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Sammanfattning
Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för
samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för
samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers
University of Technology uppmärksammat. Han har startat upp flera projekt
inom området Innovative textiles in healthcare för att hitta nya och bättre
lösningar på problem relaterade till vård och hälsa. Det här projektet är ett av
de projekt som uppkommit genom hans engagemang. Projektets fokus har
varit att undersöka dämpning och spridning av kraft samt
energiupptagningsförmåga hos tredimensionell väv i kombination med non
woven. Samma typ av undersökning har utförts på ett polymert material kallat
D3O. D3O används i nuläget i viss typ av skyddsutrustning men inte inom
området höftskydd för äldre. De olika materialens egenskaper har därefter
jämförts. Intresset för att undersöka 3D-textil i sammanhanget
skyddsmaterial är grundat i att det kan ha flera fördelar i förhållande till de
material som används i befintliga skydd idag. Många höftskydd på
marknaden har skumgummi som skyddsmaterial. En fördel med textila skydd
är möjligheten att producera skydd och hållare för skyddet i ett och samma
material vilket förenklar framtida återvinning. Med textila skyddspaneler finns
även möjligheten att framställa lätta och flexibla skydd för ökad komfort.
Projektets största begränsning har varit testutrustning och testmetoder, en
begränsning för hela industrin inom utveckling av höftskydd. Den
testutrustning som använts i projektet har varit en fallrigg med tillhörande
fallkropp i form av en kula, hos företaget Industritextil Job i Kinna, samt två
olika dragprovare med speciellt framtagna hållare och klämmor vid
Textilhögskolan i Borås. De textila konstruktionerna som undersökts under
projektet har framställts av författarna med hjälp av maskiner och textila
material som varit tillgängliga på Textilhögskolan. Flera bindningar togs fram,
dessa vävdes och studerades. Två varianter av distansvävar med stående
distanser ansågs ha potential tillsammans med två olika konstruktioner av
non woven. D3O-materialet köptes in i form av färdiga höftskydd.
Projektet har resulterat i att de konstruktioner som tagits fram i väv och non
woven har potential men i nuläget troligtvis inte tar upp tillräckligt mycket av
kraften för att undvika en frakturskada. Undersökningen har dock visat att
det finns mycket att utveckla och forska vidare på inom området 3D-textil.
Det polymera skyddet D3O visade goda resultat teoretiskt och praktiskt i den
utsträckning det kunde undersökas med tillgänglig testutrustning. Mer arbete
med utformning av materialet rekommenderas för att ta fram ett skydd som
är bra ur både komfort- och funktionssynpunkt. Det krävs ytterligare tester
med bättre anpassad testutrustning innan skyddseffekten kan bekräftas vara
tillräcklig.
Nyckelord: 3D-väv, 3D-non woven, energiabsorption, D3O, chockabsorbent, höftskydd.
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Abstract
Hip fractures are a big problem for the elderly in today's society and a
problem for our society as a whole. A lot of people get affected by it and it
leads to suffering and a large cost for society. This is something Professor
Peter Apell at Chalmers University of Technology has noticed. He has started
several projects within the field of Innovative textiles in healthcare to find new
and improved solutions to issues related to health and welfare. This project
is one of the projects started because of his commitment to the cause. The
focus of the project has been to explore the attenuation of force, dispersion
of force and energy absorption of distance weaves in combination with non
woven materials. The same type of exploration has been applied to a
polymer material called D3O. D3O is already being used in some types of
protective gear but not within the area of hip protection for the elderly. The
different materials characteristics have thereafter been compared. The base
of the interest in exploring 3D textile protection is that it could provide certain
advantages which some of the hip protection products of today lacks. Many
of the products today use foam rubber as the base of protection. An
advantage with protective panels made by textiles is the possibility that the
whole of the protective product can be made in one and the same material
throughout which will simplify future recycling. Another advantage with textile
protective panels is the possibility of light and flexible constructions for
increased comfort.
The most influential restriction to the project has been equipment for
performing tests on the materials, which is a big restriction in the whole
business of developing hip protection. The testing equipment used in this
project has been a setup for performing drop testing with a cylindrical impact
body, at the company Industritextil Job in Kinna, and two different tensile
machines with specially made clamps at the University of Borås. The textile
constructions examined during the project has been manufactured with the
use of machines and materials available at the Swedish School of Textiles
at the University of Borås. Different weaves were constructed, produced and
studied. Two of the three dimensional weaves were regarded as having
potential if combined with two different non woven structures. The D3O
material was bought, readymade, in the form of hip protection panels.
The project has shown that the contextures produced have potential but as
of now probably is not enough to protect the hip from fracturing. They did
show that there is a lot to explore further within the area of 3D-textiles. D3O,
showed good results theoretically and practically to the extent possible to
test with the available equipment. More work is advised concerning the
shape of the protection panel to make it comfortable and effective in its
protection. Further testing with other more adapted testing equipment is
required before it can be said with certainty that the protective panel reduces
applied forces enough for it to avoid a fractured hip.
Key words: 3D-weave, 3D-non woven, D3O, shock-absorbent, hip protection
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Sammanfattning - populärversion
Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och ett problem
för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för
samhället höga kostnader. I Sverige uppskattas kostnaden för att behandla
patienter med höftfrakturer till 1,5 miljarder kronor årligen. Statistiken visar
att en patients livskvalitet efter en fraktur på lårbenshalsen försämras i hög
grad och att cirka 40% av patienterna avlider till följd av skadan. Detta har
Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. Han har startat upp flera projekt inom området Innovative textiles in
health care för att hitta nya och bättre lösningar på problem relaterade till
vård och hälsa. Det här projektet är ett av de projekt som uppkommit genom
hans engagemang.
Projektets fokus har varit att undersöka om tredimensionell textil kan ta upp
energi och hantera krafter från sidledes fallolyckor. 3D-textil är ett
samlingsbegrepp för flera olika textila konstruktioner och varor. Det kan vara
en så kallad distansväv, en porös väv i flera lager, som de som undersöks i
denna rapport. Det kan också vara en mycket tjock textil, en formgjuten textil
eller liknande. Väven som tagits fram har i detta fall kombinerats med
cylindrar och skivor formade av så kallat non woven material. Non woven
innebär att materialet består av lösa fibrer som hålls samman genom
hoptrassling, att de fästs ihop med hjälp av kemikalier eller smälts ihop.
Under projektet har även ett material som kallas D3O undersökts. D3O är ett
gummiliknande material som redan används inom området skyddsutrustning
men ännu inte som höftskydd för att skydda äldre från att bryta höften om de
skulle falla.
De olika materialen har jämförts och testats i två olika testutrustningar, i en
fallrigg hos Industritextil Job i Kinna och i dragprovare på Textilhögskolan i
Borås.
Resultatet visade att konstruktionerna i 3D-textil har potential men i nuläget
troligtvis inte tar upp tillräckligt mycket av kraften för att förhindra en
höftfraktur. Undersökningen har dock visat att det finns mycket att utveckla
och forska vidare inom området. D3O-materialet visade goda resultat såväl
teoretiskt som praktiskt i den utsträckning det kunde undersökas. Det
rekommenderas fortsatt arbete med skyddets form för att ta fram ett
komfortabelt skydd och fler tester för att fastställa skyddseffekten.
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Ordlista
Ballistik = läran om projektilers och kastade kroppars rörelse.

Medicinska termer
Cervikal fraktur = Fraktur på lårbenshalsen.
Trokantär fraktur = Fraktur på benutskottet på den övre delen av lårbenet.
Osteoporos = Benskörhet.

Textiltekniska termer
Biomekanisk modell = Modell över hur kroppen rör sig då den utsätts för
olika krafter.
D3O - Shock absorbent material = Material som dämpar stöt och slag.
Fiberflor = Skikt av textilfibrer som sammanhålls enbart av fibrerna själva.
Fallrigg = En utrustning där en vikt kan släppas från viss höjd.
Hydrofob = Vattenskyende.
Kalandrering = Mekanisk behandling av textila ytor genom att materialet
pressas mellan valsar.
Icke- Newtonska vätskor = Vätskor som har en tidsberoende viskositet.
Non Woven = En textil som inte är stickad eller vävd utan består av fibrer
sammanfogade mekanisk, kemiskt eller termiskt.
Stötdämpare = Energiupptagande komponent.
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1. Introduktion
Höftfraktur, vanligast en fraktur på övre delen av lårbenshalsen eller på övre
delen av lårbenets benutskott (Rikshöft 2017) är en allvarlig konsekvens av
ett fall. En höftfraktur medför stort lidande och påverkar vardagen för såväl
de drabbade som deras anhöriga. Det är ovanligt att personer under 50 år
drabbas av denna typ av skada. Med stigande ålder blir benen skörare och
balansen generellt sämre vilket både ökar risken för att falla och risken för
att fallet ska leda till en fraktur. (Rikshöft 2015)
Höftfrakturpatienter är en av de mest resurskrävande grupperna inom den
svenska sjukvården då de kräver både operation och efterföljande
rehabilitering. I Sverige uppskattades kostnaden för denna patientgrupp till
1,5 miljarder kronor år 2014 (Rikshöft 2015).
För att motverka antalet höftfrakturer används idag olika typer av höftskydd.
Majoriteten av de tillgängliga skydden på marknaden idag bygger på en
lösning med skumgummiinlägg i en form av underbyxa, där skydden är
placerade över lårbenets benutskott (Rehaboteket u.å.-a). Ett alternativ till
skydd av skumgummi skulle kunna vara skydd i textila material. Textila
skyddspaneler öppnar upp för möjligheten att producera hela
skyddsprodukten i ett enda material för enklare återvinning. Textila material
medför även möjligheten att framställa lätta och flexibla skydd för ökad
komfort.
Arbetet utforskar möjligheten att framställa textila skyddspaneler genom en
kombination av tredimensionell väv och non woven samt undersöker denna
typ av textils möjligheter att fungera som stötdämpande och energiupptagande material. Rapporten undersöker även ett material kallat D3O
som idag bland annat används i annan typ av skyddsutrustning (Xion u.å.).
I rapporten tas även hållbarhetsaspekter inom området textila dämpare och
höftskydd upp. Författarna går bland annat in på möjligheten att återvinna
dessa när de inte längre anses användbara för sitt tänkta syfte.

1.1. Problemformulering
Höftfrakturer leder till lidande och medför en stor belastning på samhället.
Detta skulle skulle kunna minskas med effektiva och komfortabla höftskydd.
Det finns möjliga fördelar med att dessa skulle bestå av textila
skyddspaneler, varpå författarna vill ta fram och undersöka textila
dämpare/skyddspaneler i 3D-väv och non woven. Ytterligare ett möjligt bra
skydd är polymermaterialet D3O som ger möjlighet till jämförelser och som
blir en representant för energiabsorberande material.
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1.2. Forskningsfråga
Kan en skyddspanel av 3D-väv och non woven eller ett skydd av
polymermaterialet D3O skapa en skyddande effekt mot de krafter som
uppstår vid sidledes fallolyckor? Kan det vara tillräckligt för att skydda äldre
mot frakturskador på höften/lårbenet?

1.3. Kravspecifikation för höftskydd
Nedan följer några krav som är viktiga för ett fungerande höftskydd. De är
inte nödvändigtvis krav för projektet i stort men är bra riktlinjer som stöd
under utvecklingen.
Funktionskrav:
● Förhindra höftfraktur.
● Absorbera rörelseenergi så att kraften kroppen utsätts för vid
kontakt med golvet minskar.
● Sprida ut kraften från när lårbenets benutskott slår i marken över en
större yta på kroppen.
● Fungera som en stötdämpare.
Användningskrav:
● Komfortabelt. Skyddet skall vara flexibelt samt andas för att inte
stänga in fukt.
● Inte vara för tjockt.
● Snyggt eller diskret.
● Lätthanterligt.
● Ska få plats under kläderna.
● Inte vara så tungt och otympligt att det inte används.

1.4. Avgränsningar
Rapportens fokus ligger inte i att utveckla en färdig produkt. Fokus är att
utforska den skyddande panelens energiupptagande och kraftspridande
förmåga.
Under arbetet har författarna avgränsat sig till användning av material och
maskiner som varit tillgängliga på Högskolan i Borås. Utöver det har ett
testtillfälle på en fallrigg hos Industritextil Job i Kinna genomförts. Kontakt
togs med flera företag och flera testmetoder undersöktes men kunde av olika
anledningar inte användas, främst på grund av att utrustningen inte var
tillgänglig. Bland annat undersöktes möjligheten att få testa i en maskin som
tidigare använts för att undersöka om mjuka golv kan ge tillräckligt skydd för
att undvika höftfraktur och möjligheten att få testa enligt EN 1621, standard
för test av motorcykelskydd.
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1.5. Informationssökning
Författarna har använt sig av vetenskapliga artiklar som hämtats främst
genom högskolans databaser. De sökmotorer som använts i första hand har
varit Primo, Scopus och Science direct men även tidigare arbeten och
uppsatser från databaserna Diva och Bada. I databaserna har författarna
försökt hålla sig till primärkällor och artiklar som varit peer reviewed. Exempel
på sökord som använts är distansväv, 3D-textiles, non-Newtonian liquids,
shock-absorber, ballistics, hip protector och höftfraktur. Kurslitteratur från
kurserna Väveriteknik, Polymerteknik, Mekanik och hållfasthetslära samt
Materiallära har legat till grund för projektets teoretiska referensram.
Författarna har även fått handledning i non woven av Professor Nawar Kadi
gällande kardning, nålning och fixering av textila fibrer. Professor Peter Apell
har bidragit med material i form av artiklar, faktablad och expertråd gällande
beräkningar och fallskador.
Industritextil Job i Kinna är ett företag som arbetar med flera former av
industriella textilier, filter och säkerhetsprodukter. Företaget ställde upp för
projektet med testutrustning i form av en fallrigg och goda råd för
testmetoden.
För att få insikt i höftfrakturer och hur det påverkar patienterna har en intervju
genomförts med Yelverton Tegner1 legitimerad läkare, specialist inom
ortopedi och Professor Emeritus i Medicinsk vetenskap med inriktning
Idrottsmedicin.

2. Litteraturgenomgång
Här ges den teoretiska grunden till projektet. Till att börja med presenteras
information gällande höftfrakturer och inblandade krafter. Därefter följer en
presentation av de material som använts samt en teoretisk grund till textila
konstruktioner.

2.1. Höftfrakturer i Sverige
Patienter med höftfraktur är en av de mest vårdkrävande grupperna inom
sjukvården. Det kostar Sverige cirka 1,5 miljarder kronor årligen att ta hand
om dessa skador (rikshöft 2015). Rikshöft är ett nationellt register över
höftfrakturer, i deras årsrapporter redovisas icke patologiska höftfrakturer
som drabbat personer 50 år och äldre (rikshöft 2015; rikshöft 2017). En icke
patologisk fraktur är en benfraktur där benvävnaden inte är sjukligt påverkad
av exempelvis cancer eller andra tumörsjukdomar (Nationalencyklopedin
u.å.-a). En fjärdedel av vårddagarna inom ortopedin i Sverige upptas av
denna patientgrupp (rikshöft 2015). De vanligaste höftfrakturerna i den
nämnda gruppen var under år 2014 (rikshöft 2015) och år 2016 (rikshöft
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2017) dislocerade cervikala frakturer, trokantära tvåfragmentsfrakturer och
trokantära flerfragmentsfrakturer. En cervikal fraktur är ett brott på
lårbenshalsen och en trokantär fraktur är ett brott på övre lårbenets
benutskott (Martinez 2018), för tydliga exempelbilder besök artikeln av
Martinez.
Yelverton Tegner, legitimerad läkare, specialist inom ortopedi och Professor
Emeritus i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin, berättar vid en
intervju2 att den vanligaste höftfrakturen är en fraktur på lårbenshalsen. Han
förklarar vidare: “Det största problemet är då benet går av. Ju närmare
lårbenshuvudet frakturen inträffar desto större risk att frakturen inte läker.
Därför får denna patientkategori oftare en ny höftled. Det är en stor operation
och det är i denna åldriga patientgrupp stor dödlighet.”
Att personer under 50 år drabbas av en höftfraktur är ovanligt och är ofta
kopplat till allvarliga olyckor eller fall från mycket hög höjd (rikshöft 2015). Att
risken är betydligt större för patienter över 50 år är på grund av att ju äldre
personer blir desto sämre blir balansen och i desto högre grad blir skelettet
urkalkat och försvagat 3. Många av de drabbade lider av osteoporos. Av de
drabbade är 67% kvinnor och 33% män. När män och kvinnors benstyrka
jämförs har kvinnor generellt skörare ben. De vanligaste orsakerna till att
höftfrakturer uppstår hos äldre är fall när de går över golvet eller reser sig
från en stol. (rikshöft 2017; Nasiri Sarvi & Luo 2017) Från Yelvertons svar
kan även fyllas i att fallen oftast är någon form av sidledes fall.
På frågan om ett höftskydd är en bra lösning för att minska antalet
höftfrakturer svarar Yelverton4: “Ett skydd kan vara bra men frågan är hur
många som kommer att använda dem. På institutioner finns det nog
möjlighet att få bra compliance men ute i samhället kan det bli svårt”
I årsrapporten från rikshöft för år 2016 redovisas data gällande livskvalitet
och levnadssätt, exempelvis redovisas gångförmåga och upplevelse av
smärta. Innan fraktur kunde 59% av patienterna gå ensamma utomhus och
3% kunde inte gå alls, fyra månader efter fraktur kunde endast 30% gå
ensamma och andelen som inte kunde gå alls hade stigit till 12%. Fyra
månader efter operation uppger knappt 40% av patienterna att de är
smärtfria och drygt 50% att de har lätt till svår kontinuerlig smärta. (rikshöft
2017)
Söderqvist et al. (2009) utförde en studie av strax under 2000 patienter i
åldern 66 år och äldre som visade på att inom två år har 38% av de som
drabbats av en höftfraktur avlidit till följd av sin fraktur.
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2.2. Krafter och fallolyckor
Nasiri Sarvi & Luo (2017) har undersökt olika metoder för att modellera fall,
beräkna islagskrafter och göra riskbedömningar med fokus på höftfrakturer
hos äldre. Författarna hänvisar till att risken för fraktur kan beräknas genom
LSR, vilket står för load to strength ratio (förhållandet mellan belastning och
styrka).

𝐿𝑆𝑅 =

𝑇ℎ𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

Applied load (pålagd belastning) står för kraften från fallet, det vill säga hur
hårt benet slår i marken. Bone strength (benets styrka) står för hur mycket
kraft benet klarar av utan att fraktur uppstår. Om LSR blir högre än ett uppstår
en fraktur.
Nasiri Sarvi & Luo (2017) presenterar sammanställningar över benstyrka. Ur
sammanställningen kan utläsas att medelstyrkan för personer 63,9 år är
4766 N och att styrkan minskar med åldern, då uppmätt medelstyrkan för
personer 80,9 år var endast 2888 N.
Hur fall går till, hur de påverkar kroppen och varför de uppstår varierar mycket
mellan kön, ålder, livsstil och kroppsbyggnad. Äldre faller enligt artikeln oftast
på grund av obalans i samband med en rörelse, vilket även överensstämmer
med Rikshöfts analys från tidigare avsnitt. Denna obalans kan påverkas av
kroppens uppbyggnad. Fett- och muskelfördelningen över en kropp styr vart
dess tyngdpunkt är placerad och även hur hårt personen slår i marken. En
tyngre och längre person får en ökad kollisionshastighet och drabbas av en
högre kollisionskraft än en lättare och kortare person. Muskel och
fettfördelning påverkar landningen och hur mycket kraft som tas upp av
lårbenshalsen. Som exempel kan en jämförelse göras mellan en man och en
kvinna. Om en man och en kvinna i samma ålder och med ungefär samma
massa faller på ett liknande sätt, kommer mannens lårben generellt sett
utsättas för en högre kollisionskraft än kvinnans. Detta beror på muskel- och
fettfördelningen runt höften där kvinnor ofta har mer mjuk vävnad än män.
(Nasiri Sarvi & Luo 2017)
Yelverton5 påstår att: “patienter som har mindre fett kring höftleden skadar
sig lättare än de som har lite mera fett. Man bör alltså ha ett lite högre BMI
för att minska risken.”
Påverkan från livsstil handlar om vilken aktivitet personen utför innan hen
faller och hur beredd hen är på att ta emot sig och parera fallet. I livsstil ingår
även i vilken miljö personen rör sig. Det har genomförts studier på hur
kampsportsträning för äldre kan förebygga frakturer då vissa rörelser medan
personen faller kan minska och sprida kollisionskraften (Van der Zijden et
al. 2012). En studie har visat att äldre som följer ett särskilt träningsprogram
två gånger/vecka under fem veckor kan förbättra sin balans, bli bättre på att
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hantera fall och även bli bättre på att undvika hinder (Weerdesteyn Rijken,
Smits-Engelsman, Mulder & Duysens 2006).
Nasiri Sarvi & Luo (2017) presenterar i sin sammanställning tester som gett
islaghastigheter mellan 1 m/s till 5 m/s och islagskrafter från 1 kN till 10 kN.
Generellt antas kraft och hastighet från ett sidledes fall från stående vara runt
5200 N och med en islagshastighet på 3 m/s för en genomsnittlig person
med 0,7 m mellan höft och golv.
Studien presenterar olika sätt att modellera fall och svårigheter med dessa.
Förloppet kan beskrivas som fritt fall med vikten i en punkt. Det kan också
beskrivas med vridmoment och vikten utspridd över flera punkter på kroppen,
för att nämna två exempel. För en tydligare illustration och fler exempel
hänvisas till figur 3 på sidan 12 i Nasiri Sarvi & Luo (2017)’s rapport. Nasiri
Sarvi & Luo (2017) skriver vidare i sin granskning att de nuvarande
modellernas exakthet i att förutse fall och beräkna kollisionskrafterna mellan
kropp och en yta inte är helt pålitliga. Det beror bland annat på svårigheten
att bedöma ledernas påverkan på fallet, i vilken ledd personen faller (framåt,
sidledes, bakåt), från vilken höjd och att hänsyn inte tas till varför fallet
uppstår. Författarna kommer till slutsatsen att det behöver tas fram bättre
anpassade biomekaniska modeller för att kunna avgöra vilka som kan anses
vara högriskpatienter och för att kunna förutse vilka krafter som är
inblandade, på ett mer korrekt sätt.
Ett flertal arbeten på masternivå vid Kungliga Tekniska Högskolan har
handlat om att förbättra FE-modellen: THUMS (Total Human Model for
Safety) för att kunna simulera fall och beräkna involverade krafter. Det
konstateras i ett arbete från 2016 av Beskow (2016) att modellen ger rimliga
resultat men att det fortfarande finns delar att förbättra för ökad exakthet.

2.2.1. Exempel på testmetoder
Robinovitch et al. (2009) har arbetat internationellt med att ta fram en
rekommendation för hur höftskydd skall testas och presenterar två modeller.
Den ena modellen är i form av en fallrigg och den andra i form av en pendel.
Modellerna går ut på att en vikt på 20-30 kg släpps eller pendlas med en
hastighet av 3,4 m/s mot ett specificerat material som motsvarar ben och
mjukdelar. De skriver att höftskydd eller höftskyddsbyxors fokus är antingen
att minska kraften som annars skulle gå rakt in i lårbenshalsen eller att sprida
kraften över andra delar av höften. Slutsatsen är dock att de här modellerna
skulle fungera bra för att jämföra hur väl skydd fungerar men i nuläget inte
om de kan förhindra att en fraktur uppstår.
EN 1621 är en standard för att testa motorcykelskydd mot mekanisk
påverkan i form av slag. Del 1, så kallad EN 1621:1-2012, beskriver hur
skydd som skyddar leder, exempelvis knä och höft, ska testas. Testet går ut
på att skyddet placeras på en halvsfär med en trycksensor mellan sfären och
skyddet varpå en vikt på 5 kg släpps med en hastighet av 4,47 m/s. Vikten
och hastigheten ska motsvara ett slag på 50 Joule. Skyddet anses godkänt
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om medelvärdet genomsläppt kraft är under 3,5 kN och inget enstaka värde
kommit över 5 kN. (Satra u.å.)

2.3. Hysteres
Begreppet hysteres beskriver fenomenet att ett material som belastas följer
olika rörelsemönster under belastningen och när belastningen vänder
riktning (Nationalencyklopedin u.å.-b). Om förloppet plottas i en graf skiljer
sig kurvorna åt. Skillnaden mellan kurvorna blir ett mått på hur mycket energi
materialet har tagit upp eller förlorat till omgivningen.

Figur 1: Wictorson, J. (2018). Skiss över hysteresgraf.

Nu när en teoretisk grund för fall, involverade krafter, energier och höftskador
presenterats följer härnäst sätt att hantera dessa.

2.4. Garn och material
Ett sätt att absorbera energin från ett fall är genom att arbeta med material.
Ett materials olika egenskaper såsom elasticitet, seghet och styrka har en
stor påverkan på hur en textilvara beter sig. Nedan nämns de material som
varit aktuella i projektet. Här nämns även ett specialgarn som använts
tillsammans med övriga garner på grund av dess krympegenskaper.

2.4.1. Garn
Garn kan ha stor påverkan på tyger och textila varors beteenden och
egenskaper. Garnets egenskaper beror på olika faktorer. Kadolph (2013)
anger fiberlängd, struktur, tvärsnitt, diameter på fibrerna samt hur fibrerna
spunnits ihop som de faktorer som ger garnet dess karaktäristiska
egenskaper. Monofilamentgarn består av ett enda filament som är tillräckligt
starkt och långt för att utgöra en fiber och ett fibergarn. Den här typen av
filamentgarn beskrivs av Kadolph (2013) som hållbara och starka och
används i bland annat tekniska produkter.
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Spunnet garn består av korta fibrer, stapelfibrer, som spunnits ihop för att
bilda ett garn. Ju fler kontaktpunkter stapelfibrerna har vid spinning eller
tvinning desto mer friktion uppstår i garnet och desto högre blir motståndet
mot fiberglidning. Spunnet garn får en ojämn yta vilket ger tyg av dessa
garner bättre absorberande egenskaper än tyg av monofilamentgarn
(Kadolph 2013) och de upplevs skönare mot huden.

2.4.2. Polyester, PET
Polyester är en välkänd kommersiell fiber med flera olika användningsområden. PET är en typ av polyester som beskrivs av både Kadolph (2013)
och Deopura, Alagirusamy, Joshi & Gupta (2008) som stark, hållbar, lätt och
med god resistens mot kemikalier och höga temperaturer. De mekaniska och
kemiska egenskaperna ges av polymerens tätt packade och välorganiserade
kedjor som hålls samman av esterbindningar. Polymeren innehåller även
aromatiska segment. De aromatiska segmenten i PET gör polymerkedjorna
hydrofoba och resulterar i att de inte bryts ned vid kontakt med vatten
(Albertsson, Edlund & Odelius 2012).
PET-fibrer är återvinningsbara genom mekanisk och kemisk återvinning, den
återvunna fibern får dock försämrade egenskaper. Kadolph (2013) skriver att
polymeren vid produktion inte kräver stora mängder energi eller vatten.

2.4.3. Polyamid 6/ Nylon 6
Polyamid består av linjära kedjor med amidgrupper i huvudkedjan. Mellan
amidgrupperna sitter metylgrupper. Metylgrupperna ökar kedjans rörlighet
och styr således fiberns flexibilitet (Albertsson, Edlund & Odelius 2012).
Polyamid 6, PA 6, är uppbyggd med sex kolatomer i monomeren och
beskrivs som stark, stabil och flexibel (Albertsson, Edlund & Odelius 2012).
Albertsson, Edlund & Odelius (2012) och Deopura et al. (2008) beskriver PA
6 och andra alifatiska polyamider, som fibrer med hög styrka, seghet,
elasticitet, nötningsresistens och hög smältpunkt men med en känslighet för
UV-ljus, kemikalier och fukt. Deopura et al. (2008) beskriver vidare fler
egenskaper hos PA 6 som god elasisk återhämtning efter deformation, god
styrka och seghet.
Polyamider framställs även med aromatiska segment i polymerkedjan,
aramider, några välkända handelsnamn på aramider är Kevlar och Nomex.
Dessa typer av polyamider har hög smältpunkt och hög styrka i förhållande
till deras låga densitet (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Kevlar och
Nomex är ofta förekommande inom ballistik och i skyddskläder mot knivar
och skärverktyg.
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Återvinning av polyamid beskrivs av Kadolph (2013) som utmanade då
fibrerna ofta har behandlats med kemikalier eller blandats med andra fibrer
vilket försvårar processen att utvinna endast polyamiden.

2.4.4. Pemotex
Pemotex är ett brandbeständigt polyestergarn som blandats med en
smälttråd. Då garnet utsätts för värme från exempelvis ett strykjärn smälter
tråden och garnet stelnar till. Om garnet istället utsätts för ånga krymper det
ihop. (The Yarn Purchasing Association u.å.)

2.4.5. Trevira CS
Trevira CS är en polyesterfiber med ett permanent inbyggt brandskydd av
fosfor (Trevira GmbH 2015). Egenskaper som definierar Trevira CS och
generellt andra polyester fibrer är enligt Kadolph (2013) hög nötningshärdighet, god draghållfasthet samt god dimensionsstabilitet. Utöver det
skriver företaget som tillverkar fibern att textilier framställda i materialet är
snabbtorkande och lätta att tvätta vilket gör dem både praktiska och
miljövänliga då det ska räcka med milda tvättmedel och korta maskintvättprogram (Trevira GmbH 2015). Trevira CS fibern och garnerna är certifierade
enligt Oekotex 100.
Företaget bakom Trevira CS skriver på sin hemsida (Trevira GmbH u.å.) att
ett lämpligt sätt att återvinna Trevira CS är genom mekanisk återvinning och
att sedan använda materialet för exempelvis ljudisolerande paneler i
offentliga utrymmen.

2.4.6. Polyeten, PE
Polyeten är en polymer med ett brett användningsområde. Polymeren har en
enkel kemisk struktur vilket gör polymerkedjan flexibel och lättrörlig. I
rumstemperatur uppvisar polymeren en god seghet och styrka enligt
Albertsson, Edlund & Odelius (2012) då polymeren vid den temperaturen
befinner sig över sin glastransitionstemperatur och samtidigt under sin
smältpunkt.

2.4.7. Bikomponent fibrer
Olika polymerer har olika struktur och egenskaper. Med hjälp av
bikomponentfibrer kan en fiber bestående av två olika polymerer framställas
för att få en kombination av olika egenskaper i en och samma fiber (AFMA
2017). Ett exempel på en bikomponentfiber är en polyesterfibrer vars kärna
har en hög smältpunkt samtidigt som den är omsluten av ett skal med lägre
smältpunkt, så kallad sheath-core fiber. De två olika polymererna extruderas
tillsammans så att båda egenskaperna finns i ett och samma filament (AFMA
2017).
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2.4.8. D3O- shock absorbing material
Energiabsorberande material kan utgöra skydd mot slag och olika
belastningar. Dessa material kan bestå av icke-newtonska vätskor som
antingen är viskösa (tjocka och tröga) eller mindre viskösa (rinniga). Shear
thickening är ett engelskt begrepp som används vid beskrivning av den första
varianten. Shear thickening plaster är geléliknande material med långa
polymerkedjor lösta i lösningsmedel. Lösningensmedlet fungerar som en
matrix där de långa kedjorna kan röra sig fritt och organiserat. När materialet
utsätts för ett hastigt slag går polymerkedjorna ihop och låses samman och
gör att den flytande gelén plötsligt hårdnar, vilket skyddar mot slagkraften.
Energin från kraften sprids ut i materialet samtidigt som en del av den
absorberas. Energiabsorptionen och kraftpridningen är beroende av
materialets viskositet, en avgörande faktor för skyddsmaterialets förmåga att
absorbera energi. (Woodford 2018)
D3O är ett patenterat material som fungerar som de energiabsorberande
materialen presenterade ovan (D3O u.å.-a). Materialet tillverkas av ett
företag med samma namn som materialet, D3O®️. Företaget arbetar med
stötdämpande skydd för olika tillämpningar. Deras produkter, som är
certifierade, har flera användningsområden exempelvis som skydd vid
idrottsutövning och skydd för motorcyklister. (D3O u.å.-b)
Materialet beskrivs som hållbart och beständigt då det klarar av ett flertal
stora slag och stötar men dess egenskaper kan försämras vid upprepade,
kraftfulla stötar och slag. Företaget beskriver att de vid tillverkning använder
sig av “grön energi” och växtbaserade råvaror (D3O u.å.-a). Företaget följer
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals)
förordningen där användning av kemikalier och skadliga ämnen är
begränsade (D3O u.å.-c). När D3O-produkterna anses förbrukade kan de
lämnas in till företaget och därefter återvinnas till nya produkter (D3O u.å.a).

2.5. Bindningar och utformning av material
Vid fritt fall övergår potentiell energi till kinetisk energi. Den kinetiska energin
kan sedan omvandlas på flera olika sätt, exempelvis genom elastisk
energiupptagning som hos en fjäder eller till värme på grund av friktion
(Nationalencyklopedin u.å.-c; Nationalencyklopedin u.å.-d). Den kinetiska
energin från fallet kommer utgöra en belastning på materialet den träffar och
deformera detta. Deformationen kan vara elastisk, viskös eller viskoelastisk
(Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Vid helt elastisk deformation är
materialet tidsoberoende och återgår till ursprungsläget när belastningen
släppts. Viskös deformation är istället tidsberoende och ger en permanent
förändring av materialet.
Val av bindning och konstruktion bidrar till ett materials energiabsorberande
egenskaper och är det som kommer presenteras härnäst.
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2.5.1. 3D-väv
För att klassificeras som en 3D-textil ska textilen ha en tredimensionell form,
en tredimensionell inre struktur eller båda delar. Det kan vara varor i flera
lager, ihåliga flerlagers textilier eller en textil som fått en tredimensionell form
genom uppvärmning, bindning eller liknande, med flera. I begreppet ingår
textilier som vävts, flätats, stickats eller tillverkats genom någon av
metoderna för non woven. (Hearle 2015)
3D-väv finns i flera olika former. Det kan vara ihåliga varor, solida varor och
varor som formvävts.

2.5.1.1. Ihåliga strukturer
Ihåliga vävda tyger eller på engelska: hollow woven fabrics, är tyger med ett
poröst tvärsnitt. De kan ha ojämna ytor som den hexagonala ihåliga
strukturen HoneyComb eller jämna ytor och kan vävas på vanliga
tvådimensionella vävstolar. Tygerna med ojämna ytor kan vävas med tunnlar
i både varp och väftriktning (Chen 2015) medan de med jämna ytor endast
kan vävas med tunnlar i varpriktningen. Denna typ av struktur är lätt, stark,
möjlig att fylla med andra material samt är bra på att dämpa applicerade
krafter enligt Chen (2015). Chen skriver vidare att dessa material kan fungera
bra som dämpare och kollisionskraftsabsorberare om de fylls i varp- eller
väftled, i planets riktningar.

2.5.1.2. Solida strukturer
Tredimensionell vävteknik begränsas mycket av dagens vävstolar när det
gäller solida strukturer såsom ortogonala flerlagersvävar med garn i x-, yoch z-riktning (Bogdanovich 2015). Bindningarna måste anpassas till att
fungera på traditionella tvådimensionella vävmaskiner. Det har gjorts flera
försök för att ta fram gångbara tredimensionella vävmaskiner med
exempelvis flera varpbommar men enligt Bogdanovich (2015) har ingen
lyckats tillräckligt bra för att det ska kunna fungera praktiskt för produktion av
större mängder.

2.5.2. Non woven
Begreppet non woven kan definieras på flera sätt men är i grunden ett nät av
fibrer som formats exempelvis genom kardning och sedan bundits samman
mekaniskt, kemiskt eller termiskt. Nätet kan formas på flera sätt, en fördel för
att öka volymen och nätets motstånd mot kompression är att lägga fibrer i
alla riktningar (Gong 2015).
Nålning, en variant på mekanisk sammanbindning, är en metod där nålar
försedda med hullingar förs upp och ner genom fiberfloret och binder fibrerna
samman genom intrassling. Syntetiska polymerer är tack vare sin
homogenitet, styrka och slittålighet möjliga att nåla med höga
produktionshastigheter (Anand, Brunnschweiler, Swarbrick & Russell 2007).
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3D-non woven delas upp i två typer, de som har en stor tjocklek och de som
har formats. Det vanligaste sättet att producera formade skalstrukturer är
enligt Gong (2015) att lägga flata non woven textilier mellan två formar och
tillföra värme. Det kräver att non woven-skiktet har någon termoplastisk del i
sig. En nackdel med metoden är att skiktet utsätts för ojämna sträckningar
vilket kan ge variationer i den färdiga varans tjocklek. Det mest effektiva är
att framställa dessa strukturer direkt från fiberform (Gong 2015).
Flera framställningsmetoder bygger på porösa formar som suger tag i
fibrerna så att formens yta täcks (Gong 2015). Efter att ett täckande lager
skapats appliceras varmluft för att smälta och låsa fibrerna i dess form.
Sammanbindning genom varmluft ger inte lika starkt bundna fibrer som
kalandrering med värme. En annan metod, men som har många svårigheter,
är melt blowing, där varm, smält fiber blåses ut ur ett munstycke på en form.
Det går också att spraya ut fiber tillsammans med lim. Utvecklingen av 3Dnon woven drivs av en önskan om högre effektivitet (Gong 2015). Med
teknikerna nämnda i detta stycke skulle produktionen spara in på hela
garnprocessen, utskärning och sömnad och istället kunna gå direkt från fiber
till färdig vara.
Med den presenterade teorin som grund för projektet följer nu en kort
beskrivning av de höftskydd som är eller snart kommer att vara tillgängliga
på marknaden och efter det, en beskrivning av projektets arbetsgång.

3. Befintliga fallskydd
Det finns höftskydd anpassade för äldre på marknaden. De flesta är i form
av underbyxor eller byxor som kan användas utanpå vanliga underbyxor. Det
som varierar mest mellan skydden är vilken typ av skyddsmaterial som är
placerat på höften. Höftskyddsbyxan Econ har insydda luftkuddar, HappyHip har uttagbara skydd i trögelastiskt skum och byxorna från SafeHip
kommer med antingen skydd i skum eller 3D-textil, fasta eller uttagbara (BSN
medical 2013; Rehaboteket u.å.-a; Rehaboteket u.å.-b). Alla nämnda
varianter är tvättbara men på vissa ska skydden avlägsnas innan tvätt.
SafeHip är mycket tydliga med att det som gör deras produkter särskilt bra
är utformningen på skydden. Skydden är formade som hästskor vilket ska
sprida kraften från fallet över mjukdelarna på höften så att den inte bara tas
upp av benet (NordiCare u.å.). Företaget hävdar att med SafeHip som
fallskydd minskas risken för en fallrelaterad höftfraktur med 60 %.
Utöver ovan nämnda typer av höftskydd finns skydd som bygger på en
airbagteknik. Active Protective och Hip’Safe by Helite är två varianter som är
på väg att lanseras, Hip’Safe är i nuläget tillgänglig i Europa. Skydden är
uppbyggda som bälten som spänns fast utanpå kläderna runt midjan
(Activeprotective u.å.; Helite u.å.-a). I bältet finns sensorer, gastub och
uppblåsbara skydd. Sensorerna i bältet känner av om kroppen rör sig i en
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onaturlig rörelse och blåser då upp skyddet (Activeprotective u.å). Bältet
Hip’Safe (Helite u.å.-a) meddelar när det är dags att ladda upp genom en
ljussignal och ett kort “bip” ljud. En laddning håller i ca. 7 dagar. Överdraget
på bältet kan avlägsnas och tvättas. Om skyddet har aktiverats och blåsts
upp krävs ett byte av gasbehållaren men resten av bältet kan återanvändas.
På marknaden finns också företag som erbjuder skyddskläder för stuntmen
och extremsportare, Xion är ett exempel på ett sådant. Xion samarbetar med
det tidigare nämnda företaget D3O®️. för att ta fram kläder med stötdämpning
som klarar hårda slag och smällar (Xion u.å.). D3O återfinns även i bland
annat motorcykelskydd, ryggskydd för skidåkare och i knäskydd för
hantverkare (SMX Sports u.å.; Snickers workwear 2013; Stadium u.å.). D3O
är som tidigare nämnt ett stötdämpande material baserat på principen om
icke-newtonska vätskor. Materialet är flexibelt och mjukt tills det blir påverkat
av en snabb och stor kraft. När kraften appliceras trasslas molekylerna, som
rört sig relativt fritt, samman och materialet hårdnar. När kraften tagits bort
mjuknar materialet igen och återgår tills sitt flexibla tillstånd D3O (u.å.-a).
D3O är inte ensamma om denna typ av material. Ett företag som erbjuder
liknande polymerer är Polyanswer, vilka också jobbar inom området
skyddskläder med stötdämpning (Polyanswer u.å.).
På Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har ett projekt pågått gällande
skyddsgolv. Skyddsgolvet är uppbyggt av gummipiggar placerade under en
hård yta liknande laminatgolv och ska ta upp fallenergin elastiskt genom
böjning av piggarna. Golvet har testats på ett äldreboende och uppges
absorbera bra (60-75% av kollisionskraften) och skydda mot fraktur men
försvårar arbetsförhållandena för personalen. (okan 2015)

4. Material och metoder
I det här avsnittet redogörs för hur arbetet har genomförts. Det inkluderar
vilka material och maskiner som använts, laborationer för framställning av
prover, hur proverna har testats och vilka beräkningar som legat till grund för
arbetet. Alla vävda konstruktioner och alla non woven konstruktioner har
framställts av författarna vid Textilhögskolan i Borås.
För att undersöka D3O beställdes ett färdigt skydd: T5 EVO PRO H, ett
höftskydd anpassat för motorcyklister, se figur 2.
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Figur 2: Wictorson, J. (2018). Bilden visar
det inköpta skyddet T5 EVO PRO H.

4.1. Beräkningar
För att förstå principen bakom ett sidledes fall presenteras ett avsnitt kring
beräkningar och modeller över hur en person faller samt hur stor energi och
hur stora krafter som drabbar höften.
Som nämnts tidigare i litteraturgenomgången kan fall beräknas på olika sätt.
Här följer en beräkning enligt modellen för fritt fall samt en beräkning för en
modell med tröghetsmoment. Det är dessa två beräkningar arbetet utgått
ifrån.
Modell 1:
En kropp som faller fritt kommer att ha maximal hastighet och maximal
kinetisk energi precis innan den slår i marken. Vilket ger följande:

𝐸=

𝑚𝑣 2
2

𝑚𝑔ℎ =

𝑚𝑣 2
2

↔

𝑣 = √2𝑔ℎ

Modell 2:
En kropp i vila har ett motstånd mot att röra sig, en tröghet. I beräkningen
nedan har personens fot setts som punkten tröghetsmomentet vridit sig runt.
Personens massa har fördelats över två punkter i modell 2, överkropp och
underkropp. m1 har placerats vid halva masscentrum för att symbolisera
benens vikt och m2 vid 3/2 masscentrum för att symbolisera överkroppen.
Generellt sett väger överkroppen dubbelt så mycket som benen på en
människa och motsvarar cirka två tredjedelar av kroppens totala massa.
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4.2. Maskiner
Här följer en sammanställning över de maskiner som använts under
laborationerna. De använda maskinerna för varje laboration och testmetod
är även kort presenterade under aktuell rubrik.

4.2.1. Väv
Två olika vävmaskiner, båda av märket Dornier och båda med jacuard av
märket Stubli, har använts för framställning av de vävda proverna. Den ena
hade en varp av polyeten monofilament med diametern 0,15 mm och den
andra en varp av Trevira CS Nm 40/2 som är en spunnen polyester.
Vävmaskinerna var begränsade i hur styva väftinlägg som kunde användas.
Polyamid 6 med en diameter på 0,4 mm var det tjockaste garnet av de
önskade alternativen (PET och PA) som ansågs lämpligt.
Alla vävda konstruktioner vävdes med Pemotex i del av väften. För att
krympa Pemotex-garnet i vävarna användes ett strykjärn med ångfunktion.
Strykjärnet hölls ett par centimeter över ytan på väven och drogs fram och
tillbaka långsamt med ångfunktionen igång.

4.2.2. Non woven
Maskinerna som använts var:
● Öppnare – Initial uppdelning av fiber från fiberbal. Öppnaren
separerar fibrerna från varandra.
● Karda – Borstar och lägger ut fibrerna för att skapa ett jämnt fördelat
fiberflor.
● Nålningsmaskin – Binder mekaniskt samman fibrerna i fiberfloret.
● Ugn – Härdar/smälter samman fiberfloret i förberedda former eller
som plan. Termisk sammanbindning av fiberfloret.
Härnäst följer en beskrivning av hur testmaterialen tagits fram i väv och non
woven.
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4.3. Laboration - Väv
En gemensam specifikation för väv-laborationerna följer nedan.
Material:
Polyester, PET
Polyamid 6
Pemotex
Polyeten
Trevira CS
Hjälpmedel:
Program- Scotweave
Vävmaskin-Dornier
Jacuard- Stubli
Strykjärn med ångfunktion
Genomförande:
En bindning ritades och beräknades först för hand och bearbetades sedan
med hjälp av programmet Scotweave. Därefter överfördes bindningen till en
diskett och vidare till vävmaskin. Slutligen ångades de vävda materialen med
hjälp av ett strykjärn för att få distansväven att krympa och resa sig till önskad
höjd.

4.3.1. Distansväv med X-bindning
X-bindningen vävdes upp vid olika tillfällen där syftet varierade beroende på
distansen mellan topp- och bottenlagret samt materialet i varpen. Det
genomgående syftet var att undersöka konstruktionens beteende när
bindningen, materialen och fiberdiametern justerades. Bland annat
undersöktes olika varp- och väftgarner samt tjocklekar på materialet. Vilka
prover som vävdes presenteras i tabell 1.
Bindning:
Topp och botten består av lager med batavia-bindning av Pemotex medan
fyra trådar i polyamid 6 binder mellan dem som kryss i tvåskaft, se figur 3.
Maskinens täthet: 45 inslag/cm.
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Figur 3: Bilden visar X-bindningen när den är ritad för hand.

Tabell 1: Översikt över vävda prover i X-bindning.

Prov

Material i väft

Material i varp

3 cm tjock, distansväv

Polyester d: 0,25 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

5 cm tjock, distansväv

Polyester d: 0,25 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

3 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

5 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

3 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Trevira CS (PES)
Nm 40/2

2 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

1,5 cm tjock,
distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

4.3.2. Distansväv med V-bindning
Syftet med laborationen var att utvärdera och analysera val av bindning,
distansen mellan topp- och bottenlager samt materialvalet i varptrådarna. Vbindningens specifikationer beskrivs nedan. Vilka prover som vävdes
presenteras i tabell 2.
Bindning:
Topp och botten är lager med batavia-bindning av Pemotex där fyra trådar i
polyamid 6 binder mellan topp och botten i V-form i tvåskaft, se figur 4 nedan.
Till höger i bilden ses sammanbindning mellan vägg och botten, en
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bindepunkt motsvarande denna finns längre fram i bindningen där distansen
binder till topplagret.

Figur 4: V-strukturen. Bilden är en 3D-bild från programmet Scotweave på en del av
bindningen, det finns en bindepunkt motsvarande den på bilden där distansen binder till övre
lagret. De gröna trådarna är av polyamid 6, de lila trådarna består av Pemotex och de grå är
varpen.

Maskinens täthet: 25 inslag/cm. Högre inslagstätheter såsom 30 inslag/cm
testades men blev för tätt för maskinen.
Tabell 2: Översikt över vävda prover i V-bindning.

Prov

Material i väft

Material i varp

3 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

3 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Trevira CS (PES)
Nm 40/2

2 cm tjock, distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

1,5 cm tjock,
distansväv

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

4.3.3. Övriga bindningar
Syftet med följande två bindningar var att analysera beteendet, resning,
krympning och höjden hos andra möjliga distansvävar. De handritade
skisserna visas i bilaga 1.
Flotteringar i X-bindning:
Topp och botten är lager med flotteringar av Pemotex. Fyra trådar i polyamid
binder mellan övre och undre lager som kryss i tvåskaft. Se tabell 3.
Maskinens täthet: 30 inslag/cm. Högre tätheter såsom 45 inslag/cm och 35
inslag/cm undersöktes men blev för tätt för maskinen.
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Tabell 3: Översikt över vävda prover i X-bindning med flotteringar.

Prov

Material väft

Material varp

3 cm tjock, distansväv
med flotteringar

Polyamid 6, d: 0,4 mm
Pemotex dtex 300F88X1

Polyeten d: 0,15 mm

HoneyComb:
En HoneyComb-väv med 2-3 stycken celler vävdes där varje cell antog en
höjd på 1 cm, se tabell 4.
Maskinens täthet: 25 inslag/cm.
Tabell 4: Översikt över vävda prover i Honeycomb.

Prov

Material i väft

Honeycomb, 2-3 celler
Polyamid 6, d: 0,4 mm
hög, varje cell 1 cm hög.

Material i varp
Polyeten d: 0,15 mm

4.4. Laboration- Non Woven
Nedan följer en presentation av arbetet med non woven och tillverkningen
av de strukturer som kommer användas längre fram.

4.4.1. Framställning av fiberflor
Syftet med denna laboration var att karda, nåla och fixera bikomponentfiber
i fiberflor, för att sedan skapa två olika non woven-strukturer. Syftet var även
att analysera och utvärdera strukturerna för att se om de skulle kunna
fungera som stötdämpande material i kombination med distansväven från
det tidigare laborationstillfället med väv.
Material:
Bikomponent polyesterfiber
Hjälpmedel:
Våg och sax
Maskiner:
Öppningsmaskin
Kardningsmaskin
Nålningsmaskin
Totalt producerades 8 st omgångar fiberflor där varje omgång från start var
50 gram bikomponent-polyesterfiber av typen sheath-core, 50 gram var
angivet maximal mängd för varje nytt lager i nålningsmaskinen.
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Fibrerna placerades i en öppningsmaskin för att särdelas då de tidigare varit
förvarade i en bal. Efter öppningen placerades de lösa fibrerna jämt fördelat
i en kardningsmaskin. För att skapa en god homogenitet i materialet
kardades fiberfloret två gånger. Första gången kardades fiberfloret i en
riktning och andra gången placerades fiberfloret vridet 90o mot första
gången.
Efter kardning utfördes nålning av materialet. Två tjocklekar valdes ut, vidare
kallat tjockt och tunt material. För det tjockare lagret användes 3 skikt fiberflor
á 50 gram, totalt 150 gram bikomponentfiber, där varje skikt delades på
mitten, längsgående, för att få en bredd som stämde överens med
maskinens bredd. Figur 5 nedan förklarar hur floret klipptes och lades ihop
för att få fibrer i två riktningar.

Figur 5: Bild av fiberflor. Bilden förklarar hur fiberfloren klipptes och placerades inför nålning.

Vid framställning av det tjocka materialet nålades första lagret med fiberflor i
två riktningar (som i figur 5), sedan nålades materialet igen med nästa lager
på samma sätt. Tredje lagret veks runt det redan framställda för att jämna ut
floret och nålades ihop en sista gång.
Vid framställning av det tunnare materialet fick det första lagret gå igenom
nålning med fiberflor i två riktningar för att sedan gå igenom nålmaskinen för
andra gången med ytterligare ett lager fiberflor ovanpå, totalt 75 gram
bikomponentfiber.

4.4.2. Framställning av strukturer
Syftet med denna laboration var att ta fram plana non woven-skivor och
cylinderformat non woven-material. Syftet med framställningen var även att
testa och analysera den dämpande förmågan hos distansväven vid
kombination med non woven-strukturerna. Strukturerna presenteras i tabell
5 samt figur i 6.

Material:
Bikomponent polyesterfiber
smälttemperatur på 115 Co.

i

sheath-core form

med

yttre

skalets
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Struktur:
Cylinderform och plana skivor
Hjälpmedel:
Ugn med reglerbar temperatur
Bakplåtspapper
Nålar
Linjal
Sax
Tabell 5: Översikt över prover av non woven.

Provbit

Material

Smältning

Cylinderform

Bikomponent polyester, Tm = 115oC

150oC, 5 min

Plana skivor

Bikomponent polyester, Tm = 115oC

150oC, 5 min

Genomförande:
Vid framställning av de två olika strukturerna användes de tidigare
framställda och nålade fiberfloren. För framställning av plana skivor
användes fiberflor med vikt 150 gram. Bitarna klipptes till storlek 40x25 cm
för att passa i ugnen. Vid formning av cylinderstruktur användes nålat
fiberflor med vikten 75 gram.

Figur 6: Wictorson, J. (2018). Bild över non
woven strukturer. Cylinder till vänster och plan
skiva till höger.

Bitar klipptes till 15 cm i längd och 12 cm i bredd, för att sedan rullas runt ett
rör av hoprullat bakplåtspapper, ändarna hölls på plats med
knappnålar. Diametern på cylindrarna anpassades efter distansvävens
kanaler i X- och V- bindningarna. Slutligen fixerades de cylinderformade non
woven-materialen och de plana skivorna i ugn med en temperatur på 150oC
i 5 min.
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4.5. Testmetoder
Följande testmetoder har använts för att nå resultatet. Vid de olika
testtillfällena har ett urval av material gjorts, förklaringen till urvalet beskrivs
närmare i avsnittet diskussion.

4.5.1. Kompressions/hysterestest med hjälp av dragprovare
Det första testet med hjälp av dragprovare utfördes för att få en idé om
metodens lämplighet, för att utläsa värden på materialets kraftupptagning
och se dess beteende under belastning.
Material:
Provbitar av X- och V-bindningar med konstruerad höjd 3cm, både med
polyeten och Trevira CS i varp. Även ett prov med non woven-cylindrar
testades. Bitarna hade en ytstorlek på ca. 5x5 cm och en tjocklek på 2,5 cm
(höjdskillnaden förklaras i avsnitt 5.2).
Testmaskin: Tinius Olsen H10KT
Mjukvara: QMat 5.41
Genomförande:
Provbitarna placerades i dragprovaren och
hölls på plats av två, speciellt framställda,
T-formade träklossar. Klossarnas yta var
45*45 mm, se figur 7. Två program skapades
för maskinen. Ett som styrde kompressionen
och ett som styrde rörelsen i dragriktning,
fortsättningsvis kallat återhämtningen. Det
blev en fördröjning på någon minut mellan
programmen då det krävdes manuell start av
de båda. Maskinens hastighet var under hela
testet 20 mm/min. Hur mycket proverna
komprimerades varierade.
Figur 7: Saleem, H. (2018).
Bilden visar hur klossarna och
provbitarna monterades i
dragprovaren.
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4.5.2. Kompressions/hysterestest version 2
Syftet med testet var att jämföra materialen med varandra samt se hur
materialen betedde sig när kompressionshastigheten ändrades.
Material: De provbitar som valdes ut för testet bestod av provbitar i Xbindning med båda varianterna av varp och V-bindning med Trevira CS i varp
samt provbitar i X-bindning med non woven-cylindrar. D3O materialet
testades inte i dragprovaren på grund av dess icke-newtonska egenskaper
och maskinens låga hastighet. För mer detaljer se tabell 6 nedan.
Tabell 6: Tabellen visar vilka material som testades i dragprovaren.

Bindning

Material i väv

Non woven

Storlek

X-bindning, 3
cm.

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non
woven

Yta: 4,5*4,5 cm
Tjocklek: 2,5 cm

X-bindning, 3
cm.

Varp: Trevira CS
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non
woven

Yta: 4,5*4,5 cm
Tjocklek: 2,7 cm

V-bindning, 3
cm.

Varp: Trevira CS
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non
woven

Yta: 4,5*4,5 cm
Tjocklek: 2,5 cm

X-bindning, 3
cm.

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Non wovencylindrar i
kanalerna

Yta: 4,5*4,5 cm
Tjocklek: 2,5 cm

Proverna var konditionerade i mer än 72h med 21oC och 62 % luftfuktighet.
Maskin: MesdanLab
Mjukvara: TensoLab
Genomförande:
Testet genomfördes med hjälp av en specialdesignad klämma och
dragprovarens hysteresprogram med programmerbara cykler, se figur 8.
Varje cykel bestod av en kompression och en återhämtnings-fas. Alla prover
komprimerades till en höjd på 3 mm. Hastigheterna varierades mellan 1 och
9 mm/s. Tre provbitar av varje konstruktion kördes. Resultatet plottades i
programmet TensoLab och mätvärdena överfördes senare till Excel där de
behandlades vidare.
För ytterligare information se bilaga 2.
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Figur 8: Wictorson, J.
(2018). Bilden visar den
speciellt framtagna
klämman samt hur
provbitarna monterades.

4.5.3. Test med fallkropp hos Industritextil JOB i Kinna
Syftet med testet var att se de olika materialens beteende när en kula slog
ner i provet med hög hastighet och hög islagsenergi (40 Joule), figur 9 längre
ner.
Material: De material som testades var X- och V-bindning med polyeten varp
i kombination med non woven-cylindrar och skivor. Tester utfördes även på
höftskyddet av D3O. Materialen och kombinationerna presenteras mer
detaljerat i tabell 7 nedan.
Proverna var inte konditionerade inför testerna.
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Tabell 7: Tabellen visar vilka material som testades i fallriggen.

Bindning

Material i väv

Non woven

Storlek

X-bindning, 3
cm

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid
6, Pemotex

Plan skiva av non
woven ovanpå
väv

Yta: 10*10 cm
Tjocklek: 2,5 cm
Vikt: 15,2 g/st

X-bindning, 3
cm

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid
6, Pemotex

Cylindrar av non
Yta: 10*10 cm
woven i kanalerna Tjocklek: 2,5 cm
Vikt: 24,4 g/st

X-bindning, 3
cm

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid
6, Pemotex

Plan skiva av non
woven under väv

V-bindning, 3
cm

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid
6, Pemotex

Cylindrar av non
Yta: 10*10 cm
woven i kanalerna Tjocklek: 2,5 cm
Vikt: 24,4 g/st

Höftskydd av Ingen väv
D3O (T5 EVO
PRO H)

Ingen non woven

Yta: 10*10 cm
Tjocklek: 2,5 cm
Vikt: 15,2 g/st

Yta: 17,7*13,3 cm
Tjocklek: 1,5 cm
Vikt: 100 g/st

Maskin: Fallrigg utrustad med en kula samt modellera. Kulans diameter var
40 mm och beräknades falla med en islagsenergi på 40 Joule. Från leran
och upp till markeringen 40 Joule, som kulan släpptes från, var avståndet
154 cm.
Fallriggen hos Industritextil Job används främst för att testa materials
motstånd mot att bli uppskurna av kniv eller andra vassa föremål. Kniven
byttes för det här testet ut mot en kula. Under fallriggen placerades en
behållare med modellera.
Hjälpmedel:
Hammare, linjal och skjutmått.
Genomförande:
Kulan fästes på en fallkropp som hissades upp i röret som ses i överkant av
figur 9. Röret var utmärkt med det antal Joule fallkroppen skulle hinna samla
på sig innan den skulle slå i leran. Proverna placerades på leran för att
undersöka hur mycket av kulans rörelseenergi som de kunde absorbera.
Efter varje test mättes intryckningsdjup samt intryckningsdiameter. Mellan
testerna hamrades leran ihop för att återskapa en slät yta inför nästa
mätning.
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Figur 9: Saleem, H. (2018). Bilden visar nedre
delan av fallriggen samt de hjälpmedel som
användes under testet.

D3O materialet testades som beskrivet ovan. Ytterligare 3 tester utfördes på
D3O-skyddet där provkroppen hölls upp några centimeter från leran för att
försöka uppnå effekten av att skyddet släpps tillsammans med kulan. Detta
på grund av materialets egenskap att det hårdnar där slaget träffar. Tanken
var att om kulan ses som lårbenets benutskott och leran som golvet skulle
skyddet hårdna på sidan mot leran.
Kulan släpptes från högsta möjliga höjd. För mer information om testet och
komplett samling mätvärden se bilaga 3.

5. Resultat
I detta avsnitt följer en redogörelse över resultatet av väv- och non wovenlaborationerna samt hur konstruktionerna presterade i de genomförda
testerna. Avsnittet påbörjas med uträkningar för att presentera vilka krafter,
energier och hastigheter som är aktuella vid sidledes fall från stående.

5.1. Beräkningar
En uppskattning över vilka krafter som är aktuella har tagits fram genom
beräkning av fritt fall och tröghetsmotstånd.
Fritt fall:
Som utgångspunkt har personens massa satts till 60 kg och dess
masscentrum vid höjden 0,8 m. Då beräkningarna har flera grovt skattade
variabler har tyngdaccelerationen satts till g = 10 m/s2.
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Tröghetsmotstånd:
Som beskrivet i metoden har kroppens massa i denna modell delats upp i
över- och underkropps massa.
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Enligt uppskattning av Peter Apell6 går 50 Joule av dessa in i höften vid
islaget och komprimerar med 1 cm. Det motsvarar en kraft av 5 kN rakt in i
höften som verkar under 3 ms om utgångspunkt tas i beräkningen av
tröghetsmotstånd som är en mer anpassad modell.

𝐸 =𝐹∗𝑠
𝑠

0,01

𝑣

3

𝑡= =

↔

𝐹=

𝐸
𝑠

=

50
0,01

= 5000 𝑁 = 5 𝑘𝑁

= 3,33 ∗ 10−3 𝑠 ≈ 3 𝑚𝑠

Detta resultat överensstämmer med vad som tidigare nämnts i
litteraturgenomgången i artikeln av Nasiri Sarvi & Luo (2017) om att sidledes
fall från stående ofta har runt 5200 N som islagskraft och har en hastighet på
3 m/s.

6

Professor of Living State Physics vid Chalmers University of Technology.
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5.2. Konstruktioner
I detta avsnitt presenteras resultatet av de konstruktioner som tagits fram och
producerats under projektet.

5.2.1. Laboration- Väv
Redovisningen av resultaten från väv-laborationerna som följer nedan är
endast baserat på hur prototyperna upplevts av författarna, inga tester har
utförts i detta stadie.

5.2.1.1. Lärdomar under vävprocessen
Den första bindningen som utforskades var X-bindningen. Under
utvecklingen har flera höjder på väven undersökts, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm och 5
cm. Distansväven med en höjd på 5 cm uteslöts tidigt då den ansågs vara
för tjock för ändamålet. De två tunnare varianterna 1,5 cm och 2 cm uteslöts
även de då det uppstod ojämnheter i lagren samt ingen eller dålig resning
under ångningen. Troligtvis blev polyamiden för styv för att Pemotex-garnet
skulle orka krympa ihop och resa materialet.
X- bindningen med en tänkt höjd på 3 cm gav en stadig och stark distansväv.
Det övre och undre lagret på väven blev båda jämna och täta vilket medförde
släta och stadiga ytor. När den vävts upp första gången upptäcktes ett fel i
bindningen vilket antogs vara anledningen till att bindningen endast restes
till en höjd på 2,5 cm, istället för den planerade höjden 3 cm. Det visade sig
dock att så var inte fallet utan den korrigerade bindningen antog samma höjd,
2,5 cm, som vid det tidigare vävtillfället.
Även V-bindningen vävdes med kortare distans på 1,5 cm och 2 cm.
Bindningen med 2 cm reste sig ojämnt med ca. 0,5 cm medan bindningen
med 1,5 cm inte reste sig alls. V-bindning med kortare distans än 3 cm
uteslöts då de tjocklekarna, även med denna typ av bindning, ej ansågs
användbara.
Två olika material på väftinlägg undersöktes. Provbiten med polyamid
upplevdes styvare och stadigare i väggarna i distansväven jämfört med
provbiten med polyester. Efter konsultation med professor Nawar Kadi7
drogs slutsatsen att det troligtvis berodde till största delen på den större
diametern på garnet än om det var polyamid eller polyester. Detta låg till
grund för beslutet att fokusera på den tjockare polyamiden i det fortsatta
arbetet.
Som nämnts i metoden vävdes ett prov med flotteringar i övre och undre
lagret. Provet fick en mycket ojämn yta och en svårbedömd höjd. Bindningen
antogs vara korrekt men polyamiden var troligtvis för styv för att Pemotexgarnet skulle orka krympa ihop och styra bindningen på rätt sätt. Bindningen
7

Professor i textilteknologi vid Textilhögskolan i Borås, samtal 2018-09-17.
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var även svår att väva i vävmaskinen. Det bedömdes att bindningen inte var
tillräckligt bra för fortsatt utveckling och den uteslöts.
Tanken med HoneyComb-väven var att framställa en bindning med
öppningar som skulle kunna fyllas ut med non woven för att kunna hantera
krafter i flera riktningar. Med så små celler och ett så pass styvt material blev
resultatet dock en textil som var svårhanterlig och svår att öppna upp cellerna
på. En ytterligare faktor för svårigheten att separera cellerna var att med sex
lager kunde varpen inte bli lika tät som önskat. Bindningen uteslöts då
materialet ansågs oanvändbart i den testade formen.
Författarna valde att gå vidare med två konstruktioner, X- och V-bindning
med en konstruerad höjd på 3 cm.

5.2.1.2. X- bindning
X-bindningen arbetades fram under flera steg och resulterade i de två
varianterna som kan ses i figur 10. Skillnaden mellan dem var endast varpen.
Den vita varianten hade en varp av monofilament i polyeten och den
svart/vita av spunnen Trevira CS.
Trevira CS i varpen upplevdes tjockare och fylligare i distansvävens väggar
jämfört med distansväven med polyeten.
De övre och undre lagren på vävarna fick båda släta och täta ytor.
Bindningen upplevdes stark i 90o vinkel men vek sig när kraften kom något
mer från sidan (i varpled) och uppvisade då skjuvningsbeteende.

Figur 10: Wictorson, J. (2018). Bilden visar
tvärsnitten på de två X-bindningar som
laborationen resulterade i.

5.2.1.3. V- bindning
V-bindningen resulterade i de två varianterna som kan ses i figur 11. Precis
som ovan vävdes bindningen med två olika varpmaterial, polyeten och
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Trevira CS. De V-formade distanserna fick en bra och stadig resning. De blev
dock mer u-formade än planerat, troligtvis på grund av polyamidens styvhet.
I jämförelse med distansen som hade mellanlagret i X-form upplevdes de
stående distanserna stadigare i V-bindningen, troligtvis på grund av att Vbindningen hade dubbelt så många väftinlägg i dess stående distanser
jämfört med X- bindningen.
Provet med Trevira CS i varp fick mjuka och täta över- och underlager medan
ytan på väven med polyeten i varp blev styvare och glesare. De stående
distanserna, även kallade väggar, i väven upplevdes stadigare och starkare
med Trevira i varp jämfört med polyeten i varp. Vid pålagd kraft i väftled
uppstod skjuvning i båda vävarna.

Figur 11: Wictorson, J. (2018). Bilden visar
tvärsnitten på de två V-bindningarna som
laborationen resulterade i.

5.2.2. Laboration- Non woven
Redovisning av resultatet på non woven-laborationerna som följer nedan är
endast baserad på hur materialet känts och upplevts av författarna.

5.2.2.1. Framställning av fiberflor
Laborationen med non woven resulterade i 8 st arrangerade och ordnade
fiberflor som senare användes vid framställning av strukturer.

5.2.2.2. Framställning av non woven strukturer
Vid det senare tillfället framställdes två olika strukturer. Plana, hårda, styva
och tunna skivor med släta ytor och luftiga, elastiska, flexibla cylindrar.
Cylindrarna blev dock inte helt homogena utan uppvisade variation i ytteroch innerdiameter, vilket troligtvis berodde på formningsprocessen.
Ytterdiametern visade värden mellan 15-20 mm medan innerdiametern
visade värden mellan 7-10 mm.
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Både de plana skivorna och de cylinderformade non woven materialen blev
de slutliga non woven prototyperna. Dessa provbitar kom att användas i
kombination med distansväv vid testtillfällen med kompressionstest och
fallriggstest, detta beskrivs i följande avsnitt.

5.3. Testresultat
Här följer en presentation på hur de framtagna materialen samt D3O klarade
av testerna. Syftet med testmetoderna var att ge en bild över materialens
beteende under belastning samt för att sätta värden på deras egenskaper
gällande energiupptagning, kraftdämpning och kraftspridning. Önskat
resultat var hög energiupptagning och att det skulle krävas krafter i närheten
av de tidigare beräknade för att komprimera materialen i kompressions/hysterestesten.

5.3.1. Kompressions-/hysterestest version 1
Testet användes för att skapa en första översiktlig bild över
konstruktionernas beteende och vilka krafter som var inblandade. I figur 12
nedan presenteras ett exempel på resultatet av det iscensatta hysterestestet.
I exemplet nedan, pressades provet ihop 80%.

Hysteres, exempelgraf
140
120

Kraft (N)

100
80

Kompression (X-bindn.
PE)

60

Återhämtning (X-bindn.
PE)

40
20
0
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Töjning
Figur 12: Grafen visar en hysterescykel för en provbit med X-bindning och polyeten varp,
töjningen är i decimalform.

Grafen ovan (figur 12) visade ett hopp mellan att linjen för kompression tog
slut och att linjen för återhämtning börjat. Detta berodde på att så fort
kompressionsrörelsen stannat började provet relaxera. Det var också viktigt
att påpeka att linjen för återhämtning gick en oväntad väg. Grafen tyder på
att energi genererats, se avsnitt Hysteres i litteraturgenomgången. Som
visas senare i kompressions/hysterestest version 2 bör återhämtningen ha
gått i en kurva nedanför kompressions-linjen. På grund av detta redovisas
endast relevanta kompressionskurvor från det första testet i dragprovare.
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Kompressionstest för jämförelse mellan vävda
prover
140
120
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-0,2
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Töjning
Figur 13: Grafen visar tre skillda konstruktioners kompressionskurvor när de komprimeras
med 80%.

Som visas i figur 13 var det ingen stor skillnad mellan proverna förutom att
V-bindningen följde en avvikande väg mot slutet. Den stora skillnaden mellan
inblandade krafter var mellan distansväv för sig och distansväv med non
woven-cylindrar snarare än mellan bindningar, se figur 14.

Kompressionstest för jämförelse med/utan non
woven
1800
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Kraft (N)
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1000
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Kompression (V-bindn.
Trevira + non woven)

600

Kompression (V-bindn.
Trevira)

400
200
0
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Töjning
Figur 14: Grafen visar hur en konstruktion påverkas av att kanalerna fylls med non wovencylindrar. Komprimeras 80%.
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Resultaten har viss osäkerhet till sig då proverna var okonditionerade och
varje variant endast testats en gång. Det tog även olika lång tid för bytet
mellan programmen kompression och återhämtning vilket gjorde att
relaxationen kunde pågå under en längre tid för vissa prover.
Testet gav en översiktlig bild om att distansvävarna för sig själva tar upp en
mindre mängd energi än om de fylls ut med non woven. Distansvävarna visar
vid första anblick ha goda återhämtningsegenskaper.
För att kunna utföra bättre hysterestester nämndes tidigare i metoden att en
speciell klämma, också kallad krok, konstruerades. Härnäst följer resultatet
för dessa tester.

5.3.2. Kompressions-/hysteres test version 2
I graferna nedan är medelvärdet av tre tester av varje konstruktion utritat. För
tabellvärden se bilaga 2. Testet med dragprovaren användes främst för att
jämföra material och konstruktioner med varandra då det inte gick att
använda hastigheter i närheten av de som uppstår vid sidledes fall. Som
nämnts i metoden komprimerades materialen till 3 mm i höjd, i graferna som
följer presenteras det som negativ töjning i decimalform.
Från laborationerna i väv var det två typer av bindningar som visade goda
resultat. Dessa var X-bindningen och V-bindningen med konstruerad höjd tre
cm, slutlig höjd ca. 2,5 cm. En jämförelse av dessa kan ses i figur 15 nedan.

Hystereskurva för jämförelse av bindning (X & V)
250,00
200,00

Kraft (N)

150,00

Kompression (X trevira)
Återhämtning (X trevira)

100,00

Kompression (V trevira)
50,00

Återhämtning (V trevira)

0,00
-1

-0,8

-0,6

-0,4

Töjning

-0,2

0

-50,00

Figur 15: Grafen visar skillnaden mellan två olika konstruktioner tillverkade i samma
material.

Ur grafen gick att utläsa en liten skillnad mellan bindningarna. Viktigt att
notera är att endast tre prover av varje variant sammanställts till medelvärdet
för varje graf. Det såg dock i fallet ovan ut som att V-bindningen krävde något
högre krafter för att deformeras än X-bindningen.
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För att jämföra materialen som använts som varp utfördes test på Xbindningen, se figur 16.

Hystereskurva för jämförelse material
250,00
200,00

Kraft (N)

150,00

Kompression (X trevira)
Återhämtning (X trevira)

100,00

Kompression (X PE)
50,00

Återhämtning (X PE)

0,00
-1

-0,8

-0,6

-0,4
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-0,2

0

-50,00

Figur 16: Grafen visar skillnaden mellan en viss konstruktion när den är tillverkas i olika
material.

Undersökning av materialet i varpen visade små skillnader. Det som kunde
utläsas var att konstruktionen med Trevira CS i varp böjde uppåt lite brantare
än konstruktionen med Polyeten i varp och krävde högre krafter under den
sista delen av kompressionen.
För att undersöka hastigheters påverkan på materialen utfördes ett test i
dragprovaren med hastigheterna 1 mm/s och 9 mm/s. Rekommendation
gällande maskinen var att inte överstiga 9 mm/s = 540 mm/min. Resultatet
går att se i figur 17.

Hystereskurva för X-bindning med PE-varp
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80,00

Återhämtning (1 mm/s)
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Figur 17: Grafen visar hur en viss konstruktion beter sig när kompression och återhämtning
sker vid olika hastigheter.
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Som grafen visar följer kurvorna en liknande form men att när hastigheten
ökas krävs högre krafter för kompression. En snabb beräkning på arean
mellan kompression och återhämtning på båda kurvornas hysteres visade
att vid hastigheten 1 mm/s gick det åt ca. 0,65 Joule och vid hastigheten 9
mm/s gick det åt ca. 0,74 Joule. Det blev tydligt att materialen tar upp mer
energi vid högre hastigheter.
En intressant jämförelse både för att se materialens deformationsbeteende
och för att jämföra inblandade krafter och energier var undersökningen av
non woven-materialets inverkan på konstruktionen. För testet valdes Xbindningen med polyetenvarp med och utan non woven-cylindrar, se figur
18.

Hystereskurva för jämförelse med/utan non
woven cylindrar
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Figur 18: Grafen visar skillnaden mellan att ha non woven-cylindrar i kanalerna eller inte.

Som grafen visar följde konstruktionerna samma linje under kompressionen
fram till ca. 20 % kompression. Efter den punkten skiljer sig kurvorna åt. En
snabb beräkning av hysteresen visade att energiupptagningen för
konstruktionen med non woven var ca. 3,12 Joule och för konstruktionen
utan ca. 0,65 Joule.
En felkälla som bör nämnas var att de speciellt utformade klämmorna
/krokarna började svikta när materialet med non woven nådde krafterna 60036

700 N. Av den anledningen utfördes endast tester på en av konstruktionerna
med non woven.
För att jämföra olika konstruktioners energiupptagningsförmåga med endast
hänsyn till kompression har beräkningar utförts på arean under
kompressionskurvorna presenterade i figur 15, 16 och 18. Sammanställningen redovisas i tabell 8 nedan.
Tabell 8: Tabellen visar energiupptagningen för ett urval konstruktioner.

Bindning

Material i väv

Non woven

Energiupptagning

X-bindning,
3 cm.

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non woven 0,9 Joule
(SD 0,1)

X-bindning,
3 cm.

Varp: Trevira CS
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non woven 1,0 Joule
(SD 0,1)

V-bindning,
3 cm.

Varp: Trevira CS
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Ingen non woven 0,9 Joule
(SD 0,2)

X-bindning,
3 cm.

Varp: Polyeten
Väft: Polyamid 6,
Pemotex

Non wovencylindrar i
kanalerna

4,1 Joule
(SD 0,2)

Vid jämförelse mellan X- och V-bindning med samma material i varp, Trevira
CS, visas inga stora skillnader i energiupptagning. X-bindningen kunde i
genomsnitt absorbera 0,1 Joule mer. Tabell 8 visar heller inga större
skillnader mellan de två olika varpmaterialen. X-bindningen med Trevira CS
i varp absorberade 0,1 Joule mer än X-bindningen med polyeten i varp.
Den stora skillnaden i energiupptagning visas, som ovan i jämförelse av
hysteres, vara för X-bindningen med och utan non woven-cylindrar i
kanalerna. Tabell 8 visar att energiupptagningen är 3,2 Joule högre om
konstruktionens kanaler är fyllda med non woven-cylindrar.
En kort sammanfattning av resultatet från kompressions-/hysterestest
version 2 är att de olika varianternas energiupptagningsförmåga inte
påverkats i hög grad av val av varp eller val av bindning men att
konstruktionerna tog upp mer energi när vävens kanaler var fyllda med non
woven-cylindrar.
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5.3.3. Test med fallrigg
Inför testet i fallriggen förbereddes material med X-bindning och V-bindning
med polyeten i varp samt D3O. De textila materialen är presenterade i figur
19 nedan.

Figur 19: Saleem, H. (2018). Bilden visar de olika väv- och non woven konstruktionerna som
testats i fallriggen.

Distansvävarna ansågs inte klara av att hantera belastningen från ett fall på
egen hand varpå endast varianter med non woven testades i fallriggen.
Under testet togs värden på intryckningsdjup och intryckningsdiameter.
Dessa värden fastställdes som visas i figur 20 nedan. Diametern är från
“kulle till kulle” och intryckningsdjupet från “kullens topp” till “skålens botten”.
Som bilden visar blev inbuktningen skålformad med en djupare dipp i mitten.
För att jämföra de olika materialens skyddande effekt studerades
inbuktningen. Resultatet redovisas i tabell 8.

Figur 20: Saleem, H. (2018). Bilden visar hur leran tryckts in efter att kulan
släppts på ett av de vävda skydden som kombinerats med non woven.
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Tabell 9: Tabellen redovisar medelvärden av provresulten från testet med fallrigg.

Prov

Medelintryckningsdjup

Medelintryckningsdiameter

Referens: fallkropp (kula)

32 mm

75 mm

X- bindning med en plan
non woven-skiva över

26,4 mm
(SD 2,5)

99,3 mm
(SD 4,0)

X- bindning med non
woven-cylindrar

26,4 mm
(SD 1,3)

108,7 mm
(SD 1,5)

X- bindning med en plan
non woven-skiva under

26,8 mm
(SD 0,4)

118,3 mm
(SD 13,5)

V- bindning med non
woven-cylindrar

29,0 mm
(SD 1,6)

111,7 mm
(SD 4,7)

Prov

Medelintryckningsdjup

Medelintryckningslängd

D3O-polymer liggandes
på leran

15,8 mm
(SD 1,1)

130,3 mm
(SD 4,6)

D3O-polymer med några
cm avstånd från leran

14,3 mm
(SD 1,9)

138,3 mm
(SD 20,2)

Den önskade effekten av skydden var att de i första hand skulle ge ett kort
intryckningsdjup och i andra hand en stor intryckningsarea för att kunna
sprida kraften över mjukdelarna som tidigare nämnt i litteraturgenomgången.
Resultatet visar att alla skydd minskar en del av kraften från islaget. Bäst
resultat gav höftskyddet av D3O med kortast intryckningsdjup. D3O-skyddet
gjorde avtryck i leran av kortsidorna och hade en lång intryckningslängd i
riktningen av långsidan.
Det bästa resultatet bland de vävda materialen gav X-bindningen med non
woven cylindrar i mellanrummen följt av X-bindningen med non woven skiva
över väven. Då X-bindningen med non woven-skiva under gav förhållandevis
stor spridning av kraften kan det vara intressant att undersöka en
kombination med även den varianten. Det var dock en stor spridning på
mätningarna av den konstruktionens intryckningsdiameter vilket gör
antagandet osäkert.
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5.4. Sammanfattning av resultatet
Testerna gav varierande resultat. I kompressions-/hysterestest version 2
presenterades bindning och val av varp som relativt likvärdiga medan i testet
med fallriggen gav X-bindningen ett bättre resultat. Non woven i olika former
gav distansvävarna en högre energiupptagning och ökade dess skyddande
effekt. Både cylindrar och skivor bör utforskas vidare. D3O visade bra
resultat i det test som ansågs relevant för materialet.

6. Diskussion
Diskussionavsnittet påbörjas med beräkningar då de är en viktig grund i
arbetet. Efter det följer ett avsnitt kring laborationerna, testmetoderna, grafer
och mätvärden och avslutningsvis en hållbarhetsanalys.
De utförda beräkningarna tillsammans med de värden som presenterats i
litteraturgenomgången beskriver att det under ett fall handlar det om att ta
hand om en kraft runt 5 kN. Under avsnittet om krafter visas att det
genomsnittliga lårbenet för en person 80,9 år klarar krafter runt 2.9 kN (Nasiri
Sarvi & Luo 2017). Det betyder att för att de flesta ska klara sig utan fraktur
behöver inte hela kraften ledas bort utan det kan räcka med att leda bort
hälften av den. Det absolut bästa skyddet leder bort all kraft men om det sker
på bekostnad av komforten så kanske skyddet inte används.
För att ett höftskydd ska fungera behöver det användas och en avvägning
mellan komfort och skyddseffekt behöver därför göras för att ta fram ett
funktionellt skydd.

6.1. Diskussion kring väv- och non wovenlaborationer
Under vävprocessen har bindningar, material och höjder i distansvävarna
löpande analyserats. Analyserna har varit ett stöd under utvecklingsprocessen för att ta fram prototyper för testning. De undersökta distansvävarna utgör en mindre del av området 3D-textil, det finns mer att utforska
inom både området distansväv och non woven.
Enligt Chen (2015) är ihåliga strukturer både dämpande och flexibla. Detta
överensstämde väl med de bindningar som vävdes och testades. Ett problem
som uppstod med distansvävarna var att när kraften inte applicerades precis
rakt uppifrån uppträdde en skjuvning i materialet. Med skjuvning avses i detta
fall att provbitarna, sett från sidan, förändrades från formen av en rektangel
till ett parallellogram. Vid test av konstruktionerna i dragprovare märks inte
detta av men det skulle troligtvis minska skyddseffekten vid ett verkligt fall. I
de flesta scenarion kommer en fallande person inte att landa med skyddet
parallellt med golvet. Ett möjligt bot mot skjuvningen skulle kunna vara non
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woven-cylindrar i distansvävens kanaler eller stadiga non woven-skivor
liknande de som testats under projektet.
Undersökningen av distansväv har till viss del handlat om att utforska
lämpliga höjder för bindningarna. Dels utifrån resultat från uppvävning men
även till viss del utifrån de krav som ställdes upp i början av rapporten. Ett
höftskydd får inte vara för tjockt och otympligt om det ska vara attraktivt att
använda. X-bindningen som vävdes upp med tänkt höjd 5 cm blev ojämn på
ytan, fick ojämna kanaler och upplevdes ostadig. Med den informationen,
tillsammans med kravet på tjocklek som grund uteslöts bindningen. De
tunnare varianterna med förväntad höjd, 1,5 cm och 2 cm vävdes delvis upp
med tanke på kravet på tjocklek men också för att kortare distanser skulle
kunna bli styvare och ta upp kraft på ett annat sätt. Tunnare distanser skulle
även kunna öppna upp för andra kombinationer än de som undersökts. Det
kunde dock konstateras direkt att med de materialen som de vävdes upp i
var de inte några användbara alternativ. Den valda polyamiden var troligtvis
för styv och hindrade Pemotex-garnets krympning. För jämförelse hade det
varit intressant att väva upp tunnare distanser med bättre anpassade
material och jämföra med 3 cm distanserna. X- och V-bindningarna med
tänkt höjd 3 cm blev även de påverkade av polyamidens styvhet. Vbindningarna blev mer U-formade än planerat och X-bindningarna lite mindre
I-formade än önskat.
När bindningen med flotteringar vävts upp upptäcktes samma problem med
polyamidens styvhet ställd mot Pemotex-garnets krympförmåga, som för de
tunnare distansvävarna. Bindningen skulle eventuellt kunna vävas upp med
andra material men skulle troligtvis bli ett ostadigt och skört skydd då det
övre och det undre lagret endast skulle bestå av flotteringar i väftled.
Teorin bakom HoneyComb-bindningen var dess möjlighet att ta upp kraft från
flera riktningar och på så sätt kunna utgöra ett alternativ eller ett komplement
till skydd där skjuvning är ett problem. Det prov som vävdes upp visade sig
dock svårhanterligt och oanvändbart, problemen var väftens styvhet,
cellernas storlek och varpens täthet. Det skulle vara intressant att undersöka
en annan utformning med större celler och även energiupptagningsförmågan hos en HoneyComb-struktur, med cellerna fyllda av non woven.
Efter analys av olika höjder, material i väft och olika bindningar beslutade
författarna att X- och V-bindning med en konstruerad höjd av 3 cm var de
bindningar med högst potential. Avsikten med de valda bindningarna (X och
V) var att deras styva, stående väggar vid böjning skulle kunna ta upp energi
genom främst elastisk energiupptagning.
De använda materialen visade sig vara avgörande för distansvävens
beteende. Analysen gällande lämpligt material för väggar utfördes i ett tidigt
skede i projektet. Polyester med en mindre diameter jämfördes med
polyamid med en större diameter, de två syntetiska materialen valdes utifrån
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deras starka och stadiga egenskaper. De vävda proverna visade att
polyamiden var den variant som gav stadigast och styvast väggar. Polyester
med större diameter fanns inte tillgängligt på högskolan och vidare analys
kunde inte utföras, därav anledningen till att författarna valde att gå vidare
med polyamid. Enligt Nawar Kadi8, professor i textilteknologi vid
Textilhögskolan, bör polyester med samma diameter som polyamid, bete sig
på ungefär samma sätt i väggarna då det snarare handlar om styvheten som
kommer av tjockleken än om fibertyp i detta fall.
Pemotex-garnet kom att bli en mycket viktig komponent i projektet. Dock var
det svårt att hitta teoretisk information om detta. Vid analys visade sig garnet
lätthanterligt med god krympförmåga. Både de X- och V-formade distanserna
fick en bra och stadig resning genom användandet av denna typ av Pemotex.
För att förbättra prototyperna skulle fler typer av krympgarn kunna
undersökas för att eventuellt hitta något garn med starkare hopdragningsförmåga, alternativt hitta ett sätt att hjälpa Pemotex garnet att krympa under
ångning.
Som varp för bindningarna jämfördes ett monofilamentgarn och ett spunnet
garn, detta för att undersöka om friktionen i och utfyllnaden av väggarna
kunde vara en avgörande faktor för energiupptagning. Under jämförelsen
efter vävning av Trevira CS som spunnet garn och polyeten som
monofilament, upplevdes det spunna garnet ge en stadigare vägg jämfört
med monofilament. Det berodde dels på att det spunna garnet var tjockare
och fylligare jämfört med monofilamentet och dels på att det spunna garnet
gled mindre i distansväven än vad monofilamentet gjorde. När varpens
påverkan undersöktes i dragprovare noterades ingen större skillnad.
När non woven materialet smälts låses fibrerna i sina bindepunkter vilket
ökar stadgan i materialet men samtidigt minskar rörelseförmågan och
därigenom den inre friktionen i materialet. Tidigt i projektet utfördes
jämförelser mellan onålat, nålat, onålat och smält samt nålat och smält non
woven. Författarna tog beslutet att stadgan från nålat och smält material
skulle prioriteras då väven konstaterades vara mjuk och svag som enskilt
skydd. Vid framställning av cylinderformad non woven användes nålat
fiberflor med en vikt av 75 gram då det tunna skiktet förenklade
formningsprocessen. Det tjockare skiktet, nålad fiberflor med en vikt av 150
gram, användes vid framställning av plana skivor för att få en tjock och stadig
yta. Cylinderstrukturen uppfattades ge stadga i distansvävens kanaler och
motverka skjuvningen men mätvärden för att styrka påståendet saknas.
Testet i fallriggen tyder dock på att de plana skivorna, som önskat, hjälper
väven att sprida kraften över en större yta.
Andningsförmågan hos de testade skydden varierar beroende på material.
De framställda distansvävarna består till stor del av olika polyestermaterial
vilket ger skydden god fukttransport. Distansväven har även en struktur som
8
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är både luftig och ihålig vilket medför goda andningsegenskaper. D3Omaterialet däremot är tätt, hårt och saknar samma möjlighet till
andningsförmåga. D3O-skyddet som köptes in har 10 hål i strukturen som
troligtvis påverkar andningsförmågan positivt. Genom att skapa en struktur
med fler hål kan andningsförmågan bli bättre än den är i det nuvarande
materialet men det är oklart om hur det skulle påverka materialets
skyddseffekt. Som tidigare nämnt i projektet har syftet varit att ta fram
skyddspaneler och inte en färdig produkt. En av idéerna med fungerande
höftskydd är att skydden ska kunna placeras i formade fickor över höften
utanpå en underbyxa. Underbyxans material bör bestå av ett material med
goda fuktabsorberande egenskaper, exempelvis bomull Kadolph (2013).

6.2. Testmetoder
Det finns ett par punkter att diskutera gällande testerna, dels vilka tester som
kunde genomföras samt i vissa fall genomförandet.
Som tydliggjordes i litteraturgenomgången är det svårt att testa höftskydd
och särskilt höftskydd riktade mot målgruppen äldre. Författarna undersökte
ett flertal möjligheter för att ställa upp ett rättvisande test men det visade sig
svårt att få tillgång till testutrustning. Valet föll på fallriggstestet samt testerna
med dragprovningsutrustning. Det skulle varit intressant att testa en
fallriggslösning med trycksensorer, en utrustning liknande Robinovitch et al.
(2009)’s förslag eller EN 1621 (satra u.å.).
Första kompressionstestet utfördes, som nämnts i metodavsnittet, främst för
att få en bild av om det var en möjlig testmetod. Detta redovisas endast
översiktligt då fokus var att undersöka metoden, inte materialen. Kurvornas
oväntade utseende kan ha berott på felaktigheter i programmeringen.
Testet i fallriggen var inspirerat av EN 1621 och togs fram som en mix mellan
standarden samt Industritextil Jobs testmetoder för skär- och ballistikskydd.
Det finns förbättringspotential i den använda testmetoden. Om testet i
fallriggen utförts ytterligare en gång hade större fokus lagts på att mäta
volymen undanträngd lera för ytterligare en faktor att jämföra.
Inför de olika testerna valdes passande vävprover ut. Urvalet grundades på
testets syftet, mängden material som krävdes samt mängden tillgängligt
testmaterial. De provbitar som valdes ut inför kompressions-/hysteres test
version 1, användes främst för att se hur maskinen skulle fungera
tillsammans med de framställda materialen. De användes även för att
redogöra för skillnaden mellan distansväv med och utan non woven-material.
Inför kompressions-/hysteres test version 2, valdes två sorters provbitar med
samma bindning men med olika material i varp, två sorters provbitar med
olika bindning men lika varp samt en sorts bindning med och utan non
woven-material. Urvalet baserades på att författarna ville utvärdera
distansvävens varpmaterial, de två olika bindningarna, hastighetspåverkan
samt kombinationen med non woven. Inför fallrigsstestet togs beslutet att
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distansvävarna gav för låg skyddseffekt när de inte kombinerades med non
woven. Under provplaneringen beslutades att endast testa en typ av varp för
att fokusera på bindningarna och non woven- materialens kombinationer.
Det inköpta D3O materialet testades, på grund av dess egenskaper, endast
i fallriggen. Som förklarats i litteraturgenomgången har materialet ett ickenewtonskt beteende och reagerar på snabba slag. Hastigheten som krävs
för att aktivera materialet blir nådd i ett fallriggstest men inte i den testmetod
som utformats för dragprovaren, om materialet skulle komma att användas
som ett höftskydd är de aktuella hastigheterna runt 3 m/s. Det ansågs inte
relevant att långsamt pressa ihop materialet och mäta energiupptagning. Att
testa D3O med en simulerad höft eller att utföra beräkningar på materialets
egenskaper bör ge bättre utdata.

6.3. Grafer och mätvärden
I det här avsnittet diskuteras de mätvärden och grafer som testerna visat, till
att börja med diskuteras resultatet av testerna genomförda i dragprovare.
I resultatet från det första kompressionstestet beskrevs felkällan som att
tiden mellan att det första programmet avslutades och att det andra
påbörjades varierade. Det anses inte vara en felkälla med stor påverkan
proverna emellan då den initiala relaxationen skedde mycket snabbt och
sedan drastiskt avtog i effekt och planade ut. Hoppet i kraft uppträdde under
båda testerna, något mindre under version 2 då maskinen automatiskt vände
snabbt inpå att den första rörelsen tagit slut. Den stora relaxationen berodde
troligtvis på att fibrerna och garnerna fick tid på sig att förflytta sig till ett annat
mer avslappnat läge under tiden maskinen var stilla.
En annan graf som visat lite oväntat resultat var figur 18 som visar en
jämförelse mellan X-bindningen för sig och X-bindningen med kanalerna
fyllda av non woven-cylindrar. Linjerna följs åt under dess första 20% av
kompressionen. Anledningen till detta skulle kunna vara att non woven
materialet inte börjat ta upp någon del av kraften förrän omkring 20%.
Kanalerna var inte helt cirkulära vilket gör att passformen för cylindrarna inte
var helt perfekt. Sett till återhämtningen i samma graf går materialen
tillsammans en längre sträcka. Det antogs bero på att väven har snabbare
återhämtning än non woven materialet och att det som mäts därför är Xbindningen för sig själv mot slutet. Non woven bitarna har generellt sett mer
påverkade ut efter hoptryckning än vad distansvävarna gjort. Det tyder på att
non woven materialen inte i lika hög grad som väven har ett elastiskt
bemötande till den pålagda belastningen. Att mäta återhämtningen kan
utöver att ge en bild av materialets beteende även vara relevant för att avgöra
om konstruktionen kan användas flera gånger. Återanvändning anses dock
inte vara den viktigaste egenskapen i den initiala fasen där det undersöks
om provet kan ta upp de krafter som krävs.
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Vid jämförelse av energiupptagning visade beräkningarna inga större
skillnader mellan konstruktioner med olika bindningar eller material i varp.
Författarnas initiala antagande innan några andra tester än “kläm och känn”
utförts var att V-bindningen skulle prestera bättre då bindningen har
stadigare väggar. Värt att notera är att V-bindningens väggar har fler inslag
men X-bindningen har väggar som korsas vilket ger fler väggar per
ytenhet. Den högre tätheten av väggar var antagligen anledningen till att Xbindningen kunde absorbera i genomsnitt 0,1 Joule mer än V-bindningen
under kompression.
I dragprovaren undersöktes även skillnaden mellan varpmaterial. Under
projektet har varparna presenterats som polyeten och Trevira CS men den
största skillnaden skulle kunna ligga i varpens grovlek eller om varpen är
spunnen eller av monofilament. Varpens uppgift i de konstruerade
bindningarna X och V var att fylla upp väggarna samt det övre och det undre
lagret. I det test som genomförts var det svårt att se någon betydande
skillnad. Trevira CS som varp fick konstruktionen att absorbera i genomsnitt
0,1 Joule mer energi under kompression jämfört med varpen som innehöll
Polyeten. Anledningen antogs vara att det spunna och fylliga Trevira CSgarnet gav större motstånd mot glidningen i väggarna och gav upphov till
friktion. Fler tester och beräkningar behöver utföras för att få ett konkret
svar. Det kan vara så att mer välfyllda väggar eller tätare/lösare ytterlager
ger en effekt på skyddsgraden men detta behöver undersökas mer ingående.
Testet tyder på att varpen bör väljas ur komfortsynpunkt snarare än
funktionssynpunkt.
Den stora skillnaden i energiupptagning visades ligga hos X-bindning med
och utan non woven-cylindrar i kanalerna, vilket alla tester tytt på.
Energiabsorptionen var 3,2 Joule högre om kanalerna fylldes med non
woven. De elastiska non woven-cylindrarna gav både stadga i kanalerna och
motstånd mot kompression. Anledningen till att V-bindning inte testades med
fyllda kanaler som X-bindningen berodde på att de framställda krokarna i
dragprovaren visade tendenser till att böjas vid krafter upp mot 600-700 N.
Därför togs beslutet att endast undersöka X-bindningen med och utan fyllda
kanaler. Trots att konstruktionen med fyllda kanaler visade höga värden på
energiupptagning, så är energivärdet inte i närheten av de 50 Joule som
drabbar höften vid ett fall.
Om fokus skiftas till testet som är mer likt ett verkligt fall så var resultatet
tydligt att D3O-skyddet skyddat bäst. Fallriggstestet tar inte hänsyn till
komfort. Skyddet av D3O är överlägset tyngst och inte lika följsamt som ett
vävt skydd, liknande konstruktionerna som framställts under projektet. En
annan komfortfaktor är värme. Ett vävt skydd bör upplevas svalare och
luftigare än ett skydd i D3O-polymer. Något som även är svårbedömt genom
fallriggstestet är hur höften påverkas av att D3O-skyddet hårdnar. Blir
skyddet för hårt så drabbas fortfarande lårbenet av en stor kraft även om
kraften sprids ut. Höftskyddet är märkt att klara kraven för EN 1621-1: 2012,
vilka kortfattat är att inte släppa igenom en medelkraft över 3,5 kN (D3O
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2015; satra u.å.). De flesta äldre klarar dock inte en kraft på 3,5 kN utan att
fraktur uppstår. För att avgöra skyddets effektivitet utan att göra försök med
äldre behöver en annan testmetod tas fram, där kraften träffar ett material
som simulerar ben och mjukdelar, förslagsvis liknande Robinovitch et al.
(2009)’s uppsättning med fallrigg eller pendel.
Författarnas kommentarer gällande komfort för den använda varianten av
D3O utesluter inte att materialet är lämpligt i en annan form eller med en
kombination av något mjukare material, förslagsvis non woven. Det skulle
också kunna kombineras med distansväv i en tunn variant. Kombinationer
kan vara värdefullt att undersöka framöver, kanske kan skyddet göras längre
och smalare för att märkas mindre och ändå ge ett effektivt skydd.
För att avgöra vilken variant som bör utvecklas behöver fler tester utföras.
Som resultaten visade finns det mycket arbete kvar för att få ett vävt skydd
att fungera tillfredställande. Energin som togs upp under kompressions/hysterestest version 2 och intryckningsdjupet från fallriggstestet tyder på att
skydden är för svaga för att i nuläget ge ett bra skydd.
Ett problem med de testmetoder som presenterats i rapporten är att hänsyn
inte tagits till kroppens rörelse under ett fall. En person som faller kommer i
de flesta fall att försöka ta emot sig och kommer att slå i marken med fler
kroppsdelar än endast höften. Ett troligt scenario är att det första som slår i
är knät och att det medför en mer rullande rörelse upp till höften. Såväl
fallriggen som dragprovaren, EN 1621 och pendeln applicerar endast en kraft
rakt ovanifrån och som upptäcktes efter vävning kan material ha problem vid
skjuvning.

6.4. Befintliga produkter
Det finns flera viktiga faktorer rörande höftskydd, dels skyddseffekten men
än viktigare är komfort och sådant som gör skyddet attraktivt att använda.
En tydlig uppdelning av de tillgängliga skydden är i aktiva och passiva skydd.
Med ett passivt skydd menas här de varianter som arbetats med i projektet
och skydd så som SafeHip, Happy Hip och Econ. Skydd som är i någon form
av panel och hålls på plats med någon form av byxa eller band. De så kallade
aktiva är då Active protectives och Hip’Safes airbag-lösningar. En fördel med
de aktiva är att de inte är så märkbara förrän fallet inträffar och kan bli i princip
hur otympliga som helst just under fallet utan att det är ett problem, vilket
medför att de kan erbjuda mer skydd än ett passivt höftskydd. För att se hur
skydden fungerar kan läsaren besöka Helites hemsida där det finns en
presentationsvideo (Helite u.å. –b).
Det finns en del möjliga problem med aktiva skydd. En airbag kan lösa ut
oönskat, vilket kan vara både skrämmande för bäraren och i värsta fall leda
till en fallolycka. Användaren behöver också ha koll på att skyddet är laddat
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och om det löser ut behöverdet åtgärdas för att åter bli funktionellt. Dessa
svårigheter finns inte med passiva skydd.
När de passiva skydden är på plats så sitter de där och kommer skydda.
Deras begränsning är istället i tjocklek, följsamhet, hårdhet, lätthanterlighet,
vikt med mera som har beskrivits i kravspecifikationen och som har
diskuterats tidigare i diskussionsavsnittet. Som nämnts tidigare blir
avvägningen mellan skyddseffekt och komfort viktig.
De polymera skydden från D3O®️ och Polyanswer kan vara bra alternativ för
paneler till den passiva varianten. För att få bättre förståelse av hur den typen
av material fungerar rekomenderas videon: D3O Demo kit - Product
Developement and Industrial Design for Startup help! (2016). Viktigt att ha i
åtanke är att äldres ben är skörare och att äldre har andra rörelsemönster än
extremsportare.
En variant på skydd som skiljer sig helt i tankesätt från ovan är skydd
liknande det från Kungliga Tekniska Högskolan med mjuka golv. Troligtvis
en mycket bra variant för att skydda personer i sin hemmiljö, på ett
gemensamt boende eller i det egna hemmet. En risk med mjuka golv är att
mjukheten i golvet kan orsaka instabilitet och till följd av det ett fall.
Gemensamt för alla lösningar är tanken om att dämpa och sprida krafterna
och energierna inblandade i ett fall. Utan bra testmetoder är det dock svårt
att jämföra vad som är bättre än något annat. Fastställt är att höftskydd är en
viktig produkt som om de fungerar och används gör stor nytta för individen
och samhället.

6.5. Höftskydd ur ett hållbarhetsperspektiv
Projektet har handlat om att undersöka energiupptagningsförmågan hos
distansväv kombinerad med non woven och hos det polymera materialet
D3O, samt möjligheten att de skulle fungera som höftskydd för att minska
antalet höftfrakturer hos äldre. Projektet har även handlat om att ta fram ett
skydd med hållbarhet och miljö i åtanke. Att vara en del av ett projekt som
handlat om att minimera lidande hos människor samt spara samhället på de
pengar som årligen går åt för att behandla höftfrakturer var en god motivation
till att undersöka ämnet.
Hållbar utveckling brukar diskuteras ur tre olika perspektiv, ekonomisk
hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt socialt hållbarhet (Bergman 2007).
Ur ett ekonomiskt perspektiv hade fungerande höftskydd sparat samhället
både pengar och resurser. Som det nämnts tidigare i rapporten är
höftfrakturpatienter en av de mest resurskrävande grupperna inom vården.
Vid en mailintervju med specialistläkaren Yelverton specificerar han att det
är oftast inom denna patientkategori som patienten behöver en ny höftled
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och att de äldre patienterna inom samma grupp riskerar att avlida9. De
operationer och den rehabilitering som är inblandad uppskattas i Sverige
kosta samhället ca 1,5 miljarder kronor årligen (rikshöft 2015).
Under projektets gång har det noterats att det utförs forskning med fokus på
förebyggande av höftfrakturer men att frågan skulle kunna lyftas ytterligare
för att uppmärksamma hur viktigt det är att förebygga denna typ av skada.
Det har även forskats på utbildning i kampsport där man får lära sig att falla
på ett bättre, mer skyddande sätt och det verkar vara en fungerande strategi
(Nasiri Sarvi & Luo 2017). Samhället kan bidra med fler strategier genom att
stödja forskning och utveckling kring befintliga och nya höftskydd.
Ur ett miljövänligt perspektiv har hänsyn tagits till möjligheten att kunna
återvinna eller återanvända materialen i de framställda prototyperna.
Framställningen av syntetiska fibrer som polyestrar, polyamider och polyeten
beskrivs av Kadolph (2013) som miljövänlig jämfört med framställning av
naturliga fibrer. Syntetiska fibrer är inte lika resurskrävande när det kommer
till vatten- och kemikalieförbrukning vid framställning.
Återvinning av polyesterfibrer är möjligt både mekaniskt och kemiskt men
återvinning av polyamidfibrer är en utmaning (Kadolph 2013).Trevira CS är
möjlig att återvinna mekanisk för att sedan användas för exempelvis
ljudisolerande paneler i offentligt utrymme (Trevira GmbH u.å.). Att återvinna
ett textilt skydd av Pemotex, non woven av bikomponentpolyester, polyamid
och polyeten eller Trevira CS är svårt då textilierna är blandade. Med fortsatt
arbete finns däremot möjligheten att framställa ett skydd av endast en typ av
material vilket ökra möjlighet för återvinning.
Företaget som tillverkar D3O-skydd skriver på sin hemsida att förbrukade
skydd i D3O kan återskapas till nya material. De anser även att tillverkningen
av deras skyddsmaterial är miljövänlig då de använder sig av grön energi
(D3O u.å.-a). Kännedom saknas dock gällande hur förbrukade D3O-skydd
skulle kunna återskapas om inte D3O®️ själva skulle göra det, främst på
grund av patent.
Ur ett socialt perspektiv hade antalet dödsfall och mängden lidande minskats
i samband med ett optimalt fungerande höftskydd. Som det tidigare nämnts
i rapporten så påverkas livskvaliteten hos drabbade och deras anhöriga efter
en höftfraktur. Antigen förlorar den drabbade sin gångförmåga helt eller så
försämras den och det händer att den drabbade avlider till följd av sin
höftfraktur (Rikshöft 2015; Söderqvist et al. 2009). Det uttrycks även att de
drabbade efter ett tag känner sig otrygga i att gå själva eller bo ensamma
(Rikshöft 2015) och rädslan, oron samt smärtan påverkar hela
livssituationen.
Ett höftskydd hade kunnat skapa trygghet hos personer med fallrisk och det
9
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hade kunnat förbättra livskvaliteten men det finns ett frågetecken kring
intresset av att bära ett höftskydd dagligen. I intervjun med specialistläkaren
Yelveton10 var även han fundersam kring hur många som egentligen hade
varit intresserade av att använda ett höftskydd idag. Han menade att det
hade funnits möjlighet att få hög användningsgrad på institutioner men att
det hade varit svårare ute i samhället. Intresset för höftskydd är en fråga som
inte går att svara på än men förhoppningsvis skulle ett flexibelt och
lätthanterligt höftskydd kunna fungera som en motiverande faktor för
vardagligt bruk hos äldre med fallrisk.

7. Slutsats
Frågorna som ställdes i början av projektet var:
 Kan en skyddspanel av 3D-väv och non woven eller ett skydd av
polymer-materialet D3O skapa en skyddande effekt mot krafter vid
sidledes fallolyckor? Och
 Kan det vara tillräckligt för att skydda äldre mot frakturskador på
höften/lårbenet?
Frågorna kan inte besvaras fullständigt. En skyddspanel av 3D-väv och non
woven kan ge en skyddande effekt mot krafterna som är i spel vid fallolyckor
men huruvida det är tillräckligt för att skydda mot frakturskador är oklart.
Sannolikt är inte de framtagna konstruktionerna tillräckliga men de har
potential att bli med vidare utveckling.
Höftskydd i D3O kan vara en väg att gå men det kan inte med säkerhet
konstateras i nuläget. Det återstår fortfarande flera tester att utföra innan den
slutsatsen kan dras. Flera olika utformningar bör undersökas för att öka
komforten och för att göra skyddet attraktivt att använda. En särskilt
intressant väg att välja i vidare studier är kombinationer. Kanske borde ett
skydd i D3O ha ett inre lager av non woven för komfort?
Fastställt är att både 3D-textil och höftskydd är intressanta ämnen med
mycket kvar att utforska.

10
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8. Förslag till fortsatt arbete
Under projektets gång har en hel del sidospår upptäckts. Nedan följer en
reflektion kring sådant som kan vara intressant att följa upp vid fortsatt
arbete.
När det gäller testmetoder finns det en hel del viktiga saker att arbeta vidare
med. I flera artiklar som författarna stött på beskrivs hur svårt det är att testa
höftskydd för att se hur väl de fungerar. Det är lätt att jämföra skydd med
varandra men svårt att bekräfta deras skyddseffekt. Målet med
testutrustningen bör vara att simulera ett verkligt fall så nära som möjligt.
Pendellösningen och lösningen med en fallkropp är bra grunder, även EN1621, men de tar inte hänsyn till att fallet inte alltid är i 90o vinkel mot höften.
Robinovitch et al. (2009) som presenterade lösningarna skrev dessutom
själva att metoden inte med säkerhet kan säga om ett skydd skulle fungera
eller inte. En utrustning inspirerad av dessa med en simulerad höft som kan
vridas för att ta slag i olika riktningar skulle kunna vara en uppgradering.
Utrustningen skulle även kunna kombineras med trycksensorer som mäter
energiabsorptionen från slaget eller hur mycket kraft som träffar lårbenet. En
väl utvecklad testmetod och utrustning som bättre mäter krafter och energier
skulle vara värdefull.
Det kan vara intressant att undersöka HoneyComb-bindningens möjlighet att
ta upp kraft i flera riktningar. Genom att undersöka storlekar på cellerna, olika
diameter på materialen samt möjligheten till resning trots flera lager kan en
fungerande HoneyComb-struktur med god kraftupptagning och flexibilitet
troligtvis tas fram.
Något annat som kan vara intressant att titta närmare på är de patenterade
energiabsorberande skyddsmaterial som redan finns och till viss del säljs på
marknaden (Miao et al. 2017).
D3O-skyddet som författarna köpte in för detta projekt var speciellt anpassat
för att skydda höften hos motorcyklister. Teoretiskt som praktiskt fungerar
skyddet bra, men frågan kvarstår gällande hur väl det skyddar en person
som faller. Möjligheten att ta fram ett D3O-liknande skydd, speciellt anpassat
för att skydda höften och lårbenet vid fall, bör undersökas. Kombinationer av
D3O och andra material såsom non woven vore intressant att undersöka.
Ett annat område som är värt att undersöka vid framtida projekt är trikå, såväl
väfttrikå och varptrikå. En stickad spacer-vara har ett liknande utseende som
de distansvävar som undersökts. Det hade varit intressant att jämföra
energiupptagningen hos de olika materialen för att se om trikå också skulle
vara intressant inom området höftskydd.
Höftfrakturer är en vanligt förekommande fraktur hos äldre men frakturer
generellt kan uppstå hos vem som helst och var som helst på kroppen. Om
ett väl fungerande höftskydd tas fram och det tar upp så pass mycket energi
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att det inte sker en fraktur på höften, är chansen stor att fler ställen på
kroppen skulle klara sig undan fraktur med ett liknande uppbyggt skydd.
Något som skulle bredda marknaden för tekniken.
Slutligen är en undersökning kring form och placering på framtagna
skyddspaneler viktigt att titta närmare på. Fick-liknande fack på ett underställ
eller en underbyxa är en idé för att hålla skydden på plats. Den principen
använder flera av dagens höftskyddstillverkare men det skulle kunna finnas
bättre lösningar.
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Bilaga 1 – Skisser av uteslutna bindningar
Skiss över den undersökta bindningen med flotteringar:

Skiss över den undersökta HoneyComb-bindningen:

1

Bilaga 2 – Kompressions-/hysterestest version 2
Testresultat

2

3

4

Bilaga 3 - Test med fallrigg och kula
Testresultat
Testutrustning:
Fallrigg utrustad med fallkropp/kula samt en behållare med modellera av
typen Pilens plastilina. Riggen hade märkningar för antal Joule. Maximalt
för riggen var test vid 40 Joule.
Vikt

Kulans diameter

Fallhöjd

Kula på 1000 g +
fallkropp

40 mm

1540 mm

Referensprov, endast kula
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Diameter på
intryckningsdjupet [mm]

Energi [Joule]

0

32

75

40

X- bindning med en plan non woven-skiva över
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Diameter på
intryckningsdjupet [mm]

Energi [Joule]

1

23,5

100

40

2

27,5

95

40

3

28,1

103

40

Medelvärde:

26,4

99,3

Standardavvikelse:

2,5

4,0

X- bindning med non woven-rör
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Diameter på
intryckningsdjupet [mm]

Energi [Joule]

4

26,6

110

40

5

25,1

107

40

6

27,6

109

40

Medelvärde:

26,4

108,7

Standardavvikelse:

1,3

1,5

X- bindning med en plan non woven-skiva under
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Diameter på
intryckningsdjupet [mm]

Energi [Joule]

7

26,8

132

40

5

8

26,1

105

40

9

26,8

118

40

Medelvärde:

26,8

118,3

Standardavvikelse:

0,4

13,5

V- bindning med non woven- rör
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Diameter på
intryckningsdjupet [mm]

Energi [Joule]

10

27,9

110

40

11

30,8

108

40

12

28,4

117

40

Medelvärde:

29,0

111,7

Standardavvikelse:

1,6

4,7

D3O-polymer liggandes på leran
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Längd på
intryckningsdjupet i
höjdled [mm]

Energi [Joule]

13

16,1

125

40

14

14,6

133

40

15

16,8

133

40

Medelvärde:

15,8

130,3

Standardavvikelse:

1,1

4,6

D3O-polymer med några cm avstånd från leran
Prov

Intryckningsdjup [mm]

Längd på
intryckningsdjupet i
höjdled [mm]

Energi [Joule]

16

13,4

150

40

17

16,4

115

40

18

13,0

150

40

Medelvärde:

14,3

138,3

Standardavvikelse:

1,9

20,2

Testerna utfördes enligt ordningen ovan.
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