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Sammanfattning  

Vattenavvisning och smutsavvisning är två egenskaper hos textila produkter som 

idag eftertraktas av konsumenter. En ämnesgrupp som är direkt relaterad till ovan 

nämnda egenskaper är fluorkarboner. Ibland förs fluorkarboner på en redan 

färdigtillverkad textilvara genom impregnering, laminering eller beläggning. 

Polymeren PTFE, polytetrafluoreten, används inom textil beläggning och som 

huvudkomponent i membran för att skydda textiler från vatten och smuts. 

Syftet med detta arbete var att undersöka om någon effekt av vatten- och 

smutsavvisning kan uppvisas vid integration av PTFE-fiber i polyester- eller 

viskosgarn. PTFE-fibern blandades i olika koncentrationer med både polyester 

och viskos. De olika blandningarna genomgick ett flertal processer, från 

garntillverkning till framställning av provkroppar i form av stickat material samt 

tester.  

En litteraturstudie och ett praktiskt arbete har legat till grund för arbetet och 

bidragit till slutsatsen. Utifrån de tester som gjordes kunde slutsatsen dras att vid 

integration av PTFE-fibrer i polyestergarn uppvisas en viss effekt av 

vattenavvisning. En oljeavvisande effekt vid test med kolväten uppvisades dock 

inte. Orsaken till detta resultat tros vara att varukonstruktionen inte var riktigt 

lämpad för de tester som utförts och därmed påverkat det slutgiltiga resultatet.   

 

Nyckelord: PTFE, garntillverkning, blandgarner, vattenavvisning, 

smutsavvisning, kontaktvinkelmätning, dragprovning, perfluorerade ämnen, 

PFOA, PFOS, Gore-Tex®.  

 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract  

Water repellency and soil repellency of textile products are two qualities desired 

by consumers. One group of substances that are directly related to the properties 

mentioned above is fluorocarbons. Sometimes fluorocarbons are attached to a pre-

fabricated textile surface by impregnation, lamination or coating. The polymer 

PTFE, polytetrafluoroethylene, is used in textile coating and as a major 

component in membranes to protect fabrics from water and dirt. 

The aim of this work was to investigate whether any effect of water and soil 

repellency can be presented by integration of PTFE fiber in polyester or viscose 

yarns. The PTFE fiber was mixed in various concentrations with both polyester 

and viscose. The different blends were subjected to several processes from yarn 

manufacturing to production of test specimens in the form of knitted material and 

tests. 

A literature study and practical work has been the basis for the research and 

contributed to the conclusion. Based on the tests performed it can be concluded 

that the inclusion of PTFE fiber in polyester yarn exhibited some effect of water 

repellency. An oil-repellent effect when tested with hydrocarbons was not 

presented. The reason for this result is believed to be due to that the fabric 

construction was not really suited for the tests carried out and thus have 

influenced the final result. 

 

Keywords: PTFE, yarn manufacturing, blended yarns, water repellency, soil 

repellency, contact angle measurement, tensile strength testing, perfluorinated 

substances, PFOA, PFOS, Gore-Tex®.  

 

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning - populärversion  

Vattenavvisning och smutsavvisning är två egenskaper hos textila produkter som 

idag eftertraktas av konsumenter.  En ämnesgrupp som är direkt relaterad till ovan 

nämnda egenskaper är så kallade fluorkarboner. Ibland förs fluorkarboner på ett 

redan färdigtillverkat tyg genom impregnering, laminering av membran eller 

beläggning. Fluorkarbonerna gör textilierna vatten- och smutsavvisande. Ämnet 

PTFE, polytetrafluoreten, som också ofta nämns vid sitt varunamn TEFLON®, 

används inom textil beläggning och som huvudkomponent i membran som kan 

skydda textiler från vatten och smuts. 

Syftet med detta arbete var att undersöka om någon effekt av vatten- och 

smutsavvisning kan uppvisas vid integration av PTFE-fiber i polyester- och/eller 

viskosgarn. PTFE-fibern blandades i olika koncentrationer med både polyester- 

och viskosfibrer. De olika blandningarna, som bestod av två typer av fibrer åt 

gången, genomgick ett flertal processer, från garntillverkning till framställning av 

provkroppar i form av stickat material samt tester.  

En litteraturstudie och ett praktiskt arbete har legat till grund för arbetet och 

bidragit till slutsatsen. Utifrån de tester som gjordes kunde slutsatsen dras att vid 

integration av PTFE fiber i polyestergarn uppvisas en viss effekt av 

vattenavvisning. En oljeavvisande effekt vid test med kolväten uppvisades dock 

inte. Orsaken till detta resultat tros vara att varukonstruktionen stickning på 

provkropparna inte var riktigt lämpad för de tester som utförts och därmed 

påverkat det slutgiltiga resultatet.   

 

  



 

 

  



 

 

Förord  

Detta examensarbete på kandidatnivå har utförts på Textilhögskolan i Borås som 

den sista och avslutande delen på Textilingenjörsutbildningen, 180 hp. Under 

arbetets gång har dels tidigare kunskap från utbildningen använts men också nya 

kunskaper har erhållits. Denna nya kunskap består främst i att kunna framställa 

garn, där kardning, sträckning och spinning är delmoment i processen. Vi har 

också lärt oss att jobba självständigt och driva ett projekt framåt.  

Sammanfattning, inledning, syfte och metod är delar som diskuterats fram 

tillsammans. Den teoretiska referensramen är också uppdelad bland författarna. 

Malin Yring har främst riktat in sig på de delar som rör PTFE och Camilla 

Forslund har riktat in sig på de delar som berör polyester, viskos och 

garntillverkning. Det praktiska arbetet har gjorts av båda författarna parallellt med 

litteraturstudien. De sammanfattande delarna resultat, diskussion och slutsats har 

också diskuterats och skrivits av båda.  

Vi vill tacka alla medverkande parter som har bidragit till att det blev möjligt att 

genomföra detta arbete. Framförallt vill vi tacka vår handledare Anders Persson 

som planterade idén till ämnesvalet och som gett oss tips och råd under arbetets 

gång. En annan person som ska ha ett stort tack är Olle Holmudd som har bidragit 

med införskaffande av material och tips till forskningen. Vid tillverkning av garn 

har Anders Berntsson från Textilmuséet varit till stor hjälp med sina kunskaper 

och handledning för att få till så bra prover som möjligt.  

Borås, maj 2014 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Idag eftersträvar många industrier tids- och kostnadseffektivisering. En av dessa 

är textilindustrin. Det finns ett krav från konsumenter att många textila produkter 

ska ha smuts- och vattenavvisning (Huang, Chao & Liao 2007) och vid 

tillverkning av den typen av textilier ingår ibland ett flertal olika moment. Gore 

tillverkar till exempel väderskyddande kläder bestående av tre-lagers-

konstruktioner som dessutom genomgår en efterföljande vattenavvisande 

behandling (Gore-Tex® 2014). En ämnesgrupp som är direkt relaterad till ovan 

nämnda egenskapskrav är fluorkarboner vilka har diskuterats flitigt i 

miljödebatten sedan 1990-talet (Trudel, Horowitz, Wormuth, Scheringer, Cousins 

& Hungerbuhler 2008). Fluorkarboner förs på en redan färdigtillverkad textil 

genom impregnering, laminering av membran eller beläggning. Debatten som 

pågår handlar om fluorkarbonernas påverkan på människan och miljön.  

Ett annat ämne som hamnat i blåsväder är PTFE, polytetrafluoreten, som också 

ofta benämns vid sitt varunamn TEFLON®. Gore använder PTFE i sina produkter 

och väderskyddande Gore-Tex®-kläder för att erhålla önskvärd vatten- och 

oljeavvisning. År 2006 gjorde Svenska Naturskydds-föreningen en studie som 

visade att många allvädersjackor innehöll skadliga ämnen.  

Författarna har en teori om att vatten- och smutsavvisning kan erhållas utan 

impregnering, laminering eller beläggning av textilier. Dessa egenskaper borde 

kunna åstadkommas redan i garnstadiet. Att materialet genomgår färre moment 

innebär tidseffektivisering vilket är en intressant aspekt inom textilindustrin.  

1.2 Syfte 
Syftet med forskningen är att utforska möjligheterna att skapa ett material som i 

sig har vatten- eller smutsavvisning utan behov av kemiska beläggningar och 

lamineringar. Detta förväntas kunna uppnås genom spinning av blandgarner med 

den hydrofoba fibern PTFE som en av komponenterna. PTFE-fibrer kommer att 

blandas i olika koncentrationer med både polyester- och viskos-fibrer. Dessa 

fibrer har valts ut på grund av intresset i att se hur en hydrofob och en hydrofil 

fiber, polyester respektive viskos, beter sig tillsammans med PTFE. Det kommer 

även tas hänsyn till materialstyrka och miljöpåverkan i förhållande till 

konventionella metoder.  
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1.3 Forskningsfråga  
Utifrån ovanstående resonemang utformas en huvudsaklig forskningsfråga som 

ska underlätta analys och slutsats av den experimentella forskningen.  

Uppvisas någon effekt av vatten- eller smutsavvisning vid integration av 

PTFE-fibrer i polyester- eller viskosgarn? 

För forskningsprojektet har också ett antal andra viktiga frågeställningar satts upp 

som arbetet väntas svara på: 

Går det att spinna blandgarn med en så glatt fiber som PTFE-fiber? 

Vad händer med styrkan i materialet som innehåller en viss mängd PTFE-

fibrer? 

Vad händer med avgivning av skadliga ämnen från dessa rena PTFE-

fibrer i jämförelse med de beläggningar och membran som finns på 

marknaden?  

1.4 Avgränsningar  

En avgränsning i arbetet är att reducera antalet tester och antalet repetitioner av 

testerna då tillgången på färdigt material kan komma att bli ganska begränsat. För 

att genomföra tester krävs många provkroppar, och ännu fler om samma tester ska 

upprepas många gånger. I detta projekt ligger fokus på att lyckas få fram ett antal 

sökta kvaliteter, mängden material av varje sort kan däremot komma att begränsas 

beroende på utförbarheten till garnspinning.  

Testerna som utförs begränsas till referensbaserade tester, dvs. att samtliga 

tillverkade prover jämförs med andra tillverkade prover. Jämförelse mellan 

projektgruppens egna provkroppar och fabrikstillverkade material skulle innebära 

kravet på en orimlig felfrihet och exakthet i alla tillverkningssteg för att inte ge 

missvisande resultat. Alltså kommer inte produkter på marknaden, som Gore-

Tex®- och Scotchgard™-behandlade material jämföras med de egna 

provkropparna, utan jämförelserna kommer göras i avseende på skillnader i 

koncentrationen alternativt total avsaknad av PTFE-fiber i det tillverkade 

materialet.      
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2. Material och metoder  

Detta arbete har utförts genom en teoretisk informationssökning och ett praktiskt 

arbete där laborationer genomförts. Dessa tillvägagångssätt har pågått parallellt 

och tillsammans bidragit till det slutgiltiga resultatet och slutsatsen.  

Innan arbetet påbörjades inleddes en planering där en tidsplan sattes upp. Denna 

tidsplan har varit till stor hjälp för att driva projektet framåt och se till att projektet 

ligger i fas samt att inte några steg uteblir.  

2.1 Litteraturstudie 
Rapporten är indelad i två separata delar. Den ena går under namnet teoretisk 

referensram och ger läsaren en djupare förståelse av de ämnen rapporten berör.  

Den andra delen är resultat, där det praktiska arbetet redovisas. Genom att dela 

upp rapporten i dessa två delar får läsaren lättare att följa med i texten och bra 

struktur över innehållet.  

Den teoretiska informationssökningen innebär en hel del läsning för att få en 

större förståelse för ämnet. Böcker och vetenskapliga artiklar samt företagssidor 

ligger som grund för litteratursökningen. Databasen Summon har används vid 

många sökningar.  

De källor som främst har använts är vetenskapliga artiklar då dessa anses vara 

mest trovärdiga. Viss lekmannamässig litteratur har också studerats som 

referenspunkt, då den vetenskapliga forskningen sällan beskriver grundläggande 

fakta på ett överskådligt sätt. Dessutom har en del information tagits från 

företagssidor eftersom de ger en intressant bild där läsaren får ta del av hur 

företaget väljer att formulera sig kring den problematik som rör ämnet samt vad 

de önskar förmedla och framhäva. Det tas givetvis i beaktning att sådan 

information kan vara vinklad. En källa som används i arbetet är en rapport av 

kemikalieinspektionen. Denna kan inte ses som en primär källa, men den används 

då den anses vara trovärdig, korrekt och mycket av innehållet är högst relevant för 

studien.  

Det har använts ett flertal olika sökord under litteratursökningen i databaser. 

Givetvis användes fler ord än de som redovisas här, men med mindre gynsamma 

utfall. Sökning med svenska ord gav i princip inga träffar alls och över lag var det 

samma artiklar som återkom under många olika sökningar. Bland vetenskapliga 

och s.k. peer-reviwed artiklar var innehållet generellt väldigt smalt och berörde 

endast ett specifikt experiment. Flera av dessa har ändå studerats noga för att finna 

saker som är relaterat till ämnet för denna studie. Av samma anledning har också 

några icke-vetenskapliga artiklar använts som underlag för rapporten. Många 

artiklar behandlar PTFE men det är svårare att hitta artiklar om PTFE-fibrer som 

används för att spinna blandgarner. Ett patent om PTFE-fibrers användning 

tillsammans med andra material för att åstadkomma specifika egenskaper har 

dock hittats och studerats. 
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Olika konstellationer av ord som PTFE, fibres, teflon, environment, properties, 

coatings och yarn har använts som sökord för den grundläggande informationen 

om PTFE och PTFE-fibrer. För delen om miljöpåverkan har PTFE, PFOA, PFOS, 

sustainability, environment, Gore-Tex® och Scotchgard varit frekventa sökord. 

För artiklar om vatten- och smutsavvisning har sökord som water repellency, soil 

repellency, textiles, soil release, PTFE använts. Anledningen att märket Gore-

Tex® tas upp flitigt i denna studie är att det är den tillverkare av relaterade 

produkter man funnit överlägset mest information om och som behandlas i många 

artiklar.  

2.2 Praktiskt arbete 
Det praktiska arbetet består i att framställa garn, tillverka provkroppar i form av 

stickat material samt tester. De material som används är polyester-, viskos- och 

PTFE-fibrer. Dessa fibrer bidrar Textilhögskolan i Borås med. Viskosfibern är en 

stapelfiber med längden 40mm och grovleken 1,3dtex från Wagenfelder Spinning 

Group i Tyskland. Polyestern, som har tagits från Textilhögskolan i Borås, är ett 

multifilamentgarn fill-yarn som därför klipps ner till stapelfiber med längden ca 

38mm. Då dtex-talet i detta fall var okänt från början gjordes ett försök att 

beräkna detta manuellt, vilket gav polyesterfibern 5,2dtex.  

PTFE-fibern bidrar Cordgarn i Kinna med. Även denna fiber kommer som 

multifilament och behövde klippas ner till ca 38 mm. Då det inte finns någon 

teknisk specifikation tillgänglig om materialet görs även här ett försök att beräkna 

PTFE-fiberns dtex-tal. Uträkningen ger PTFE-fibern ca. 9dtex. Valet av längd på 

stapelfibrerna bestäms efter vad spinnutrustningen på Textilhögskolan i Borås kan 

hantera. Den tillåtna längden ligger mellan 25-45mm.   

Tabell 1. Fiberslag och de koncentrationer som valdes 

Provnummer Koncentration 
Fiberlängd 

(mm) 
Fibergrovlek (dtex) 

1 100% PES 35-45 5,2 

2 95% PES/5% PTFE 35-45/35-40 5,2/9 

3 75% PES/25% PTFE 35-45/35-40 5,2/9 

4 50% PES/50% PTFE 35-45/35-40 5,2/9 

5 100 % CV 40 1,3 

6 95% CV/5% PTFE 40/35-40 1,3/9 

7 75% CV/25% PTFE 40/35-40 1,3/9 

8 50% CV/50% PTFE 40/35-40 1,3/9 

 

Stora delar av det praktiska arbetet utförs i Textilhögskolans spinnlabb. De 

maskiner som används är kardmaskinen Mesdan Lab Carding machine, 

sträckmaskinen Mesdan Lab Stiro-roving lab samt ringspinningmaskinen Mesdan 

Lab ring. Olika mängder, koncentrationer och förhållanden av fibrer testas och ett 
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flertal repetitioner görs för att framställa garn från fibrer. De fiberslag och 

koncentrationer som väljs är uppställda i tabell 1.  

Efter spinning av trådar tvinnas dessa ihop till garn med tvinning-maskinen 

DirecTwist-2A från AGTEKS (LTD.). För garnnumrering används en manuell 

garnvinda och vågen Adventurer
TM

 från Ohaus, som mäter i gram med 2 

decimaler. 

Maskinen Mesdan Lab Tensile tester machine och standarden EN ISO 2062 

används för att testa dragstyrkan på de framställda garnerna. Garnet förlängs med 

hjälp av en dragprovare tills ett brott sker. Detta sker med en förlängnings-

hastighet på 100% per minut och brottkraft samt brottförlängning registreras 

(European Standard 2009). Maskinen är kopplad till dataprogrammet Tensolab 

där olika inställningar kan göras samt olika resultat kan fås i tabeller, listor och 

grafer. Provkropparna tillverkas på handstickmaskinen Transrapid H från 

Universal Machinenfabrik.  

2.3 Tester 
För utvärdering av de framtagna provkropparna utförs olika laborativa tester som 

genomförs utifrån olika standarder och standardiseringar. Alla dessa tester utförs 

på Textilhögskolan i Borås.  Test för vattenavvisning, oljeavvisning och mätning 

av kontaktvinkel utförs på de stickade provkropparna.  

För att testa vattenavvisning på textil används standarden SS-EN 24 920. I denna 

standard bestäms förmågan att motstå ytvätning med vatten. En provkropp 

monterad på en ring placeras med 45º vinkel så att provkroppen ligger med ett 

bestämt avstånd från ett strilmunstycke. Genom att strila en specificerad mängd 

destillerat eller helt avjoniserat vatten på en provkropp av tyg kan ett strilvärde 

bestämmas. Tygets utseende jämförs med en beskrivande skala eller en 

fotografisk skala. Denna standard är inte avsedd för att bestämma om tygets har 

en regnskyddande förmåga, då den inte mäter genomgången av vattnet genom 

tyget (Svensk Standard 1992). 

För att testa oljeavisning på textil används standarden SS-EN ISO 144 19:2010. 

Denna standard är avsedd för ett ge en guide i oljefläckbeständighet. En utvald 

serie av kolväten med olika ytspänningar placeras på substratytan. Observationer 

för absorption, kontaktvinkel och fuktspridning görs. Standarden kan också 

användas för att bestämma om tvättning eller kemtvätt har någon negativ effekt på 

oljeavvisningsegenskaperna hos ett substrat. (Svensk Standard 2010) 

Kontaktvinkelmätning för vattendroppar  görs genom att använda Optical 

Tensionmeter Attension. En nål lägger en droppe destillerat vatten på ytan och 

mätinstrumentet registrerar 12 mätvärden för kontaktvinkel per sekund. Därefter 

kan ett medelvärde räknas ut.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen baseras på litteraturstudien och omfattar ämnen som 

berör den experimentella forskningen. Litteraturstudien syftar till att ge djupare 

förståelse för ingående komponenter och processteg i det praktiska arbetet och 

bidrar till en mer trovärdig analys av resultaten.  De ämnen som berörs är bl.a. 

PTFE-fibrer, fluorkarboner och dess miljöpåverkan, garntillverkning samt smuts- 

och vattenavvisning.  

3.1 PTFE och textila tillämpningar 
Polymeren PTFE, polytetrafluoreten, som också ofta benämns vid sitt varunamn 

TEFLON®, upptäcktes av Roy Plunkett år 1938. PTFE fås genom polymerisation 

av gasen tetrafluoreten och den första polymerisationen rapporterades 1941, 

(Sperati & Starkweather 1961). PTFE fick därefter sitt varunamn DuPont 

TEFLON® år 1945. (Uddin 2010)  

PTFE har den kemiska strukturen -(CF2-CF2)-, dvs. den består av en kolkedja 

omgiven av endast fluoratomer (Takagi, Lee, Yagi, Yamane, Wano, Kitagawa & 

El Salmawy 2011). Polytetrafluoretenkedjan tros vara en helt linjär på grund av 

sin höga kristallinitet som kan variera mellan 93-98% efter polymerisering. 

(Sperati & Starkweather 1961) Flouratomerna sitter tätt kring kolkedjan vilket 

skapar en kompakt molekyl känd för sina starka kol-fluor-bindningar (Takagi et 

al. 2011). 

Polytetrafluoreten är på många sätt en extrem polymer, bl.a. i avseende på sin 

höga temperaturtålighet. Den smälter vid 327ºC och når sin smältviskositet först 

vid 380ºC. Polymeren uppvisar också en utmärkt termisk stabilitet och kan ha 

brukstemperaturer på upp till 250ºC. (Uddin 2010) Tillverkning av PTFE-

produkter är tämligen svårt då polymeren inte flödar särskilt lätt ens över sin 

smältpunkt (Takagi et al. 2011). Ovan smältpunkten beter sig PTFE mer som 

gummi än som en vätska. Samtidigt har PTFE ovanlig seghet vid riktigt låga 

temperaturer. Duktiliteten PTFE uppvisar beror på polymerkedjornas förmåga att 

glida förbi varandra. (Sperati & Starkweather 1961)  

PTFE är ett material som förutom sin termiska stabilitet också är känt för andra 

extraordinära egenskaper. Det är kemiskt inert och har en hög resistans mot 

extremt väder, solljus, (Rengasamy & Ghosh 2010) och korrosiva miljöer med 

starka syror eller baser (Kolomytkin, Gallyamov & Khokhlov 2012). Inertheten 

hos PTFE beror också på de starka kol-fluor-bindningarna samt fluoratomernas 

omslutande orientering kring kolkedjan vilken skyddar molekylen från kemisk 

attack. (Sperati & Starkweather 1961)  

PTFE har anmärkningsvärda icke-vidhäftande egenskaper (Sperati & 

Starkweather 1961). Den väldigt låga ytenergin hos PTFE-polymeren gör att den 

varken kan bli vätt av vatten eller olja, (Uddin 2010) och den har en av de lägsta 



7 

 

existerande friktionskoefficienterna hos något fast material (Takagi et al. 2011). 

Den kompletta fluoreringen av kolkedjan i PTFE-molekylen innebär symmetri 

och således en exakt balans mellan alla dipoler vilket ger en väldigt låg dielektrisk 

konstant. (Sperati & Starkweather 1961) PTFEs elektriska egenskaper gör den 

väldigt lämpad som isolering i olika elektriska applikationer. 

Expanderad PTFE, s.k. ePTFE, är en fibrillerad form av PTFE. Den går att 

tillverka i många olika former, densiteter och med olika portätheter. ePTFE ger en 

ökad styrka och kryphållfasthet i förhållande till sin vikt, jämfört med vanlig 

PTFE. (Vail, Krick, Marchman & Sawyer 2011). Mer information om ePTFE 

återfinns under ”Gore-Tex®”. 

3.1.1 Användningsområden 

PTFE används väldigt mycket inom textil beläggning och som huvudkomponent i 

membran för att t.ex. skydda textiler och mattor från solljus eller göra dem 

vattentäta och smutsavvisande. Ofta används PTFE-belagda material för att göra 

tätningar och packningar eller vindtäta och värmeskyddande kläder. (Uddin 2010) 

PTFE kan användas i flera industriella applikationer, som självsmörjande 

kullager, inom förpackning, lagring och transportering av starka syror och 

organiska lösningsmedel, som elektrisk isolering under höga temperaturer (Dewal 

Industries Inc. 2013) samt i matlagningskärl med s.k. non-stick-effekt, som inte 

kräver användning av fett eller olja (Takagi et al. 2011). PTFE har också använts 

inom medicinen i form av olika medicinska implantat (Ko, Hsieh, Chu, Lin & Liu 

2004). 

3.2 PTFE-trådar och fibrer  
En av de världsledande producenterna av PTFE-fibrer är Toray, eller Toray 

Fluorofibers America, som tillverkar det E.I. du Pont det Nemours and Company-

registrerade varumärket TEFLON®. Enligt Toray (2014) får fibern ständigt 

uppmärksamhet på grund av sina enastående egenskaper som 

temperaturbeständighet, kemikaliebeständighet, självsmörjning, flamresistans, 

släthet, låga friktion och elektriska/isolerande egenskaper. (Toray 2014) 

Toray Fluorofibers America, Inc. har ett brett sortiment där flera olika typer av 

PTFE-fibrer med specifika egenskaper avsedda för olika applikationer erbjuds. De 

säljs som filamentgarner, stapelfibrer med olika deniertal, spunna garner och 

blandgarner. Toray upplyser om att deras Teflon® PTFE-stapelfibrer kan spinnas 

med andra fibrer för att öka slitage-, last-och temperaturprestanda. Spunna 

blandningar med polyester finns för närvarande tillgängliga kommersiellt. De 

blandningar som tillverkas idag är främst konstruerade för industriella 

applikationer, medan framtida blandningar kan komma att ha konfektionsvaror 

och skyddskläder som slutligt användningsområde. (Toray 2007) Nelson och 

Kruszewski gjorde en patentansökan 2002 där de konstaterade att ju högre mängd 
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PTFE ett garn har desto lägre kraft krävs för att ett brott ska ske (Nelson & 

Kruszewski 2002). 

Sytråd som används för textila utomhusprodukter utsätts, precis som själva 

textilierna, för påfrestningar som vind, regn och sol. Vissa konventionella trådar 

blir uttjänta före själva textilen, på grund av sprödhet och brott efter ett antal år av 

exponering i miljön, vilket resulterar i en tämligen ohållbar produkt. Tråd av 

ePTFE har hög motståndskraft mot samtliga ovanstående påfrestningar och är 

därför ett utmärkt alternativ till konventionella sytrådar för t.ex. markiser, tält, 

båtkapell, paraplyn och olika marina applikationer. (Rengasamy & Ghosh 2010) 

Inom garn och fibertillverkning används PTFE ibland som beläggningsmaterial 

för att ge en viss fiber ytterligare önskvärda egenskaper. Till exempel kan PTFE-

belagda glasfibertrådar användas i flamskyddande produkter och de påverkas inte 

av röta eller svampangrepp och de har utmärkt nötningsbeständighet. (Uddin 

2010) 

3.3 Vatten- och smutsavvisning hos textilier  
Smutsen på en textil yta kommer generellt från två olika källor, nämligen från en 

eventuell bärares hud eller från miljön runt omkring. Smutsen kan bestå av en 

flytande komponent, som olja eller fett, och en fast komponent, bestående av små 

partiklar. Det är Van der Waalsbindningar som gör att smutsen kan dras till ytan 

och finare partiklar kan diffusera in i fiberstrukturen på textilen. Vätskor som 

kommit i kontakt med ytan kan dunsta bort och lämna lösta partiklar efter sig. 

(Venkatesh, Dweltz, Madan & Alurkar 1974) 

Inom vatten- och smutsavvisning hos textilier är ytenergin i fiber-smuts/vätska-

gränssnittet en viktig parameter, som dock inte går att mäta direkt på tyget 

(Venkatesh et al. 1974). De relativa ytenergierna bestäms ofta genom 

kontaktvinkelmätning dvs. kontaktvinkeln mellan en vätskedroppe och ett 

materials yta. Kontaktvinkeln kan variera mellan 0º och 180º där en större vinkel 

tyder på högre vatten- eller smutsavvisande förmåga. Om kontaktvinkeln närmar 

sig 180º är ytenergin hos materialet mycket lägre än den hos vätskedroppen som 

då förmår droppen behålla en sfärisk form. När ytenergin hos materialet är högre 

än för vätskedroppen sprids droppen och kontaktvinkeln blir avsevärt lägre. (Park, 

Lee, Kim & Jo 2011) Kontaktvinkeln 90º för en vattendroppe på en textil yta är 

den konventionella skiljelinjen som avgör huruvida materialet är vattenavstötande 

eller ej, dvs. hydrofobt eller hydrofilt. Kontaktvinklar under 90º tyder på att 

materialet är hydrofilt medan de över 90º visar att det är hydrofobt. (Venkatesh et 

al. 1974) En kontaktvinkel på över 150º betyder att materialet är superhydrofobt 

(Kolomytkin et al. 2012).  

Det finns många orsaker som kan påverka hur bra en textil kan transportera 

vatten. Det kan bero på bland annat snodd, fibergrovlek och garngrovlek. Mer 

crimp och naturlig variation av diameter och längd hos fibrerna ger bättre 
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vattenavvisning. Hollies (1956) utförde ett test för att se om fibrernas ordning i 

garnet har någon påverkan på förmågan att transportera vatten. Det konstaterades 

att ett garn med hög grad av ordning hos fibrerna får en låg kontaktvinkel, vilket 

betyder att ett garn med slumpmässigt ordnande fiber således får en hög 

kontaktvinkel. Luddiga garner som innehåller slumpmässigt ordnade fibrer får 

oftast icke-vätande egenskaper och höga kontaktvinklar. (Hollies, Kaessinger, 

Watson & Bogaty 1956)  

Den ideala textila ytan för smutsavvisning har en lägre ytenergi än oljig smuts och 

skulle i ett tvättbad vara både så hydrofil att det lätt väts av vatten samtidigt som 

den skulle vara så oleofob att smutsen avlägsnas med lätthet. Ytstrukturen har en 

stor betydelse då smuts gärna fastnar mellan fibrer eller garn och i ojämnheter 

eller porer i ytstrukturen. Detta blir väldigt tydligt vid nedsmutsning med fina 

partiklar på fibrer med mycket texturerade ytor, som bomull, ull och olika 

texturerade syntetfibrer. Dessa ojämnheter kan blockeras med hjälp av olika tunna 

beläggningar. Dessa leder dock ofta till ökad vattenavvisning, vilket försvårar 

rengöring, och tvätthärdigheten kan vara dålig. (Venkatesh et al. 1974) 

En annan grundläggande parameter för smutsning är kontaktytans area, då den 

totala styrkan hos vidhäftningen av smuts beror av interaktionerna i gränssnittet. 

Försök har visat att smuts gärna vidhäftar vid de slätare delarna av en fibers yta, 

där det uppstår en högre area. (Venkatesh et al. 1974) Hydrofoba ytor med låg 

ytenergi har reducerad damm vidhäftning och möjliggör effektiv rengöring på 

grund av gränssnittets svaga bindningsenergi (Park et al. 2011). Partikelstorlek, 

fördelning av smutspartiklar, varukonstruktion på det textila materialet, garn- och 

fiberstruktur, fibermorfologi, kapillärkrafter och kemiska egenskaper är alla 

faktorer som påverkar den smutsavvisande effekten (Venkatesh et al. 1974). 

Sedan fluorpolymerer kom in på marknaden under 1930-talet har de använts som 

beläggningsmaterial då man önskat uppnå liknande egenskaper hos textila eller 

andra ytor (Takayanagi & Yamabe 1999). Tester har visat att kol-fluor-bindningar 

på ytan, som det finns gott om i PTFE-membran och beläggningar, ger 

oleofobicitet och hydrofobicitet (Colleoni, Massafra, Migani & Roseace 2011). 

På senare tid har det funnits stor efterfrågan på vattenavvisande textilier med hög 

hållbarhet. Den viktigaste parametern för hållbarhet hos efterbehandlade tyger är 

bindningen mellan beläggningssubstratet och tygets yta. Det är fördelaktigt att 

använda anpassade typer av polymerbeläggningar innehållandes monomerer som 

kan reagera med de funktionella grupperna i textilfibern. (Huang et al. 2007)  

3.4 Perfluorade ämnen och miljöaspekter 
Perfluorerade ämnen, PFCs, innefattar ett hundratal kemiskt och termiskt stabila 

föreningar, mestadels polymerer. (Nania, Pellegrini, Fabrizi, Sesta, Sanctis, 

Lucchetti, Pasquale, & Coni 2009) PFCer är föreningar hos vilka kolbundna 

väteatomer helt ersatts av fluoratomer. Radien hos fluoratomen och är mycket 
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större än den hos väteatomen, vilket ökar den kemiska stabiliteten och ger de 

uppseendeväckande vatten- och oljeavvisande egenskaperna. (Dolman & Pelzing 

2011) 

Den kemiska stabiliteten hos PFCerna kan utgöra en miljö- och hälsofara eftersom 

de inte bryts ner naturligt utan ansamlas i olika organismer (Dolman & Pelzing 

2011). Vissa PFCer är både persistenta, bioackumulativa och giftiga (Yeung, 

Miyake, Li, Taniyasu, Kannan, Guruge, Lam & Yamashita 2009) även om den 

akuta toxiciteten är låg (Jensen & Leffers 2008). Enligt Jensen och Leffers (2008) 

är det troligt att flera PFCer också är hormonstörande. PFCs har fått mer 

uppmärksamhet globalt de senaste åren på grund av den stora vattenburna 

spridningen (Deng, Zhou, Yu, Huang & Fan 2011). PFCer finns i luft, vatten, 

jord, djur, växter och människor, till och med i polarområden. (Jensen & Leffers 

2008). 

Två PFC-grupper som studerats mycket är perfluoroalkylsulfonater, PFAS, och 

perfluorkarboxylater, PFCA (Yeung et al. 2009). År 2005 sammanställdes en lista 

på över ca 850 ämnen som som antas kunna brytas ned till PFAS och PFCA av 

OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD 2005). 

De mest omtalade och ökända ämnen som i sin tur ingår i dessa grupper är 

perfluoroktansulfonat, PFOS, och perfluorooktanoat, PFOA (Yeung et al. 2009), 

som använts i många branscher som bl.a. flamskyddsmedel, smörjmedel och 

polymertillsatser (Deng et al. 2011).  

 

Bild 1. Perfluorerade ämnen 

PFOS och PFOA används ofta vid framställning av vissa PFCer, eller är 

nedbrytningsprodukter av desamma (Nania et al. 2009). PFOS kategoriserades år 

2009 som en s.k. POP, persistant organic pollution, dvs. långlivad organisk 

förorening. PFOA produceras fortfarande inom flera branscher och har i synnerhet 

används främst som processhjälpmedel vid framställning av andra fluorpolymerer, 

som t.ex. PTFE. (Deng et al., 2011) Överbliven PFOA kan därför förekomma i 

olika PTFE- och andra fluorpolymerprodukter (Trudel, Horowitz, Wormuth, 

Scheringer, Cousins & Hungerbuhler 2008). Studier har visat att PFOS och PFOA 

är bioackumulerande i djur och människor och The United States Environmental 
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Protection Agency (US EPA) anser de båda ämnena vara cancerframkallande 

(Nania et al. 2009). 

PFOA och PFOS är s.k. C-8, vilket betyder att de består av 8 kolatomer i kedjan. 

För att komma ifrån de mest skadliga verkningarna har varianter med kortare 

kolkedjor tillverkats, t.ex. C-4 (Guo, Resnick, Efimenko, Genzer & DeSimone 

2008) eller C-6, som inte kan brytas ner till PFOS eller PFOA (Sympatex 2012). 

C-4 är förvisso också mycket persistent men inte bioackumulerande och toxisk 

(Takayanagi & Yamabe 1999). De långa kolkedjorna, >8 kolatomer, är mer 

bioackumulativa (Trier, Granby & Cristensen 2011) och mer toxiska med ökande 

kedjelängd (Jensen & Leffers 2008). I bilden ovan, bild 1, visas den kemiska 

uppbyggnaden för några olika C4, C6 och C8 (Sympatex 2012). 

Förtäring av mat och dryck är de största orsakerna till exponering för PFOS och 

PFOA visar en studie från 2008 av Trudel m.fl. De övriga produkter som bidrar 

till konsumentens utsättande för PFOS och PFOA är främst impregneringssprayer, 

behandlade mattor och belagda livmedelsförpackningar. Damm som inandas är 

också en källa till exponering för dessa kemikalier. (Trudel et al. 2008) Den 

största delen av PFOA som förekommer i naturen tros komma ifrån den gradvisa 

nedbrytningen av andra föreningar som fluortelomerer dvs. kortkedjiga fluorerade 

alkoholer (Guo et al. 2008). I bild 2 nedan visas den kemiska uppbyggnaden för 

PFOS och PFOA (Giesy & Kannan 2001). 

 

Bild 2.  Kemisk uppbyggnad för PFOS och PFOA 

PFCA och PFAS har producerats under mer än 50 år, men har getts mer 

uppmärksamhet sedan 1990-talet (Trudel et al. 2008). År 2001 minskade 

produktionen av PFOS och relaterade C-8-föreningar drastiskt då den 

huvudsakliga tillverkaren 3M (Jensen & Leffers 2008) fasade ut hela sin 

tillverkning av dessa ämnen (Trudel et al. 2008). 

2006 utförde kemikalieinspektionen en utredning över olika högfluorerade ämnen 

som antingen är skadliga eller kan nedbrytas till skadliga föreningar. I 

undersökningen uteslöts PTFE, med beskrivningen att det är en stabil polymer 

som inte kan brytas ned till t.ex. PFAS och PFCA. (Kemikalieinspektionen 2006) 
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I Sverige används de flesta perfluorerade ämnena till olika behandlingar inom 

textilindustrin (Kemikalieinspektionen 2006). Perfluorerade ämnen kan göra 

textiler vatten- och smutsavvisande, genom impregnering eller också med 

laminering av membran (Froster 2013). Fluorkarboner har mycket låg 

gränsytspänning, vilket medför att vätskor inte tränger in i t.ex. ett tyg efter en 

vatten- eller oljeavvisande behandling (Namligoz, Bahtiyari, Hosaf & Coban 

2009). De allra vanligaste perfluorerade ämnen som förekommer i produkter är 

fluortelomerer, som bl.a. används som fristående ingrediens men också som 

ingående komponent i t.ex. impregnering. Dessa ämnen är inte så 

uppmärksammade ur miljösynpunkt som t.ex. PFOS och PFOA, men vissa av 

dem bryts ned till PFOS eller PFOA under användning. (Kemikalieinspektionen 

2006)  

Ett problem med produkter av perfluorerade ämnen är vad som händer då 

produkten ska kasseras. Även om förbränning förstör perfluorerade ämnen är de 

inte så lämpliga att bränna då det starkt korrosiva vätefluorid bildas. Om 

produkterna bara läggs i deponi hamnar ämnena till slut åter i naturen. 

(Kemikalieinspektionen 2006) 

Naturskyddsföreningen analyserade 2006 ett antal allvädersjackor och i samtliga 

hittades bl.a. PFCA och PFOS-relaterade ämnen (Svenska Naturskyddsföreningen 

2006). Eftersom ingen akut hälsofara för perfluorerade ämnen har bevisats menar 

Kemikalieinspektionen att konsumenter inte borde göra sig av med produkter 

innehållandes dessa ämnen, t.ex. allvädersjackor. För att bidra till en minskad 

användning uppmanar de dock konsumenten att kräva mer information och sätta 

krav på icke-perfluorerade produkter vid inköp. (Kemikalieinspektionen 2006) 

När det gäller sport och allvädersplagg är det framförallt dyra plagg som 

innehåller fluorföreningar och de billigare PVC och polyuretaner. Det är främst 

för kombinationen av vattentålighet, smutsavvisning och andande förmåga som 

fluorkarboner används i fritidskläder. (Kemikalieinspektionen 2006) Även 

Naturskyddsföreningens artikel ”giftiga jackor” (2013) nämner att jackor av 

denna typ impregneras på utsidan. Det är särskilt i impregneringen de 

perfluorerade ämnena är vanliga. 

3.5 Gore-Tex® 
År 1969 upptäckte Bob Gore att PTFE kunde dras ut och bilda ePTFE, 

expanderad PTFE, som gav ett starkt material försett med små porer. Det här var 

startskottet för Gore-Tex®, som introducerades 1976. Gore-Tex® har bidragit till 

en dramatisk förändring av möjligheterna och komfortegenskaperna hos 

utomhuskläder. (Gore 2014)   

Gore-Tex® är ett tunt, poröst membran som kan bidra med vattentäthet och 

andande förmåga hos olika textilier. Membranet är ganska ömtåligt i sig själv och 

kombineras därför med t.ex. nylon och polyester på var sida. Den föredragna 
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konstruktionen för maximal tålighet hos ett Gore-Tex®-behandlat material är 

alltså en s.k. tre-lagers-konstruktion. Membranet innehåller små, små porer, 

närmare bestämt 1,4 miljarder porer per 1 cm
2
. Porerna är stora nog att låta 

vattenånga passera igenom, vilket resulterar i den välkända andande förmågan. 

Porerna är samtidigt för små för att tillåta vattendroppar passera, vilket resulterar i 

vattentätheten. (Gore 2014)    

Gore-Tex®-membran impregneras ofta med oljeavvisande behandlingar som ser 

till att inte kroppsoljor stör membranets effekt så att den andande förmågan 

äventyras (Gore 2014). På sin egen hemsida (Gore-Tex® 2014) berättar Gore att 

DWR, durable water repellent, -behandlingar brukar utföras på deras kläder med 

Gore-Tex®-tyger. De är till för att konsumenten ska slippa göra egna 

impregneringsbehandlingar på materialet. Dock rekommenderar Gore en 

återställande DWR-behandling kan behövas efter många års användning och 

slitage.  

År 2013 genomförde Gore ett framgångrikt projekt som gick ut på att fasa ut 

kemikalien PFOA ur samtliga råvaror som används i deras väderskyddande 

funktionsmaterial. Detta påstås gälla alla impregneringar (DWR) och membran till 

de textilprodukter de saluför. Gore-Tex®-kläder är också försedda med 

märkningen Oeko-Tex® 100. (Gore-Tex® 2014) 

3.6 Polyester 
Polyesterfibern är idag den mest använda syntetfibern inom textilindustrin. Den 

syntetiska fibern tillverkas av olja som är en ändlig resurs. Fiberns beteckning är 

PET vilket står för polyetylenterftalat som får genom polymerisering av etylglykol 

och tereftalik-syra. Tillverkning av polyester sker genom smältspinning. Genom 

hög temperatur och högt tryck sker en polymerisering där en trögflytande polymer 

bildas. Denna polymer sönderdelas sedan till små chips som smälts och förs 

genom en spinndysa. De spinns samtidigt som de dras ut till fibrer. (Humphries 

2009) 

Polyester har linjära molekylkedjor, är mycket orienterat samt innehåller hög 

kristallinitet. Detta gör att molekylkedjorna lätt kan packas tätt tillsammans. 

Strukturen ger polyesterfibrer egenskaper såsom styrka och nötningshärdighet, låg 

fuktupptagning samt bra återhämtning. Tack vare dessa egenskaper visar den god 

formstabilitet och skrynkelhärdighet efter tvätt i lägre temperatur än 60ºC. 

(Humphries 2009) Den textila beteckningen för polyester är PES och under 

tillverkningen finns möjligheten att modifiera egenskaperna från filamentfibrer till 

stapelfibrer för att göra den lämplig att blanda med exempelvis bomull (Hatch 

1993).  
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3.7 Viskos 
Viskos är en regenatfiber som framställs från träcellulosa (Humphries 2009). Viskos har 

ett äldre namn, Rayon, som fungerar som ett handelsnamn för fibern. Den textila 

beteckningen för viskos är CV. (Hatch 1993) 

Viskos tillverkas genom våtspinning. Beredningen av spinnlösningen börjar med 

att cellulosan utvinns ur trä, som sedan renas och formas till tunna ark (Reis 

2002). Cellulosaarken dränks i natriumhydroxid vilket gör att cellulosan sväller 

och omvandlas till alkalicellulosa. Dessa ark av alkalicellulosa pressas och 

strimlas till smulor för att öka massans ytarea. Smulorna utsätts för en åldring, där 

det inträffar en kemisk reaktion mellan alkalicellulosan och syre. Syret fungerar 

som en kemisk sax och kortar ner polymerkedjorna. Därefter reagerar smulorna 

med koldisulfid som i sin tur bildar cellulosaxantat. Smulorna löses i utspädd 

natriumhydroxid och en viskos spinnlösning bildas. Lösningen åldras tills den får 

rätt viskositet. Därefter filtreras lösningen för att avlägsna kvarvarande material 

som skulle kunna täppa till spinndysan. I spinnmaskinerna pumpas 

viskoslösningen genom spinndysan ner i ett syrabad. Genom koagulering och 

sträckning sker en förnyelse av cellulosaxantat till cellulosa. När filamenten 

kommer från badet blir de antingen till garn direkt eller så tillskärs de i korta 

längder för att spinnas till garn. (Hatch 1993) 

Viskos används mest i stapellängd, men förekommer också som filament. Viskos 

liknar till stor del bomullsfibern, dock har den en ”silkigare” yta. Viskosfiberns 

tvärsnitt kännetecknas som runt med små spår, som liknar räfflor. Detta resulterar 

i hög lyster och det vackra fall som viskos är känt för. Viskosfibern har hög 

brottöjning, medelhög dragstyrka och låg elasticitet. Den är både behaglig mot 

kroppen och tar upp fukt bra. Tack vare dess höga absorptionsförmåga är den inte 

statiskt laddad. Då viskos är skörare i vått tillstånd bör den hanteras försiktigt vid 

tvätt. (Hatch 1993) 

3.8 Garntillverkning 
Nedan beskrivs fyra vanliga steg för att kunna tillverka ett garn.  

Enligt Berntsson
1
 har fiberns grovlek och texturering stor betydelse vid 

garntillverkning. Fibrerna bör ha ett dtex-tal på <1,5dtex där 1,2-1,3dtex är idealt. 

Berntsson menar också att längden kan ha stor betydelse men att denna siffra 

varierar kraftigt beroende på vilken maskin som används. Är dtex-talet för högt 

leder samma mängd fibrer, i vikt, till ett garn med färre fibrer i tvärsnittet. Detta 

leder i sin tur till försämrad styrka.  

3.8.1 Kardning  

För att en fiber ska bli ett garn måste den gå igenom ett antal olika steg. Det första 

steget är kardning. De lösa fibrerna blandas och går igenom kardmaskinen där de 

                                                      
1
 Anders Berntsson Textilmuseet Borås, samtal den 7 maj 2014 
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bearbetas. (Humphries 2009) Kardningsmaskinerna använder sig av en 

kamningsmekanism som tar bort korta och omogna fibrer samt föroreningar. 

Detta resulterar i ett filmliknande flor av fibrer som samlas ihop till en rep-

liknande form som kallas sliver (sträckband). (King 2001) Cirka 10 procent av 

fibervikten förloras i kardningsprocessen (Humphries 2009).  

Fibermaterialet levereras kontinuerligt till kardningen via ett pneumatiskt 

matarsystem. Huvudmomentet i kardningsmaskinen är en trumma som är täckt 

med ca 4 miljoner tänder och roterar med en ythastighet omkring 26 m/s. Den 

största delen av kardningen åstadkoms mellan trumman och de plana ytorna, vars 

tänder är positionerade mot varandra. Kardningen orsakas av de spetsiga tänderna 

som är orienterade i samma riktning och rör sig relativt nära varandra. Intensiteten 

hos kardningen beror på skillnaden i hastighet, vinkeln på lutningen samt 

geometrin hos tänderna. Kardningen separerar fibrerna till enkelfiber samtidigt 

som föroreningar och korta fibrer avlägsnas. En borstrulle plockar upp kardfloret 

och det rullas sedan upp på en roterande cylinder och bildar en sliver. (Wulfhorst 

2006) 

3.8.2 Sträckning 

Efter kardningen måste fibrerna genomgå en eller flera sträckningar. 

Sträckningens uppgift är att sträcka ut fibrerna samt blanda dem.  Detta uppnås 

genom en serie valsar som gör att fibrerna i slivern blir mer enhetliga. Slivern 

sträcks mellan klämlinjerna hos valsarna och hastigheten hos dem ökar i 

maskinriktningen. (Wulfhorst 2006) När fibrerna passerar genom valsarna blir de 

mer linjerade med varandra samtidigt som de dras åt så tjockleken minskar. Ju fler 

sträckningar desto finare blir garnet. (King 2001)  

När sträckningen är färdig har flera slivers bildat en enda lång sliver.  Problemet 

med denna sliver är att den är alldeles för tjock för att spinnas och måste därför 

sträckas ytterligare en gång samtidigt som den får en liten vridning, en så kallas 

falsk tvist. Den har nu fått tjockleken av en penna och kallas roving (garnband). 

Detta är sista steget innan själva spinningen. (Humphries 2009) 

3.8.3 Spinning 

Den mest konventionella spinningsmetoden idag är ringspinning och är känd för 

sin höga produktionshastighet (Wulfhorst 2006). Det spunna garnet blir både fint, 

slätt och starkt (Humphries 2009).  Ringspinningen består av tre efterföljande 

processteg: försträckning, ringspinning och upprullning på spole (Wulfhorst 

2006).  

I det första processteget sker en försträckning på den redan sträckta rovingen 

samtidigt som den vrids något. Därefter matas garnbandet vidare och in i 

ringspinningmaskinen.  Garnet som i huvudsak är utan snodd lämnar 

sträckningsområdet och vrids genom rotationen av löparen på ringen. Vridningen 



16 

 

kan antingen bestämmas till en z-snodd eller s-snodd och denna förbättrar garnets 

styrka. (Humphries 2009) Garnet tvinnas varje gång som löparen på ringen gör ett 

varv. Snoddbildningen rör sig upp till spinntriangeln som geometriskt bestäms av 

jämvikten för vridande moment hos garnet och det motstående momentet av den 

lösa fiberrovingen. På grund av dragningen hos löparen, är vridningen av garnet 

lite lägre än den tvist som skulle produceras utan löpare. (Wulfhorst 2006) 

3.8.4. Tvinning 

Efter spinningen finns möjligheten att tvinna garnet. Genom att använda en 

tvinningsmaskin tvinnas två eller alternativt tre trådar ihop och bildar ett garn. 

Även här finns möjligheten att få z-snodd eller s-snodd. (Humphries 2009) Syftet 

med att tvinna är för att öka seghet, justera töjningsegenskaper, minska 

garnojämnheter samt erhålla en önskad ytstruktur och färgeffekt. Ett tvinnat garn 

beskrivs av en kombination av siffror och antalet vridningar mätt i förhållande till 

längden 1 meter. Bild 3 visar att riktningen på snodden vanligtvis är den motsatta 

mot den föregående snoddriktningen (Wulfhorst 2006, s 128). Om snodden skulle 

ske i samma riktning resulterar det i ett hårt och styvt garn med låg töjning. 

(Wulfhorst 2006) 

 

 
 

Bild 3. Tvinning  



17 

 

4. Resultat  
Detta avsnitt redovisar genomförandet av garntillverkning, tillverkning av 

provkroppar, tester och vilka resultat som uppnåtts.  

De material som har valts ut att användas i arbetet är polyester-, viskos- och 

PTFE-fibrer. Då hela arbetet bygger på att testa hur PTFE-fibrer påverkar dessa 

två andra fibrer har olika koncentrationer valts. Genom att laborera och testa olika 

koncentrationer ges en bredare bild och förståelse hur PTFE-fibern påverkar både 

en hydrofob och en hydrofil fiber.  

4.1 Garntillverkning 

4.1.1 Kardning  

Kardningen av fibrerna skedde på kardmaskinen Mesdan Lab Carding machine.   

Vikt per batch: 25g 

Antal batcher per koncentration: 4  

Upprepning i maskin: 3 ggr 

 

Tabell 2. Prover som kardades 
Provnummer Koncentration Fiberlängd  

(mm) 

Fibergrovlek 

(dtex) 

1 100% PES 35-45 5,2 

2 95% PES/5% PTFE 35-45/35-40  5,2/9 

3 75% PES/25% PTFE 35-45/35-40 5,2/9 

4 50% PES/50% PTFE 35-45/35-40 5,2/9 

5 100% CV 40  1,3 

6 95% CV/5% PTFE 40/35-40 1,3/9 

7 75% CV/25% PTFE 40/35-40 1,3/9 

8 50% CV/50% PTFE 40/35-40 1,3/9 

 

Sammanfattning: Ju högre PTFE-fiber-koncentration som kördes desto svårare 

blev hanteringena av kardfloret, oavsett den andra ingående fibern. I takt med 

ökande PTFE-innehåll minskade den totala volymen på slivern. Batcherna 

innehållandes viskosfibrer var också mer svårhanterade än de med polyester, då 

de var mer flygiga. 
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4.1.2 Sträckning  

Efter kardningen genomgick varje batch en sträckning. För detta moment 

användes sträckmaskinen Mesdan Lab Stiro-roving lab.  

Antal upprepningar per batch: 3 ggr 

Efter varje varv dubblades den sträckta slivern och matades sedan in i maskinen 

igen. Under första och andra varvet skedde endast en sträckning medan det under 

tredje varvet gjordes en falsk snodd på den färdigsträckta slivern, som då blir en 

roving och rullas upp på en rulle.  

 

Tabell 3. Slivers som sträcktes 

Provnummer Koncentration 

1 100 % PES 

2 95% PES/5% PTFE 

3 75% PES/25% PTFE 

4 50% PES/50% PTFE 

5 100% CV 

6 95% CV/5% PTFE 

7 75% CV/25% PTFE 

8 50% CV/50% PTFE 

 

Sammanfattning: Även i detta moment var det svårt att hantera viskosfibrerna 

vilka kändes mycket glattare än polyesterfibrerna och resulterade i att rovingen 

lätt gick av. De rovings med mycket PTFE-innehåll hade också en ökad tendens 

till brott i jämförelse med den rena polyestern. Maskinen är känslig för 

fiberlängder och slivers med kortare fibrer har svårigheter att passera sträckningen 

utan att fastna eller försvagas. 
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4.1.3 Spinning 

Spinning till tråd gjordes på ringspinningmaskinen Mesdan Lab ring lab. 

Total draft (total sträckning): 30  

Twist (snodd): 600 varv/meter 

Speed: 5500 varv/minut 

  

Tabell 4. Trådar som spanns 
Provnummer Koncentration 

1 100% PES 

2 95% PES/5% PTFE 

3 75% PES/25% PTFE 

4 50% PES/50% PTFE 

5 100% CV 

6 95% CV/5% PTFE 

7 75% CV/25% PTFE 

8 50% CV/50% PTFE 

 

För att erhålla ett jämförbart resultat proverna emellan användes samma 

maskininställningar för samtliga fiberblandningar. Först provades ett antal olika 

nivåer på både sträckning och hastighet ut, på några av blandningarna. Under 

detta moment visade sig koncentrationen med 50% PES och 50% PTFE väldigt 

problematisk att spinna. Även vid avsevärt sänkt sträckning och minimal hastighet 

uppstod mycket täta brott i rovingen. Därför fattades beslutet att utesluta denna 

koncentration för vidare tester. Koncentrationen 65% PES/35% PTFE och 65% 

CV/35% PTFE utvaldes istället och fick provnumren 9 resp. 10, se tabell 5. Dessa 

två kardades och sträcktes upp i efterhand, och kunde båda spinnas till tråd. 

 

Tabell 5. Prover som lades till 
Provnummer Koncentration 

9 65% PES/35% PTFE 

10 65% CV/35% PTFE 

 

Sammanfattning: Alla viskosblandningarna var i detta moment mer lättarbetade 

än polyesterblandningarna och fick färre trådbrott. En upptäckt för samtliga 

blandningar var en tendens för sporadisk översnodd, vilket ibland ledde till 

trådbrott. Ju högre grad PTFE-fiber i blandningen desto svårare blev spinningen. 

De två högre koncentrationerna, 35% resp. 25%, gick ofta av och spinningen 

avbröts. Koncentrationen 5% PTFE gick avsevärt bättre. Samtliga prover kördes 

på den lägsta maskinhastigheten då ökad hastighet ledde till mer frekventa 

trådbrott för alla koncentrationer. 
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4.1.4 Tvinning och garnnumrering 

Trådarna tvinnades ihop till 2-trådiga garn med hjälp av tvinningsmaskinen 

DirecTwist-2A.  

Hastighet viskosblandningar: 3000 tvist/minut  

Hastighet polyesterblandningar: 1500 tvist/minut  

Snodd: 300 tvist/meter 

Typ av snodd: S 

Den efterkommande garnnumreringen utfördes med hjälp av en manuell 

garnvinda och vågen Adventurer
TM

 från Ohaus.  

 
Tabell 6. Trådar som tvinnades 
Provnummer Koncentration Garnnummer 

1 100% PES Nm 24/2 

2 95% PES/5% PTFE Nm 22/2 

3 75% PES/25% PTFE Nm 24/2 

4 50% PES/50% PTFE - 

5 100% CV Nm 25/2 

6 95% CV/5% PTFE Nm 24/2 

7 75% CV/25% PTFE Nm 25/2 

8 50 % CV/50 % PTFE - 

9 65% PES/35% PTFE Nm 23/2 

10 65% CV/35% PTFE Nm 25/2 

 

Sammanfattning: Trådarna som började tvinnas var de olika 

polyesterblandningarna. Vid hastigheten 3000 tvist/minut uppstod många trådbrott 

och polyestern fortsatte köras på hastigheten 1500 tvist/minut vilken fungerade 

bra och hade få avbrott. Viskosblandningarna kändes starkare och klarade 

hastigheten 3000 tvist/minut. Mängden PTFE-fibrer ökade antalet avbrott för båda 

de andra ingående fibrerna. Dock var dessa avbrott inte så många att hastigheten 

valdes att sänkas.  

Garnnumreringen utfördes med hjälp av en manuell garnvinda på vilken 20 meter 

av tråd och garn av respektive koncentration rullades upp och sedan vägdes. Nm-

numrering bestämdes genom att dividera längd med vikt. Bestämningen gjordes 

på både trådar och garn för att påvisa eventuella skillnader, som till exempel 

materialförlust under tvinningsprocessen. Resultaten tydde inte på någon 

nämnvärd skillnad i Nm-nummer mellan tråd och garn för respektive 

koncentration, däremot varierade resultatet koncentrationer emellan. Resultaten 

syns i tabell 6 ovan. 
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4.2 Tillverkning av provkroppar 
Provkropparna tillverkades på handstickmaskinen Transrapid H. 

Maskindelning: 12 nålar/tum 

Antal nålar i arbete: 40x2 

Masklängd: 8-9 

Konstruktion/bindning: Fullribb 

 

Tabell 7. Garn som stickades 
Provnummer Koncentration 

1 100% PES 

2 95% PES/5% PTFE 

3 75% PES/25% PTFE 

4 50% PES/50% PTFE 

5 100% CV 

6 95% CV/5% PTFE 

7 75% CV/25% PTFE 

8 50% CV/50% PTFE 

9 65% PES/35% PTFE 

10 65% CV/35% PTFE 

 

Sammanfattning: Vissa av koncentrationerna var problematiska att sticka med 

på grund av att de lätt gick av. Hos flera av dem fick därför frammatning av garn 

ske manuellt, för att lägga minsta möjliga belastning på garnet. Generellt var 

garnerna med viskos mycket lättare att arbeta med under stickningen och de fick 

färre brott än garnerna med polyester. Masklängen varierades under stickningen 

för att erhålla den tätaste möjliga konstruktionen maskinen tillät. Vissa partier i 

garnen kunde stickas med masklängden 8 medan andra var grövre, och 

masklängden fick höjas till 9.  
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4.3 Tester 
Nedan visas de resultat som erhållits vid utförda tester.  

4.3.1 Resultat dragprovning 

Detta test utfördes för att undersöka dragstyrkan på de framställda garnerna.  

Standard: EN ISO 2062 

Bestämning av garns brottkraft och brottförlängning vid användning av konstant 

förlängningshastighet.  

Programinställningar:  

Method: A 

Pretension: 0,5cN/tex 

Clamp transfer: 250mm  

Recording rate: 0,1mm 

Maximum force: 9 000cN 

Testerna utfördes: 2014-05-14 

Arbetsklimat: 20ºC och 65% luftfuktighet 

Antal provkroppar: 9x5  

Slutpunkt: Vid garnbrott  

 

Tabell 8. Bestämning av garnstyrka 

Provnummer Koncentration 
Genomsnittlig 

brottkraft 

Median, 

brottkraft 

1 100% PES 733,54 695 

2 95% PES/5% PTFE 1 810,31 1867 

3 75% PES/25% PTFE 1 345,87 1237 

4 50% PES/50% PTFE   

5 100% CV 1 461,58 1459 

6 95% CV/5% PTFE 1 332,33 1436 

7 75% CV/25% PTFE 1 125,22 1109 

8 50% CV/50% PTFE   

9 65% PES/35% PTFE 1 972,31 1920 

10 65% CV/35% PTFE 939,48 955 

11 

Multifilamentgarn  

100% PTFE 
601,15 607 

 

Sammanfattning: Samtliga prover testades enligt standarden EN ISO 2062 -

Bestämning av garns brottkraft och brottförlängning vid användning av konstant 

förlängningshastighet, och upprepades fem gånger. Dock redovisas endast 

resultaten för brottkraft i tabell 10 då det är den eftersökta parametern för arbetet. 

Se bilagor 9.1.1 - 9.1.8 för mer detaljerad information.  
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Förutom de prover som testats tidigare lades provnummer 11 till, vilket är det 

multifilamentgarn av 100% PTFE som tidigare klippts ner till stapelfibrer. De 

egentillverkade garnerna gav varierande resultat och ett logiskt samband är svårt 

att utläsa ur tabellen. Polyestergarnerna verkar ha blivit förstärkta med ökande 

PTFE-innehåll och viskosgarnerna försvagade.  

4.3.2 Resultat vattenavvisning testmetod 

Detta test utfördes för att undersöka provkropparnas vattenavvisande förmåga.  

Standard: SS-EN 24 920:1992. 

Bestämning av motstånd mot ytvätning (Strilmetod) på tyger. 

Standardskala för strilvärden: ISO 1 – ISO 5, där ISO 1 visar lägst 

vattenavvisning. 

Testerna utfördes 2014-05-13 

Antal provkroppar: 8x1 

 

Tabell 9. Bestämning av vattenavvisning 
Provnummer Koncentration Resultat Kommentar 

1 100% PES ISO 1 - 

2 95% PES/5% PTFE ISO 1 - 

3 75% PES/25% PTFE ISO 1 
Uppvisar en aning 

långsammare absorption 

4 50% PES/50% PTFE  - 

5 100% CV ISO 1 - 

6 95% CV/5% PTFE ISO 1 - 

7 75% CV/25% PTFE ISO 1 - 

8 50% CV/50% PTFE  - 

9 
65% PES/35% PTFE ISO 1 

Uppvisar långsammare 

absorption 

10 65% CV/35% PTFE ISO 1  

 

Sammanfattning: Samtliga prover gav lägst nivå för vattenavvisning på skalan 

och blev helt genomblöta, se tabell 9. Dock syntes en viss skillnad på förloppet 

vid vätningen. Blandningarna med viskosinnehåll vättes otroligt snabbt och 

materialet sög snabbt åt sig mycket vatten, även utanför vattenstrålens träffyta. 

Prov 1 och prov 2 var tillsynes nästan lika absorberande som 

viskosblandningarna, men en större skillnad märktes på prov 3 och 9. De båda, 

men framförallt prov 9, med 35% PTFE, absorberade vattnet i långsammare takt, 

även om de båda var helt vätta efter att allt vatten runnit igenom.  
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4.3.3 Bestämning av kontaktvinkel 

För att bestämma kontaktvinkel användes Optical Tensionmeter Attension. 

Vätska: Destillerat vatten 

Programinställningar: 

Analysis mode: Contact angle (Young-Laplace) 

Drop Out Size: 3,0µl 

Drop Rate: 0,5µl/s 

Testerna utfördes: 2014-05-15 

Antal provkroppar: 10x3 

 

Tabell 10. Bestämning av kontaktvinkel 

Provnummer Koncentration 
Kontaktvinkel, 

genomsnitt höger 

Kontaktvinkel, 

genomsnitt vänster 

1 100% PES 95.96 96,3 

2 95% PES/5% PTFE 121,31 122,41 

3 75% PES/25% PTFE 67,6 66,16 

4 50 % PES/50 % PTFE - - 

5 100 % CV 50,84 52,82 

6 95% CV/5% PTFE Kunde ej mätas Kunde ej mätas 

7 75% CV/25% PTFE Kunde ej mätas Kunde ej mätas 

8 50% CV/50% PTFE - - 

9 65% PES/35% PTFE 90,13 89,87 

10 65% CV/35% PTFE Kunde ej mätas Kunde ej mätas 

11 
Multifilamentgarn 

100% PTFE 
138,57 138,11 

12 
Roving 

50% PES/50% PTFE 
122,25 123,44 

 

Sammanfattning: Kontaktvinkelmätning med destillerat vatten gjordes på 

samtliga ursprungliga prover, se tabell 10. Provnummer 12, som är en roving av 

50% PES/50% PTFE, lades till i detta test som ett ytterligare referensprov. Både 

prov 11 och 12 rullades upp kring en linjal för att bilda en slät, tät yta före 

kontaktvinkelmätningen. Övriga provkroppar klipptes ut i små bitar. 

Provkropparna placerades en och en i mätinstrumentet och kamerafokus samt 

provkroppsplacering justerades individuellt för varje provkropp före varje 

körning.  

Det upprullade, rena PTFE-garnet gav den allra högsta kontaktvinkeln av alla 

proven. Den upprullade rovingen med 50% PES och 50% PTFE visade också hög 

kontaktvinkel. Övriga prov visade varierande resultat. Gemensamt för 

viskosblandningarna var att de absorberade droppen så fort att ingen 
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kontaktvinkel kunde uppmätas, förutom för ett prov. För polyesterblandningarna 

kunde kontaktvinkeln mätas för de flesta körningar, och generellt erhölls 

mätvärden på kontaktvinklar över 80ᵒ. Hos polyesterblandningarna höll sig 

droppen oftast intakt på ytan hela den tid maskinen registrerade mätdata. På vissa 

prov absorberades dock droppen efter ytterligare en liten stund, och hos andra låg 

den kvar, uppe på ytan. Hos provet med 100% PTFE multifilamentgarn t.ex. 

behöll droppen en sfärisk form tills den torkades av. Se bilaga 9.2 för mer 

detaljerade resultat.  

 

     

  100% PES                                   65% PES/35% PTFE 

 

     

 Multifilament                                                  Roving 

  100% PTFE                                         50% PES/50% PTFE      
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4.3.4 Resultat oljeavvisning testmetod 

Detta test utfördes för att undersöka provkropparnas oljeavvisande förmåga. 

Standard: SS-EN ISO 144 19:2010. 

Oljeavvisande förmåga – Provning med kolväten. 

Standardskala för oljeavvisning: 1-7, där 1 visar lägst oljeavvisning. 

Testerna utfördes 2014-05-12 

Antal provkroppar: 8x1 

   

Tabell 11. Bestämning av oljeavvisning 
Provnummer Koncentration Resultat Kommentar 

1 100% PES -  

2 95% PES/5% PTFE -  

3 75% PES/25% PTFE -  

4 50% PES/50% PTFE   

5 100% CV -  

6 95% CV/5% PTFE -  

7 75% CV/25% PTFE -  

8 50% CV/50% PTFE   

9 65% PES/35% PTFE - 
Uppvisar en aning långsammare 

absorption 

10 65% CV/35% PTFE -  

 

Sammanfattning: Första nivån i serien av kolväten med olika ytspänningar 

uppvisade inget synbart tecken på oljeavvisning hos någon av blandningarna. 

Liksom i strilmetoden kunde dock en skillnad i absorptionstakt hos proverna 

observeras, även om den var minimal. Prov nr 9 tycktes ha långsammast 

absorption, se tabell 11.  
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5. Diskussion  

– Går det att spinna blandgarn med en så glatt fiber som PTFE-fiber? 

Vad gäller det praktiska arbetet har flera parametrar påverkat de tillverkade 

materialen och testresultaten som erhållits. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

analys av provkroppar och testresultat är eventuella felmarginaler i mängden 

material som körts i varje batch och koncentrationen av olika fiberslag. Samtliga 

fibrer vägdes upp manuellt så både mänskliga faktorn och vågens exakthet kan ha 

påverkat det producerade materialet. Fibrer som tidigare kardats kan dessutom ha 

förorenat kommande batcher genom att de funnits kvar i maskinen.  

Begränsningar hos de använda maskinerna var uppenbara faktorer för 

genomförbarheten av kardning, sträckning och spinning av garn. Kardningen och 

sträckningen underlättades med ökande stapelfiberlängd medan spinningen var 

omöjlig för fibrer över 50mm. Samtliga slivers och rovings blev tunnare och 

således känsligare vid hantering med ökande mängd PTFE-fibrer, troligtvis 

beroende på den högre densiteten hos PTFE jämfört med de andra fibrerna.  

Spinningen av polyesterfibrerna var generellt svårare än för viskosfibrerna vilket 

kan ha berott på att de använda stapelfibrerna egentligen inte är avsedda för 

garnspinning. Stapelfiberlängden kan ha varierat ganska kraftigt och dtex-talet är 

betydligt högre än det ideala, som enligt Berntsson
2
 borde vara lägre, närmare 

bestämt 1,2-1,3dtex. Samma faktorer är värda att kommentera angående PTFE-

fibern. Förutom variationen i längd var fibergrovleken ännu större än det ideala 

och total avsaknad av texturering fibrerna är en uppenbar nackdel för 

garnspinning. 

Inget genomgående samband för variationen i Nm-numrering mellan de olika 

koncentrationerna kunde utläsas vid garnnumreringen. De variationer som 

registrerades tros bero på slumpmässiga ojämnheter i trådar och garn som kan ha 

uppkommit genom ojämnheter i använda rovings, roving- och trådbrott vid 

spinning eller trådbrott och snoddvariationer vid tvinning. Den mänskliga faktorn 

kan givetvis också spelat in här, då mätningen kan ha varierat en aning samt att 

vågen kan ha avlästs felaktigt. Exaktheten hos vågen har givetvis också påverkat 

de garnnummer som bestämdes.  

Beslutet att tillverka provkroppar i trikå blev ett givet val. Om metoden vävning 

hade valts hade momentet krävt tillverkning av mycket mer material då det 

behövs garn till en hel varp samt tid för varpning före den faktiska vävningen. 

Provkropparna tillverkades därför på handstickmaskin då de är smidiga, 

materialsnåla och lätta att använda för mindre kvantiteter. 

                                                      
2
 Anders Berntsson Textilmuseet Borås, samtal den 3 april 2014 
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Vid stickningen var det tydligt att de olika fiberkoncentrationerna gett olika 

garnstyrkor samt att det fanns varierande grovlek på garnen. Masklängden fick 

därför anpassas noggrant och vissa av garnen, framförallt polyesterblandningarna, 

fick matas fram manuellt. På de färdigproducerade provbitarna syntes också 

variationen tydligt då varan var synbart tätare och glesare på vissa ställen. En 

oturlig parameter för kommande tester är att stickmaskinen smutsade vissa av 

proverna med olja som använts för att smörja nålbädden, trots att det före 

stickningen med det egna garnet gjorts en rengöring, bl.a. genom stickining med 

ett uppsugande bomullsgarn.  

– Vad händer med styrkan i materialet som innehåller en viss mängd PTFE-

fibrer? 

De resonemang som rört det praktiska arbetet påverkade definitivt sanningshalten 

i resultaten testerna gav. Slutsatsen som dragits efter garnnumreringen, dvs. att det 

inte finns något genomgående samband mellan de erhållna numren, stärks av 

resultaten av dragprovningen på garnen. Den polyesterblandning som fick högst 

Nm-nummer dvs. prov nummer 2 (95% PES/5% PTFE) visade också på högst 

styrka av polyestergarnerna. Detta tros bero på det förhöjda fiberantalet i 

tvärsnittet vilket Berntsson
3
 menar ger högre styrka. I övrigt är det svårt att se ett 

tydligt samband för polyesterblandingarna. Viskosfibrerna däremot, som är 

avsedda för garnspinning, gav högre garnstyrkor än polyesterblandningarna, 

troligtvis på grund av deras anpassade texturering och grovlek som ger förbättrad 

vidhäftning. Dessa parametrar innebär också att det antagligen finns fler fibrer i 

tvärsnittet, vilket ytterligare försäkrar högre styrka. Att mängden PTFE 

försvagade viskosgarnen kan bero på både glattheten och den större densiteten hos 

fibern. Nelson och Krusewskis patent från 2002 styrker den förhöjda tendensen 

till brott vid högre PTFE-fiberinnehåll, genom sina försök med blandgarner 

(Nelson & Kruszewski 2002).  

– Uppvisas någon effekt av vatten- eller smutsavvisning vid integration av PTFE-

fibrer i polyester- eller viskosgarn? 

Testerna för vattenavvisning med strilmetod gav alla dåliga resultat. Detta tros till 

stor del bero på varukonstruktion och koncentration PTFE. Även hos 

blandningarna med högst mängd (35%) PTFE, som ju på grund av sin låga 

ytenergi avvisar vatten och olja (Uddin 2010), består ändå stora delar av ytan av 

en annan fiber. Den stickade konstruktionen tillåter vatten rinna ner i håligheter 

vilket ytterligare påskyndar vätningen. Resultatet av testet med stilmetod var inte 

särskilt förvånande, men det var roligt att se att vätningen åtminstånde bromsades 

upp en aning med större mängd PTFE. Samma resonemang kan lätt appliceras på 

oljeavvisningstestet. Även i detta test gav samtliga prover lägsta betyg. Dock 

kunde en skillnad observeras, här i form av långsammare absorption hos 

polyesterblandningen med högst PTFE-innehåll, även om den var minimal.     

                                                      
3
 Anders Berntsson Textilmuseet Borås, samtal den 7 maj 2014 
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Mätningen av kontaktvinkel gav ett väldigt varierande resultat. Det var lätt att 

konstatera att samtliga viskosblandingar fortfarande var väldigt hydrofila. Den 

enda registrerade kontaktvinkel för viskos tros bero på en slump och bra timeing i 

mätinstrumentet. En kontaktvinkel registrerades i just de ögonblick när droppen 

släppts från nålen, träffat kontaktytan och absorberas av materialet. Droppen 

stannade inte kvar på ytan överhuvudtaget.  

Hos polyesterblandingarna kan många faktorer ha spelat in. Olja från 

stickmasknien kan ha bidragit till högre vattenavvisning, variation i varutätheten 

lika så. Flera repetitioner med samma provbit gav olika resultat, vilket klart tyder 

på att provkroppens placering påverkat mätningen. Hamnade droppen på toppen 

av en maska förmådde den stanna, för samtliga blandningar, och hamnade den i 

en ögla rann den igenom. De provbitar som till synes var tätare gav större 

kontaktvinklar sammantaget. Som tidigare nämnt är densiteten för PTFE högre än 

den för polyester, vilket betyder att samma vikt polyester ger en större volym. Det 

100%-iga polyestergarnet var både fluffigare och grövre i känslan och ledde 

således till en tätare stickad vara än de med PTFE, vilket kan vara anledningen till 

dess högre kontaktvinkel. Den högsta kontaktvinkeln av polyesterblandingarna 

uppmättes hos det garn som gett högst garnnummer (95% PES/5% PTFE), som 

också ledde till en tät konstruktion. Några av polyesterproverna kan anses vara 

hydrofoba, dvs. kontaktvinkeln >90º (Venkatesh et al. 1974), och några hamnade 

precis på gränsen.   

Att PTFE-fibrerna var helt otexturerade kan också bidragit till sämre 

vattenavvisning med tanke på Hollies (1956), som menar att mer crimp, naturlig 

variation av diameter och längd hos fibrerna ger bättre vattenavvisning. 

Luddigheten hos garnet kan också gynna vattenavvisning, vilket tydligt kunde ses 

vid kontaktvinkelmätningen (Hollies, Kaessinger, Watson & Bogaty 1956). 

Ett mer lättanalyserat resultat åstadkoms hos det rena PTFE-garnet och rovingen 

med 50% PTFE. PTFE-garnet gav högsta kontaktvinkeln av alla prover och 

rovingen den näst högsta. Detta styrker åtminstone att PTFE-fibern har de 

eftersökta egenskaperna, i form av smuts och vattenavvisning, även om det inte 

kunnat bevisas i alla tester.       

 

– Vad händer med avgivning av skadliga ämnen från dessa rena PTFE-fibrer i 

jämförelse med de beläggningar och membran som finns på marknaden?  

Tillverkare av PTFE produkter, bl.a. Gore, menar att PTFE i sig inte är ett skadligt 

material utan snarare ett miljövänligt alternativ (Gore-Tex® 2014). Trots att 

källan är vinklad förvånade detta en aning då många bloggar och artiklar vi läst 

har ratat Gore-Tex® och andra väderskyddande produkter på grund av 

skadligheten hos dem. Svenska Naturskyddsföreningen (2006) fann skadliga 

ämnen som PFOA och PFOS i många allvädersjackor de testat och 
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Kemikalieinspektionen (2006) menar att det innebär problem att kassera dessa 

plagg, då både nedbrytning och förbränning av dem är skadligat för naturen.  

En aspekt kring perfluorerade ämnen i plagg är den som Weronika Rehnby tar 

upp i en artikel från Naturskyddsföreningen (Froster 2013), nämligen att 

nödvändigheten av så tåliga plagg borde ifrågasättas. Frågan är om vi verkligen 

måste ha kläder som både klarar 30 meters vattenpelare, som stöter bort olja och 

som andas på samma gång. 

Samtliga resonemang har tagits i beaktning för att på bästa möjliga sätt besvara 

den uppsatta frågan. Ett antagande som vi kan göra efter att ha tagit del av 

litteraturen är att PTFE i sig inte är boven i dramat. Oavsett det faktum att 

överbliven PFOA kan förekomma i PTFE-produkter (Trudel et al. 2008) så är 

PTFE kemiskt inert, vilket gör att det i sig inte påverkar eller låter sig påverkas i 

naturen (Rengasamy & Ghosh 2010). Att Gore själva påpekar att de år 2013 

fasade ut all sin användning av PFOA ur deras väderskyddande funktionsmaterial 

(Gore-Tex® 2014) är ju synonymt med att erkänna dess tidigare existens i 

plaggen, men också att det är möjligt att komma ifrån den. 

En vanlig och potentiellt skadlig ingrediens i impregneringar är fluortelomerer 

(Kemikalieinspektionen 2006), vilka kan nedbrytas till PFOS och PFOA under 

användning. Froster (2013) skriver om allvädersjackor att det är särskilt i 

impregneringen som perfluorerade ämnen är vanliga. Gore berättar att deras 

plagg, förutom laminering av PTFE-membran, utsätts för en s.k. DWR-

behandling (Gore-Tex® 2014). Ingen säker källa som redogör för vad som ingår i 

Gore’s s.k. DWR-impregneringar har funnits, dock anser vi det troligt att de 

skadliga ämnen som återfunnits i Gore-Tex®-plagg kommer från just denna 

behandling.  

En viktig parameter som pekar på en miljömässig fördel med PTFE är dess 

livslängd. Toray (2014) berättar på sin hemsida att deras Teflon® PTFE-fibrer 

ständigt får uppmärksamhet på grund av sina enastående egenskaper och 

motståndskraft mot yttre påverkan. Enligt Rengasamy och Ghosh (2010) har 

ePTFE-tråd hög motståndkraft och låg nedbrytning, vilket definitivt kan förlänga 

livslängden hos en produkt. 

Vi tror definitivt att PTFE i ren, solid form är att föredra framför beläggningar 

med andra perflurorerade ämnen, förutsatt att den garanteras vara helt PFOA-fri. 

Perfluorerade ämnen från tex beläggningar forslas runt i ekosystemet och kan 

ansamlas i organismer medan ren PTFE närmast förorenar i form av skräp. Att 

dessutom dessa experiment gått ut på att innesluta PTFE i materialet, i form av 

blandgarner, framför att bestryka ytan med perfluorerade ämnen tycker vi är bättre 

ur hållbarhetssynpunkt.   
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6. Slutsats 

PTFE-fibern har klarat spinning till blandgarn och tillverkning av provkroppar 

trots de förhållandevis ogynnsamma förutsättningar den besitter. Det går att 

konstatera att hanteringen försvåras i och med att mängden PTFE-fiber ökar.  

Generellt ger integration av PTFE-fibrer med annan fiber försämrad brottstyrka 

men förbättrad vattenavvisning. Erhållna resultat styrker till viss del denna teori, 

dock kan det konstateras att högre koncentrationer av PTFE krävs för att till fullo 

uppnå dessa egenskaper.  

Det finns tydliga skillnader på resultaten hos de olika materialen, polyester och 

viskos. Polyesterblandningarna uppvisade bättre resultat i form av 

vattenavvisning, medan viskosblandningarna knappt visade någon alls. Det kan 

vara viskosens hydrofila egenskap som att gör att blandningarna inte uppvisar 

någon vatten- eller smutsavvisning vid utprovade mängder PTFE-fiber.  

Utifrån genomförda tester och analyserade resultat dras slutsatsen att vid 

integration av PTFE-fiber i polyestergarner uppvisas en viss effekt av 

vattenavvisning. En smutsavvisande effekt vid test med kolväten uppvisades dock 

inte. Den effekt i form av vatten-, smutsavvisning och andande förmåga som 

fluorkarbonbeläggningar och membran ger kan antagligen inte uppnås med den 

utvalda tillverkningsmetoden för denna experimentella forskning. Vi tror dock att 

det definitivt finns potential att uppnå bättre resultat genom att utveckla konceptet 

och göra ett strängare urval av ingående fibrer. Vi hänvisar till Weronika Rehnbys 

resonemang: Behöver vi verkligen kläder som både klarar 30 meters vattenpelare 

och stöter bort olja och vatten på samma gång?  
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7. Vidare forskning  

Den vidare forskning som vi anser vara mest relevant i nuläget handlar om att 

optimera den experimentella forskning som redan utförts, framför att ta upp helt 

nya tillvägagångsätt. Vid vidare studier bör man därför titta närmare på 

varukonstruktionen hos provkropparna då det under arbetets gång blivit uppenbart 

att en annan varukonstruktion vore bättre lämpad för de tester som utförts. Genom 

att använda sig av vävda provkroppar istället för de framtagna i trikå skulle med 

största sannolikhet ett bättre resultat erhållas. Fler upprepningar av de olika 

testerna skulle också behöva utföras på provkopparna för att ge ett mer tillförlitligt 

resultat.  

Även om resultatet i arbetet visade att blandgarner med koncentrationer av PTFE-

fibrer ger viss vattenavvisning vore det intressant att spinna garn med högre 

koncentrationer PTFE för att se hur bra resultat som kan uppnås. Av de fibrer som 

använts i detta arbete har inte alla varit ultimata för garntillverkning. För eventuell 

framtida forskning bör endast fibrer avsedda för garnspinning användas för att 

uppnå maximal fiberfördelning och vidhäftning mellan fibrer i garnen. Det hade 

varit intressant att se hur PTFE-fiber och PES-fiber med rätt dtex-tal beter sig 

tillsammans. Dessutom hade det varit fördelaktigt om de båda fiberslagen haft 

samma grad av texturering.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilagor: Testresultat dragprovning 

9.1.1 - 100% PES 
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9.1.2 – 95% PES/5% PTFE 
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9.1.3 – 75% PES/25% PTFE 
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9.1.3 – 100% CV 
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9.1.4 – 95% CV/5% PTFE 
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9.1.5 – 75% CV/25% PTFE 
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9.1.6 – 65% PES/35% PTFE 
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9.1.7 – 65% CV/35% PTFE 
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9.1.8 – 100% PTFE 
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9.2 Bilagor: Testresultat mätning av kontaktvinkel 
 

 

             

    100% PES                               75% PES/25% PTFE 

            

     100% CV                         65% PES/35% PTFE 

           

          Multifilament 100% PTFE                     Roving 50% PES/50% PTFE  
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