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Abstract
The study examines whether Lindberg and Graléns twist method is possible to  
develop further and apply when measuring the frictional force of fiber against fiber 
with a tensile tester. Additional equipment has been constructed and installed in 
connection to the tensile tester clamps, which gives the desired geometry for the 
twist method. The coefficient of friction is calculated with a existing formula for this 
specific method. Materials investigated in this study is Polyamide 6.6 ( PA 6.6 ), and 
polytetrafluoroethylene (PTFE).

The test method has been optimized by experiments in which the number of twists, 
applied load and fiber diameter has been varied at a constant distance between the 
tensile tester clamps.

The test results are analyzed with ANOVA tools. The study has found that the  
number of turns of the twist has an effect on the outcome, however, no effect has 
been observed regarding the variation of the applied load. Furthermore, it has been 
determined that where the fibers are placed in the construction in experiments with 
combinations of PA 6.6 and PTFE are not of importance. The study shows that the 
fiber diameter affects the coefficient of friction, attempts were made on PA 6.6 with 
two different diameters.
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Friction, fiber friction, twist method, textile fibers, filament yarn, coefficient of 
friction.



Sammanfattning
Studien undersöker om huruvida Lindberg och Graléns tvistmetod är möjlig att  
vidareutveckla och tillämpa vid mätning av friktionskraft fiber mot fiber med 
en dragprovare. Extrautrustning har konstruerats och monteras i anslutning till 
dragprovarens klämmor, då uppnås önskad geometri för tvistmetoden. Friktions- 
koefficienten beräknas med avstamp från en given formel. Material som undersöks 
är Polyamid 6.6 (PA 6.6) samt Polytetrafluoreten (PTFE).

Testmetoden har optimerats genom försök där tvistantal, pålagd last och fiber- 
diameter har varierats vid ett konstant avstånd mellan dragprovarens klämmor.  
Resultaten analyseras med ANOVA-verktyg. Studien visar att tvistantalet har  
effekt på resultatet dock har ingen påverkan kunnat konstateras gällande variation 
av pålagd last. Vidare har det fastslagits att hur fibrerna placeras i konstruktionen 
vid försök med kombinationer av PA 6.6 och PTFE inte är av vikt. Studien visar på 
att fiberdiametern påverkar friktionskoefficienten, försök gjordes på PA 6.6 med två 
skilda diametrar.

Nyckelord

Friktion, fiberfriktion, tvistmetod, textilfiber, filamentgarn, friktionskoefficient

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Friktion, det vill säga motstånd mot rörelse gör att fibrer håller ihop i garner. Det är
därför en viktig faktor vid tillverkning av garn.

Denna studie utvecklar en metod, som tidigare utvecklats av Lindberg och Gralén, 
där det är möjligt att mäta friktionskraften vid friktion fiber mot fiber, med hjälp  
av en maskin som används till dragprovningar. Extra utrustning tillverkas och  
monteras i anslutning till maskinens klämmor. Friktionskoefficienten beräknas 
enligt en formel.

De material som undersöks är nylon (polyamid) och teflon (polytetrafluoreten).  
Utvecklingen av metoden har gått via försök där tvistantal, det vill säga hur många 
varv den ena fibern tvinnas runt den andra, vikter och fiberdiameter har varierats 
men avståndet mellan dragprovarens klämmor varit konstant. Resultaten har analy-
serats statistiskt med hjälp av ANOVA-verktyg.

Försöken visar att resultatet beror på tvistantalet men inte av vikten. När mätning 
görs med nylon mot teflon är det inte av betydelse vilken av fibrerna som placeras i 
den övre eller nedre klämman. Undersökningen visar att på samma material, nylon, 
fås olika resultat på friktionskoefficienten när olika fiberdiametrar testas.
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1. Introduktion
Strävan efter att utveckla tvistmetoden för friktionsmätning fiber till fiber.

1.1 Bakgrund
Det motstånd som finns då två kroppar glider mot varandra är det som benämns 
friktion. Den kraft, kallad friktionskraften som uppkommer är riktad motsatt  
glidningens riktning. Friktionen är en viktig del av människans vardag till exempel 
är det friktionen som gör att människan kan gå utan att halka (Klarbring 2014). För 
textil är friktion också viktig, det är den kraft som håller samman fibrerna i ett garn
om det inte är någon snodd på garnet, det ger även dess styrka (Yuksekkay 2009).
Att det är viktigt att känna till friktionskraften visste redan Leonardo da Vinci, men
det var först senare och Amonton som 1699 formulerade lagarna som friktion antags
följa:

• Friktionskraften är oberoende av kontaktytan
• Friktionskraften är proportionell mot normalkraften som verkar på kropparna

Det uttrycks genom Amontons lag:

F = μN

Där F är friktionskraften, μ är friktionskoefficienten och N är normalkraften. I 
verkligheten stämmer inte alltid dessa lagar då experimentella försök har visat att 
Amontons lag inte gäller för textil fiber (Morton & Hearle 2010). Detta beror bland
annat på att många textila fibrer har ett viskoelatiskt beteende (Gupta 2008a).  
Amontons lag skulle kunna beskriva friktionen för textiler men då enbart inom 
höga belastningar, då studier har visat att friktionskoefficienten minskar då normal 
kraften ökar (Hong & Jayaraman 2003).

Gupta (2008a) menar att friktion är ett ytfenomen, att den påverkas av både  
materialets yta och egenskaper. När två kroppar rör sig mot varandra påverkar  
materialets ytstruktur hur stor del av kropparna som är i kontakt med varandra.  
Materialens kemiska struktur kan påverka om och i så fall hur olika bindningar 
bildas inom den egna kroppen, även hur krafterna på den fria ytan samverkar med 
andra ytor.

Friktion kan delas in i statisk friktion och kinetisk friktion. Statisk friktion är den 
som måste övervinnas för att rörelsen ska starta. Motstånd mot fortsatt rörelse kallas 
kinetisk friktion. Den statiska friktionen är i regel högre än den kinetiska (Morton 
& Hearle 2010). Relationen mellan den statiska respektive den kinetiska friktionen 
ger upphov till ett stick-slip fenomen (Yuksekkay 2009). Stick-slip är benämningen 
på det fenomen som innebär att friktionskoefficienten varierar, där friktionskoeffi-
cienten är högre för statisk friktion jämfört med kinetisk friktion, systemet måste 
också vara flexibelt att det kan hantera hastighetsförändringen på den glidande kro-
ppen (Kovar, Gupta & Kus 2008).

Länge ansågs friktionen vara att ytors ojämnheter griper in i varandra, dock 
hade detta inte kunnat bevisas under försök. Det gav inte heller någon förklaring 
till varför friktion orsakar värme. Numer förklaras friktionen av den så kallade  
adhesionsteorin, där det bildas lokala svetsningar i kontaktytan, det krävs kraft för 
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att bryta dessa och det är det som är friktionen (Klarbring 2014).

Under tillverkning av tyg, från kardning, sträckning, spinnprocessen till själva sam-
manflätningen till tyget är friktionen en av de viktigaste faktorerna. (Balci Kailic & 
Sülar 2012). Egenskaper som påverkas av friktionen är känslan, filtegenskaper och 
mjukhet (Svetnickiené & Ciukas 2006). För fibrer och textilier påverkar friktionen 
även hur effektiva behandlingar är, hur dimensionsstabila sammansättningar är, hur 
de slits och hur den taktila komforten upplevs (Gupta 2008b). Friktion mellan fibrer 
påverkar böj- och dragstyrka (Hong & Jayaraman 2003).

Friktion styrs delvis av ytstrukturen, allt som påverkar ytan ger upphov till för-
ändrad friktion. Ytstrukturen hos hydrofila fibrer förändras när fibrerna absorberar 
fukt, då sväller fibrerna. Högre absorption leder till större förändringar i friktions-
beteendet. När försök har gjorts på fibrer och friktion har dessa visat att friktionen 
påverkas av vilken hastighet rörelsen har, hur stor normalkraften som verkar på  
fibrerna är och hur länge normalkraften verkar på fibrerna innan rörelsen på- 
börjas då allt detta påverkar kontaktarean. Utöver detta påverkas även friktionen av  
temperatur och fuktighet (Gupta 2008a). För vissa fiber är det av betydelse hur de 
är orienterade till varandra, detta kallas DFE (Directional frictional effect), Detta 
gäller huvudsakligen ull , där friktionen påverkas av hur epidermisfjällen är i för-
hållande till varandra (Yuksekkay 2009).

Hong och Jayaraman (2003) menar att friktionskoefficienten kan användas för att ge 
en förutsägelse om garnet eller tygets mekaniska egenskaper, friktionskoefficienten 
är också en parameter när det gäller hur mjukt ett tyg kan bli och vilka komfortegen-
skaper det har. Den kan även användas för att bestämma om och hur smörjmedel har 
någon effekt vid processer som till exempel stickning.

Enligt Gupta (2008b) är ett sätt att beräkna friktionskraften (F) är produkten av den
faktiska kontaktarean (A) and skjuvningshållfastheten hos det specifika materialet 
(S):

F = A * S

Friktionskoefficienten är inte en materialegenskap, det är istället en funktion av nor-
malkraften och kontaktarean:

F = aNn

Där a och n är konstanter med värden som anpassas av data på modellen och minsta 
kvadratanalysen. 

Trots att studier visar att fibrer inte har en konstant friktionskoefficient kan det ändå 
vara värdefullt att uppskatta var på skalan fibrerna befinner sig. Dock bör det på-
pekas att beroende på belastning, hastighet, yta och geometrin för kontakten och 
fuktigheten där försöket utförs gör att resultaten varierar (Morton & Hearle 2010). 
Det finns ingen given metod för att mäta och beräkna friktionen och friktionskoeffi-
cienten för textil fibrer, alla har sina för- och nackdelar, det krävs fortfarande många 
experiment innan alla frågor får svar. Det behövs även mer forskning på friktion i 
textila fibrer för att förstå den komplexa naturen. (Yuksekkay 2009).

Undersökningar av friktion i textila sammanhang kan göras fiber till fiber, garn till 
garn eller tyg till annan yta (Campos, Bechtold & Rohrer 2003) men även fiber eller 
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garn till metall då många maskindelar är just i metall (Hong & Jayaraman 2003).

Hood (1953) menar att finns flera svårigheter med att bestämma friktionen i garn 
och tyger genom att peka på de komplexa förhållandena mellan egenskaperna hos 
fiber till garn till tyget. Författaren menar att lösningen på dessa svårigheter är 
att studera friktionen mellan individuella fibrer. Dock saknas det experimentella 
försök och studier på nytillkomna garn och fibrer (Svetnickiené & Čiukas 2006). 
Det finns dock olika metoder för att bestämma friktionen och friktionskoefficienten,  
Lindberg och Gralén (1948) utvecklar fiber tvistmetoden för att vidare studera  
fiber till fiber friktionen, det är en vidare studie av denna metod som denna rapport  
bygger på. 

1.2 Syfte  
Undersöka möjligheten att utarbeta en metod för att bestämma friktionskoefficienten 
mellan fibrer utifrån tvistmetoden.

1.3 Problemformulering
Det pågår en utveckling av nya material och fiber för textil användning och på mark-
naden kommer det nya material med egenskaper som är okända. För att kunna få 
en uppfattning av deras mekaniska egenskaper utan att spinna och väva respektive 
sticka allt för stora kvantiteter skulle en förutsägelse kunna göras utifrån att mäta 
friktionskoefficienten mellan fibrerna av det egna slaget men även fiberblandningar.

I dagsläget finns ingen erkänd metod för att mäta och beräkna friktionskoefficienten 
för fiber till fiber. I detta examensarbete undersöks möjligheten till att utarbeta en 
metod för att bestämma friktionskoefficienten för fibrer. Tvistmetoden används på 
grund av att det är den som efterliknar verkligheten mest vad beträffande kraft och 
kontaktytan mellan fiber i garn.

Huvudfrågan har varit om det är möjligt att använda en dragprovare vid bestämning
av friktionskoefficienten enligt tvistmetoden för garn av mulitfilament.

1.4 Avgränsningar
Studien belyser utvalda faktorer som pålagd last och tvist på ett konstant avstånd 
mellan klämmorna i startläget, som har begränsats till ett mindre intervall gällande 
vikt två nivåer för vikt respektive fem för tvistantalet. Materialet som används i 
studien har begränsats till Polyamid 6.6 och Polytetrafluoreten, då dessa har varit 
av intresse. 

Inga utredningar av andra metoder för att mäta friktion mellan fibrer har utförts, 
då fokus har varit på tvistmetoden. Inte heller har olika nivåer av testklimat varit 
möjligt att variera. Begränsningar gällande utrustning har lett till att vinkeln mellan 
fibrerna har kontrollerats manuellt. Begränsningar har även omfattat vinkeln mellan 
fibrerna, på grund av given geometri hos konstruktionen.

1.5 Förkortningar i arbetet
Nedan följer förkortningar och förklaringar som är värdefullt för läsaren att ta med
sig i fortsatt läsning av rapport.
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PA Polyamid

PTFE  Polytetrafluoreten (teflon)

PAc  Polyamid från Cordgarn AB

PAsks Polyamid från Svenskt konstsilke

I tabeller anges krafter i Newton och vinkeln mellan fibrerna i radianer.
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2. Litteraturöversikt
Anskaffning av information har skett genom sökning i följande databaser; Summon,
World Textiles, Textile Technology Complete samt Google Scholar. Sökord som 
användes var friction, textiles, coefficient of friction, fiber friction, twist method. 
Vid granskning ut av insamlat material har dess vetenskaplighet och sanningsmått 
tagit i beaktning. Samtliga källor har jämförts sinsemellan för att få en fullständig 
förståelse för ämnet.

2.1. Metoder för bestämning av friktion fiber mot fiber
Det finns ett flertal metoder för mätning av friktion mellan fibrer. Hong & Jayara-
man (2003) delar huvudsakligen in metoderna tre i kategorier; a) punktkontakt, b) 
linjekontakt samt c) areakontakt. Skillnaden mellan metoderna avser främst den 
kontaktyta som uppstår mellan fibrerna vid utförande av respektive metod se figur 1.

Vid studier av mekanismen för fiberfriktion skriver Hong & Jayaraman (2003) att 
punktkontaktmetoden anses vara mest lämplig då den ger ett väldefinierat kontakt-
område. Däremot kan användning av tvistmetoden där en linjär kontaktyta uppstår 
mellan fibrerna ge upphov till ett mindre varierande testresultat samt bidra till en 
reproducerbar metod. En mindre variation av resultatet beror på en bättre fördelning 
ut av belastningen längs fibrerna. (Hong & Jayaraman 2003)

Enligt Howell (1959) uppstår det svårigheter vid jämförelse av olika studiers resultat
då uppgifter om testklimat saknas. Vidare skriver författaren att det även är av stor 
vikt att provbitarna inte utsätts för yttre påfrestningar innan provning. Garnets  
konstruktion samt eventuella ytbehandlingar bör även noteras, då efterbehandlingar 
som används vid spinning kan komma att påverka testresultaten (Howell 1959). Om 
garnet utsätt för nötning eller rengöring bör det nämnas. Enbart en liten förändring 
ut av testförhållanden kan ge stor variation av friktionskoefficient då textila fibrer är 
mer känsliga för miljöförhållanden. Den normala lasten är i storleksordningen mN 
vilket medför en hög känslighet hos friktionstestet. (Yuksekkayas 2009)

Yuksekkayas (2009) har sammanställt kriterier vid mätning ut av friktionsegenska-
per hos fiber som bör uppfyllas oavsett vilken metod som används de listas nedan.

Areakontakt

Linjekontakt
Punktkontakt

F

F

F

F

N

N

F

F
N

Figur 1. Illustration av kontaktyta vid area-, punkt- 
och linjekontaktmetod (Hong & Jayaraman 2003).
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• Metoden bör simulera en situation som uppträder vid bearbetning eller defor-
mation av fiber.

• Metoden ska ge upphov till snabb beredning samt testning ut av prover utan att 
noggrannhet och operatörkompetens överses.

• Instrumentet bör helt eller delvis vara automatiserat för att eliminera interaktion 
med operatör.

• Erhållen data från instrument till följd av vald metod ska vara meningsfull, 
korrekt samt reproducerbar.

Enlig Yuksekkayas (2009) är utveckling av mätinstrument som tillgodoser kri-
terierna friktionsmätning hos fibrer samt krav om reproducerbarhet de svåraste  
uppgifterna. Howell (1959) belyser det faktum att flera studier rörande friktion  
saknar detaljerade uppgifter gällande konstruktion samt behandling av fiber som 
ingår i studien, vilket medför svårigheter att jämföra studierna med varandra.

Det finns ännu ingen utvecklad standarapparat för mätning av friktion fiber mot 
fiber trots flera studier, dock menar Yuksekkayas (2009) att instrument är svåra att 
använda vid testning av fibrösa material.

2.1.1 Tvistmetoden 
Tvistmetoden för att mäta friktion i fibrer arbetades ursprungligen fram av Gralén 
och Lindberg (1948) vid Textilinstitutet Göteborg. I metoden tvinnas två fibrer med 
ett visst antal varv n, vinkel mellan fibrerna i tvisten är β se figur 2.

Fiber A börjar i det övre högra hörnet och slutar i det nedre högra hörnet. Fiber B 
börjar i övre vänstra hörnet och slutar i det nedre vänstra hörnet. Två av fiber ändar-

Figur 2. Illustration av fibertvist (Lindberg & Gralén 1948).

A1

A

β

A1

A
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na är fastspända medan de övriga två erhöll en känd last som fästs i fibrernas ändar 
se figur 3. 

Vid ökad spänning i ena fiberändan erhålls en glidning mellan de tvinnade fibre-
rna. Den pålagda kraften ger i sin tur friktionskrafterna. Glidningen uppstår då 
det kritiska värdet uppnås, späningen är då större än friktionen mellan fibrerna. 
Metoden mäter en genomsnittlig friktion i fibrernas längdriktning. Vid försök med 
två olika fibertyper erfordras att fibrernas diameter är av samma storlek. (Lindberg 
& Gralén 1948)

I Lindberg och Graléns (1948) studie används en liten vinkel på β, om komplement 
till stigningsvinkeln understiger värdet på β medför det enlig författaren att defor-
mation av ursprunglig helix är försumbar till följd av att länden på tvisten är stor i 
förhållande till fiberns diameter. Varje punkt kommer ungefärligen att erhålla sam-
ma krökningsradie av spiralen och en nästintill rak kontaktlinje ges. Enlig författar-
na är fiberspänningen lokaliserad till fiberaxeln och antar värdet P. I ovannämnda 
studie placerades fibrerna således att de korsa varandra med samma vinkel likt den 
för fiberns snodd om 5°.
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P = Spänningen i fibern
n = Antal varv på tvisten

Figur 3. Schematisk bild av tvistmetoden enligt Lindberg och Gralén (1948).
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Lindberg (1953) modifierade ovannämnda utrustning. Försöken genomfördes på en 
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sprungligt läge. Därefter tvistas fibrerna samman, det tvistantal som krävs för att 
glidningen ska avstanna användas som godtycklig enhet för mätning av friktions-
kraften. Hood (1953) antar att friktionskoefficienten ej är beroende ut av normal-
kraften eller kontaktytan mellan fiber, dessutom antas den pålagda spänningen vara 
lika stor som friktionskraften då glidningen avstannar. Vidare skriver Hood (1953) 
att antal varv på tvisten ökar respektive minskar omvänt proportionellt värdet på 
friktionskoefficienten. 
 
Enligt Hood (1953) kan friktionskoefficienten beräknas med följande formel:  
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till en fjäder, vid rörelse till följd av glidning sträcks fjädern ut till dess att rörelse-
friktionskraften upphäver rörelsen.  

 

 

 
Figur 4 Schematisk bild av försök med tvistmetod enligt Van der Vegt och Schuringa (1956). 
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Enligt Van der Vegt och Schuringa (1956) är det möjligt att beräkna den kinetiska 
friktionskoefficienten ur fiberförskjutningen samt styvheten på fjädern, dock menar
författarna att det är mödosamt och använder därmed en annan metod.

I Fair och Guptas (1982) undersökning ut av människohår har Lindberg och 
Graléns  tvistmetod tillämpats. Genom att utveckla en konstruktion till en Instron®  
tensile tester kunde författarna genomföra mätningar av friktion vid dragprovaren.  
Konstruktionen består ut av en metallplatta samt sex trissor för att erhålla önskvärd 
geometri. Anordningen monteras vid dragprovarens nedre klämma, fibrerna fäst 
sedermera i maskinen övre klämma och placeras i konstruktion samt hålls på plats 
med hjälp av en given last i vardera fiber. Då maskinen startar sträcks de fastspända 
fibrerna och ger upphov till en ökad spänning i fibrerna till dess att friktionskraften 
övervinns. Då spänningen är högre än friktionskraften börjar fibrerna glida för att 
därefter återupprepa proceduren och ger upphov till ett stick-slip fenomen. (Fair & 
Gupta 1982)

Figur 4. Schematisk bild av försök med tvistmetod enligt Van der Vegt och Schuringa (1956).
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3. Metod 
Genom att konstruera en extrautrustning till en dragprovare har det varit möjligt att
mäta friktionskraften som uppstår mellan fibrer samt beräkna friktionskoefficient-
en. För att metoden ska ge tillförlitliga resultat har ett flertal försök genomförts med 
varierande last, tvistantal samt fibertyp. Den data som erhålls vid försöken är av 
kvantitativ art och har analyserats statistiskt.

3.1 Konstruktion 
Mätning av friktion mellan fibrer enligt tvistmetoden med hjälp av dragprovare 
kräver en separat anordning för att uppnå önskvärd geometri likt Lindberg och 
Graléns (1948) försök. Konstruktionen monteras sedermera i anslutning till drag-
provarens två klämmor se figur 5. Anordningen är konstruerad av Polymetylmetak-
rylat (PMMA) med tjocklek 5mm. Mått och detaljritningar återfinns i bilaga 1.

3.2  Material 
Val av fiber i undersökningen grundar sig på tidigare studiers tabellerade värden 
för friktionskoefficienten fiber mot fiber. Polyamid återfinns i flera studier av frik-
tionskoefficienten, således är den väldokumenterat och kan jämföras med denna 
undersökning.

PTFE är känt för att ha en låg friktion fibern mot sig själv har ett tabellerat värde 
för den statiska friktionskoefficienten μs på 0,04 (Grahn & Jansson 2002). Det är 
av intresse att undersöka PTFE i denna metod då ett lågt erhållt värde på friktions- 
koefficienten kan styrka studiens interpretation av tvistmetoden.

De fiber som undersöks i studien PA 6.6 samt PTFE, deras väsentliga  
materialegenskaper är sammanställda i tabell 1, värdet på friktionskoefficienten är 
materialet mot sig själv. De filamentgarn som ingår i studien är angivna i tabell 2.

Tabell 1 Materialegenskaper PA 6.6 och PTFE, brottkraft och brottöjning (Morton & Hearle 2010), 
friktionskoefficient PA 6.6 (Yuksekkay 2009) och friktionskoefficient PTFE (Grahn & Jansson 2002).

Material Brottkraft (N/tex) Brottöjning (%) μ

Polyamid 6.6 0,48 20 0,47

Polytetrafluoreten 0,14 20 0,04

Tabell 2 Garnnummer och leverantör för samtliga filamentgarn i studien.

Material Garnnummer (dtex)

PA 6.6 Cordgarn AB 470x11

PA 6.6 Svenskt konstsilke 470f136

PTFE Toray 450f47

Provkropparna tas direkt från garnkoner som konditionerats i minst 48 timmar. 
Längden på proverna är 750 mm långa.
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3.3 Tillvägagångssätt vid mätning
Samtliga försök är utfördes på en Mesdan Lab (2512A) Strength Tester försedd med 
en lastcell om l00 N och pneumatiska klämmor med gummiklädda backar. Försöken 
genomfördes i en konditionerad testmiljö (22±1° C, 53±2 % RH).

Då det saknas standardiserad testmetod för mätning av friktionskraften fiber mot 
fiber har en anpassning av metoden ”M&S P11 tensile strength of traction” i pro-
gramvaran Tensolab gjorts.

Avstånd mellan klämmor ställs in på 156 mm och hastigheten till 100 mm/min.
Försöket avbryts manuellt av operatören, därför ställs det inte in några kriterier för 
att testet ska avslutas. Under testmomentet erhålls data för varje tiondels millimeter
som den övre klämman förflyttar sig motsvaras av en kraft som registreras. 

Figur 5. Illustration av konstruktion  
samt dragprovare (Filip Obbel).
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Fibrerna monteras i maskinen vilket tydliggörs enligt figur 5. Fiber 1 sätts fast i 
maskinens nedre fasta klämma (A), Fiber 2 sätts fast i maskinens övre klämma (B),
fiber 1 tvistas n antal varv runt fiber 2 för att vidare gå runt linhjul (C) för att sedan
sättas fast i pålagd last (D). Fiber 2 förs efter tvisten under linhjul (E), vidare över 
linhjul (F) för att slutligen sättas fast i den pålagda lasten (G). Vinkel (β), mäts man-
uellt av operatör och antal tvist noteras vid utförandet av tvisten av de två fibrerna. 
Testning påbörjas enligt ovanstående inställningar, testet avbryts manuellt av oper-
atör. Fibrerna tas ut ur maskinen och nya fibrer sätts i innan nästa försök påbörjas.

3.4 Beräkning
Vid beräkning av friktionskoefficienten i studien har avstamp tagits ur formeln som
Lindberg och Gralén (1948) utvecklat för tvistmetoden.

Under försöken med dragprovaren registreras friktionskraften. Medelvärdet på den
statiska friktionskraften beräknas utifrån alla toppar inom givet intervall bestämt 
till 25mm förflyttning av övre klämma se figur 6.

Statisk friktionskoefficienten μs beräknas enligt följande formel:

F1   =  Friktionskraften i Newton
F2   =  Pålagd last i Newton
β   =  Vinkel mellan fiber i radianer
n   =  Antal varv i tvisten

Figur 6. Graf för kraften byggs upp, stick-slip och 
medelvärdet av topparna bildar friktionskraften.
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massa, tvistantal samt fibersort.  
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Kraften från pålagd last, F2 beräknas utifrån formeln:

där m är massan på pålagd last och g är tyngdacceleration med värdet 9,82m/s2.

3.5 Framtagning och analys av testmetod
För att optimera tvistmetoden har ett flertal försök genomfört med varierande  
massa, tvistantal samt fibersort.

3.5.1 Framtagning av testmetod
Antal repetitioner av varje försök fastställdes med beräkningar på 95 % konfiden-
sintervall. Ett konfidensintervall talar om i fall det sanna medelvärdet befinner sig 
inom det givna intervallet (Engstrand & Olsson 2003). Vid fastställning av optimalt 
tvistantal för det givna avståndet mellan klämmorna undersöktes fem olika nivåer. 
Försök med två massor genomfördes för att undersöka huruvida pålagda last har 
inverkan på testresultatet. Massorna som användes var 100g respektive 200g. Samt-
liga försök utfördes på polyamidfilament från Cordgarn AB.

För att erhålla statisk friktionskoefficient för varje enskilt filamentgarn har data 
tagits fram och beräknats enligt formel. Vid undersökning av huruvida diametern 
på provkropparna har någon inverkan på testresultat genomförs försök med samma
fibertyp med skilda garnnummer.

Försök med två olika fibertyper har genomförts för att studera om det genererar 
skillnader i friktionskraften beroende på hur fibrerna placeras i konstruktionen.  
Inledningsvis mäts friktionskraften på PTFE då fibern är placerad i dragprovarens 
övre klämma därefter genomförs försök med samma faktorer då med PA 6.6 i övre 
klämman.

3.5.2 Analys av resultat
Analyser av resultaten har gjorts med envägs- och tvåvägs-ANOVA (Analysis of 
Variance) se exempel på utförd i bilaga 2. ANOVA utförs för att se om skillnader i de 
varierbara faktorerna, till exempel tvistantal, ger effekt på resultatet. Beräkningarna 
görs med hjälp av Microsoft Office Excel. Signifikansnivån har valts till α= 0,05. I 
den fortsatta analysen har hänsyn tagits till p-värdet, där beslutsregeln har varit att 
då p-värdet är lägre än signifikansnivån, har nollhypotesen förkastats (Lantz 2009, 
s 216).
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4. Resultat

4.1 Bestämning av antal repeteringar  
Medelvärde och standardavvikelse beräknades för alla tio försök (tabell 3),  
detsamma gjordes för de fem första försöken. Med hjälp av dessa värden beräknades 
konfidensintervall (α= 0,05), för försöket med tio respektive fem repeteringar.  
Intervallen jämfördes 0,123 - 0,138 för tio repeteringar och för fem var intervallet 
0,121 - 0,133. Då skillnaden var väldigt liten bestämdes antal repeteringar till fem.

Tabell 3 Resultat av mätning på PAC-PAC 2,5 tvist.

Försök F1 F2 β n μ

1 2,310 0,982 0,908 2,5 0,120

2 2,420 0,982 0,855 2,5 0,134

3 2,370 0,982 0,890 2,5 0,126

4 2,380 0,982 0,873 2,5 0,129

5 2,290 0,982 0,873 2,5 0,124

6 2,800 0,982 0,908 2,5 0,147

7 2,370 0,982 0,925 2,5 0,121

8 2,910 0,982 0,908 2,5 0,152

9 2,370 0,982 0,873 2,5 0,129

10 2,460 0,982 0,943 2,5 0,124

4.2 Bestämning av tvistantal
Försök på fem olika nivåer, med samma avstånd mellan klämmorna, genomfördes
och analyserades i fråga om hur antalet tvist ger effekt på resultatet. Tabell 4 är en
sammanställning av medelvärdena för dessa försök.

Tabell 4 Sammanställning av medelvärden friktionskraft, vinkel och friktionskoefficent vid försök 
med varierande tvistantal.

Nivå F1 F2 β n μ

1 1,819 0,982 0,934 1,5 0,140

2 2,514 0,982 0,943 2,5 0,127

3 3,384 0,982 0,942 3,5 0,119

4 4,055 0,982 0,986 4,5 0,102

5 5,560 0,982 1,117 5,5 0,090

Utförd envägs-ANOVA, (tabell 5) värdena av beräknade friktionskoefficienter, med 
signifikansnivå 5 % visade att antal tvist har effekt på resultatet. P-värdet var 0,002
vilket tolkas som om det är låg sannolikhet att nollhypotesen om att antal tvist har 
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ingen effekt på resultatet skulle vara sann. Detta betyder att på det givna avstån-
det mellan klämmorna har tvistantalet signifikant effekt på resultatet. För det 
förbestämda avståndet mellan klämmorna bestämdes antal tvist till 2,5 och 3,5, då 
dessa tvistantal gav minst variation av vinkeln mellan fibrerna.

Tabell 5 Resultat av envägs-ANOVA för analys av tvistantalets betydelse.

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 3,19E-03 4 7,99E-04 23,124 0,002 5,192

Within 
Groups 1,73E-04 5 3,45E-05

Total 3,37E-03 9     

4.3 Bestämning av pålagd last
Uteslutning om huruvida pålagd last har någon inverkan på resultatet, genomfördes
genom försök med två olika massor på två nivåer av tvistantal. Detta för att även 
utesluta en samverkanseffekt mellan faktorerna pålagd last och tvistantal Tabellerna 
6-9 visar resultaten av uppmätt friktionskraft och beräknad koefficient.

Tabell 6 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAC-PAC 
2,5 tvist 100g.

Försök F1 F2 β n μ

1 2,31 0,982 0,9076 2,5 0,120

2 2,42 0,982 0,8552 2,5 0,134

3 2,37 0,982 0,8901 2,5 0,126

4 2,38 0,982 0,8727 2,5 0,129

5 2,29 0,982 0,8727 2,5 0,124

Tabell 7 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAC-PAC 
3,5 tvist 100g.

Försök F1 F2 β n μ

1 3,83 0,982 0,9599 3,5 0,129

2 3,09 0,982 0,9599 3,5 0,109

3 2,98 0,982 1,0123 3,5 0,100

4 3,33 0,982 0,9948 3,5 0,112

5 2,93 0,982 0,9599 3,5 0,104
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Tabell 8 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAC-PAC 
2,5 tvist 200g.

Försök F1 F2 β n μ

1 4,682 1,964 0,8727 2,5 0,127

2 4,438 1,964 0,8727 2,5 0,119

3 5,413 1,964 0,8727 2,5 0,148

4 4,722 1,964 0,8727 2,5 0,128

5 4,652 1,964 0,8727 2,5 0,126

Tabell 9 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAC-PAC 
3,5 tvist 200g.

Försök F1 F2 β n μ

1 5,974 1,964 0,8901 3,5 0,114

2 6,348 1,964 0,8727 3,5 0,122

3 5,852 1,964 0,8901 3,5 0,112

4 6,826 1,964 0,8901 3,5 0,127

5 6,191 1,964 0,8727 3,5 0,120

Analysen gjordes med hjälp av tvåvägs-ANOVA (tabell 10). Den pålagda lasten har 
ingen inverkan på resultatet, men tvisten har betydelse, som denna rapport tidigare 
visat på. Analysen har p-värden som bekräftar detta. Resultatet pekar på att det inte 
finns någon samverkanseffekt mellan pålagd last och antal tvist. Dock går det inte 
helt att utesluta på grund av p-värde på 0,52.

Tabell 10 Resultat av genomförd tvåvägs-ANOVA pålagd last och tvistantal.

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Sample 8,71E-04 1 8,71E-04 11,322 0,004 4,494

Columns 1,57E-04 1 1,57E-04 2,038 0,173 4,494

Interaction 3,38E-05 1 3,38E-05 0,439 0,517 4,494

Within 1,23E-03 16 7,70E-05

Total 2,29E-03 19     

4.4  Betydelse av fiberdiameter
Två olika diametrar av PA 6.6 ingår i försöket för bestämning av betydelsen av 
fiberdiameter. Där PAc har tjockare diameter än PAsks. Tabellerna 11 och 12 visar 
resultat och beräkningar av försök med tvistantalet 2,5.
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Tabell 11 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAC-PAC 
2,5 tvist.

Försök F1 F2 β n μ

1 2,310 0,982 0,908 2,5 0,120

2 2,420 0,982 0,855 2,5 0,134

3 2,370 0,982 0,890 2,5 0,126

4 2,380 0,982 0,873 2,5 0,129

5 2,290 0,982 0,873 2,5 0,124

Tabell 12 Resultat av uppmätt friktionskraft och beräknad friktionskoefficient från försök PAsks 
PAsks med 2,5 tvist.

Försök F1 F2 β n μ

1 2,650 0,982 0,785 2,5 0,161

2 2,560 0,982 0,873 2,5 0,140

3 2,640 0,982 0,873 2,5 0,144

4 2,490 0,982 0,838 2,5 0,141

5 2,690 0,982 0,873 2,5 0,147

Resultatet av friktionskoefficienterna analyseras med envägs-ANOVA (tabell 13) 
där antagandet är att skillnaden i diametern har ingen effekt för resultatet. Antagan-
det kan förkastas på grund av att F > F crit., alltså har fibrernas diameter betydelse.
P-värdet är 0,002 vilket indikerar att det är låg sannolikhet att första antaget är sant, 
vilket då bekräftar att antagandet kan förkastas.

Tabell 13 Resultat av envägs-ANOVA för analys av betydelse av fiberdiameter.

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 1,01E-03 1 1,01E-03 20,018 0,002 5,318

Within 
Groups 4,03E-04 8 5,04E-

05

Total 1,41E- 03 9

4.5 Placering av fiber vid kombinationer 
Tabell 14 och 15 visar resultat med PA mot PTFE, där fibrernas placering i nedre 
eller övre klämma har varierats för att utesluta att var fibrerna placeras har effekt 
på resultatet.
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Tabell 14 PAsks-PTFE 2,5 tvist.

Försök F1 F2 β n μ

1 1,571 0,982 0,855 2,5 0,070

2 1,603 0,982 0,820 2,5 0,076

3 1,518 0,982 0,855 2,5 0,065

4 1,450 0,982 0,855 2,5 0,058

5 1,516 0,982 0,838 2,5 0,066

Tabell 15 PTFE-PAsks 2,5 tvist.

Försök F1 F2 β n μ

1 1,508 0,982 0,855 2,5 0,064

2 1,525 0,982 0,873 2,5 0,064

3 1,491 0,982 0,838 2,5 0,063

4 1,510 0,982 0,873 2,5 0,063

5 1,459 0,982 0,838 2,5 0,060

Genomförd envägs-ANOVA, se tabell 16, på mätningar av PTFE-PASKS respektive
PASKS-PTFE tyder på att det inte har någon betydelse för resultatet vilken  
fiber som är fastspänd i dragprovaren övre klämma. Dock är detta inte statistisk  
signifikant då p-värdet är 0,54.

Tabell 16 Resultat av envägs-ANOVA för analys av betydelse av placering av fiber vid kombina-
tioner.

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 1,44E- 05 1 1,44E- 05 0,4120 0,5389 5,3177

Within 
Groups 2,80E- 04 8 3,50E- 05

Total 2,94E- 04 9

4.6 Värde på friktionskoefficienten
Resultatet av mätningar och beräkningar på statisk friktionskoefficient för fibrer i
studien redovisas i tabell 17.
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Tabell 17 Sammanställning av friktionskoefficienten för de fibrer som ingående i studien.

Fiber-Fiber μ

PAc-PAc  0,10-0,13

PAsks-PAsks 0,13-0,16 

PTFE-PTFE 0,05-0,07 

PAsks- PTFE  0,06-0,07

4.7 Töjning hos fibrerna
Då töjning hos de enskilda fibrerna kan påverka resultatet genomfördes ett test för 
töjning för alla ingående fiber. För kraft-töjningskurvor för PAc, PAsks samt PTFE 
se figurer 7-8. Vid de maximala krafter som är gällande vid uppmätning av frik-
tionskraft för PAc 6,6 N är töjningen inte märkbar. Detsamma gäller för PAsks och 
PTFE vilka de maximala krafterna är 3,5 N för PAsks respektive 1,8 för PTFE. 
Därför kan töjning bortses från i beräknandet av friktionskoefficient hos dessa fiber.

Figur 7 Kraft-töjningskurva för PAc.
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Figur 8 Kraft-töjningskurva för PAsks.

Figur 9 Kraft-töjningskurva för PTFE.
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5. Diskussion 
Vad beträffar de fibrer som ingår i studien har det inte varit möjligt att utesluta om 
eventuella spårämnen kan förekomma till följd av tillverkningsprocessen, som i sin
tur kan ha påverkat testresultatet. Vidare har det inte heller kunnat konstateras om 
hanteringen av fibrer före försöken har haft någon inverkan på de resultat som er-
hållits.

De enskilda filamentgarn som ingår i försöken har haft en tämligen liten snodd och 
detta har inte tagits någon hänsyn till. Det medför att det inte går att utesluta om det 
haft någon betydelse för resutatet. 

Samtliga försök som har ingått i undersökningen har genomförts i en konditionerad
testmiljö med konstant klimat, därför har inga försök med varierad temperatur och 
luftfuktighet varit möjliga att genomföra. Då fibrerna som undersöks har varit av 
hydrofob karaktär tros ovannämnda parametrar vara mindre viktiga. Då studien 
ämnar att undersöka möjligheten att tillämpa tvistmetoden vid mätning av frik-
tionskraften mellan två fibrer då de testas med en dragprovare, har det varit möjligt 
att erhålla noggrann mätdata. Hastigheten som brukats under försöken kan även 
ha påverkat den data som friktionsmätningarna gett upphov till, vilket kan vara en 
förklaring till de avvikande testresultaten som denna studie presenterar jämfört med 
tidigare undersökningar. 

Geometrin som erhållits i denna undersökning grundar sig dels på vald metod 
men även på dragprovarens och konstruktionens utformning, det har medfört en  
betydligt större vinkel mellan fibrerna i konstruktionen till skillnad från tidigare 
studier där en mycket liten vinkel brukats. Den här studien har begränsats till att 
inte undersöka huruvida en större vinkel haft någon inverkan på resultatet. Det 
kan således vara nödvändigt att kompensera en större vinkel mellan fibrerna vid 
beräkning av friktionskoefficienten för att erhålla ett sanningsenligt resultat på frik-
tionskoefficienten.

Det låga värdet på friktionskoefficient för PTFE mot sig självt som erhållits i studien
talar för användning av tvistmetoden då det erhållna värdet på friktionskoefficienten
för PTFE ligger tämligen nära tabellerat värde. En möjlig orsak till det avvikande 
värdet kan vara filamentgarnets strukturen.

I de försök där PAsks samt PTFE ingått har mätningarna resulterat i ett förhålland-
evis lågt värde på friktionskoefficienten mellan de två fibrerna. Det kan beror på att 
den låga friktionskoefficienten för PTFE blir dominerande vid försöken.

Då tio repeteringarer jämfördes med fem erhölls en liten skillnad i övre och nedre 
gränser i det 95 % konfidensintervall som bestämts. Den lilla skillnaden som upp-
kom var så pass liten att det gick att anta att antal körningar inte har stor betydelse. 
Dock bör minst fem repeteringarer göras, för att kunna beräkna medelvärde av  
friktionskoefficienten och jämföra värdena för att kontrollera så fibrerna är jämför-
bara och ej av avvikande slag.

Vad gällande massa på den pålagda lasten har den enbart varierats mellan 100g och 
200g, då det inte har funnits någon signifikant skillnad på de beräknade friktion-
skoefficienterna har antaganden gjorts om att friktionskoefficienten påverkas ej av 
massan på den pålagda lasten. Friktionskraften ökar proportionellt med ökad massa.
Det är dock svårt att dra slutsatser innan ytterligare studier på större intervall på 
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massan genomförts. I de försök som rapporten omfattar användes en massa om 
100g till alla försök förutom de som gjordes för att utesluta att den pålagda lasten 
påverkar. Om vikter med högre massor används bör det även göras en utredning 
som visar om de friktionskrafter som då blir gällande påverkar töjningen i fibrerna. 
För de material och de friktionskrafter som försöken i denna rapport omfattar töjs 
fibrerna så pass lite att töjningen går att bortse från när beräkningar gjorts. Vid  
undersökning av andra fibertyper är det av värde att undersöka den eventuella  
töjning som uppstår vid de krafter som försöket omfattar. 

I undersökningen var avståndet mellan dragprovarens klämmor konstant, därför 
kunde det bevisas att tvistantalet ger effekt på resultatet. Det går inte att utesluta 
att tvistantalet inte har effekt på resultatet, då en utredning bör göras  där avstånd  
mellan dragprovarens klämmor ökar med ökande tvistantal. För det bestämda 
avståndet mellan dragprovarens klämmor gav tvistantalet 2,5 och 3,5 bäst geometri 
beträffande att vinkeln mellan fibrerna över tvisten var densamma som nedanför 
tvisten, därför användes dessa två tvistar. Det har dock inte vidare kunnat kon-
stateras vilket tvistantal som anses var mest lämpat för det givna avståndet mellan 
klämmorna. Förhållandet mellan tvistantal samt avstånd mellan klämmor bör stud-
eras mer ingående.

För att de resultat som mäts, beräknats och analyserats kan betraktas som till- 
förlitliga, vid jämförelse av tidigare tabellerade värden för polyamid noteras ett lägre 
värde i detta försök, det kan bero på ett flertal faktorer som tidigare bemöts i denna  
diskussion, det vill säga, dragprovaren kan vara betydligt noggrannare i mätningen, 
det är en mycket större vinkel i denna geometri än det varit i tidigare studier som 
påverkar. Gällande fibrerna kan det inte helt uteslutas att de är belagda med någon 
typ av spinnolja som används för att sänka friktionen, vilket det i så fall visas i 
denna studie.
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6. Slutsatser
Studien tyder på att tvistmetoden är ett lämpligt metodval vid mätning av friktion-
skraft med en dragprovare. I de undersökningar som gjort framgår det att tvistan-
talet har avgörande betydelse för resultat som erhålls. Vidare visar undersökningen 
att även provkroppens diameter påverkar resultatet. Däremot påverkar pålagd last 
inte värdet på friktionskoefficienten, inte heller placering av fiber vid försök med 
PA 6.6 samt PTFE.

Studien visar att en tvist om 2,5 respektive 3,5 varv på det givna avståndet 156 mm 
mellan klämmorna är lämpligt vid mätning av friktionskraften med konstruktionen.

De erhållna värden på friktionskoefficienterna skiljer sig från tidigare studiers re-
sultat vilket möjligen kan bero på en större vinkel till följda av geometrin givet av  
konstruktionen.

7. Förslag till fortsatt arbete
Vid fortsatta studier av fibers friktionskoefficient enligt tvistmetoden är det av  
intresse att närmre undersöka hur fibertvisten och avståndet mellan dragprovarens 
klämmor samverkar. Det kan även vara av intresse att öka avståndet mellan kläm-
morna för att eventuellt erhålla en mindre vinkel mellan fibrerna. Vidare erfordras 
det fler försök av varierande fibertyper för att metoden ska betraktas som tillförlitlig.

En fortsatt utveckling av nuvarande konstruktion kan vara aktuell för att erhålla 
en mindre vinkel mellan fibrerna och således kringgå problematiken om en möjlig 
kompensation vid beräkning av friktionskoefficienten enligt given formel.

Då studien inte tar hänsyn till huruvida linhjulen i konstruktionen tar upp någon 
kraft kan det vara av intresse att studera det vidare vid fortsatt arbete.
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Konstruktion – Mått- och detaljritning
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9.2 Bilaga 2 Exempel på variansanalys

Envägs-ANOVA för tvistantalets betydelse. 

Antal twist n=1 n=2
1,5 0,139 0,141
2,5 0,134 0,121
3,5 0,113 0,125
4,5 0,102 0,102
5,5 0,093 0,087

Anova: Single Factor  

SUMMARY   

Groups Count Sum Average Variance
Row 1 2 0,280 0,14005 2,205E-06
Row 2 2 0,255 0,12735 8,8445E-05
Row 3 2 0,238 0,11885 6,8445E-05
Row 4 2 0,204 0,1018 8E-08
Row 5 2 0,180 0,0899 0,00001352

 

      

      

ANOVA      

Source of 
Variation

SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups

3,19E-03 4 7,99E-04 23,124 0,002 5,192

Within 
Groups

1,73E-04 5 3,45E-05

Total 3,37E-03 9


