  av  namnen.  Prov  Rutan  varierar  masklängd  mellan  rutor  i  ett  
rutmönster  där  varje  ruta  består  av  fem  maskor  i  höjdled  gånger  fem  
maskor  i  sidled  (på  både  främre  och  bakre  nålbädd).  En  ruta  stickar  med  
masklängd  10  följt  av  en  ruta  som  stickar  med  masklängd  12,  se  figur  14.  
De  mörka  partierna  stickar  med  masklängd  10  och  de  ljusa  partierna  stickar  
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med  masklängd  12.  De  ljusgråa  raderna  illustrerar  fortfarande  
distanstråden.        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
För  en  översikt  av  proverna  se  tabell  4  nedan.  Dessa  prover  stickades  ut  
på  304  nålar.  De  ångas  därefter  med  strykjärn  under  1  minut  med  150  °C  

  
  

Tabell  4.  Framtagna  distansprover  och  deras  inställningar,  framtagning  2  

Analysprov   Placering  av  
distanstråd  

Masklängd  på  
distanstråd  

Masklängd  på  slätstick  

Lilla  vågen   4:1   14   10  och  12  

Stora  vågen   4:1   14   10  och  12  

Rutan   4:1   14   10  och  12  

Figur  12.  Prov  
Lilla  vågen.  
Masklängden  
varierar  mellan  
10  och  12  i  
masklängd  i  
partier  om  fem  
maskrader    

Figur  10.  Prov  Rutan.  Masklängden  varierar  
mellan  10  och  12  i  partier  om  fem  gånger  fem  
maskor  

Figur  11.  Prov  
Stora  vågen.  
Masklängden  
varierar  mellan  10  
och  12  i  partier  om  
fem  och  tio  mask-
rader            
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4.2  Test  med  egen  testmetod  
Då  standardiserade  testmetoder  för  värmeisolering  ej  varit  tillgängliga  i  ett  
tidigt  skede  i  projektet  togs  två  testmetoder  fram  under  förstudien  (se  
Bilaga  1),  där  ena  av  dessa  utvecklades  vidare.  Den  är  framtagen  med  
inspiration  från  den  standardiserade  metoden  ISO  5085-1:2014.  Där  
placeras  cirkulära  provkroppar  (33  cm  i  diameter)  på  en  varm  cirkulär  
platta.  Plattan  har  tre  termometrar  som  loggar  temperaturen  både  ovan  och  
under  provet.  Mätningen  är  klar  då  dessa  termometrar  har  stabiliserats  i  
minst  30  minuter.  Metoden  ger  ett  direkt  värde  i  värmeisolering  (m2  K/W)  
samt  graderna  för  de  olika  termometrarna.  I  den  egna  metoden  används  
också  en  varm  platta,  en  magnetisk  omrörare.  Efter  att  värmeplattan  
uppnått  en  konstant  temperatur  i  minst  5  minuter  placeras  en  kvadratisk  
provkropp  (19x19  cm)  på  plattan.  Två  termometrar  används  för  att  mäta  
temperaturen  under  provet  på  plattan  och  ovanför  provet,  sedan  räknas  
temperaturskillnaden  ut,  se  figur  15.  Metoden  ger  inte  ett  direkt  värde  för  
värmeisolering  utan  ger  bara  graderna  för  de  olika  termometrarna.  Till  
skillnad  från  i  förstudien  genomfördes  nu  två  test  med  mer  noggrannhet  
och  stor  vikt  på  reproducerbarhet.  I  första  testet  testas  de  nio  proverna  från  
framtagning  1,  där  distanstrådens  masklängd  och  placering  har  varierats.  I  
andra  testet  testas  de  tre  prover  som  togs  fram  under  framtagning  2  där  
masklängd  i  det  övre  och  undre  lagret  varierats.  Ett  tygprov  från  Houdini  
testas  även  för  att  se  hur  de  egna  framtagna  proverna  skiljer  sig  från  ett  
som  de  själva  tagit  fram.  Det  är  stickat  på  enbädds  rundstickmaskin  med  
ett  rutmönster  i  plysch,  se  figur  16.  Samtliga  prover  konditioneras  i  en  
standardiserad  miljö  (20  °C  ±  2  °C  och  65  %  ±  4  %)  under  24  timmar  innan  
testet  utförs.    
  
Material:    

-   Magnetisk  omrörare  IKA  C-MAG  HS  7  
-   2  temperaturgivare  “EL-USB-TP-LCD,  Thermistor  Probe  Data  

Logger”  se  figur  17.  
-   Provkroppar,  utklippta  till  19  x  19  cm  

  
Förberedelser:  

-   Proverna  klipps  ut  till  19  x  19  cm  stora  bitar  
-   Termometrarna  installerades  med  mätning  var  5:e  sekund  
-   Proverna  förvaras  i  standardiserad  miljö  i  minst  24  timmar  
-   Mitten  av  värmeplattan  markeras  ut  med  mittpunkten  av  en  cirkel  

som  är  3  cm  i  diameter  
-   Mitten  av  provet  markeras  ut  med  mittpunkten  av  en  cirkel  som  är  3  

cm  i  diameter  
  
Metod:  

-   Värmeplattan  sätts  på  så  displayen  visar  35  °C  
-   Den  ena  termometern  placeras  inom  cirkeln  i  värmeplattans  mitt    
-   Notera  temperaturen  på  termometern  då  ingen  temperaturskillnad  

märks  av  under  fem  minuter    
-   Låt  termometern  ligga  kvar  på  plattan  
-   Det  utstansade  provet  placeras  centrerat  på  plattan  så  hela  

värmeplattan  täcks  
-   Den  andra  termometern  placeras  inom  cirkeln  i  provets  mitt.  
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-   Mätningen  stoppas  då  inga  temperaturskillnader  märks  av  under  
fem  minuter  

-   Loggarna  kopplas  till  datorn  för  överföring  av  data  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.3  Vikt  och  tjocklek  
Samtliga  prover  vägs  för  att  se  om  de  klarar  viktbegränsningen  och  
provernas  tjocklek  mäts  för  att  se  hur  den  eventuellt  skiljer  sig  mellan  
proven. 

4.3.1  Vikt  
Proverna  stansades  ut  med  en  maskin  av  märket  Karl  Schröder  KG,  
Materialprüfmaschinen,  D-6940  Weinheim/Bergstr  (  se  figur  18)  till  1  dm2  
stora  bitar.  Proverna  vägdes  sedan  med  hjälp  av  en  en  våg  av  märket  
Kern,  typ:  ABJ  220-4M  (se  figur  19).  Vågens  “vägg”  öppnades  för  att  
placera  provet  på  mätplattan,  väggen  stängdes  därefter.  Efter  15  ±5  
sekunder  lästes  mätvärdet  av.  Även  provet  från  Houdini  vägdes.    
  
Material:  

-   Stans  1  dm2,  Karl  Schröder  KG,  Materialprüfmaschinen,  D-6940  
Weinheim/Bergstr  

-   Våg,  Kern,  Typ:  ABJ  220-4M    
-   Provkroppar,  cirkulära  1  dm2  
-   Prov  från  Houdini  

4.3.2  Tjocklek  
Tjockleken  mättes  med  hjälp  av  en  tjockleksmätare,  se  figur  20.  Tjockleken  
mäts  som  avståndet  mellan  plattan  som  provet  ligger  på  och  en  övre  platta  
som  verkar  med  ett  tryck  av  1,0  kPa  på  provet.  Den  övre  plattan  höjs  med  
hjälp  av  en  “tryckpump”,  provet  placeras  på  den  undre  plattan,  den  övre  
plattan  sänks  sedan  långsamt  för  att  sedan  verka  med  tryck.  Efter  30  ±5  
sekunder  avlästes  tjockleken.  Mätningen  upprepades  på  fem  olika  platser  
på  provet  där  ett  medelvärde  sedan  räknades  ut,  enligt  standard  ISO  
5084:1996.  Även  provet  från  Houdini  mättes.    
  
Material:  

-   Tjockleksmätare:  Elastocon  (Mitutoyo)  typ:  EV  06A  

Figur  14.  Mätning  av  
värmeisolering  med  egen  
testmetod    

Figur  15.  Tyg  från  Houdini.  
Rutmönstrad  plysch-vara  som  
stickats  på  enbädds  
rundstickmaskin  

  

Figur  13.  Termometer  som  
använts  vid  mätning  av  
värmeisolering.  ”EL-USB-TP-
LCD,  Thermistor  Probe  Data  
Logger”  
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-   Provkroppar,  kvadratiska  25  x  25  cm  
-   Prov  från  Houdini  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.4  Test  med  standardiserad  testmetod  
En  del  av  de  framtagna  proverna  testades  på  Swerea  IVF  för  att  kunna  dra  
slutsatser  kring  de  olika  resultaten.  På  grund  av  tidsbrist  och  på  grund  av  
tekniska  problem  med  båda  testmetoderna  testades  inte  alla  prover.  Vilka  
prover  som  testas,  vilka  förberedelser  som  gjordes  samt  hur  mätningen  
gick  till  redovisas  nedan  för  båda  metoderna.    

4.4.1  SS-ISO  5085-1:2004  -  TOG-modellen  
Vid  test  med  TOG-modellen  testades  tre  replikat  för  varje  prov.  De  prover  
som  testades  här  är  1a,  3a,  Lilla  vågen  och  Stora  vågen.  I  förhoppning  om  
att  kunna  utvärdera  hur  distanstrådens  placering  påverkar  värmeisolering  
testades  1a  och  3a  där  masklängden  hos  distanstråden  alltså  inte  varierats.  
För  att  sedan  kunna  undersöka  hur  variation  av  masklängd  i  det  övre  och  
undre  lagret  påverkar  värmeisolering  testades  även  Lilla  vågen  och  Stora  
vågen.  Då  kunde  de  dels  jämföras  sinsemellan  och  en  jämförelse  kan  dras  
mellan  dessa  två  prover  och  1a  och  3a.    
  
Förberedelser:  

-   Varje  prov  klipptes  ut  till  3  stycken  cirkulära  provkroppar  med  33  cm  
i  diameter  

-   Provkropparna  konditionerades  enligt  ISO  139  i  minst  24  timmar  
-   Provkropparnas  tjocklek  mättes  på  Swerea  IVF  enligt  ISO  5084  

med  utövat  tryck  på  0,98  kilo  pascal  (kPa).  
-   Effekten  (mätt  i  Volt,  V)  i  förhållande  till  tjockleken  på  provet  förs  in  i  

datorn  
    
Metod:  

-   Provkroppen  placeras  på  mätplattan  
-   En  frigolitplatta  placeras,  utan  tryck,  på  provkroppen,  se  figur  21  och  

22  

Figur  18.  Våg  Kern,  Typ:  ABJ  
220-4M      

Figur  16.  Tjockleksmätare  
Elastocon  (Mitutoyo)  typ:  EV  
06A    

Figur  17.  Stans  Karl  Schröder  
KG,  Materialprüfmaschinen,  
D-6940  Weinheim/Bergstr    
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-   Efter  att  värdena  varit  stabila  i  minst  30  minuter  (mätplattan  ska  ha  
en  temperatur  på  34  °C)  kopieras  den  sista  halvtimmen  av  värdena  
och  förs  in  i  en  tabell  

-   Tjockleken  förs  in  i  tabellen  och  värden  på  värmeisolering  räknas  
automatiskt  ut  

-   Återupprepa  för  nästa  provkropp  
-   Räkna  ut  ett  standardvärde  för  varje  prov  utefter  värdena  från  varje  

provkropp  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

4.4.2  SS-EN  ISO  11092:2014  –  Hudmodellen  
Vid  mätning  med  Hudmodellen  testas  vanligtvis  också  tre  replikat  per  prov.    
På  grund  av  tekniska  problem  med  maskinen  och  tidsbrist  togs  beslutet  att  
endast  testa  två  replikat  per  prov.  De  prover  som  testades  här  var  1a,  2a  
och  3a  för  att  precis  som  för  TOG-modellen  kunna  se  om  
distanstrådensplacering  påverkar  den  värmeisolerande  förmågan.  Dessa  
prover  valdes  också  ut  för  att  kunna  jämföra  de  olika  metoderna.  
  
Förberedelser:  

-   Varje  prov  klipptes  ut  till  3  stycken  kvadratiska  25  x  25  cm  stora  
provkroppar  

-   Provkropparna  konditionerades  enligt  ISO  139  i  minst  24  timmar  
  
Metod:  

-   Provkroppen  tejpas  fast  på  mätplattan  för  att  undvika  att  luft  tränger  
mellan  mätplattan  och  provet.  3  av  4  sidor  tejpas  fast  utan  att  töja  
på  provet,  se  figur  23  

-   Mätningen  startas  och  när  stabila  värden  på  luftfuktighet  (ska  vara  
65%)  och  temperatur  (ska  vara  20  °C)  noteras  i  minst  10  minuter  
avslutas  mätningen    

-   Återupprepa  för  nästa  provkropp  
-   Räkna  ut  ett  standardvärde  för  varje  prov  utefter  värdena  från  varje  

provkropp  
  
  
  

Figur  20.  Närbild  på  stickat  
prov  placerat  mellan  plattorna  
med  TOG-modellen    

Figur  19.  Stickat  prov  placerat  
mellan  plattorna  med  TOG-
modellen,  bild  från  ovan      
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4.5  Jämförelse  av  analysprovers  värmeisolerande  
förmåga  
Utifrån  tester  med  den  egna  testmetoden  Värmeplatta  görs  en  utvärdering  
av  hur  temperaturskillnaden  påverkas  av  distanstrådens  masklängd  och  
placering.  Detta  görs  med  prov  1a-c,  prov  2a-c  och  prov  3a-c  där  justering  
av  endast  distanstråden  har  gjorts.  För  att  se  hur  prov  Lilla  vågen,  Stora  
vågen  och  Rutan  skiljer  sig  från  de  andra  proven,  beroende  på  
temperaturskillnad,  görs  en  sammanfattning  över  alla  framtagna  prover.      
  
En  analys  mellan  den  egna  testmetoden  och  de  två  standardiserade  
testmetoderna  för  värmeisolering  (ISO  11092:2014  och  ISO  5085-1:2004)  
har  gjorts  för  att  se  om  och  hur  resultaten  skiljer  sig  från  varandra.  Detta  
görs  för  att  kunna  lyfta  eventuella  argument  om  varför  den  egna  
testmetoden  kan  vara  ett  mer  tillgängligt  alternativ  vid  mätning  av  
värmeisolering  i  textila  material.  Detta  görs  för  de  prover  som  har  testats  på  
de  olika  metoderna.  
  

5.  Resultat  
Nedan  syns  resultaten  från  mätning  med  den  egna  testmetoden  samt  för  
de  två  standardiserade  testmetoderna.  Resultaten  för  den  egna  
testmetoden  redovisas  i  två  testomgångar  då  mätningen  utfördes  under  två  
olika  tillfällen.  Även  vikt  och  tjockleksmätningen  redovisas  i  tabeller.  För  att  
på  ett  översiktligt  sätt  kunna  jämföra  resultaten  från  de  tre  testmetoderna  
och  även  se  hur  justeringar  av  masklängd  och  distanstrådens  placering  
påverkat  vikt  och  tjocklek  redovisas  sist  flera  diagram  som  visar  detta.      

5.1  Framtagning  av  distansvaror  
Resultaten  av  de  framtagna  distansvarorna  redovisas  i  två  omgångar.  
Första  de  nio  analysproverna  som  togs  fram  i  framtagning  1  sedan  de  tre  
analysproverna  som  togs  fram  i  framtagning  2.    

Figur  21.  Bild  på  det  stickade  
provets  placering  vid  test  med  
Hudmodellen    
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5.1.1  Framtagning  1  
Framtagning  av  prover  med  masklängd  14,  (1c,  2c  och  3c)  skapade  en  
kännbar  bubblig  effekt  då  distanstråden  drar  i  maskorna  som  bildas  på  
främre  och  bakre  nålbädd  med  masklängd  12.  Ett  av  proverna  fick  
felprogrammared  masklängd,  detta  prov  kallas  för  “fel”.  Masklängden  på  
distanstråden  är  8,  men  masklängden  på  slätstickningen  varierades  av  
misstag  mellan  11  och  12.  Detta  gav  provet  en  mer  vågig  struktur  vilket  var  
väldigt  intressant  då  det  också  gav  provet  mer  höjd  än  de  andra  nio  
proverna.  Figur  24  visar  hur  tvärsnittet  ser  ut  för  de  nio  proverna.  Figur  25  
visar  hur  ytlagret  ser  ut.  Den  visuella  skillnaden  mellan  proven  varierade  
inte  mycket  så  dessa  figurer  representerar  samtliga  framtagna  
analysprover,  med  undantag  för  prov  ”fel”.      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

5.1.2  Framtagning  2  
Provet  Rutan  skapade  dålig  volym  och  såg  platt  ut,  se  figur  26.  Därför  
bestämdes  att  endast  ta  ut  en  mindre  bit  av  denna  och  endast  testa  på  den  
egna  testmetoden.  Lilla  vågen  och  2c  gav  dock  mycket  bättre  volym,  se  
figur  27  och  28.  Variationen  av  masklängd  10  och  12  skapade  ett  tydligt  
vägmönster  för  båda  proven.  För  Stora  vågen  var  mönstret  mer  buckligt  än  
för  Lilla  vågen.    

Figur  22.  Närbild  på  tvärsnitt  av  
stickat  distansprov  framtaget  på  
flatstickmaskin    

Figur  23.  Närbild  på  
distansprov  2a  framtaget  på  
flatstickmaskin    

Figur  25.  Närbild  på  prov  
Rutan  

Figur  24.  Närbild  på  
prov  Stora  vågen  

Figur  26.  Närbild  på  prov  
Lilla  vågen  
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5.2  Test  med  egen  testmetod    
Mätningarna  med  den  egna  tesmetoden  redovisas  i  två  omgångar,  test  1  
och  test  2.  I  första  omgången  testas  de  nio  analysproverna  från  
framtagning  1  samt  prov  ”fel”  då  det  var  intressant  att  se  hur  detta  prov  
mätte  sig  med  de  övriga  nio.  I  andra  omgången  testas  de  prover  som  
stickades  fram  i  framtagning  2.  Här  testas  även  ett  prov  från  Houdini  för  att  
se  hur  och  om  de  egna  proverna  skiljer  sig  från  ett  textilt  prov  som  de  
använder  idag.    

5.2.1  Test  1  
Temperaturskillnaderna  mellan  proverna  varierar  mellan  12  och  15,5  °C.  
Det  är  inga  större  skillnader  om  man  jämför  med  förstudiens  resultat  (8  och  
16  °C).  Dock  syns  tydligt  att  prov  3a-c  visar  bättre  isolerande  egenskaper.  
Ingen  skillnad  syns  mellan  de  tre  varianterna  av  prov  3  vilket  betyder  att  
variationer  på  masklängd  inte  visar  en  märkbar  påverkan.  Prov  “fel”  visar  
på  liknande  isolerande  egenskaper  som  3a-c.  Resultat  från  test  1  syns  i  
tabell  5.    
  

Tabell  5.  Resultat  från  test  1  av  värmeisolering  med  egen  testmetod  

Analysprov   Temp.  på  
platta  innan  
prov(°C)  

Temp.  mellan  
prov  och  
platta  (°C)  

Temp.  ovanför  
prov  (°C)  

Temperatur-  
skillnad  (°C)    

1a   51.0   54.0   42.0   12.0  

1b   52.5   55.5   42.5   13.0  

1c   55.0   56.0   42.5   13.5  

2a   49.0   55.0   42.0   13.0  

2b   52.0   55.0   42.0   13.0  

2c   53.5   55.5   43.0   12.5  

3a   52.5   55.0   41.5   13.5  

3b   52.5   55.5   40.0   15.5  

3c   52.0   55.0   39.5   15.5  

fel   52.0   55.0   39.5   15.5  

  
  
Nedan  syns  två  figurer  som  visar  data  som  samlas  från  loggningen.  Dessa  
visar  temperaturförändringarna  för  termometrarna  ovanför  (figur  29)  och  
under  (figur  30)  Prov  3c.    
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5.2.2  Test  2  
Temperaturskillnaderna  mellan  proven  varierar  här  mellan  22  och  13  °C,  
vilket  är  en  större  variation  än  tidigare  test.  Prov  Stora  vågen och  Rutan  
visar  på  stor  temperaturskillnad  mellan  under-  och  ovansidan  av  tyget  (22  
°C).  Stora  vågen fick  inte  lika  bra  resultat  trots  liknande  bindning  som  prov  
Lilla  vågen.  Provet  från  Houdini  fick  sämst  resultat  i  värmeisolerande  
förmåga  med  13  °C  i  temperaturskillnad.  Resultat  från  test  2  syns  i  tabell  6. 

  
  

   

Figur  27.  Mätningar  från  test  med  egen  testmetod  av  prov  3c.  
Temperaturen  är  mätt  ovanför  provet  och  visar  hur  temperaturen  varierar  
efter  tid  

Figur  28.  Mätningar  från  test  med  egen  testmetod  av  prov  3c.  
Temperaturen  är  mätt  mellan  provet  och  den  varma  plattan  och  visar  
hur  temperaturen  varierar  efter  tid  
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Tabell  6.  Resultat  från  test  2  av  värmeisolering  med  egen  testmetod  

Prov   Temp.  på  
platta  innan  
prov(°C)  

Temp.  mellan  
prov  och  
platta  (°C)  

Temp.  ovanför  
prov  (°C)  

Temperatur-  
skillnad  (°C)    

Lilla  vågen     56,5   60   38   22  

Stora  vågen     56   57   42   15    

Rutan     55   60   38   22  

Prov  från  
Houdini    

57   58,5   45,5   13  

  
  
Nedan  syns  två  figurer  som  visar  data  som  samlas  från  loggningen.  Dessa  
visar  temperaturförändringarna  för  termometrarna  under  (figur  31)  och  
ovanför  (figur  32)  Stora  vågen.    
  
  
     

Figur  30.  Mätningar  från  test  med  egen  testmetod  av  Prov  Stora  vågen.  
Temperaturen  är  mätt  ovanför  provet.  Visar  hur  temperaturen  varierar  efter  tid  

Figur  29.  Mätningar  från  test  med  egen  testmetod  av  Prov  Stora  vågen.  
Temperaturen  är  mätt  mellan  provet  och  den  varma  plattan.  Visar  hur  
temperaturen  varierar  efter  tid  
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5.3  Vikt  och  tjocklek  
Vikten  och  tjockleken  redovisas  i  två  tabeller  nedan.  Ett  stapeldigram  visas  
även  (se  figur  31)  för  att  på  ett  överskådligt  sätt  lätt  kunna  jämföra  de  olika  
provernas  vikt  då  detta  är  en  stor  del  av  denna  studie.        

5.3.1  Vikt  
  
I  tabell  7  syns  resultaten  från  vägningen.  Inga  större  skillnader  syns  mellan  
prov  1,  2,  3  och  “fel”,  förutom  att  prov  3c  (med  masklängd  14)  är  ganska  
mycket  tyngre  än  resterande  prover.  Om  prov  1,  prov  2  och  prov  3  jämförs  
är  det  tydligt  att  desto  oftare  distanstråden  binder,  desto  högre  blir  vikten.  I  
de  flest  fall  gäller  att  ökad  masklängd  på  distanstråden  ger  ökad  vikt  
(undantag  prov  1c  som  väger  mindre  än  1b).  prov  Lilla  vågen väger  lite  mer  
än  Stora  vågen  och  Rutan.  Alla  provers  vikt  illustreras  även  i  rangordning  i  
figur  31.    

  
  

Tabell  7.  Visar  viktresultat  från  samtliga  framtagna  distansvaror,  värdet  anges  i  g/m2  

Masklängd  
distanstråd  

prov  1  
(a-c)  

prov  2  
(a-c)    

prov  3  
(a-c)  

prov  
“Fel”  
  

prov  Lilla  
vågen    

prov  Stora  
vågen    

prov  
Rutan      

prov  
Houdini    

8  (a)   248,43   238,84   249,52   270,1
5  

-   -   -   -  

11  (b)   255,42   244,55   259,30   -   -   -   -   -  

14  (c)   253,18   248,62   290,09   -   365,22   359,69   348,26     

-   -   -   -   -   -   -   -   264,71  

  

  

  

  

  

  

  
   

Figur  31.  Stapeldiagram  där  alla  provers  vikt  är  
rangordnad.  Vågen  1  är  detsamma  som  Lilla  vågen  och  
Vågen  2  är  detsamma  som  Stora  vågen    
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5.3.2  Tjocklek  
I  tabell  8  syns  resultaten  från  tjockleksmätningen.  Det  går  att  se  ett  
samband  mellan  distanstrådens  masklängd  och  tjockleken  på  textilen  för  
prov  1  och  prov  3.  Dock  visar  prov  2  att  masklängd  8  och  11  ger  högre  
värde  än  masklängd  14.  Ett  ytterligare  samband  syns  mellan  tjocklek  och  
hur  ofta  distanstråden  binder  samman  lagren.  Prov  3  är  tjockare  än  prov  1  
och  prov  2.  De  prover  som  är  tjockast  är  Lilla  vågen,  följt  av  Stora  vågen  
och  därefter  Rutan.   
  
  

Tabell  8.  Resultat  av  tjockleksmätning,  ett  medelvärde  anges  i  mm  

Masklängd  
distanstråd  

prov  1  
(a-c)  

prov  2  
(a-c)  

prov  3  
(a-c)  

prov  
“Fel”    

prov  
Lilla  
vågen  

prov  
Stora  
vågen  

prov  
Rutan    

prov  
Houdini  

8  (a)   1,88   1,84   1,97   1,81   -   -   -   -  

11  (b)   1,88   1,84   1,98   -   -   -   -   -  

14  (c)   1,94   1,81   2,19   -   3,04   2,70   2,39   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   1,78  

  

5.4  Test  med  standardiserad  testmetod  
Resultaten  från  de  två  standardiserade  tesmetoderna  redovisas  var  för  sig  
nedan.  För  TOG-modellen  ges  både  värdet  för  värmeisolering  (m2  K/W)  och  
temperaturskillnaden  (°C)  mellan  provets  båda  ytor.  För  Hudmodellen  visas  
endast  värdet  för  värmeisoleringen  (m2  K/W).          
 

5.4.1  SS-ISO  5085-1:2004  -  TOG-modellen  
I  tabell  9  så  syns  resultaten  för  provernas  värmeisolerande  förmåga.  Prov  
3a  visade  på  högre  värden  än  prov  1a  vid  två  av  tre  mätningar.  Prov  Lilla  
vågen  och  Stora  vågen  får  båda  högre  värden  vid  varje  mätning  och  
därmed  ett  högre  medelvärde.  För  TOG-modellen  ges  även  ett  värde  på  
temperaturen  för  de  tre  termometrarna  som  används  (T1,  T2  och  T3).  I  
tabell  10  redovisas  temperaturskillnaden  mellan  T3  (ovanför  provet)  och  T2  
(under  provet).  I  teoriavsnittet  kap  2.6,  visas  en  tydlig  bild  på  modellen.   
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Tabell  9.  Resultat  från  mätning  med  TOG-modellen,  värdet  för  värmeisolering  anges  i  
m²K/W  

   prov  1a   prov  3a   prov  Lilla  
vågen    

prov  Stora  
vågen    

Provkropp  1   0,106   0,096   0,132   0,168  

Provkropp  2   0,090   0,107   0,099   -  

Provkropp  3   0,090   0,113   0,153   0,099  

Medelvärde   0,095   0,105   0,128   0,134  

  
  

Tabell  10.  Temperaturskillnaden  mellan  T3  och  T2  för  mätning  med  TOG-modellen,  ges  i  °C  

   prov  1a   prov  3a   prov  Lilla  
vågen  

prov  Stora  
vågen    

Medelvärde   2,6   2,78   2,97   3,11  

  
  

5.4.2  SS-EN  ISO  11092:2014  –  Hudmodellen  
Skillnaderna  i  värmeisolering  mellan  de  olika  proven  är  små.  I  tabell  11  
syns  resultat  från  mätning  med  Hudmodellen.  Både  mätningarna  på  prov  
3a  visar  högst  värmeisolering  och  prov  2a  visar  lägst  i  båda  mätningarna.    
  

Tabell  11.  Resultat  från  Hudmodellen  ISO  11092,  värden  för  värmeisolering  ges  i  m²K/W  

   prov  1a   prov  2a   prov  3a  

Provkropp  1   0,0918   0,0912   0,1428  

Provkropp  2   0,0950   0,0945   0,1010  

Medelvärde   0,0934   0,0929   0,1219  

  

5.5  Jämförelse  av  analysprovers  värmeisolerande  
förmåga  
I  detta  kapitel  jämförs  resultaten  av  analysprovernas  värmeisolerande  
förmåga.  Prover  testade  på  både  den  egna  testmetoden  Värmeplattan  och  
prover  testade  på  de  standardiserade  testmetoderna  jämförs  och  
rangordnas.    

5.5.1  Jämförelse  av  resultat  från  den  egna  testmetoden    
De  två  linjedigrammen  nedan,  figur  32  och  33,  visar  samma  resultat  från  
samma  mätning  men  de  redovisas  i  två  olika  diagram  med  olika  parametrar  
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längs  med  x-axeln  för  att  lättare  kunna  urskilja  vad  som  påverkar  
temperaturskillnaden;;  masklängd  eller  hur  ofta  distanstråden  binder.  
  
I  linjediagrammet  till  vänster  syns  hur  distanstrådens  masklängd  påverkar  
temperaturskillnaden.  Prov  3  får  högst  temperaturskillnad  för  alla  olika  
masklängder.  Prov  2  får  en  minskad  temperaturskillnad  med  ökad  
masklängd.  I  linjediagrammet  till  höger  syns  hur  distanstrådens  placering  
påverkar  temperaturskillnaden.  Längs  med  x-axeln  syns  i  %  hur  mycket  
distantråden  binder  samman  lagren  i  en  binderapport.  Då  distanstråden  
binder  80%  av  maskraderna  kan  man  se  att  temperaturskillnaden  ökar  för  
alla  prover.  För  prover  med  masklängd  8  är  temperaturskillnaden  lägre  för  
provet  då  distanstråden  binder  50%  i  jämförelse  med  när  distanstråden  
binder  20%  och  provet  då  distanstråden  binder  80%  har  högst  
temperaturskillnad.    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

Figur  32.  Linjediagram  som  visar  hur  masklängden  
påverkar  temperaturskillnaden  för  prov  1,  2  och  3.  Baserat  
på  test  med  egen  testmetod 

Figur  33.  Linjediagram  som  visar  hur  ofta  distanstråden  binder  
samman  textilien  och  hur  det  påverkar  temperaturskillnaden  för  
prover  med  masklängd  8,  11  och  14.  Baserat  på  test  med  egen  
testmetod 



29  
  

I  stapeldiagrammet  nedan,  figur  34,  jämförs  alla  provers  temperaturskillnad.  
Här  syns  att  prov  Rutan  och  Lilla  vågen  får  överlägset  bäst  resultat.  Stora  
vågen med  linkande  bindning  som  prov  Lilla  vågen  får  inte  en  lika  stor  
temperaturskillnad.  Provet  från  Houdini  hamnar  bland  de  prover  som  fått  
lägst  resultat.      
  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5.2  Jämförelse  mellan  Hud-  och  TOG-modellen  
De  prover  som  kan  jämföras  mellan  Hud-  och  TOG-modellen  är  prov  1a  
och  3a.  De  punkter  som  visas  i  linjediagrammen  nedan,  figur  35  och  36,  
representerar  ett  prov.  Punkterna  till  höger  (för  både  röd  och  blå  linje  i  båda  
diagrammen)  representerar  prov  3a.  Diagrammen  visar  att  3a  är  tjockare  
och  väger  mer.  Dessutom  får  provet  en  högre  värmeisoleringsförmåga  än  
prov  1a.  Detta  gäller  för  båda  testmetoderna.        
  
  
  

Figur  34.  Stapeldiagram  som  visar  resultat  för  alla  provers  
temperaturskillnad.  Baserat  på  test  med  egen  testmetod.  Vågen  1  är  
detsamma  som  Lilla  vågen  och  Vågen  2  är  detsamma  som  Stora  
vågen 

Figur  35.  Linjediagram  som  visar  hur  tjockleken  påverkar  
värmeisoleringen  för  TOG-  och  HUD-modellen.  Tester  på  prov    
1a  (till  vänster)  och  3a  (till  höger)  
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5.5.3  Rangordning  av  resultat  från  tre  testmetoder  
De  olika  resultaten  för  de  tre  olika  testmetoderna;;  egen  testmetod,  TOG-
modellen  och  Hudmodellen  ges  inte  samma  rangordning  för  alla  prover.  
Nedan  i  stapeldiagrammen  syns  hur  de  skiljer  sig  åt.  I  figur  37  att  
rangordningen  för  de  två  standardiserade  testmetoderna  följer  samma  
mönster.  Vid  jämförelse  mellan  resultaten  från  den  egna  testmetoden  och  
TOG-modellen,  se  figur  38,  syns  att  prov  Lilla  vågen  och  Stora  vågen skiljer  
sig  åt  beroende  på  testmetod.  Samma  gäller  för  jämförelse  mellan  
resultaten  från  den  egna  testmetoden  och  Hudmodellen  där  prov  1a  och  
prov  2a  skiljer  sig  åt,  se  figur  39.   
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

Figur  36.  Linjediagram  som  visar  hur  vikten  påverkar  
värmeisoleringen  för  TOG-  och  HUD-modellen.  Tester  på  
prov  1a  (till  vänster)  och  3a  (till  höger)  

Figur  37.  Rangordning  av  resultaten  av  värmeisolering  för  prov  1a  och  
prov  3a,  på  TOG-  och  HUD-modellen   
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6.  Diskussion  
Diskussionen  har  delats  upp  i  fyra  större  stycken:  förstudie,  distanstextil,  
tjocklek  och  vikt  samt  testmetoder,  i  dessa  stycken  diskuteras  metoder  och  
resultat.  Även  miljöaspekter,  studiens  reliabilitet,  validitet  och  relevans  
diskuteras.  För  en  mer  ingående  diskussion  kring  metoder  och  val  i  
förstudien  hänvisas  till  bilaga  1.   

6.1  Förstudie  
Bindningarna  som  testades  under  förstudien  stickades  fram  i  syfte  att  
skapa  strukturer  med  mycket  volym.  Litteraturstudien  visade  att  det  finns  
begränsad  information  om  fibermaterialet  ull  i  kombination  med  

Figur  38.  Rangordning  av  resultaten  av  värmeisolering  för  prov  1a,  
3a,  Vågen  1  och  Vågen  2,  på  egen  testmetod  och  TOG-modellen.  
Vågen  1  är  detsamma  som  Lilla  vågen  och  Vågen  2  är  detsamma  
som  Stora  vågen  
  

Figur  39.  Rangordning  av  resultaten  av  värmeisolering  för  prov  1a,  
2a  och  prov  3a,  på  egen  testmetod  och  HUD-modellen  
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distanstextil,  däremot  diskuteras  ull  som  ett  bra  isoleringsmaterial  (Mao  &  
Russell  2007)  och  distanstextil  som  en  bra  värmeisolerande  struktur  (Morris  
1955).  Detta  ledde  därför  till  att  Distanstextil  vidare  undersöktes.    
  
För  testmetoderna  som  undersöktes  har  en  stor  svårigheten  legat  i  att  
kunna  se  skillnader  i  olika  textila  strukturer  med  mindre  finkänsliga  
metoder.  Vi  vet  inte  om  de  små  skillnaderna  i  resultaten  från  test  med  
testmetod  Burken  beror  på  att  de  stickade  proverna  inte  varierade  
tillräckligt  mycket  i  sin  konstruktion,  eller  om  testmetoden  är  för  osäker  i  sin  
mätning.  I  test  med  testmetod  Värmeplatta,  där  resultaten  skiljer  sig  mer  
mellan  de  olika  proven,  är  det  också  svårt  att  veta  vad  resultaten  beror  på.  
Det  kan  bero  på  till  exempel  placering  av  provkropp,  storlek  på  provkropp  
eller  luftens  rörelser  i  rummet  som,  utöver  den  textila  strukturen,  påverkar  
resultaten.  Det  är  också  svårt  att  jämföra  och  bedöma  resultaten  mellan  de  
två  testmetoderna  då  den  ena  mäter  en  temperaturminskning  och  den  
andra  en  temperaturskillnad.  
 

6.2  Distanstextil  
Bindningen  Drop  Stitch  diskuterades  som  alternativ  till  distansvarans  
ytterlager  då  den  skapar  mycket  höjd,  men  då  den  delvis  stickar  full-ribb,  
och  använder  båda  nålbäddarna  samtidigt,  skulle  den  behöva  stickas  på  
halv  delning.  Det  är  dock  troligt  att  detta  skulle  skapa  glesa  partier,  och  
glesa  partier  är  negativt  för  en  hög  värmeisolerande  förmåga  (Onal  2012).    

De  egna  textilierna  där  distanstrådens  placering  och  masklängd  varierades  
togs  fram  för  att  se  vilka  mellanrum  distanstråden  kunde  skapa  mellan  
ytterlagrena.  Olika  källor  säger  olika  om  hur  stor,  om  ens  någon,  påverkan  
råmaterialet  har  på  textilens  värmeisolerande  förmåga  (Van  Amber  et  al.,  
2014;;  Song,  2009;;  Puszkarz  &  Krucinska  2016).  I  den  här  studien  har  vi  
utgått  från  ett  och  samma  ullgarn.  Ull  är  i  sig  ett  bra  värmeisolerande  
material  (Mao  &  Russell  2007),  men  garnet  som  används  är  mjukt  och  har  
en  väldigt  fin  fibergrovlek,  vilket  gör  det  svårt  att  skapa  en  distans.  Enligt  
Song  (2009)  är  fina  garner  bättre  att  använda  då  mer  luft  kan  samlas  i  
utrymmena  som  bildas  med  med  tunnare  fiber.  Mao  och  Russell  (2007)  
använder  ull  för  att  skapa  en  isolerande  yta  på  deras  stickade  distanstextil  
men  ett  syntetiskt  material  används  för  att  skapa  själva  distansen  mellan  
lagrena.  En  blandning  av  ett  fint  ullgarn  och  ett  styvare  material  hade  
kanske  kunnat  skapa  mer  höjd  utan  att  ha  stor  påverkan  på  vikten.  

  

6.3  Tjocklek  och  vikt    
Både  tjockleken  och  vikten  ökar  då  distanstråden  stickar  i  tätare  intervaller,  
även  om  skillnaderna  var  små.  Detta  är  rimligt  eftersom  att  en  ökad  
masklängd  bör  innebära  mer  garn  per  yta.  Det  gick  också  att  se  ett  
samband  mellan  tjocklek  och  val  av  bindning  i  det  övre-  och  undre  lagret.  
Prover  med  oförändrad  slätstickning  var  tunnare  än  prov  Lilla  vågen,  Stora  
vågen och  Rutan  där  slätstickningens  masklängd  varierats.    
  
Prov  Rutan  hade  inte  så  mycket  struktur  i  jämförelse  med  Lilla  vågen  och  
Stora  vågen,  trots  att  alla  har  varierande  masklängder  i  ytterlagrena.  Det  
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kan  bero  på  att  nålarna  i  maskinen  måste  sticka  ett  visst  antal  maskor  
innan  det  att  masklängden  helt  har  ändrats.  Alltså  blev  det  inte  någon  skarp  
övergång  efter  var  femte  maska,  och  därmed  blir  det  inte  så  stor  
höjdskillnad  mellan  dessa  intervaller.  Höjdskillnad  i  strukturen  skapades  
däremot  i  Lilla  vågen  och  Stora  vågen  där  masklängden  istället  ändrades  
efter  ett  visst  antal  maskrader,  detta  beror  troligtvis  på  att  övergången  
mellan  olika  masklängd  var  skarpare.  Tanken  med  att  skapa  struktur  i  tyget  
var  just  att  skapa  utrymme  för  luft.  G.J.Morris  påpekar  också  att  “en  av  de  
viktigaste  faktorerna  som  bidrar  till  hög  värmeisoleringsförmåga  är  
mängden  instängd  stilla  luft  i  den  textila  strukturen”.  Detta  kan  också  vara  
en  förklaring  till  varför  strukturer  då  distanstråden  stickade  i  tätare  
intervaller  fick  en  högre  värmsisolerande  förmåga,  eftersom  det  kan  tänkas  
att  de  tätare  intervallerna  skapade  mer  luftfickor.  
  

6.4  Testmetoder  
Avsnittet  har  delats  upp  i  underrubriker  för  att  underlätta  för  läsaren  då  det  
har  lagts  stor  vikt  på  att  diskutera  både  framtagningen  av  den  egna  
testmetoden  och  resultaten  från  samtliga  testmetoder.  Först  diskuteras  hur  
framtagningen  av  den  egna  testmetoden  skiljer  sig  eller  liknar  
standardiserade  testmetoder.  Sedan  diskuteras  resultaten  av  provernas  
värmeisoleringsförmåga,  både  från  den  egna  metoden  samt  från  de  två  
standardiserade  metoderna.  

6.4.1  Framtagning  av  egen  testmetod  
Det  som  skiljer  den  egna  testmetoden  från  de  standardiserade  
testmetoderna  ISO  11092:2014  (Hud-modellen)  och  ISO  5085-1:2004  
(TOG-modellen)  är  till  stor  del  att  dessa  metoder  utförs  i  stängda  
utrymmen.  Hudmodellen  använder  sig  också  av  flera  parametrar  (se  avsnitt  
2.6)  som  gör  att  mätningen  blir  mer  säker.  I  TOG-modellen  anpassas  
värmekällans  temperatur  efter  provkroppens  tjocklek.  Det  här  gör  att  
mätningen  blir  mer  anpassad.  Metoden  har  också  flera  termometrar  
utplacerade  och  en  “standardplatta”  som  säkerställer  temperaturen.  Dessa  
parametrar  har  valts  att  inte  tas  i  beaktning  vid  framtagandet  av  den  egna  
testmetoden  på  grund  av  begränsad  tillgång  till  utrustning.  I  framtagningen  
av  den  egna  testmetoden  har  fokus  legat  på  att  göra  den  reproducerbar.  
Det  är  svårt  att  veta  hur  mycket  placeringen  av  provkropparna  och  
termometrarna  påverkar  resultatet  och  om  mätningarna  är  tillräckligt  
reproducerbara.  Placering  av  den  understa  termometern  mellan  plattan  och  
provet  skapar  ett  luftutrymme  som  kan  öka  luftrörelser  i  närheten  av  provet.  
Enligt  våra  temperaturmätningar  visar  värmeplattans  yta  olika  temperaturer  
inför  varje  mätning  (innan  provet  placeras  på  plattan)  vilket  gör  att  man  blir  
skeptisk  till  val  av  utrustning.  I  förhoppning  att  mätningarna  utförs  likadant  
med  konsekventa  “fel”  så  kan  proverna  jämföras  sinsemellan.    
  
Viktigt  att  påpeka  är  att  den  varma  plattan  i  den  egna  testmetoden  var  
mycket  varmare  än  de  varma  ytorna  i  de  standardiserade  testmetoderna.  
Trots  att  displayen  var  inställd  på  35  °C  visade  termometern  på  mellan  50  
och  60  °C.  Detta  beror  antagligen  på  att  vi  använde  en  magnetiska  
omrörare  för  att  skapa  en  varm  yta  eftersom  en  kokplatta  steg  upp  till  90  
grader  bara  den  var  inställd  på  1:an.  En  magnetiska  omrörare  används  
normalt  för  att  värma  upp  en  vätska  och  de  inställda  graderna  som  visas  på  
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displayen  visar  antagligen  hur  varm  själva  vätskan  ska  vara,  ej  hur  varm  
plattans  yta  ska  vara.  
  
Storlekarna  på  provkroppar  och  testmetodernas  mätyta  skiljer  sig,  men  det  
är  troligt  att  resultaten  inte  påverkas  av  storleken  då  alla  testmetoder  
använder  provkroppar  där  storleken  är  anpassade  till  mätytan.  Resultaten  
beror  snarare  på  hur  provkropparna  placeras  på  ytan  och  hur  värmen  
därefter  sprids  genom  materialet.  Både  TOG-modellen  och  Hudmodellen  
tar  hänsyn  till  delar  av  omgivningens  och  utrustningens  värmemotstånd  och  
värmeflöde,  vilket  gör  mätningen  mer  precis.  Hos  dessa  testmetoder  
gjordes  även  tre  mätningar  per  prov  istället  för  en  mätning  per  prov.  Det  här  
påverkar  med  stor  sannolikhet  säkerheten  av  de  uppmätta  resultaten.  
Anledningen  till  att  testen  endast  utfördes  på  en  provkropp  med  den  egna  
testmetoden  var  tidsbrist  och  begränsad  tillgång  på  material.  Mätningarna  
har  också  gjorts  under  olika  tidsintervaller  beroende  på  testmetod.  Med  
TOG-modellen  avslutades  mätningen  efter  minst  30  minuter  i  jämviktsläge,  
Hudmodellen  efter  10  minuter  och  i  den  egna  testmetoden  efter  5  minuter.  
Det  kan  tänkas  att  5  minuter  är  för  kort  tid  för  att  kunna  säkerställa  att  
temperaturen  faktiskt  är  i  jämvikt.      
  
Inspirationen  till  den  egna  testmetoden  har  främst  tagits  från  TOG-modellen  
men  det  är  vanligt  i  flera  testmetoder  att  man  utgår  från  en  varm  yta  som  
provet  placeras  på,  till  exempel  Puszkarzs  &  Krucinskas  (2016)  studie  om  
värmeisolering  av  olika  material.  Detta  styrker  vårt  val  att  ha  utvecklat  
Värmeplattan.  För  att  ytterligare  utveckla  den  egna  testmetoden  kan  
värmeplattans  sidor  isoleras  så  att  värmen  inte  sprids  ut  på  sidorna.  Det  
gör  dels  att  värmen  flödar  enbart  genom  den  önskade  ytan  men  det  skulle  
även  minska  luftens  rörelser  inom  den  textila  strukturen  vilket  påverkar  
värmeisoleringsförmågan.  Med  en  sådan  här  utveckling  ska  testmetoden  
kunna  användas  av  både  skolor  och  företag,  och  vara  lättillgänglig  och  
lättanvändbar.  

6.4.2  Resultat  från  tre  testmetoder  
Resultaten  som  visar  hur  skillnaderna  mellan  masklängd  påverkar  den  
värmeisolerande  förmågan  är  endast  baserade  på  mätningar  med  den  
egna  testmetoden.  För  vissa  masklängder  ökade  den  värmeisolerande  
förmågan,  medan  den  inte  gjorde  det  för  andra.  Det  kan  bero  på  att  vår  
testmetod  är  osäker,  men  det  kan  också  vara  så  att  det  faktiskt  inte  finns  
något  direkt  samband  mellan  masklängd  och  en  textils  värmeisolerande  
förmåga.  Det  behöver  utföras  tester  på  standardiserade  metoder  för  att  
kunna  dra  någon  slutsats.  Något  som  är  intressant  är  dock  att  Nilsson  
(1998)  inte  har  hittat  något  konsekvent  samband  mellan  tjocklek  och  
masklängd,  vilket  inte  heller  har  påvisats  i  den  egna  studien.  Eftersom  den  
värmeisolerandeförmågan  till  stor  del  beror  på  en  textils  tjocklek,  styrker  
detta  att  det  kanske  inte  finns  något  samband  mellan  masklängd  och  en  
textils  värmeisolerande  förmåga.    .    
  
Resultaten  från  mätningar  med  de  standardiserade  testmetoderna  gav  små  
skillnader  mellan  de  olika  proverna  medan  för  den  egna  metoden  var  
skillnaderna  större.  Alla  provers  temperaturskillnad  var  högre  hos  den  egna  
testmetoden  än  de  var  för  mätning  på  TOG-modellen.  Det  kan  bero  på  att  
mycket  av  värmen  hos  värmeplattan  försvinner  ut  på  sidorna  av  provet  när  
test  görs  på  den  egna  metoden,  men  också  att  värmekällorna  har  olika  
temperatur.    
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Artiklar  som  har  undersökts  i  den  här  studien  har  enade  resultat  som  visar  
att  tjockleken  på  tyget  påverkar  dess  värmeisolerande  förmåga,  vilket  
också  har  visats  i  det  här  projektet.  Provet  från  Houdini  kunde  endast  
testas  på  den  egna  testmetoden  på  grund  av  begränsad  tillgång  till  
material.  Det  visade  resultat  på  sämre  värmeisolerande  förmåga  än  flera  av  
de  egna  proverna.  Detta  kan  tänkas  bero  på  att  provet  från  Houdini  var  en  
enlagersvara  och  våra  var  tvålagersvaror  med  högre  tjocklek  där  mängden  
samlad  luft  ger  en  ökad  värmeisolerande  effekt  vilket  styrks  av  Morris  
(1955)  undersökning  kring  en-  och  flerlagersvarors  
värmeisoleringsförmåga.  
  
Som  nämnt  tidigare  har  det  inte  varit  möjligt  att  utföra  standardiserade  
tester  på  alla  prover.  Hade  tester  kunnat  utföras  hade  tydligare  slutsatser  
kunnat  dras  om  hur  masklängden  och  distanstråden  påverkade  
värmeisoleringsförmågan,  och  bättre  kunnat  utvärdera  vår  egna  testmetod.    
  

6.4  Miljö  
I  det  här  projektet  har  författarna  försökt  se  skillnader  i  värmeisolering  hos  
textila  strukturer  med  hjälp  av  små  förändringar.  För  Houdini  är  det  viktigt  
att  gå  på  djupet  och  undersöka  hur  de  minsta,  och  kanske  mest  oväntade  
förändringarna  kan  påverka  funktionen  och  i  sådant  fall  hur6.  Det  här  gör  att  
de  kan  hitta  strukturer  som  uppfyller  just  de  kraven  de  söker  och  erbjuder  
därför  livstidsgaranti  på  deras  kläder  (Houdini  2018c).  Det  krävs  många  
tester  och  processen  kan  ta  lång  tid,  vilket  kan  ses  som  ett  problem  då  det  
kräver  mycket  resurser,  men  i  det  långa  loppet  tas  en  produkt  fram  som  
kan  återanvändas  och  därmed  minska  behovet  av  att  köpa  nya  produkter.  
  
Fokus  i  den  här  studien  har  varit  att  försöka  sticka  strukturer  med  låg  vikt  
och  på  så  sätt  minska  materialåtgången.  Materialåtgång  är  en  viktig  fråga  
då  vi  lever  i  en  värld  med  begränsade  resurser.  Varje  möjlighet  att  behålla  
den  önskade  funktionen  men  med  mindre  mängd  material  är  en  väg  i  rätt  
riktning.  Utvecklingar  inom  trikå  som  görs  med  endast  ett  material  bidrar  
förhoppningsvis  till  att  det  blir  vanligare  med  tillverkning  av  produkter  med  
endast  just  ett  material.  Då  kan  varan  lättare  återvinnas  eller  brytas  ner.  
Ullen  har  isolerande  egenskaper  som  gör  det  till  ett  naturligt  materialval  i  
isolerande  varor.  Efter  samtal  med  Jesper  Danielsson,  designchef  på  
Houdini,  används  ull  för  att  det  är  naturligt  nedbrytbart  och  följer  därför  
deras  vision  om  en  cirkulär  produktion7.    
    
Inga  efterbehandlingar  för  att  öka  den  värmeisolerande  förmågan  har  gjorts  
i  den  här  studien.  Det  har  varit  en  strävan  att  se  hur  väl  en  ull-vara  kan  
isolera  värme  utan  någon  typ  av  behandling.  Vanligt  är  att  man  ruggar  en  
textil  vara  för  att  få  en  textil  med  mer  volym,  eller  filtar  ullen  för  att  skapa  en  
tätare  vara.  Men  för  att  minska  antalet  processer  i  produktionen  har  denna  
avgränsning  gjorts.  Med  minskat  antal  efterbehandlingar  kan  man  
förhoppningsvis  minska  energi-,  vatten-  och  kemikalieåtgång.    
  

                                                   
6  Higher  Seminar  på  Textilhögskolan,  Jesper  Danielsson,  designchef,  Houdini  Sportswear  (2018-02-20)  
7 Samtal  med  Jesper  Danielsson,  designchef,  Houdini  Sportswear  (2018-04-20).   
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6.5  Bedömning  av  reliabilitet,  validitet  och  
relevans 
En  bedömning  av  arbetets  reliabilitet,  validitet  och  relevans  har  gjorts  för  att  
diskutera  hur  pålitliga  våra  testmetoder  är  och  om  det  vi  har  undersökt  är  
relevant  för  att  undersöka  arbetets  syfte  och  om  arbetet  i  sig  är  
betydelsefullt.  

6.5.1  Reliabilitet  
Testerna  utförda  på  Swerea  IVF  anses  som  väldigt  säkra.  Det  är  ett  
ledande  forskningsinstitut  med  kompetens  och  lång  erfarenhet  inom  textil  
och  komfort.  Swerea  IVF  är  ackrediterade  enligt  ISO  17025,  en  standard  
som  “specificerar  allmänna  kompetenskrav  för  provning  [...]  Den  omfattar  
provning  och  kalibrering  utförd  enligt  standardmetoder,  icke-
standardmetoder  och  metoder  framtagna  av  laboratoriet.“  (Swerea  2018).  
En  del  av  testerna  är  utförda  av  en  anställd  på  Swerea  IVF  men  de  flesta  
har  utförts  av  författarna  som  blivit  instruerade  hur  testerna  ska  utföras  av  
den  anställde.  Detta  kan  anses  som  tillfälle  då  fel  kan  göras,  och  en  kan  
diskutera  att  detta  påverkar  säkerheten  av  resultaten  från  testerna.  Enligt  
författarna  och  den  anställde  har  dock  testerna  utförts  korrekt  enligt  
angivna  standarder. 
   
Säkerheten  i  resultaten  från  testerna  utförda  med  den  egna  testmetoden  är,  
som  tidigare  diskuterat,  påverkade  av  en  hel  del  mänskliga  faktorer  och  
felkällor.  Vissa  resultat  från  den  egna  metoden,  exempelvis  sambandet  att  
den  värmeisolerande  förmågan  ökar  då  en  textils  tjocklek  ökar,  styrks  dock  
av  att  det  stämmer  överens  med  den  litteratur  som  studien  baserats  på.  
Den  egna  testmetoden  har  också  jämförts  med  två  standardiserade  
testmetoder  för  att  med  mer  säkerhet  kunna  uttala  sig  om  den  egna  
testmetodens  reliabilitet.  Författarna  har  kontaktat  experter8  inom  området  
värmeisolering  och  komfort  i  textila  material  på  Swerea  IVF.  Enligt  Valter  
Dejke  som  jobbar  med  komfort  för  textila  produkter,  är  den  egna  
testmetoden  rimlig  att  använda  för  att  jämföra  olika  prover  med  varandra.  
Sibel  Okcabol,  som  är  ansvarig  för  HUD-modellen  på  Swerea  IVF,  anser  
också  att  den  egna  testmetoden  är  rimlig  att  använda  l  för  att  jämföra  
prover  sinsemellan.  Hon  påpekar  dock  vikten  av  de  yttre  faktorerna  som  
kan  påverka  resultaten,  till  exempel  vem  som  utför  mätningen  och  om  
dessa  utförs  under  olika  dagar.  För  att  ta  del  av  hela  samtalet  med  Sibel  
Okcabol  och  Valter  Dejke,  experter  inom  värmeisolering  på  Swerea  IVF  
hänvisas  till  Bilaga  2.  

6.5.2  Validitet  och  Relevans  
Beslutet  att  efter  förstudien  gå  vidare  med  just  distansstrukturer  fattades  
baserat  på  resultat  från  den  egna  testmetoden,  som  har  visat  ha  viss  
osäkerhet.  Det  kan  därför  diskuteras  om  detta  beslut  fattades  på  osäker  
grund.  Författarna  anser  dock  att  oavsett  resultatens  säkerhet,  så  är  det  en  
brist  på  studier  utförda  på  distanstextil  i  ull  vilket  gör  denna  studie  relevant.  
Studien  kan  tänkas  möjliggöra  och  underlätta  för  vidare  studier  inom  
värmeisolering,  distans-  och  flatbäddsstickad  textil. 
   

                                                   
8 Samtal  med  Sibel  Okcabol  och  Valter  Dejke,  experter  inom  värmeisolering  på  Swerea  IVF  (2018-05-
16). 
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En  hade  kunnat  ifrågasätta  om  framtagning  av  en  egen  testmetod  var  
nödvändig.  Det  ansågs  nödvändigt  dels  då  författarna  menar  att  en  mer  
tillgänglig  testmetod  för  värmeisolering  borde  finnas,  dels  för  att  det  i  
projektets  tidiga  skede  var  osäkert  ifall  det  fanns  tillgång  till  de  ekonomiska  
resurser  som  krävdes  för  att  utföra  tester  enligt  standardiserade  metoder.  
Tester  av  tjocklek  är  relevant  då  det  har  en  koppling  till  en  textils  
värmeisolerande  förmåga.  Vikt  är  relevant  då  en  viktbegränsning  har  följts.  
Samtliga  tester  har  varit  nödvändiga  eftersom  de  är  centrala  för  att  kunna  
besvara  våra  forskningsfrågor.  
 

7.  Slutsats  
Efter  undersökning  om  vilka  parametrar  i  flatstickade  distanstextilier  som  
påverkar  den  värmeisolerande  förmågan  kan  slutsatsen  dras  att  ökad  
masklängd  av  distanstråd  ökar  vikt  för  två  av  tre  prover  och  ökar  även  
värmeisolering  för  två  av  tre  prover.  Med  tätare  intervaller  av  distanstråden  
ökar  vikten  och  värmeisoleringen.  Distansvarorna  där  övre  och  undre  lagret  
stickas  med  varierande  masklängd  visar  på  en  ökad  värmeisolerande  
förmåga.  Dessa  varor  visar  också  på  en  ökad  tjockare  och  vikt  än  när  
masklängden  inte  varieras.    
  
Utifrån  diskussion  med  Valter  Dejke,  forskare  på  Sverea  IVF  och  Sibel  
Okcabol,  kvalitetsledare  på  Swerea  IVF,  kan  den  egna  testmetoden  
användas  för  att  rangordna  och  jämföra  olika  provers  värmeisolerande  
förmåga.  Dock  visar  jämförelsen  med  mätningarna  från  de  standardiserade  
metoderna  att  rangordningen  av  resultaten  för  värmeisolerande  förmåga  
skiljer  sig  åt.  Därför  borde  den  egna  testmetoden  undersökas  vidare  och  
fler  tester  göras  på  alla  tre  testmetoder.  
  

8.  Fortsatt  arbete  
En  utveckling  av  den  egna  testmetoden  krävs  för  att  minimera  de  
mänskliga  faktorerna  och  felkällorna.  Även  fler  replikat  per  struktur  borde  
testas  för  att  med  mer  säkerhet  fastställa  resultaten.  En  utveckling  av  
metoden  hade  gjort  test  för  värmeisolering  mer  tillgängligt  för  till  exempel  
skolor,  vilket  författarna  anser  vara  av  stor  vikt.  Det  vore  också  intressant  
att  undersöka  andra  material  för  att  se  hur  det  påverkar  den  textila  
strukturen,  vikt,  tjocklek  och  värmeisolerande  förmåga.  Kan  man  eventuellt  
skapa  en  distans  i  distansvaran  med  andra  naturmaterial,  både  för  att  
skapa  mer  volym  och  för  att  jobba  med  monomaterial.    
  
Det  vore  dessutom  intressant  ta  fram  fler  strukturer  av  distanstextil,  dels  
med  fokus  på  förhållandet  mellan  tjocklek  och  vikt,  dels  för  att  undersöka  
vilka  strukturer  som  skapar  täta  ytlager  som  kan  öka  möjligheten  att  stänga  
inne  luft.  Det  vore  också  intressant  att  utföra  tester  på  textil  i  olika  
råmaterial  för  att  undersöka  råmaterialets  påverkan.    
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Bilaga  1  -  Förstudie  
I  denna  bilaga  syns  mer  ingående  information  om  hur  de  olika  bindningarna  
och  de  två  olika  testmetoder  togs  fram  under  förstudien.    

Metod  
Under  metodavsnittet  redovisas  hur  flera  olika  bindningar  fram  i  både  
handstickmaskin  och  elektronisk  flatstickmaskin.  Sex  av  dessa  bindningar  
väljs  sedan  ut  för  att  testas  på  två  egna  framtagna  testmetoder.  
Inspirationen  är  tagen  dels  från  tidigare  försök  att  mäta  värmeisolering  och  
dels  från  standardiserade  testmetoder  för  mätning  av  
värmeisoleringsförmåga  hos  textil.  Under  varje  testmetod  redovisas  vilka  
material  som  användes,  vilka  förberedelser  som  gjordes  samt  hur  
mätningen  gick  till,  steg  för  steg.  Då  alla  bindningar  vägts  redovisas  även  
det  här.  
  
Framtagning  av  bindningar    
De  olika  bindningar  som  togs  fram  följde  inget  speciellt  mönster  utan  togs  
fram  efter  inspiration  från  teorin  och  tidigare  kunskap.  I  tabell  1  syns  de  
specifikationer  som  getts  på  ullmaterialet  som  använts.    
  

Tabell  1.  Ullgarn  från  Biella  Yarn  från  Südwolle.  

Garnstorlek   Nm  48/2  

Fiberstorlek   19,5  micron  

Färgning   Reaktiv  färg  

Behandling   Basolan  behandling  (anti-filt)  
  
  
De  parametrar  som  tilläts  att  ändras  på  under  förstudien  vid  framtagning  av  
prover  i  flatstickmaskin  var  bindning,  manuell  eller  elektronisk  
flatstickmaskin,  delning,  antal  garn  per  trådförare  samt  masklängd.    
De  två  maskinerna  som  användes  var  en  manuell  flatstickmaskin  av  märke  
Dubied  Schutzemarke  samt  en  elektronisk  flatstickmaskin  av  märke  Stoll  
CMS  330  TC,  E12,  multi  gauge  6.2.    
  
I  handstickmaskin  testades  tre  maskiner  med  olika  delning.  Delning  3,  8  
och  12  för  att  se  hur  dessa  kunde  påverka  den  värmeisolerande  förmågan  
och  vikten.  I  den  elektroniska  flatsticksmaskinen  undersöktes  hur  mer  
avancerade  bindningar  kunde  skapa  mycket  höjd  och  volym  men  samtidigt  
ha  låg  vikt  (max  400  g/m2).  Delning  12,  som  är  den  minsta  möjliga  
delningen  valdes  här  i  förhoppning  om  att  skapa  en  tät  vara.  Bindningen  
som  kallas  “10  x  10”  togs  fram  med  varierande  masklängd  i  partier  om  10  x  
10  maskor  i  försök  att  skapa  en  vågig  effekt.    
  
Framtagning  av  testmetoder  
Då  en  standardiserad  testmetod  för  värmeisolering  i  ett  tidigt  skede  inte  
varit  tillgänglig  under  projektet  har  två  egna  varianter  av  testmetoder  tagits  
fram  för  att  kunna  se  resultat  på  den  värmeisolerande  förmågan.  Den  ena  
(Burken)  är  inspirerad  av  en  icke-standardiserad  metod  och  den  andra  
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(värmeplattan)  har  tagit  inspiration  från  de  standardiserade  metoderna  ISO  
5085-1:2004  och  ISO  11092:2014.  
  
Burken  
Metoden  går  ut  på  att  en  glasburk  fylls  med  vatten  och  försluts  väl.  Genom  
ett  hål  i  locket  med  tillhörande  plaströr  kan  en  termometer  föras  ner  och  
mäta  och  logga  temperaturändringar  i  vattnet.  Burken  lindas  in  i  ett  av  de  
stickade  proverna  och  temperaturförändringarna  loggas  och  jämförs  
beroende  på  det  stickade  provets  struktur,  se  figur  1  nedan.  Till  skillnad  
från  de  standardiserade  metoderna  ISO  11092:2014,  ISO  5085-1:2004  där  
temperaturen  från  en  värmeplatta  hålls  konstant  sker  här  en  
temperaturförändring  i  vattnet  från  provets  ena  yta.  Mätningar  gjordes  med  
fem  olika  bindningar  samt  med  en  oinlindad  glasburk  för  att  se  om  och  hur  
resultaten  skilde  sig  från  varandra.  Ett  replikat  testades  för  varje  bindning.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Material:    

-   Vattenkokare  
-   Glasburkar  med  lock  och  hål  för  plaströr  med  tillhörande  tätning  
-   Häftmassa  
-   1  termometrar,  EL-USB-TP-LCD,  Thermistor  Probe  Data  Logger  
-   3  dl  vatten/burk  
-   Provkroppar,  hopsydda  till  tuber  med  24  cm  i  diameter  13  cm  i  höjd  

  
Förberedelser:  

-   Alla  prover  syddes  ihop  till  tuber  med  24  cm  i  diameter  och  klipps  så  
höjden  är  cirka  13  cm  hög  för  att  passa  glasburken.    

-   Båda  termometrarna  ställdes  in  på  mätning  var  15:e  sekund.  
-   Rören  fästs  ordentligt  i  locket  med  häftmassa  för  att  stå  lodrätt.  

Termometern  hamnar  då  centrerat  i  burkarna  och  mäter  
temperaturskillnader  på  samma  plats  för  varje  test.    

-   Måttade  markeringar  görs  på  termometern  och  plaströret  för  att  
dessa  ska  placeras  på  samma  avstånd  under  varje  mätning  och  för  
att  provet  ska  vara  reproducerbart.    

-   5,3  cm  av  röret  stoppas  ned  i  glasburken.  
-   26  cm  från  temperaturgivarens  termometer  stoppas  ned  i  röret.  

  

Figur  1.  Bild  på  egen  testmetod  med  en  
glasburk  inlindad  med  stickat  prov  samt  
termometer  som  loggar  temperatur-
förändringar  i  vattnet.    
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Metod:  
-   Vatten  värms  upp  i  vattenkokare  till  60  °C  
-   Det  stickade  provet  som  ska  testas  träs  på  glasburken  
-   3  dl  vatten  fylls  på  och  lock  med  plaströr  skruvas  på  
-   Termometern  placeras  utefter  markeringar  
-   Loggern  startas  och  mätningen  stoppas  efter  45  minuter  
  

  
  
Värmeplatta  
En  värmeplatta  med  magnetisk  omrörare  användes  för  att  skapa  en  yta  
med  konstant  temperatur  som  det  stickade  provet  placeras  på,  se  figur  2  
nedan.    Metoden  går  ut  på  att  se  hur  väl  ett  prov  kan  isolerar  värmen  från  
den  varma  plattan.  Den  ger  inte  ett  direkt  värde  för  provets  värmeisolering  
vilket  de  standardiserade  metoderna  gör,  utan  den  ger  ett  värde  i  
temperaturskillnad  mellan  under-  och  ovansidan  av  provet.  Två  
termometrar  används  här  för  att  kunna  mäta  temperaturen  på  båda  sidorna  
av  provet  samtidigt.  Sex  olika  bindningar  testades  med  ett  replikat  per  
bindning.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Material:    
-   Värmeplatta  IKA  C-MAG  HS  7,  yta  19  x  19  cm.  
-   2  termometrar  EL-USB-TP-LCD,  Thermistor  Probe  Data  Logger  
-   Provkroppar,  cirkulära  1  dm2  (undantag  Frotté)  

  
Förberedelser:  

-   Proverna  stansas  ut  till  1  dm2  stora  bitar  (förutom  provet  Frotté  som  
mättes  till  en  ruta  på  12  x  15  cm)  

-   Termometrarna  installerades  med  mätning  var  5:e  sekund  
  
Metod:  

-   Värmeplattan  sätts  på  så  displayen  visar  35  °C  
-   Den  ena  termometern  placeras  centrerat  på  plattan  och  mäter  så  att  

plattan  håller  en  konstant  temperatur  

Figur  2.  Bild  på  egen  testmetod  där  provet  
är  placerat  på  en  varm  yta  med  två  
termometrar  som  placeras  under  och  över  
provet  och  loggar  temperaturen.  
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-   Det  utstansade  provet  placeras  sedan  centrerat  på  plattan  (ovanpå  
termometern  som  mäter  T1)  

-   Den  andra  termometern  placeras  centrerat  på  provet  och  mäter  T2  
-   Mätningen  stoppas  då  inga  temperaturskillnader  märks  av  
-   Loggarna  kopplas  till  dator  för  överföring  av  data  
  
  
  

Vägning  
Som  ett  ingående  test  i  förstudien  vägdes  samtliga  prover  som  tagits  fram.  
Proverna  stansas  ut  till  1  dm2  och  resultatet  räknades  om  till  1  mg/dm2.  
  
Material:  

-   Stans  1  dm2,  Karl  Schröder  KG,  Materialprüfmaschinen,  D-6940  
Weinheim/Bergstr  

-   Våg,  Kern,  Typ:  ABJ  220-4M  
-   Provkroppar,  cirkulära  1dm2  

  

Resultat  
Under  resultat  redovisas  resultaten  från  de  båda  testmetoderna.  För  
testmetoden  Burken  testades  fem  bindningar  samt  en  oinlindad  burk  som  
används  som  referenstest.  Värdet  ges  i  temperatursänkning  °C/min.  För  
Värmeplattan  så  testades  alla  sex  bindningar  och  resultatet  ges  i  
temperaturskillnad  °C  för  temperaturen  ovan  och  under  analysprovet.      
  
Bindningar  
Handstickmaskin  med  delning  3  lyckades  inte  skapa  maskor  med  det  
bestämda  garnet,  varken  med  en  eller  två  garn  i  trådföraren.  Stickmaskin  
med  delning  12  gick  något  bättre  där  ett  prov  med  bindning  Pärlfang  togs  
fram  med  två  garn  i  trådföraren.  Dock  flöt  provet  ut  väldigt  mycket  och  gav  
oväntat  resultat,  därför  togs  beslutet  att  inte  fortsätta  ta  fram  prover  på  den  
maskinen.  Fyra  stycken  prover  kunde  tas  fram  på  handstickmaskin  med  
delning  8.  Två  av  dessa  valdes  ut  för  att  testa  den  värmeisolerande  
förmågan,  se  nedan  i  tabell  2.  Vid  framtagning  av  prover  i  elektronisk  
stickmaskin  påverkade  justeringar  av  masklängd  och  antal  garner  i  
trådföraren  tätheten  och  vikten  av  varan.  Nedan,  i  tabell  2,  syns  även  de  
fyra  olika  varianter  på  bindningar,  framtagna  på  elektronisk  flatstickmaskin  
som  valdes  ut  för  att  testa  värmeisolering.    
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Tabell  2.  Översikt  av  testade  prover  från  förstudien  med  tillhörande  data.  

Bindning   Masklängd   Antal  trådar   Delning  

Frotté,    
fang  varannan  nål  

Distanstråd:  9  
Låsdel:  12  
Övrigt:  11  

1   12  (maskin)  

Distanstextil,    
Fang  var  fjärde  nål  

Distanstråd:  8  
Slätstick  över:  12    
Slätstick  under:  12  

1   12  (maskin)  

10  x  10     Masklängd  1:  9,5  
Masklängd  2:  14,5  

1   12  (maskin)  

Drop  Stitch   Slätstick:  8,5  
Ribb:  12  

2   12  (maskin)  

Vågmönster   12   2   8  (handstick)  

Pärlfang   12   2   8  (handstick)  

  
  
  
Testmetoder  
  
Burken  
Resultat  från  testmetoden  Burken  gav  väldigt  små  temperaturförändringar.  
Temperatursänkningen  för  referenstestet  är  0,40  grader/minut  och  för  
glasburkarna  täckta  med  ett  stickat  prov  varierar  temperatursänkningen  
mellan  0,28  och  0,32  grader/minut.  Frotté  gav  bäst  resultat,  med  en  liten  
temperaturminskning,  och  10x10  gav  sämst  resultat,  med  en  stor  
temperaturminskning.  Bindningen  Vågmönster  testades  inte  på  grund  av  
tidsbrist.  Nedan  i  tabell  3  syns  resultat  från  mätning  med  Burken.    
  
  
Tabell  3.  Resultat  av  temperaturminskning  från  fem  olika  bindningar  samt  ett  referenstest,  

testat  på  egen  framtagen  testmetod  Burken.  
Bindning   Minskning  

med  X    
°C  /min  

Starttemp.   Temp.  
Efter    
10  min  

Temp.  
Efter    
20  min  

Temp.  
Efter    
30  min  

Frotté  (öglorna  inåt  och  
maskrader  vertikalt)  

0,28   56,7   53,6   50,6   48,1  

Vågmönster   -   -   -   -   -  

Pärlfang  (maskrader  
vertikalt)  

0,30   57,6   53,6   50,8   48,5  

Distanstextil  (maskrader  
vertikalt)  

0,31   57,3   53,5   50,5   47,9  

10x10  (maskrader  
vertikalt)  

0,32   56,7   52,6   49,6   47,0  

Drop  Stitch  (bubblor  utåt  
och  maskrader  vertikalt)  

0,30   57,6   54.0   51.1   48,8  

Referenstest   0,40   57,3   52,3   48,4   45,2    
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Värmeplattan  
Resultat  från  tesetmetod  Värmeplattan  visade  på  större  skillnader  mellan  
de  olika  bindningarna.  Temperaturskillnaderna  varierade  mellan  16,0  °C  
och  8,5  °C  för  alla  testade  prover.  Resultaten  visade  att  Frotté  och  
Vågmönster  gav  högst  värmeisolerande  förmåga.  Drop  Stitch  visade  på  8,5  
i  temperaturskillnad,  och  där  av  lägst  värmeisolerande  förmåga.  Nedan  i  
tabell  4  syns  resultat  från  mätning  med  Värmeplatta.    
  
  

Tabell  4.  Resultat  från  mätning  av  värmeisolering  med  Värmeplatta.  
Bindning   Temp.  ovanför  

prov  (°C)  
Temp.  på  platta  
innan  prov(°C)  

Temp.  mellan  prov  
och  platta  (°C)  

Temperatur-  
skillnader  (°C)  

Frotté   38,0   50,0   54,0   16  

Vågmönster   38,0   51,5   53,5   15,5  

Pärlfang   40,0   50,5   53,5   13,5  

Distanstextil   40,5   48   53,5   13  

10x10   42,0   52,0   53,0   11  

Drop  Stitch   44,0   45,5   52,5   8,5  
  
  
  
Vägning  
Resultatet  av  vägning  syns  nedan  i  tabell  5.  Samtliga  prover  från  
elektronisk  flatstick  klarade  viktkraven  (under  400  g/m2).  10x10  skapade  en  
väldigt  lätt  vara,  men  alldeles  för  tunn  för  att  ge  en  värmeisolerande  effekt.  
Distanstextil  och  Frotté  gav  bra  resultat.  Även  Drop  Stitch.  
  
  

Tabell  5.  Resultat  av  vägning  från  förstudie.  

Bindning   Vikt  (g/m2)  

Frotté   325,4  

Distanstextil   268,6  

Drop  Stitch   238,0  

Vågmönster   438,1  

Pärlfang   464,9  

10x10   126,4  
 
 
Jämförelse    
Nedan  syns  en  jämförelsetabell  där  resultaten  utifrån  de  två  testmetoderna  
och  viktmätningen  jämförs  med  varandra.  Resultat  från  testmetoden  
Burken  redovisas  som  temperatursänkning/minut.  Resultat  från  
testmetoden  Värmeplattan  redovisas  som  temperaturskillnaden  mellan  
provets  olika  ytor.    
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Tabell  6.  Jämförelsetabell  mellan  de  olika  metoderna  och  viktmätning.  

Bindning   Burken  (°C/min)   Värmeplatta  (°C)   Vikt  (g/m2)   Kommentar  

Frotté,    
1  tråd  

0,28   16,0   325,4   väger  ok,    
bra  isolering  

Pärlfang,  
2  trådar  

0,30   13,5     464,9   dålig  vikt,    
isolerar  ok  

Drop  Stitch,  
2  trådar  

0,30   8,5   238,0   bra  vikt,    
isolerar  ej    

Distanstextil,  
1  tråd  
  

0,31   13,0   268,6   bra  vikt,  
isolerar  ok  

10x10,  
1  tråd  

0,32   11,0   126,4   väldigt  bra  vikt,  
isolerar  ej  

Vågmönster,    
2  trådar  

-   15,5   438,1   dålig  vikt,    
bra  isolering  

 

Diskussion    
Bindningarna  som  testades  under  förstudien  stickades  fram  i  syfte  att  
skapa  struktur  och  volym.  Frotté  används  ofta  i  värmeisolerande  plagg  och  
Pärlfang  stickas  med  hankar  som  skapar  en  voluminös  textil.  Försöken  att  
ändra  på  masklängden  i  partier  om  10  x  10  maskor  gav  resultat,  men  inte  
tillräckligt  för  att  skapa  en  tät  vara.  Distanstextil  stickades  fram  i  ett  försök  
att  skapa  en  tvålagersvara  i  endast  ull.  I  tabell  5  syns  att  den  har  en  bra  vikt  
och  isolerar  relativt  bra  jämfört  med  de  andra  proven  med  högre  vikt.    
  
Det  har  varit  mycket  diskussion  och  tveksamheter  kring  de  egna  
testmetoderna.  Svårigheten  har  legat  i  att  kunna  se  små  skillnader  med  
mindre  finkänsliga  metoder.  Vi  vet  inte  om  de  små  skillnaderna  i  resultaten  i  
test  med  Burken  beror  på  små  skillnader  i  de  stickade  proven  eller  om  
testmetoden  är  för  osäker  i  sin  mätning.  Det  finns  flera  anledningar  att  tro  
att  den  mänskliga  faktorn  spelar  in.  Till  exempel  hur  de  olika  delarna  
placerades  inför  varje  mätning.  Provkropparna  täckte  heller  inte  hela  
värmekällan  och  det  var  svårt  att  veta  hur  detta  påverkade  
värmeisoleringen  och  resultaten.  Då  ull  leder  värme  bättre  än  ull  kan  
mycket  av  värmen  försvunnit.  Flera  av  dessa  faktorer  kan  ha  påverkat  
resultaten  då  temperatursänkningen  endast  skilde  med  0,04  /minut.  
Mätningen  avslutades  också  efter  bara  cirka  40  minuter.  Det  kan  ha  varit  
för  kort  tid  för  att  med  säkerhet  fastställa  resultaten.    
  
Med  testmetod  Värmeplatta  är  det  svårt  att  veta  hur  mycket  värme  som  
förloras  ut  på  sidorna  mellan  provet  och  plattan  och  om  den  varma  plattan  
håller  en  konstant  temperatur.  Vid  test  med  ISO  11092  tejpas  
provkropparna  fast  längs  med  tre  av  fyra  sidor  och  en  regleringsplatta  
omger  mätplattan  för  att  säkerställa  att  temperaturen  är  konstant.  I  
testmetoden  ISO  5085-1  används  “standardplattan”  som  mäter  hur  
temperaturen  skiljer  sig  från  det  att  värmen  lämnar  värmeplattan  till  det  att  
den  når  provet.  Båda  de  standardiserade  testmetoderna  utför  även  testen  i  
stängda  skåp  med  standardiserad  lufthastighet,  lufttemperatur  och  
luftfuktighet.  Till  testmetod  Värmeplatta  användes  en  magnetisk  omrörare  
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som  är  till  för  att  värma  upp  en  vätska.  Den  stora  skillnaden  mellan  vad  
termometern  visade  (se  tabell  3)  och  vad  displayen  på  plattan  visade  (35  
°C),  kan  tänkas  bero  på  att  det  ej  är  plattan  som  ska  värmas  upp  till  35  °C,  
utan  vätskan  som  ska  placeras  på  plattan.  Det  gör  att  vi  vid  våra  mätningar  
hade  svårt  att  utgå  från  samma  temperatur  vilket  kan  ha  påverkat  resultatet  
och  försvårat  reproducerbarheten.  Det  har  också  varit  en  svårighet  att  
placera  termometrarna  på  samma  plats  vid  varje  test.  Termometern  som  
ligger  mellan  tyget  och  plattan  skapar  utrymme  för  luft  som  såklart  påverkar  
resultatet  och  termometern  som  mätte  temperaturen  ovanför  provet  har  
antagligen  minskat  utrymmet  för  luft  mellan  provet  och  plattan.  I  
förhoppning  om  att  alla  prover  mättes  på  samma  sätt,  kan  det  trots  detta  
tänkas  att  resultaten  kan  jämföra  värmeisoleringen  mellan  prover.  
  
Det  är  svårt  att  jämföra  resultaten  för  en  temperaturminskning  (Burken)  
med  en  temperaturskillnad  (Värmeplattan).  Men  då  testet  med  
Värmeplattan  kunde  reproduceras  med  mer  säkerhet  och  inte  hade  lika  
mycket  påverkande  felkällor  så  valdes  att  gå  vidare  med  denna.  Enligt  den  
här  studien  finns  det  begränsad  information  om  ull  och  distansvaror.  
Samtidigt  som  det  finns  mycket  som  talar  för  ull  och  för  distansvaror.  Detta  
ansågs  vara  intressant  att  undersöka  vidare.        
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Bilaga  2  –  Swerea  IVF  
För  att  utvärdera  den  egna  testmetoden  och  kunna  analysera  metod  och  
resultat  konsulterades  Valter  Dejke  och  Sibel  Okcabol  som  jobbar  med  
värmeisolering  på  Swerea  IVF.  
  
Enligt  Valter  Dejke  som  jobbar  med  komfort  för  textila  produkter  på  Swerea  
IVF  är  den  egna  testmetoden  rimlig  att  använda  för  att  jämföra  olika  prover  
med  varandra.  Men  det  går  inte  att  dra  slutsatsen  att  en  hög  
temperaturskillnad  från  den  egna  testmetoden  skulle  motsvara  en  hög  
värmeisolerande  förmåga  från  de  standardiserade  metoderna.  Det  är  för  
många  parameterar  som  styr  mätning  i  en  standardiserad  testmetod  som  
saknas  i  den  egna.  Exempelvis  mäts  ett  termiskt  motstånd  ut  för  TOG-
modellen  som  påverkar  mätningen  för  varje  prov  och  struktur.  En  elektrisk  
spänning  ställs  in  beroende  på  provets  tjocklek  som  bestämmer  hur  mycket  
energi  som  krävs  för  att  behålla  stabiliseringstemperaturen  runt  34  grader  
(kroppstemperatur).  För  den  egna  metoden  mäts  alla  prover  på  samma  
sätt.  Men  Dejke  säger  ändå  att  resultaten  borde  få  samma  rangordning  
oavsett  metod,  och  på  det  sättet  kan  dessa  jämföras.  Sibel  Okcabol,  är  
ansvarig  för  HUD-modellen  på  Swerea  IVF  menar  också  att  den  egna  
testmetoden  är  rimlig  att  använda  om  resultaten  är  till  för  att  jämföras  med  
andra  prover.  Hon  nämner  dock  vikten  av  de  yttre  faktorerna  som  kan  
påverka  mätningarna.  Till  exempel  vem  som  utför  mätningen,  görs  
mätningen  under  samma  dag  och  är  det  standardiserade  utrymmet  
tempererat  likadant  varje  dag.  Om  och  hur  mycket  av  dessa  parametrar  
som  påverkar  resultaten  hade  kunnat  utforskas  närmare.  Okcabol  tycker  att  
framtagningen  av  den  egna  testmetoden  är  väldigt  intressant  för  att  hitta  
nya  sätt  att  mäta  textiliers  värmeisolering.  
  
Dejke  säger  att  det  ofta  kan  vara  svårt  att  placera  mätutrustning  direkt  på  
den  textila  ytan  då  den  har  en  varierande  struktur.  Det  diskuteras  även  om  
stabiliseringstiden  som  används  vid  den  egna  testmetoden  (5  minuter)  
räcker  för  att  mätningarna  och  resultaten  ska  vara  trovärdiga,  men  så  länge  
termometrarna  är  inom  ett  visst  temperaturintervall  under  den  tiden  och  om  
5  minuter  är  konsekvent  använt  för  alla  mätningar  så  menar  Dejke  att  det  är  
okej.  Han  menar  att  om  varje  prov  utförs  på  samma  sätt  med  konsekventa  
placeringar  på  materialet  och  konsekventa  tidsintervall  så  är  proven  
jämförbara  med  varandra.  Frågan  ställs  till  Dejke  om  hur  han  själv  hade  
testat  värmeisolering  av  textil  (om  standardiserade  metoder  inte  var  
tillgängliga).  Han  svarar  att  han  hade  försökt  räkna  ut  en  temperaturskillnad  
ovan  och  under  ett  textilt  prov  med  hjälp  av  en  varm  yta.  
  
Något  som  tydligt  skiljer  den  egna  testmetoden  från  de  standardiserade  är  
den  instängde  utrymmet  som  mätningen  görs  i.  Okcabol  förklarar  att  
Hudmodellen  är  extremt  noggrann  med  temperatur  och  luftfuktighet  i  det  
instängda  utrymmet,  och  det  är  därför  den  metoden  anses  mest  relevant  för  
test  för  värmeisolering  av  textil.  Dejke  säger  att  en  utveckling  av  den  egna  
testmetoden  hade  varit  att  försöka  stänga  inne  utrustningen  och  stänga  
inne  sidorna  av  värmeplattan  för  att  minimera  mängden  värmeförlust.  Då  
skulle  ett  värde  för  värmeisoleringen  (m2  K/W)  kunna  räknas  ut  med  hjälp  
av  ekvationen  𝑞 = %

&	  
∙ Δ𝑇  där  q  är  värmeflödet,  R  är  värmeisoleringen  och  T  

är  temperaturskilladen.  Det  krävs  då  ett  endimensionellt  värmeflöde  genom  
provet,  alltså  att  ingen  värme  sprids  bort  från  provet.  


