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FÖRORD 
Denna studie är ett examensarbete från Textilingenjörsprogrammet på 
Textilhögskolan i Borås. Projektet har utförts under 10 veckor i samarbete med 
Tierra. Tierra är ett svenskt klädföretag grundat 1982 med fokus på 
bergsaktiviteter. Tierra var bland de första i Skandinavien att använda Gore-Tex®.  

Jag vill framföra ett tack till min handledare på Textilhögskolan, Anders Person, 
externa handledare på Tierra, Erik Issaksson, samt övriga anställda på Tierra som 
bistått med kunskap och expertis. Jag vill även tacka Valter Dejek, på Swerea IVF, 
för snabba svar på mina frågor och mail.  
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BETECKNINGAR 
 

A: Area [m2] 

C: Konvektion  W/m2 

Dv: diffusionskoefficient för vattenånga i luft (25*10-6 [m2/s]) 

E: Värmeförlust genom avdunstning av fukt från huden W/m2 

ePTFE: expanderad polytetrafluoreten/polytetrafluoretylen 

feff : Andelen av ytan som strålar värme 

fcl: Andel av kroppen som är täckt av plagg 

: Värmestrålningen från plaggets ytterskickt [J/m2] 

g: flödet per m2 [kg/m2s] 

 : Boltzmanns konstant, 5,77x10-8 W/m2K4 

∆H: Entalpi [J/g] 

Icl: Isoleringsförmågan [Clo] 

K: Värmeledning W/m2 

M: Metabolismen W/m2 

m: Massa [kg] om inget annat anges 

PES: Polyester 

PP: Polypropylen 

PU: Polyuretan 

PTFE polytetrafluoreten/polytetrafluoretylen 

Q: Lagrad värme i kroppen W/m2 

R: Värmestrålning W/m2 

Ret: Ånggenomsläpplighetsmotsåndet [m2Pa/W] 

RES: Värmeutbyte genom andning W/m2 

RH: Relativ Luftfuktighet [%] 

Sd = WVR (Water vapor resistance), Ångmotstånd [mm stilla luft] 

T: Temperatur [°C] 
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tcl:  Plaggets yttertemperatur [°C]  

𝑡̅ : Medeltemperaturen av omgivande ytor [°C] 

 v,T=T: Mättnadsånghalten (vid T=T°C) 

W: Externt arbete  W/m2 

WVR: Water Vapor Resistance [mm stationary air] vattenångsmotstånd, 
[mm stillastående luft] 
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SAMMANFATTNING 
Vid extrema bergsaktiviteter som klättring och skidåkning ställs stora krav på 
utrustningen. Den här studien har fokuserat på skalplagg för alpin miljö. Skalplaggens 
huvuduppgift är att skydda mot vind och fukt samtidigt som de skall transportera fukt 
från insidan till utsidan. 

För att kunna designa och utveckla bästa möjliga skalplagg krävs det kunskap om vilken 
miljö produkten/plagget ska användas i, vem som ska använda det, hur mycket ska 
plagget användas, i kombination med vilka andra produkter/plagg och vilken kunskap har 
användaren? Det är också viktigt att förstå vilka materialkrav som ställs på produkten. 
Det leder till vikten att även förstå materialens egenskaper, vad det minsta, alternativt 
största mängden av en viss komponent som krävs för att produkten ska leva upp till de 
ställda kraven.  

Kunskap om kraven och funktionerna bakom mekanismerna som uppfyller kraven leder 
till en möjlighet att optimera plaggets funktion och miljöpåverkan. 

I denna studie har kunskaper inom textilteknik, fysiologi, termodynamik, kemisk 
dynamik och teknisk byggteknik kombinerats för att härleda och undersöka kraven på 
maximalt ånggenomsläpplighetsmotstånd beroende på grad av fysisk aktivitet. 
Resultatet visar tydligt att det maximala ånggenomsläpplighetmotståndet som accepteras 
vid en given intensitet sjunker med en avtagande temperatur. Detta beror på att 
fuktgradienten ökar med en avtagande temperatur, under premissen att temperaturen och 
fukthalten innanför membranet hålls konstant. 
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ABSTRACT 
This study made at the Textile University at Borås, Sweden in combination with Tierra, 
has combined textile technology, thermo-physiology, thermodynamics, chemical 
dynamics and technical construction engineering, with the aim to derive and calculate the 
maximum of water vapor resistance (WVR) allowed in a membrane, used in sportswear 
during a certain amount of physical activity.  

In order to design and develop the best garments possible, good knowledge about the 
technical requirements upon the material and the mechanisms used to achieve the 
requirements.  

The maximum WVR allowed in a membrane was calculated and plotted for different 
temperatures   and   activities.   It   was   found   that   the   requirements   for   “breathability”   in   a  
membrane decrease with a decreasing temperature. This effect is due to the fact that the 
moisture gradient, causing the mass transfer increases when the temperature outside of 
the membrane decreases (under the premise that the temperature and humidity on the 
inside of the membrane is kept at a constant level)                         
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  
Vid extrema bergsaktiviteter som klättring och skidåkning ställs stora krav på 
utrustningen. Den här studien har fokuserat på skalplagg för alpin miljö. Skalplaggens 
huvuduppgift är att skydda mot vind och fukt samtidigt som de skall transportera fukt 
från insidan till utsidan. 

För att kunna designa och utveckla bästa möjliga produkt krävs det kunskap om vilken 
miljö produkten/plagget ska användas i, vem som ska använda det, hur mycket plagget 
ska användas, i kombination med vilka andra produkter/plagg och vilken kunskap har 
användaren? Det är också viktigt att förstå vilka materialkrav som ställs på produkten. 
Det leder till vikten att även förstå materialens egenskaper, vad den minsta, alternativt 
största mängden av en viss komponent i materialet som krävs för att produkten ska klara 
av de krav som ställs.  

Genom kunskap om hur fukttransport genom tyg sker och hur mycket fukt som måste 
transporteras bort blir det möjligt att optimera plagget, ur både miljösynpunkt och ur 
funktionell synvinkel. 

I denna studie har kunskaper om textil, människokroppen, kemi, och byggteknik gjort det 
möjligt att härleda och undersöka kraven på fukttransport som ställs på kläder som 
används i samband med sport och fysisk aktivitet. 
Resultatet visar tydligt att kraven på hur lätt fukt kan transporteras genom kläderna 
sjunker med en sjunkande temperatur. Detta beror på att drivkraften bakom 
fukttransporten beror på mängden vattenånga som luften utanför kläderna kan innehålla 
jämfört med mängden vattenånga som luften innanför kläderna kan innehålla. 
Temperaturens påverkan på denna mekanism är att vid en lägre temperatur kan luften inte 
innehålla lika mycket vattenånga, vilket leder till att mängden fukt innanför kläderna 
upplevs som större.  
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1. INTRODUKTION  
Friluftsbranschen präglas av ett dilemma. De flesta personer som köper friluftskläder för 
att vara ute i naturen är måna om att naturen och miljön ska vara ren och välmående, 
samtidigt som stora krav på funktion, gör behovet av kemikalier stort. Något som kan 
vara potentiellt miljöskadligt men som garanterat är en miljöbelastning. Det är omöjligt 
att driva en verksamhet helt utan miljöpåverkan, däremot kan denna belastning 
minimeras. 

”..cause  no  unnecessary  harm..” 

(Chouinard, 2006)  

Studien är till viss del inspirerad av filosofen och grundaren av det amerikanska 
friluftsföretaget Patagonia, Yvon Chouinard som utrycker   företagets   syfte   som;;   ”Build 
the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement 
solutions to the environmental crisis ” Översatt   till   svenska   blir   detta,   ”Tillverka den 
bästa produkten, orsaka ingen onödig skada, använd företaget för att inspirera och 
implementera lösningar på miljökrisen.”. För att kunna följa detta syfte, måste man börja 
med att definiera den ”bästa  produkten”,  detta  är  uppenbarligen  olika  produkter, beroende 
på vad de är avsedda för och i vilken kontext de värderas. För att kunna designa och 
utveckla  den  ”bästa  produkten”  krävs  det  vetskap  om  vilken  miljö  produkten/plagget  ska  
användas i, vem som ska använda det, hur mycket, i kombination med vilka andra 
produkter/plagg och vilken kunskap har användaren? För att avgöra den bästa produkten 
måste produktens påverkan på omgivningen värderas, hur ser produktens livscykel ut, 
vad händer med produktens beståndsdelare efter att produkten tjänat sitt syfte eller slitits 
ut? Denna rapport fokuserar på  ”..orsaka  ingen  onödig  skada..” kombinerat med de krav 
som ställs på ett skalplagg i bergsmiljöer. Vad som är minsta möjliga skada är ofta svårt 
att utreda, driver man ett företag som producerar fysiska produkter, kommer man att på 
ett eller annat sätt belasta eller skada miljön. Det kan vara genom långa transporter, 
råvaror som kräver mycket vatten, farliga hjälpkemikalier i processteg eller problem med 
material som inte bryts ner för att nämna några faktorer.  För att kunna minimera den 
skada och belastning som klädindustrin medför krävs det en stor förståelse för kraven 
som ställs på ett plagg.  

Denna rapport har som fokus att studera de krav som ställs på skalkläder avsedda för 
bergsaktiviteter som alpinism, klättring och skidåkning. Med skalkläder avses plagg som 

är den yttersta barriären mot vädrets 
makter.  Detta är aktiviteter där en 
skaljacka eller byxa inte bara ska ses 
som ett plagg utan också bör ses som en 
del av säkerhetsutrustningen. Till stor 
del handlar säkerheten hos en klättrare 
om komfort, en person som är blöt, kall 
eller på annat sätt upplever en låg grad 
av komfort kommer inte att kunna 
prestera lika bra som en person som är 
torr, lagom varm och komfortabel på 
alla vis. I situationer som inte är alltför 

Figur 1 isklättring ställer stora materialkrav 
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ovanliga i alpina samanhang kan ett litet misstag leda till mycket allvarliga konsekvenser.  

En alpin sysselsättning som ställer mycket höga krav på kläderna är isklättring. Dels är 
det är en miljö som är kall, fuktig och ofta blåsig. Oavsett hur kallt det är finns det alltid 
vatten i flytande form vid isklättring, bland annat på grund av tryck i isen.  Dessutom är 
isklättring, precis som alla andra former av klättring en intensitetsmässig intervall-
aktivitet. Under klättringen genererar musklerna i kroppen en stor mängd värme som 
motverkas av transpiration, fukt som tränger ut ur kroppen. När klättraren stannar upp för 
att säkra sin replagskamrat, sjunker temperaturen i kroppen och fukten som avgivits kyler 
snabbt kroppen, vilket resulterar i en risk för hypotermi. Det är därför av yttersta vikt att 
fukten från huden inte hålls kvar i plaggen utan transporteras vidare ut till omgivningen. 
Isklättring ställer stora krav på fukttransporten.  

Om man däremot ser på en aktivitet med en lägre och jämnare intensitet än vid 
isklättring, till exempel vandring (i lugnt tempo) ställs inte lika höga krav på 
fukttransporten eftersom det inte är lika stor mängd fukt som måste transporteras bort. 

Samtidigt som både vandraren och klättraren har transpiration som transporteras bort från 
deras kroppar måste fukten utifrån, regn, snö eller vatten i annan form, hållas borta. 
Plaggen måste med andra ord vara vattentäta. Det finns ett stort antal metoder för att 
uppnå både fukttransport och vattentäthet i textilamaterial. De vanligaste och mest 
effektiva metoderna för att uppnå dessa egenskaper i material avsedda för alpina 
bergssporter är genom laminering eller beläggning av en väv eller trikå. 

Det finns tydliga samband mellan tjockleken på ett membran eller en beläggning och dess 
fukttransporterande egenskaper. Då ett tunnare membran innebär mindre material blir inte 
materialet bara lättare, det blir också svagare och känsligare för slitage. Därför måste man 
vid valet av material väga egenskaperna mot varandra. För att kunna göra denna 
avvägning krävs det kunskap om både människokroppen, fukt och mekanismer som 
påverkar komforten hos människor. Som designer eller produktutvecklare är det därför 
mycket viktigt att förstå fuktens inverkan på komforten och hur materialen fungerar i 
kontakt med fukt.  

De flesta tillverkare och leverantörer av outdoor-textilier anger ånggenomsläppligheten 
för sina tyger uttryckt i ånggenomsläpplighetsmotstånd ett så kallat Ret-värde, med 
enheten m2Pa/W. Detta värde anger hur svårt det är för vattenånga att tränga genom ett 
material. Problemet är att det är svårt att avgöra hur lågt Ret-värde, som krävs för ett 
plagg avsett för en viss aktivitet, värdet beror bland annat på luftfuktigheten, skillnad i 
temperaturen och intensiviteten i aktiviteten. Denna studie har som syfte att teoretiskt 
bestämma kravet på ånggenomsläppligheten beroende på aktivitet och temperatur 
aktiviteten utförs i.  

Det finns studier som tyder på att effektivaste sättet att minska miljöbelastningen av 
plagg är genom att öka livslängden på plaggen. (Gore, 2013) Då, som tidigare nämnts, 
tunnare membran slits snabbare än tjockare, är det viktigt att använda rätt membran till 
rätt aktivitet för att maximera livslängden samtidigt som komforten inte kompromissas. 
Det vill säga, välja membran med rätt Ret-värde beroende på aktivitet. 
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2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att förstå vilka funktionella krav som ställs på plagg i 
bergssammanhang för att uppnå komfort och att förstå mekanismerna bakom de 
viktigaste funktionerna. Syftet är dessutom att skapa en förståelse för 
fukttransportskraven på materialen beroende på aktivitet och miljö. Kunskapen kan sedan 
användas för att välja material med minsta möjliga miljöpåverkan, utan att kompromissa 
med funktionen på plaggen. 

3. Frågeställning 
 Är det möjligt att definiera komfort, så att den blir att kvantifierbar? 
 Vilken typ av membran finns idag? 
 Vilken är det maximala ånggenomsläpplighetsmotståndet vid bibehållen komfort 

(RHi  95 %) för en given aktivitet. 

4. AVGRÄNSNINGAR 
 Studien tar inte hänsyn till impregnering 
 Då det finns ett stort antal vetenskapliga studier som undersöker och jämför 

vattentätheten hos olika material tar denna studie endast hänsyn till fukt från 
kroppen.  

 Begreppet komfort är avgränsat till termofysiologisk komfort. 

5. METODIK 
Denna studie är baserad på två ord, ”Varför?”   och   ”hur?”.   Arbetet är baserad på 
empiriska erfarenheter av laminerad och belagda material i bergsmiljöer som författaren 
samlat under nästan 20 års tid. Till att börja med gjordes generella litteraturstudier för att 
skapa en översiktlig bild av tidigare studier angående kvantifieringen av funktionerna 
som styr komforten, framför allt letades studier som visade relationen mellan 
ånggenomsläppligheten i textilier kopplat till fysiskaktivitet. Inga sådana studier kunde 
hittas. Där efter genomfördes grundliga litteraturstudier för att förstå hur komfort kan 
definieras på ett objektivt vis. Detta medförde att komfort begränsades till 
termofysiologisk komfort.  

Genom att studera de premisser som styr den termofysiologiska komforten, ledes 
litteraturstudierna in på ett djupare plan mot människokroppen för att kunna definiera 
kraven  på  ”komfort”. 

Då litteraturstudier av fysiologi och komfort tydligt visade att mekanismerna härstammar 
från termodynamiken, genomfördes vidare studier av litteratur som avhandlar termiska 
transporter och masstransporter.  

Då studier som definierar kraven på ånggenomsläpplighetsmotståndet i membran, från en 
konfektionstekniks synvinkel saknas gick litteraturstudierna vidare genom att söka efter 
andra områden där membran och fukt förekommer. Detta ledde in på byggnadsteknik, där 
matematiska modeller används för att modellera fuktinträngningen i material.  
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Genom att kombinera textilteknik, fysiologi, termodynamik, kemisk dynamik och teknisk 
byggteknik har en modell för kraven på maximalt ånggenomsläpplighetsmotstånd kunnat 
härledas. 

SÖKMOTORER OCH SÖKORD 
De sökmotorer som använts är Summon och KTH primo. De databaser som använts är 
Textile Technology Complete, World Textile, ScienceDirect och PubMed. Dessutom har 
WIPO patent scope använts för sökning av patent. 

Sökord: komfort, Comfort, Water vapor resistance, WVR, laminated sport clothing, 
comfort during high physical activity, demands on moisture transportation in clothing, 
Textiles i sports, PU membrane, PP, PU, Polyurethan, coated fabrics in sportswear, vapor 
Termofysiologisk komfort, Thermophysiolgical Comfort Membran, membrane, ePTFE, 
polytetrafluoreten/polytetrafluoretylene polytetrafluoreten/polytetrafluoretylene, PTFE,  
expanderad polytetrafluoreten/ polytetrafluoretylen, fukt, moisture, fukttransport, 
moisture in polymers, Diffusion, diffusion through polymeric membranes, diffusion 
gneom polymera membran, Ånggenomsläpplighet, ånggenomsläpplighetsmotstånd, 
Energiprincipen, body mapping of sweating patterns 

Dessutom har kursliteratur från Kungliga tekniska högskola, Lunds tekniska Högskola, 
Textilhögskolan i Borås, Åbo Akademi och Stockholms Universitet används.   

Samtliga referenser har genomgått peer-review.  

Samtliga beräkningar är utförda i Microsoft Excel. 
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6. MATERIALKRAV FÖR SKALPLAGG 
Genom egna erfarenheter och samtal med bergskamrater har följande krav identifierats 
och fastsällts: 

 Vattentät 
 Vindtät 
 Hög genomsläpplighet av ånga 
 Abrasionstålig 
 Hög rörelsefrihet  
 Packbarhet, lätt att packa med sig 
 Låg vikt 

 
(kraven är uppradade i slumpmässig ordning) 
 

Materialet måste vara vattentätt för att skydda mot väta i form av, dimma, regn och snö. 
Syftet med skalplagget är att vara den yttersta barriären. Att skydda kroppen mot väta är 
mycket viktigt, varje droppe vatten som kommer i kontakt med kroppen stjäl energi. 
Denna energistöld gör att kroppen kyls ner. Vatten kyler inte bara ner kroppen utan den 
försämrar isoleringsförmåga på alla material, eftersom vattnet minskar mängden luft i 
isoleringen och därmed minskar effektiviteten på materialet. Det är viktigt att komma 
ihåg att fukt inte bara kommer utifrån, kroppen själv producerar fukt i form av 
transpiration. För att uppnå en hög grad av komfort krävs det därför att denna fukt 
transporteras bort från huden, bort från plaggen och ut i omgiviningen. För att detta ska 
kunna ske måste samtliga plagg transportera fukt. Skalplaggets roll är då att föra fukten 
från underliggande lager till den yttre miljön. Om inte fukttransporten sker, kommer den 
som har plagget på sig bli mycket fuktig. Den relativa luftfuktigheten1 (RH) mellan huden 
och plagget får ej överskrida 95 %, detta eftersom fukten börjar kondensera vid denna 
procentsatt (Nevander & Elmarsson, 1994). En annan mycket viktig egenskap hos 
bergskläder är rörelsefriheten. Det är mycket viktigt för klättrare att kunna röra sig 
obehindrat, det kan uppnås både genom konstruktionen av plagget eller genom att 
använda sig av stretchiga material. 

För att en kropp ska hållas varm måste huden också skyddas mot vind, därför måste 
materialet i plagget vara vindtätt. Vinden kombinerad med vatten är de faktorer som 
snabbast kyler ner en kropp. Förutom att skydda mot väder och vind bör ett skalplagg tåla 
slitage, om plaggen är avsedda för alpinism eller klättring kommer kontakt med klippa 
och vass utrusning att ställa höga krav på materialets slittålighet.  

I vilken ordning som ovanstående krav prioriteras beror på vilken aktivitet och vilken 
miljö/årstid som plagget är ämnat för. Vid skidåkning prioritetar man tex tjockare, mer 
slitstarkt material samtidigt som man vid vandring istället prioriterar packbarheten och 
vikten. De krav som alltid ställs på skalplagg är vattentätheten och 
ånggenomsläppligheten. För bergsaktiviteter som skidåkning och alpinism är slitaget på 
plaggen mycket hög, hantering av vass utrustning som isyxor eller stålkanter medför att 
plaggen ofta måste ha någon typ av förstärkning. Vid bergsaktiviteter kan de en stor 
variation i den yttre temperaturen förekomma, på hög höjd kan höga temperaturer uppnås 

                                                      
1 RH är kvoten mellan ånghalten och den teoretiska mättnadsånghalten vid en given temperatur 
och lufttryck. Uttrycks i %. 
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i solen, medan temperaturen i skuggan är mycket låg. Därför är det viktigt att materialets 
egenskaper inte är alltför temperaturberoende.  

Oavsett om plagget är avsett för vandring, isklättring, alpinism eller skidåkning så är 
skalplagget avsett för att tas på när vädret försämras, därför är packbarheten viktig, det är 
viktigt att plagget lätt kan packas ner när det inte behövs. Av denna anledning är det 
också viktigt att materialet i plagget tål att skrynklas. 

7. KOMFORT  
Komfort är något som är högst subjektivt, alla människor upplever komfort på olika sett 
och har egna åsikter om vad som är ett komfortabelt plagg. Faktorer som påverkar 
komfort är många. För att människokroppen ska kännas komfortabel är det många 
kriterier som måste uppfyllas, både fysiologiska och psykologiska. De fysiologiska krav 
som ställs är bland annat, taktilitet, det vill säga hur materialet känns när man rör vid det, 
är det stickigt, strävt, mjukt samt mekaniska egenskaper så som stretch, följsamhet och 
bulk. En psykologisk faktor, som inte får negligeras är det estetiska (Meinander, 2009). 
Termofysiologisk komfort är baserat på energibalansen mellan kroppen och 
omgivningen. För att människokroppen ska fungera så bra som möjligt måste den inre 
kroppstemperaturen hållas på en viss jämn temperatur, mer om detta i avsnittet, 
människokroppen. Kroppens möjligheter att fungera optimalt hänger till stor grad på 
komfortnivån (Fung, 2002). 

TERMOFYSIOLOGISK KOMFORT 
Termofysiologisk komfort bygger på temperatur och luftfuktighetsrelaterat 
välbefinnande. Människokroppen fungerar bäst vid en kroppstemperatur på 37C, även 
om temperaturen kan variera mellan 36-40C. Vid fysisk aktivitet alstrar musklerna och 
metabolismen stora mängder energi i form av värme vilket resulterar i en höjd 
kroppstemperatur. För att inte kroppen ska bli överhettad, dvs nå en temperatur på 42-
43C finns det ett antal mekanismer som har till uppgift att föra bort värmen från 
kroppen. Enkelt kan komforten beskrivas av termodynamikens första huvudsats: Energi 
kan varken skapas eller förstöras, endast omvandlas. (Chang et Oates, 2010) 

För att temperaturen i systemet skall vara konstant måste genererad energi transporteras 
bort. Det vill säga: 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒    (Ekv. 1) 

De fenomen och mekanismer som påverkar kroppstemperaturen är: Metabolismen (M), 
Externt arbete (W), värmestrålning (R), Konvektion 2  (C), Värmeledning (K), 
Värmeförlust genom avdunstning av fukt från huden (E) och värmeutbyte genom 
in/utandning (RES). Samtliga faktorer, med undantag för metabolismen och 
avdunstningen, kan anta positiva eller negativa värden, det vill säga, mekanismerna kan 
både tillföra värme till kroppen eller leda bort värme från kroppen. (Olesen, 1982)  

                                                      
2 Konvektion är värmetransport orsakad av rörelser i mediet, i detta fall rörelser i luftlagret mellan 
huden och plaggen. 
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Vid komfort och jämviktsläge kan värmeutbytet mellan kropp och omgivning utryckas på 
följandevis: 

𝑄 = 𝑀 ±𝑊 ±𝑅 ± 𝐶 ± 𝐾 − 𝐸 − 𝑅𝐸𝑆 W/m2  (Ekv. 2) 

Metabolismen (M),   W/m2 

Externt arbete (W),  W/m2 

Strålning av värme (R),  W/m2 

Konvektion (C),   W/m2 

Värmeledning (K),   W/m2 

Värmeförlust genom avdunstning av fukt från huden (E),   W/m2 

Värmeutbyte genom in/ut-andning (RES),    W/m2 

Där Q är den värme som lagras i kroppen, vilket leder till ändring av kroppstemperatur 
och inkomfort om den inte kompenseras genom de andra ingående faktorerna i 
ekvationen. Q kan antingen vara positiv, vilket leder till en ökad kroppstemperatur, risk 
för hypertermi. Eller negativ, vilket leder till en sjunkande kroppstemperatur och risk för 
hypoptermi (Horrocks & Anand, 2000). För en kropp i termiskbalans, gäller då Q=0, 
ingen värme tas upp eller avges. 

Kroppens effektivaste metod för att göra sig av med överflödig värme, är genom 
transpiration, svettning. För att svetten ska avdunsta från huden krävs det energi, det tas 
från huden i form av värme och då sjunker yttemperaturen. Om det omvända skulle ske, 
d.v.s. kroppstemperaturen sjunker är kroppens försvar att öka det externa arbetet, i form 
av skakningar. Det muskulära arbetet genererar då värme som höjer kroppstemperaturen.  

Ekvation (Ekv. 2) uttrycker värmebalansen för en naken kropp. Om man däremot skulle 
vilja göra samma balans för en påklädd kropp ser ekvationen ut som följer: 

𝑀 ±𝑊 − 𝐸 − 𝑅𝐸𝑆 = ±  𝐾 = ±  𝑅 ± 𝐶  W/m2 (Ekv. 3) 

Där den nya introducerade faktorn, Kcl står för värmeledning genom kläderna.  

Genom att titta (Ekv. 3), ser man tydligt att genom att ändra på plaggens egenskaper kan 
man påverka alla faktorer utom RES och M.  

Metabolismen friger energi genom oxidation, det sker i en hastighet som styrs av 
efterfrågan i kroppen. Metabolismen avger energi i storleksordningen 45-500 W/m2 

beroende på grad av aktivitet (Olesen, 1982). Energin som uppkommer på grund av 
metabolismen friges till viss del i form av mekaniskt arbete, men den största delen av 
energin blir kroppsvärme.  

Externt arbete, kan som tidigare nämnts både tillföra energi och ta energi från kroppen. 
För att utföra muskelarbete krävs det energi, däremot omvandlas inte all energi till rörelse 
energi. Människokroppen är en relativt ineffektiv maskin, verkningsgraden är maximalt 
20 %, även för en atlet. Detta innebär att om man vill genomföra ett muskelarbete som 
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kräver 10 W/m2, kommer metabolismen att öka med 50 W/m2, de extra 40 W/m2 kommer 
att avges i form av överskottsvärme. Detta kommer att leda till ökad transpiration för att 
hålla den inre temperaturen på en säker nivå. (Olesen et Al, 1982) 

Värmeavgivning genom andning sker genom att kall (kallare än kroppstemperaturen) luft 
med en lägre luftfuktighet än utandningsluften dras ner i lungorna och värms upp innan 
utandning. I lungorna avdunstar fukt som följer med luften när den andas ut. 
Fuktförlusten som sker genom andning är dock minimal, ca 40g/timme. Detta motsvara 
en värmeförlust på ungefär 28 W (Olesen, 1982b) Utandningsluften antas ha 
temperaturen 34C, detta betyder att mängden värme som leds bort från kroppen genom 
andning motsvarar temperaturskillnaden mellan omgivningens temperatur och 
utandningsluftens temperatur.  

𝑅𝐸𝑆 = 0,0014𝑀(34 − 𝑡 ), 𝑡 = 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (Ekv. 4) 

Värmeledning genom kläder beskrivs av följande formel: 

𝐾 = ( )
, ×

     (Ekv. 5) 

Där Icl är isoleringsförmågan i plagget mätt i Clo (1 Clo = 0,155 K·m2/W), ts är 
hudtemperaturen, tcl är plaggets yttertemperatur.  

Vid värmeutbyte genom strålning, äger värmetransporten rum mellan huden och plaggen 
som bärs. Värmestrålningen är svår att uppskatta då all värme inte strålar ut från kroppen 
till omgiviningen utan en viss del av värmen strålar tillbaka till kroppen, tex värme från 
det ena benet strålar över till det andra benet, eller mellan armar och kropp. Detta gör det 
svårt att räkna värmestrålningen exakt, däremot går det att göra en approximativ 
beräkning av värmen som strålar ut med följande formel:  

𝑅 = 𝑓 𝑓 𝜀𝜎[(𝑡 + 273) − (𝑡̅ + 273) ]   [w/m2] (kv. 6) 

feff andelen av ytan som strålar  

fcl andel av kroppen som är täckt av plagg 

 strålningen från plagget ytterskikt 

 Boltzmanns konstant, 5,77x10-8 W/m2K4 

tcl plaggets yttertemperatur 

𝑡̅  Medeltemperaturen av omgivande ytor, väggar, golv, mark mm. 

Värmeutbyte genom konvektion, konvektion är värmetransport genom rörelser i materia. 
Luft i rörelse är konvektion, luften närmast kroppen värms upp och stiger, vilket kommer 
att leda till att en luftström bildas som i sin tur transporterar värme från kroppen till 
omgivningen. Det finns olika typer av konvektion, naturlig, som den nyligen beskrivna 
och forcerad konvektion. Forcerad konvektion kan skapas genom att använda till exempel 
en fläkt. En annan mer realistisk form av forcerad konvektion i samband med kläder är de 
luftströmar som orsakas av att kroppen rör sig i förhållande till plagget. (Olesen, 1982). 
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Värmeavgivning genom avdunstning av fukt från huden är den effektivaste metoden för 
att leda bort värme från kroppen, framför allt under tungt arbete. När svetten avdunstar 
från huden, tar den energi från kroppen i form av värme. Den mängd energi som avges 
genom avdunstning av svett från huden varierar med temperaturen och luftfuktigheten i 
omgivningen. Den maximala mängsvett som kan utsöndras är 1,9 liter per timme. Om 
approximationen, att svett endast består endast av vatten görs, kan beräkningar göras för 
att fastställa den maximala mängden energi som kan avges genom svettning. 
Förångningsentalpin för vatten vid 25C och normallufttrycket 101,325 kPa är 2260 kJ 
per kg. Detta innebär att den maximala mängden svett som kan avdunsta från kroppen 
under en timme är 4294 kJ per timme (Ekv. 7). Det är denna mängd energi som måste 
transporteras bort från kroppen för att en behaglig kroppstemperatur ska kunna vidhållas, 
vid maximal ansträngning. 

𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑠𝑣𝑒𝑡𝑡 ∙ 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛   = 1,9 ∙ 2260 = 4294  𝑘𝐽/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 (Ekv. 7) 

Vid en given grad av aktivitet är de enda parametrar som påverkar energibalansen, 
hudtemperaturen och värmeavgivning genom avdunstning av svett från huden. (Olesen et 
Al. 1982) 

Mängden transpiration vid en given effekt kan ses i tabell 1: 

 

Enligt Caroline J. Smith och George Havenith, forskare vid Loughbrorough University, 
är svettproduktionen inte den samma över hela kroppen. Ryggen är den del av kroppen 
med störst svettproduktion, följt av huvudet. Minst svettas man om underkroppen. De har 
kartlagt svettproduktionen hos manliga idrottare under intensiv aktivitet. De delar av 
kroppen som svettas mest är också de delar som ställer högst krav på fukttransporten 
(Smith & Havenith., 2011). Resultatet från deras studie kan ses i figur 2, på nästa sida. 

Aktvivitet Effekt [W] Transpiraton 
[g/timme] 

Sova 60 95 

Normal promenadhastighet 200 316 

Snabb gång 300 479 

Gång med lättryggsäck 400 633 

Gång med högbelastning, tung 
ryggsäck/brant terräng 

500 791 

Maximal effekt 1000-1200 1900 

Tabell 1: Effekten och transpirationsmängden vid en viss aktivitet. baserat på (Horrocks & 
Anand, 2000) 
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Figur 2, Svettproduktionen under intensiv aktivitet. Bilden visar samtidigt de områden av 
kroppen som där ångenomsläppligheten i membranen är viktigast- (Smith & Havenith., 2011) 

8. FUKT OCH FUKTTRANSPORT 
Som tidigare nämnt är fukt något som måste transporteras bort från kroppen. Men vad är 
fukt? 

FUKT 
Fukt är vatten i gas, vätska eller fast form, det vill säga i ånga, vätska eller is. Ånga 
kondenserar till vätska och vätska avdunstar till ånga. Vid avdunstning tas energi i form 
av värme ifrån omgiviningen och vid kondensation avges energi i form av värme till 
omgivningen. Fukt i kläderna orsakar obehag i form av väta och genom att leda bort 
värme från kroppen. Fukt i klädsammanhang kommer både inifrån och utifrån. Inifrån i 
form av transpiration och utifrån i form av regn, dis, snö eller hög luftfuktighet. (Smith & 
Havenith., 2011) 

LUFTFUKTIGHET 
Mängden fukt i luften styrs av temperaturen och lufttrycket. Luftfuktigheten kan anges 
som ånghalt g/m3 eller uttryckas i relativfuktighet, RH %.  Där RH är en kvot mellan 
ånghalten och den teoretiska mättnadsånghalten vid given temperatur och lufttryck. 
(Nevander & Elmarsson, 1994) 

Det vill säga, RH är förhållande mellan den mängd fukt som finns i luften vid en specifik 
temperatur och tryck jämfört med vad som är teoretiskt möjligt att ta upp vid just de 
betingelserna. RH kan ses som ett mått på mättnadsgraden. Detta kan tydligare utryckas i 
följande ekvation (Ekv. 8): 

𝑅𝐻 =
  å ä         ( )

  å ä           ( )
× 100 =  , [%]  (Ekv. 8) 
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Figur 3 ,mättnadsånghalt för olika temperaturer vid lufttrycket 1013,23 Pa, (SP, 2014) 

I Figur 3, kan ses att ju varmare det är desto mer fukt kan luften bära. Om mängden 
vattenånga är maximal vid rådande temperatur och lufttryck är den relativa 
luftfuktigheten 100%, det innebär att luften inte kan bära mer fukt. Skulle då 
temperaturen sjunka eller trycket sjunka faller ånga ut i form av kondens, dvs vatten i 
vätskeform. 

MEKANISMEN BAKOM FUKTTRANSPORT 
Generellt kan fukttransport i plagg ske genom 4 olika processer: 

 Diffusion 
 Absorption, diffusion och desorption genom fast material. 
 Adsorption och migrering längs med ytan på fasta material. 
 Konvektion, dvs ånga transporteras med strömmande luft, detta sker genom 

öppningar, springor och hål. 
 
DIFFUSION 

Diffusion är masstransport orsakad av slumpmässig rörelse, brownsk3 rörelse som medför 
att koncentrationer jämnas ut. Det som driver diffusionen av vattenångan genom 
membranen är skillnad i partialångtryck (alternativt fukthaltsdifferens) mellan de två 
sidorna av membranet.  (Valter Dejke, 2014). Detta innebär att för att transporten av 
vattenångan ska vara effektiv krävs en stor skillnad mellan partialångtrycket på insidan av 
membranet och på utsidan av membranet. 

Diffusion  beskrivs  av  Fick’s  lag  :              𝐽 = 𝐷       (Ekv. 9) 

                                                      
3 Oregelbunden, slumpmässig rörelse orsakad hos små partiklar och molekyler. 
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Där DAB är diffusionskoefficienten för ett visst ämne i ett annat. För vattenånga i luft är 
diffusionkoefficienten DVL 0,239 cm2/sec och för jämförelsens skull är 
diffusionshastigheten för vatten i bomull DVB 10-7 cm2/sec. Det syns tydligt att diffusion 
genom ett fast material går mycket långsammare än diffusion genom en gas. 

Vid fukttransport genom  hydrofila  material  gäller   inte  Fick’s   lag  (Bartels,  2005)   istället 
präglas transporten av sk. non-Fickian diffusion. Detta är diffusion delad i två steg, det 
första steget av non-fickian diffusion är diffusion i gas, medan nästa steg, är absorbtion av 
fukten i det fasta materialet, en process som är mycket långsammare. (Brojeswari et Al. 
2007)  

ABSORPTION, MIGRATION OCH DESORPTION GENOM FAST MATERIAL 
Migrering genom ett material sker genom absorption. Detta innebär att det fasta 
materialet upptar det migrerande ämnet i detta fall vatten, på molekylärnivå, detta kallas 
absorption. Denna typ av transport är starkt kopplad till materialets kemiskastruktur, det 
måste ha hydroskopiska egenskaper, dvs förmåga att binda fukt. (Holmér, 1986) 
Desorption är det omvända jämfört med absorption, det kan beskrivas som materialets 
förmåga att göra sig av med fukt, dvs torka. 

ADSORPTION OCH MIGRATION LÄNGS MED YTAN PÅ FASTA MATERIAL 
Adsorption är en process snarlik absorption med skillnaden att migreringen sker på ytan 
av material och inte inuti. Detta innebär att migreringen inte kan ske genom materialet 
utan, det måste finnas genomgående öppningar för att genomgående transport skall kunna 
äga rum.  

KONVEKTION 
Konvektion är som tidigare nämnt värmetransport genom rörelser i materia. Luft i rörelse 
är konvektion, luften närmast kroppen värms upp och stiger, vilket kommer att leda till 
att en luftström bildas som i sin tur transporterar värme från kroppen till omgivningen. 
Det finns olika typer av konvektion, naturlig, som den nyligen beskrivna och forcerad 
konvektion. Forcerad konvektion kan skapas genom att använda till exempel en fläkt. En 
annan mer realistisk form av forcerad konvektion i samband med kläder är de luftströmar 
som orsakas av att kroppen rör sig i förhållande till plagget. 

I Klädsamanhang är de största processerna för fukt kapillärsugning och diffusion. Vid 
fukttransport genom mikroporösa membraner handlar det enbart om diffusion och vid 
transport genom hydrofila membraner är det en kombination av absorption-diffusion-
desorption. 

Termodynamikens andra huvudsats är den drivande principen bakom fukttransport i alla 
typer av membran. Denna huvudsats, säger att transport aldrig kan ske spontant från en 
låg koncentration till en hög. Detta innebär i praktiken att ett membran kommer bara att 
transportera bort fukt från kroppen och ut till omgiviningen om den relativa 
luftfuktigheten är lägre utanför membranet än innanför.  

Fukttransporten genom membran styrs av Fick´s lag om diffusion, där WVTR (Water 
Vapour Transsmission Rate) är hastigheten med vilken ånga passerar ett membran. (Ekv. 
10)  (Lomax, 2010 )  
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𝑊𝑉𝑇𝑅 = ∆     (Ekv. 10) 

Där k är en proportionalitetskonstant, ∆p är tryckändringen över membranet och t är 
tjockleken av membranet. Det kan enkelt ses i ekvationen att hastigheten är omvänt 
proportionellt mot tjockleken. Vilket betyder att ett tunnare membran möjliggör en högre 
fukttrasportshastighet. Detta gäller för både hydrofila och hydrofoba membran.  

9. METODER FÖR BESTÄMNING AV ÅNGMOTSTÅNDET 
Ett stort problem vid bestämningen av ångmotståndet är att transporten, som tidigare 
nämnts drivs av en fuktgradient och följaktligen varierar beroende på skillnader i 
temperatur och fukthalt mellan sidorna på membranet. Därför gäller det uppmätta värdet 
endast vid de betingelser som råder under testet.  

Det finns 4 olika, standardiserade metoder som kan användas för att bestämma 
ånggenomsläppligheten i textilier.  

 Saltmetoden 
 Hudmodellen 
 Kanadensiska burkmetoden 
 Permatran-W (ASTM E96) 

SALTMETODEN 
Följer ISO-standarden, EN ISO 15496:2004. Metoden specificerar ej användningsområde 
men avråder från tester av skyddskläder och mätningar som kräver en mycket hög 
noggrannhet (Internationella standardiseringsorganisationen, 2004). 

Enligt standarden sker testet vid 23±0,1°C. 

HUDMODELLEN 
Följer ISO-standarden, ISO 11092:1993. Metoden används för att bestämma 
ånggenomsläppligsmotsåndet i textilier, filmer, beläggningar, skum och läder. Det går 
även att använda metoden för mätningar genom flera lager material.  

Ret=värde inom spannet 5-10 m2Pa/W. Enligt standarden sker testet vid 
jämviktförhållande, dvs jämvikt mellan energin som krävs för att tvinga fukten genom 
membranet och fuktflödet (Internationella standardiseringsorganisationen, 1993). 

KANADENSISKA BURKMETODEN 
Följer den kanadensiska standarden, CAN2-4.2-metod 49:1977. Metoden används för att 
bestämma ångenomsläppligheten i material med mycket lågt motstånd. Så som icke 
belagd trikå och glesa vävar (Standards Council of Canada, 1977). 

Enligt standarden sker testet vid 20±2°C. 

PERMATRAN-W (ASTM E96) 
Denna metod har en mycket hög noggrannhet och används för bland annat plastfilmer 
och polymera filmer. 
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Tillskillnad från tidigare nämnda mätmetoder sker inte Permatran testerna vid en specifik 
temperatur, utan vid en specifik luftfuktighet, RH=50% (Mocon, uå). 

10. MEMBRAN OCH BELÄGGNINGAR 
För att producera textila material som skyddar mot väder och vind kan en vävd eller 
stickad vara beläggas eller lamineras med ett kontinuerligt polymerlager. (Holmes, 2000) 
Eftersom fukt i kläder är något som kraftigt sänker isoleringsförmåga i materialen, läggs 
det stor energi på att utveckla nya typer av membran och beläggningar. (Träubel, 1999) 
Det finns ett stort antal olika metoder för att tillverka textilier med en fuktransporterande 
beläggning eller laminering. (Fung, 2005) 

Ett membran är en tunn film/hinna, i textila och framför allt i konfektions sammanhang 
syftar ordet membran på en semipermeabel polymerfilm. Dessa membraner är ömtåliga 
och har inte tillräckligt hög mekanisk styrka för att kunna användas ensamma, därför 
lamineras membranen på en textil. Membranet har som uppgift i detta sammanhang att 
öka vattenmotståndet men samtidigt tillåta att vattenånga passerar.  

Det finns två olika sorters membran, hydrofoba, mikroporösa membran och hydrofoba, 
”kompakta”  membran. (figur 4) Båda typerna av membran är vindtäta och med förmågan 
att släppa igenom vatten i ångfas. Ångtransporten genom membran sker generellt 
snabbare genom membran än genom beläggningar. Dessutom är membran generellt 
hållbarare. (Bartels and Umbach, 2002). 

 

Figur 4. illustrerar skillnaden mellan hydrofoba och hydrofila membran. (Sympatex 
technologies GmbH, u.å.) 

Tjockleken på membran som används i kläder är vanligen 15-30  μm  tjocka  men  membran  
med en tjocklek på 5-10 μm (Lomax,2010) används också. Den ökade 
ånggenomsläppligheten, de tunna membranen medför sker på bekostnad av slitstyrka och 
ökat pris. (Lomax,2010) (Fonkalsrud, 2014) 
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Figur 5; olika typer av beläggningar undersökta i SEM (a) solid hydrofob olyuretan beläggning; (b) 
microporös polyuretan coationg genom våtkoagulering. (c) microporös PU beläggnignig genom 
fasseparation; (d) Beläggning av mekanisktbearbetad akryldisperion; (e) ePTFE membran. (f) 
Solid, hydrofob polyuretan membran belagt med polyuretan beläggning; (g) mikroporös 
polyuretan membran; (h) mikroporös polyuretan beläggning gneom fasseparation; (i) mekaniskt 
bearbetad akryl beläggning där första lagret krossats; polyuretan membran tillvekrat genom 
saltextraktion, limmat på ett polyester tyg. (Lomax, 2010) 

MIKROPORÖSA MEMBRAN OCH BELÄGGNINGAR 
Mikroporösa membraner är hydrofoba skikt med ett stort antal permanenta mikroporer 
som agerar som transportväg för fukten. Membranet är luftpermeabelt, vilket möjliggör 
för vattenmolekyler i ångfas att passera. Tanken med mikroporösa membraner är att 
porerna i membranet är tillräckligt små för att inte vatten i vätskeform skall kunna passera 
men att separerade vattenmolekyler, med andra ord: vattenånga skall kunna passera. 
Generellt är porerna av storleksordningen 2-3μm, vilket är ca 20000 gånger mindre än en 
vattendroppe, och ungefär 100 000 gånger större än en vattenmolekyl i ångform. (Tanner, 
1979)  

Det mest kända och utbredda, mikroporösa membranet är tillverkat av expanderat 
Polytetrafluoroetylen (ePTFE), denna typ av membran introducerades 1976 av Gore 
under namnet Gore-Tex®.  

Alternativa, mikroporösa membran och beläggningar tillverkas av ett stort antal olika 
polymerer men de vanligaste är; Polyuretan (PU), Akryl, Polyester, (PES), och 
Polypopen (PP). Gemensamt är att de ofta medför en matt, vitaktig baksida på textilen. 
Den vita färgen kommer från att ljuset bryts i de många ojämnheter som porerna medför. 
(Lomax, 2010 )  

Genom ett stort antal tillverkningsmetoder av membran och beläggning kan de mekaniska 
och fysikaliska egenskaperna styras. Egenskaper som kan påverkas vid tillverkningen är 
till exempel, porstorleken, porantalet (porer/cm2), maximal och minimal porvolym, 
porgeometrin mm. Alla dessa strukturella detaljer har en stor inverkan på membranets 
slutgiltiga egenskaper och går att analysera med svepelektronmikroskop (SEM). (R 
Lomax, 2010)  
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Några av de tillverkningsmetoder som Lomax (1985a) nämner är;  

 Mekanisk fibrilering: detta innebär en eller två dimensionell sträckning av 
polymerfilmen, under noggrann mikroskopi övervakningen. Meningen är att 
skapa en porös struktur genom att separera polymererna från varandra och bilda 
ett nätverk. Ofta blandar man in små partiklar (Kalcium karbonat är vanligt 
förekommande) i polymeren innan sträckningen påbörjas för att underlätta 
initieringen av porbildningen. Dessa partiklar tvättas sedan bort. Denna metod 
används vid tillverkningen av ePTFE membran som till exempel Gore-Tex® men 
är också vanligt förekommande vid tillverkningen av PP eller PU membran.  
Typisk yta för denna metod ses i (Fig5: c) (Lomax, 1985) 
  

 Våt koagulering, Detta är en process då polymererna löses upp i ett 
lösningsmedel som går att blanda med vatten, vanligvis använd dimetylformamid 
DMF, till en viskös lösning. Denna lösning appliceras på textilen. Porerna bildas 
genom att textilen får passera genom ett koaguleringsbad, där lösningsmedlet 
(DMF) sköljs bort av vatten. Porerna bildas genom att lösningsmedlet lämnar 
”gångar”   efter   sig   när   det   tvättas bort. Denna metod medför en asymmetrisk 
porstruktur. Typisk yta för denna metod ses i (figur 5: g) (Lomax, 1985) 
 

 Fasseparation; Detta är en vanlig metod för beläggning, speciellt beläggning med 
PU. Beläggningspolymerern blandas med en blandning av flyktigt lösningsmedel 
och mindre flyktig vätska innan den appliceras på textilytan. När lösningsmedlet 
avdunstar bildas små, tunna kanaler i membranet och när sedan den mindre 
volatila vätskan avdunstar tar den samma väg som det flyktiga lösningsmedlet, 
men tränger ut gångarna så att porerna blir större. Genom ett noga avvägt val av 
mindre flyktig molekyl kan porstorleken styras med stor noggrannhet. Typisk yta 
för denna metod ses i (figur 5: h) (Lomax, 1985 
 

 Lösningsmedelsextraktion; Finfördelade, vattenlösliga saltkristaller blandas med 
polymermassan innan membranbildandet. När membranet sedan koagulerat 
tvättas saltkristallerna bort med vatten, varvid tomrum lämnas i membranet.  
Typisk yta för denna metod ses i (figur 5: j) (Lomax, 1985) 

HYDROFILA MEMBRAN OCH BELÄGGNINGAR 
Till skillnad från mikroporösa membran och beläggningar har hydrofila membran inga 
porer utan en monolitisk struktur, det vill säga kompakt. Detta medför en ökad 
vindresistens och vattentäthet. Eftersom filmen i hydrofila beläggningar är helt tät kan 
inte vatten passera i form av vattenånga. Istället är fukttransporten inkorporerad i 
polymeren på kemiskväg. De flesta hydrofila polymera membran består av segmenterade 
co-polymerer, där delar av polymeren är hydrofil och andra delar hydrofob. Se figur 6. 
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Figur 6: Schematisk skiss för funktioner som driver fukttransporten i hydrofila membran. 
(Lomax, 2010) 

När man talar om co-polymerer i hydrofila membran benämner man den hydrofila delen 
det   ”mjuka   segmentet”   och   det   hydrofoba   segmentet följaktligen, det hårda segmentet. 
Det vanligaste mjuka segmentet i samanhanget är polyetylenoxid, PEO. Det kan blandas 
med hårda segment i form av estrar (polyester), amid eller, vanligast blandas med PU. 
(fig6) 

Det första hydrofila membranet utvecklades under 1970-talet av engelska armén för att 
förbättra komforten i deras vattentäta dräkter.  

Till skillnad från fukttransport genom mikroporösa membran där transporten enbart sker 
genom diffusion, sker den i hydrofila membran genom en kombination av absorption-
diffussion-desorption. Först måste vattnet absorberas av de mjuka segmenten i ytan av 
membranet för att sedan kunna diffundera genom membranet via de mjuka segmenten 
och avslutningsvis desorberas vattnet från ytan på membranet. En av mekanismerna som 
ökar diffusionshastigheten genom det polymera materialet, är vätebindningar mellan 
vattenmolekylerna och de funktionella eter-syreatomerna (-O-) som fungerar som 
stegpinnar,  där  vattnet  ”dra  sig”  från  eter  till  eter,  tills  det  passerat  membranet.  Även  om  
eter-syre atomerna är de effektivaste vid fukttransport (World pat 2006075144, 2006) 
förekommer  ”stegpinnar”  i  form  av  hydroxyl  (-OH), amin (-NH2) eller karboxylgrupper 
(-COOH) men dessa är inte lika effektiva. Vid optimala betingelser kan varje eter-syre 
atom attrahera 3 vatten molekyler, detta medför att de mjuka segmenten i membranet 
sväller. Potentiellt kan ett hydrofilt membran absorbera 40-100% (w/w). Detta innebär 
approximativt 25 g vatten som kan tas upp i en normal jacka med ett hydrofilt membran. 
(Lomax, 2001) Svällning i hydrofila membran är på gott och ont, det är nödvändigt för att 
fukttransport ska kunna ske effektivt, samtidigt som svällningen medför en ökad vikt, och 
försämrade mekaniska egenskaper hos membranet. Membranet blir känsligare skador. 
Det finns idag hydrofila membran som endast sväller 5% eller mindre, men dessa har 
idag inte lika goda fukttransporterande egenskaper. (World pat 2006075144, 2006)  

TVÅKOMPONENTS MEMBRAN 
De ytligaste porerna på mikroporösa membraner är känsliga för smuts, fetter och oljor 
från till exempel huden eller solkräm. När porerna täpps, försvåras följaktligen 
diffusionen av vatten genom membranen. Föroreningar kan dessutom sänka ytspänningen 
på en vätska och därmed öka vätningen av membranet, detta leder till vatten i vissa fall 
kan adsorberas, i extremfall kan detta leda till att porerna fylls med vatten. För att minska 
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risken för kontaminering av membranet har därför näst intill alla membran ett skyddande 
lager monolitisk beläggning. Denna skyddande hinna förhindrar luft från att passera, 
genom membranet, vilket naturligtvis också innebär att vattenmolekyler i ångfas inte 
heller kan passera. Transporten av fukt genom denna del av membranet sker genom 
samma mekanismer som i hydrofila membran (se föregående avsnitt   ”HYDROFILA  
MEMBRAN OCH BELÄGGNINGAR). Vanligast är att man använder PEO-PU 
beläggning för att skydda det mikroporösa membranet. (US Pat 4194041, 1980). Det var 
Gore® som introducerade metoden 1979 (Lomax, 1985). 

11. TEXTILA KONSTURKTIONER MED MEMBRAN 
OCH BELÄGGNINGAR  

Som tidigare nämnt är membran och beläggningar mycket känsliga och ömtåliga. Därför 
är de textilier membranen eller beläggningen kombineras med mycket viktiga. 
Kombinationen av membran eller beläggning och huvudtextil påverkar, handahavande, 
hållbarhet, slitstyrka, dragstyrka, stretch, fall, draperingsmöjligheter mm. Det finns idag 2 
lagers, 2,5 och 3 lagers laminat (Fung W, 2005). 

 2 lager innebär: huvudtextil + membran/beläggning 
 2,5 lager innebär: huvudtextil + membran/beläggning + skyddsbeläggning 
 3 lager innebär: huvudtextil + membran/beläggning + laminerat foder 

Genom att benämna laminaten det på detta vis utelämnas limmet. I själva verket består ett 
3 lagers laminat av 5 lager; 

huvudtextil + lim + membran/beläggning + lim + laminerat foder 

Även två och 2,5 lagers laminat innehåller lim, i detta fall ett lager, mellan huvudtextil 
och membranet. Om textilen beläggs istället för att lamineras behövs inte limmet.  

Ett typiskt huvudmaterial i ett laminat avsett för bergsaktivitet är en polyamidväv med en 
ytvikt på 60-120 g/m2 och med en insida med antigen stickad eller vävd polyamid eller 
polyester. (Fung W, 2005) 

12. LAMINAT UR HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 
Allt som människan gör och tillverkar påverkar naturen. Ett syntetiskt framställt material 
kan inte vara miljövänligt, på sin höjd mindre skadligt för miljön. Alla laminat som 
används för konfektion av kläder för extremare miljöer så som bergmiljöer är helt 
syntetiska eller innehåller komponenter som är syntetiska. Detta innebär att det krävs 
råolja, energi, allt som ger upphov till utsläpp i olika former. Framställningen av 
syntetiska material har lett till stora mängder både farligt och icke farligt (men bestående) 
avfall.  

Att utreda sammaband mellan olika processer som ingår i tillverkningen och utvecklingen 
av material är mycket svårt, att lösa ett miljöproblem ökar nästan alltid miljöbelastningen 
i ett annat steg. 
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Många processer kan göras miljövänligare, genom återlopp av vatten vissa steg kan göras 
utan flyktiga lösningsmedel, eller i superkritisk CO2. Detta minskar utsläppen i 
atmosfären (Fung W, 2005).  

Ett stort problem med laminat är att det oftast innehåller en blandning av material, tex, ett 
huvudmaterial i polyamid, ett membran i ePTFE och ett laminerat foder av polyester, där 
alla komponenter dessutom är sammanfogade med lim. För att det ska gå att återvinna 
materialen måste varje material kunna separeras och och återvinnas separat. ePTFE har 
dessutom problemet att när det väl är framställt, bryts det inte ner, visserligen är det inte 
giftigt eller farligt under normala förhållanden. Däremot är ePTFE mycket giftigt vid 
förbränning. En stor fördel med polyester är att det är möjligt att återanvända, hur många 
gånger som helst. Genom att samla in använd polyester och depolymerisera, för att sedan 
åter polymerisera monomererna till nya polymerer kan man framställa polyester med 
samma kvalitet som om den ursprungliga från råoljan. Hydrofila polyester/polyeter 
membran som lamineras på en polyester textil kan återvinnas och recirkuleras.  

Två av Tierras leverantörer, japanska företaget Toray (i sammarbete med amerikanska 
outdoor företaget Patagonia) och   Tejin   erbjuder   en   tjänst   som   Toray   kallar   ”return   to  
recycle”  och  Tejin  ”EcoCircle”  där   företag  som  Tierra  kan  samla   in  uttjänta plagg från 
sina kunder och skicka tillbaka till Toray resp. Tejin för återvinning av materialet. Toray 
hävdar att kemiskåtervinning av PA leder till en energi minskning och minskning av 
koldioxid utsläpp på totalt 70 %. (Toray, 2014)  (Tejin, 2014) 
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13. BERÄKNINGAR 
Förklaringar 

A  Hudarea, [m2] 

C Konvektion W/m2 

Dv diffusionskoefficient för vattenånga i luft (25*10-6 [m2/s]) 

E Total värmeförlust genom transport av fukt från huden W/m2 

Ed  Värmeförlust genom diffusion av fukt genom huden W/m2  

ERES Värmeförlust pga fuktskillnad mellan ut och in andningsluft, W/m2  

Esw Värmeförlust genom avdunstning av fukt genom huden W/m2  

fcl Andel av kropp som är täckt av textil  

g Fuktflödet [kg/(m2·s] dvs den mängd fukt som måste transporteras bort per 
sekund. gmax= 1,875 kg/m2h (Horrocks&Anand, 2002) 

∆𝐻  Förångningsentalpin (för vatten ∆𝐻 = 2260   J/g) 

Icl Värmestrålningen W/m2 
 
K Värmeledning W/m2 

Kcl Värmeledning genom kläderna. W/m2 

L Värmeförlust pga temperaturskillnad mellan ut och in andningsluft W/m2 

M Metabolismen W/m2  

pa Ångtrycket i omgivning, Pa 

ps Ångtrycket vid mättad fukthalt vid huden vid given temperatur Pa 

ρ Densiteten för svett. [kg/m3]   (approx. 1 kg/m3 ) 

Q Värme som lagras i kroppen W/m2   

R Värmestrålning W/m2 

RES Värmeutbyte genom in/ut-andning W/m2  

Sd WVR (Water vapor resistance) mm stilla luft dvs ångmotstånd. 

(1 mm stillastående luft motsvarar 2,3 [m2Pa/W] (Dejke 2014))  

Ta Temperaturen i omgivning. °C 

Ts Hudtemperatur. °C 
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Tcl Plagg temperatur °C 

Tr Genomsnittlig strålningsvärme från omgivningen °C 

var Relativ lufthastighet m/s 

vumax,T=-20 Mättnads ånghalten utanför membranet [kg/m3] vid temperaturen T=-20°C 

vumax,T =-10 Mättnads ånghalten utanför membranet [kg/m3] vid temperaturen T=-10°C 

vumax,T =0 Mättnads ånghalten utanför membranet [kg/m3] vid temperaturen T=0°C 

vumax,T =10 Mättnads ånghalten utanför membranet [kg/m3] vid temperaturen T=10°C 

vumax,T =20 Mättnads ånghalten utanför membranet [kg/m3] vid temperaturen T=20°C 

vi,T =30 Fukthalten innanför membranet [kg/m3] vid komfort temperaturen 30°C, 
95% av mättnadshalten. 

W Externt arbete W  

 

STORLEKSANALYS AV DE INGÅENDE PARAMETRARNA I 

VÄRMEBALANSERINGSEKVATIONEN 
 

 Värmebalanserings ekvationen: 

𝑄 = 𝑀 ±𝑊 ±𝑅 ± 𝐶 ± 𝐾 − 𝐸 − 𝑅𝐸𝑆  W/m2 (Ekv. 11) 

 då Q = 0, kan ekv (11) utryckas: 

𝑀 = ±𝑊 ± 𝑅 ± 𝐶 ± 𝐾 − 𝐸 − 𝑅𝐸𝑆  W/m2 (Ekv 12) 

 

Total värmeförlust genom huden kan delas i i två delar Ed och Esw 

𝐸 = 𝐸 + 𝐸     W/m2 (Ekv.13) 

 Omskrivning av (Ekv. 13) 

𝐸 = 𝐸 − 𝐸     W/m2 (Ekv. 14) 

 Värmeförlust genom diffusion av fukt genom huden: 

𝐸 = 3,05 ∗ 10 (𝑝 − 𝑝 )   W/m2 (Ekv. 15) 

 Ångtrycket vid mättad fukthalt vid huden vid hudtemperatur, Ts: 

𝑝 = 256𝑇 − 3373   Pa (Ekv. 16) 

 Insättning av (Ekv. 16) i (Ekv. 15) ger: 
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𝐸 = 3,05 ∗ 10 (256𝑇 − 3373 − 𝑝 )  W/m2 (Ekv. 17) 

 Värmeförlust genom avdunstning från huden: 

𝐸 = (∆ ∗ )    W/m2 (Ekv. 18) 

 Insättning av (Ekv. 17) och (Ekv. 18) i (Ekv. 13): 

𝐸 = 𝐸 − 3,05 ∗ 10 (256𝑇 − 3373 − 𝑝 ) W/m2 (Ekv. 19) 

 

Värmeförlust genom andning, RES, kan delas i två delar: L och ERES. 

 Värmeförlust genom andning, RES, 

𝑅𝐸𝑆 = 𝐿 + 𝐸    W/m2 (Ekv. 20) 

 Värmeförlust pga temperaturskillnad mellan ut och in andningsluft, 

𝐿 = 0,0014𝑀(34 − 𝑡 )   W/m2 (Ekv. 21) 

 Värmeförlust pga fuktskillnad mellan ut och in andningsluft, 

𝐸 = 1,72 ∙ 10 (5867 − 𝑝 )  W/m2 (Ekv. 22) 

 Insättning av (21) och (22) i (20) 

𝑅𝐸𝑆 = 0,0014𝑀(34 − 𝑡 ) + 1,72 ∙ 10 (5867 − 𝑝 ) W/m2 (Ekv. 23) 

Värmeförlust genom strålning 

 Förenklat kan strålningsvärmen vid temperaturspannet 10-30°C uttryckas, 
𝑅 = 3,9𝑓 (𝑇 − 𝑇 )   W/m2 (Ekv. 24) 

Värmeförlust genom konvektion 

 Konvektionen kan beskrivas, 
𝐶 = 𝑓 ℎ (𝑇 − 𝑇 )   W/m2 (Ekv. 25) 

 
 Där hc är den konvektiva värmeöverföringskoefficienten som bestäms enligt 

följande, 

passiv:  ℎ = 2,38(𝑇 − 𝑇 ) ,   W/m2K (Ekv. 26) 

forcerad: ℎ = 12,1 𝑣   W/m2K (Ekv. 27) 

 
 Antagandet att, var≤0,1 m/s leder till insättning av (26) i (25) (passiv konvektion),  

𝐶 = 𝑓 2,38(𝑇 − 𝑇 ) , (𝑇 − 𝑇 )  W/m2 (Ekv. 28) 

Värmeledning i plagg 



 

 32 

 Värmeledningen kan beskrivas enligt, 

𝐾 =
, ∙

   W/m2 (Ekv. 29) 

Genom insättning av teoretiska värden kan storleksordningarna av de ingående faktorerna 
undersökas. 

Teoretiska värden:  

∆𝐻 = 2260   [J/g] 

A = 1,8 m2 

m = 1,9 kg 

ta = 0 °C 

pa= 900 Pa 

Tcl = 0 °C 

Tr = 0 °C 
 
M =400 W 
 
fcl = 0,9 (90 % av kroppen är täckt av textil) 
 
Icl = 0,8 Clo 
 
Uppskattning av storleks ordning: 
 
Insättning av värden i ekv 18: 
 
𝐸 = (∆ ∗ ) ≈ 2000    W/m2 

Insättning av värden i ekv 23: 
 
𝑅𝐸𝑆 = 0,0014𝑀(34 − 𝑡 ) + 1,72 ∙ 10 (5867 − 𝑝 ) ≈ 1 W/m2 

Insättning av värden i ekv 24: 
 
𝑅 = 3,9𝑓 (𝑇 − 𝑇 ) ≈ 3,5 om antagandet att 90 % av kroppen är täckt W/m2 

Insättning av värden i ekv 28: 
 
𝐶 = 𝑓 2,38(𝑇 − 𝑇 ) , (𝑇 − 𝑇 ) ≈ 0   W/m2  

Insättning av värden i ekv 29: 
 
𝐾 =

, ∙
≈ 25    W/m2  
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Genom analys av de ingående elementen inser man att 𝐸  den parameter som påverkar 
värmeavgivningen mest. De övriga ingående elementen ger ett betydligt mindre bidrag 
(20-2000 ggr mindre). 

BERÄKNINAR AV DET MAXIMAL ÅNGGENOMSLÄPPLIGHETSMOTSTÅNDET 
Antaganden: 

 Kroppslängd 190cm 
 Vikt 80kg 
 90% av kroppen täckt av textil 
 Transpirationsmängden är den samma över hela kroppen. 

Det maximala ångmotståndet (g) i membranet som fortfarande tillåter fukthalten 
vara max 95%, dvs under kondensationsgränsen kan beräknas på följande vis: 

 Beräkning av g: 

𝑔 =        
              

 ; [kg/(m2·s]   (Ekv. 30) 

Ytan är i detta fall hudytan.  

 Enligt (Mosteller, 1987) kan hudarean beräknas med följande formel: 

ℎ𝑢𝑑𝑦𝑡𝑎: ä ∗      (Ekv. 31) 

 Insättning av villkor i ekvation (31) ger: 

𝐻𝑢𝑑𝑦𝑡𝑎𝑛 = 0,9 ∙ , ∗ = 1,8  𝑚       

 
 Fuktflödet genom ett material kan enligt Hamami (2012) bestämmas enligt:  

𝑔 = 𝐷      (Ekv. 32) 

 Omskriving av (Ekv. 32): 

𝑆 = 𝐷       (Ekv. 33) 

 Omvandling av (Ekv. 32) utryckt i[g/(m2·h)] till enheten [g/(m2·s)] kan göras 
enligt följande 

𝑔 =   [ ]
[ ]∙

∙ 1000 =   [ ]
[ ]∙

;   [g/(𝑚 · s)] (Ekv. 34) 

 Insättning av gmax i (Ekv 34) ger: 

𝑔 = ,
, ∗

1000 = 0,2893  [g/(𝑚 · s)]  (Ekv. 35) 
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 En talserie med det maximala värdet gmax=0,2893´minsta värdet gmin = 0; 
steglängden 0,0233 ställdes upp: 

g [kg/(m2·s]  

0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,04 0,02 

Figur 7 talserie för transpirations flödet, g 

 Mättnadsånghalt, g/m3 beroende på temperatur. (SP, 2014), se bilaga1 

vumax,T=-20:  1,2 g/m3    (a) 

vumax,T =-10:  2,5 g/m3   (b) 

vumax,T =0:   5 g/m3  (c) 

vumax,T =10:   9 g/m3       (d) 

vumax,T =20:  17,5 g/m3  (e) 

 Även vi,T =30 avlästes i samma tabell 
 

vi,T =30 = 0,95·30=28,5 g/m3  (mättnads halten vid 30°C är 30 g/m3) (f) 

 Sd bestämdes för samtliga vumax,, genom insättning av (f) och för varje värde i 
talserien som beskriver g. genom insättning i (Ekv.33). 

Räkneexempel för T=-20 °C, insättning av (a) i (Ekv. 33): 

𝑆 = 25 ∙ 10 , ,
,

= 0,000236  𝑚  stillastående  luft =   0,236 mm stillastående 

luft 

Sd bestämdes för samtliga T, se bilaga för tabeller och vidare resultat.  

 Värmen Q som motsvara avdunstningen av 1875 g svett beräknades enlig 
följande: 

𝑄 = 1875 ∙ ∆𝐻 = 2260   ∙ 1875 = 4237500 J  (Ekv. 36) 

= 𝑊𝑎𝑡𝑡    (Ekv. 37) 

 Sambandet (Ekv. 36) i kombination med (Ekv. 37) ger: 

Q= = 1177  𝑊          

 Q för samtliga svett mängder bestämdes (dvs för samtliga g), se bilaga2 för 
resultat av beräkningarna. 
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 Plottning av ångmotståndet Sd mot värdet av Q ger en tydlig överblick av 
resultaten av det maximala motståndet vid en given temperatur och aktivitet. Se 
resultat för presentation av diagram. 
 

 SE BILAGA 2 för samtliga resultat från beräkningarna. 

14. RESULTAT  
Komfort är mycket subjektivt men ett krav som inte går att bortse från är vikten av att 
hålla sig torr. För att hållas torr får den relativa luftfuktigheten mellan huden och 
membranet ej överstiga 95% eftersom ångan vid högre RH kondenserar till flytande 
vatten. I Figur 8 kan man se ett tydligt samband mellan det teoretiska, maximala 
ånggenomsläpplighetsmotståndet vid bibehållen komfort (RHi95%) och omgivningens 
temperatur. På y-axeln kan ångenomsläpplighetsmotståndet, Ret-värdet avläsas och på x-
axeln finns effekten uttryckt i W. Resultatet visar tydligt att det maximala 
ånggenomsläpplighetmotståndet som accepteras vid en given intensitet sjunker med en 
avtagande temperatur. Det vill säga plaggen kan vara tätare vid låga temperaturer än vid 
höga. Grafen visar även tydligt att vid högre intensitet i aktiviteten krävs det membran 
med högre ånggenomsläpplighet, dvs lägre ånggenomsläpplighetsmotstånd. Man kan 
också se att differensen mellan accepterat ånggenomsläpplighetsmotstånd är större vid 
aktiviteter med låg intensivitet än mellan aktiviteter med hög intensivitet.    

Figur 8 Resultat, maximalt ångmotstånd beroende av effekt och ytter temperatur 
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15. DISKUSSION  
För att kunna designa och utveckla det bästa möjliga skalplaget ur både funktionsmässig 
och miljömässig synvinkel, krävs det vetskap om vilken miljö produkten/plagget ska 
användas i, vem som ska använda det, hur mycket, i kombination med vilka andra plagg 
och vilken kunskap användaren har? För att utveckla det bästa plagget måste även 
plaggens påverkan på omgivningen värderas, hur ser produktens livscykel ut, vad händer 
med produktens beståndsdelar efter att produkten tjänat sitt syfte eller slitits ut? Det är 
också viktigt att förstå vilka krav som ställs och vad som krävs av materialet för att uppnå 
detta minimi krav. Detta leder till vikten att även förstå materialens egenskaper, vad är 
den minsta, alternativt största mängd av en viss komponent som krävs för att produkten 
ska uppfylla de ställda kraven.  

Kunskap om kraven och funktionerna bakom mekanismerna som uppfyller kraven leder 
till en möjlighet att optimera plaggets miljöpåverkan och funktion. 

Anledningen till att det är lägre krav på ånggenomsläpplighet vid låga yttertemperaturer 
än vid höga temperaturer är att fuktgradienten blir större vid sträng kyla, det vill säga 
drivkraften bakom fukttransporten blir större vid kyla, eftersom mättnadstrycket för 
vattenånga i luft är betydligt lägre vid låga temperaturer än vid höga.  

Det är viktigt att känna sina kunder, de betalar inte för att få en miljövänligare jacka, de 
betalar för funktion. Genom att kunna uppskatta den fysiska aktivitet en jacka kommer att 
användas för kan materialvalet baseras på denna studie, genom att välja ett material som 
lever upp till de krav som ställs i fråga om fukttransport men inte högre än vad som anses 
vara nödvändigt, kan dels priset på plaggen hållas nere, då grövre tyger med lägre 
ånggenomsläpplighet ofta har ett lägre pris (Fonkalsrud, 2014) dessutom kan man 
minimera miljöpåverkan genom att optimera förhållandet mellan krav på slittålighet och 
fukttransport. Med andra ord förhålla sig till Chouinards i inledningen nämnda 
uppmaning  ”..orsaka  ingen  onödig  skada..”. 

De värden på maximalt ånggenomsläpplighetsmotstånd som beräknats i rapporten 
stämmer väl överens med de ånggenomsläpplighetsmotstånd som förekommer i olika 
tillverkares beskrivningar av deras material.  

Vid val av material kan värden på det maximala ånggenomsläpplighetsmotståndet 
användas som riktlinjer. Däremot bör de Ret-värde som leverantörer och tillverkare anger, 
endast ses som sanna vid de betingelserna som gäller vid testet. Dessa kommer inte alltid 
att överensstämma med de betingelser som kommer att råda under användningen av 
plagget i verkligheten. Vid mätningar av ånggenomsläpplighetsmotståndet sker 
mätningarna vid standardiserade temperaturer eller RH, de temperaturer som används är 
kring 18-22°C beroende på metod, vilket inte är ett temperaturspann som är relevant för 
kläder i alpina sammanhang. 

Antagandet kan göras att motståndet kommer att variera beroende på temperaturer, då 
diffusionshastigheten varierar med temperaturen. Dessutom sjunker reaktionshastigheten 
med sänkt temperatur. Detta innebär att både hydrofila och hydrofoba membran 
gissningsvis upplevs som tätare vid lägre temperaturer, det bör dock poängteras att detta 
är spekulationer och ska ses som ett förslag på vidare forskning. En annan spekulativ 
tanke ångående membrans uppförande vid en sänkt tempratur är att materialets 
värmeledningsförmåga och förmåga att lagra värme påverkar graden av kondens på tyget. 
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Vid lägre yttertemperatur, kommer tyget att kylas ner och om det når en temperatur under 
daggpunkten på insidan av plagget kommer kondesation att äga rum, vilket resulterar i 
vätska, som antingen kan frysa till is om temperaturen är tillräckligt låg eller påverka 
diffusionshastigheten genom att bilda en vattenhinna på insidan av membranet. Det finns 
indikationer på att denna typ av tunn vattenhinna (i vätskeform) ökar fukttransporten för 
hydrofila membran, eftersom det påskyndar vätningen som krävs för att uppnå låga Ret-
värden (dvs lågt ånggenomsläpplighet). För mikroporösa membran däremot antas 
motsvarande vattenhinna försvåra fukttransporten genom membranet eftersom, för att 
transporten ska kunna äga rum måste vattnet befinna sig i gasfas. 
 
Resultatet visar tydligt att det maximala ånggenomsläpplighetmotståndet som accepteras 
vid en given intensitet i aktiviteten sjunker med en avtagande temperatur. Detta beror på 
att fuktgradienten ökar med en avtagande temperatur, under premissen att temperaturen 
och fukthalten innanför membranet hålls konstant. 

16. SLUTSATSER 
Komfort går att definiera i form av en energibalans, där kroppstemperaturen hålls vid 
37°C och överflödig värme som genereras genom muskelarbete, metabolism eller 
strålning avges genom olika mekanismer där transpiration är den största faktorn. Det går 
att teoretiskt räkna ut hur stor energi som avges från kroppen i form av fukt och med 
vilken hastighet denna måste transporteras bort från kroppen för att bibehålla komforten. 
Det går även att beräkna den maximala ånggenomsläppligheten vid en specifik aktivitet 
och given yttertemperatur. Detta resulterade i att vid aktiviteter i låg temperatur kan 
tjockare, tätare material användas eftersom fuktgradienten blir större vid större 
temperaturskillnader. Kännedom om det maximala ånggenomsläpplighetsmotståndet för 
en given aktivitet kan utnyttjas vid design och utvecklig då detta definierar kraven på 
materialet. Genom att välja ett material med tjockare membran kan slitstyrkan maximeras 
utan att komforten kompromissas, detta innebär att man kan optimera plagget 
miljöpåverkan. Detta eftersom livslängden maximeras vid maximering av tjockleken av 
membranet. Vid aktiviteter som kräver mycket hög fukttransport kan med fördel 
hydrofila membran väljas då dessa är möjliga att återvinna. 
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17. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 Hur varierar ångenomsläpplighetsmotståndet i hydrofila och hydrofoba 

membran beroende på temperatur?  
 Hur ändras ånggenomsläppighetsmotståndet i hydrofila resp. hydrofoba 

membran beroende på vätning? 
 Utveckling av en experimentell metod för mätning av 

ånggenomsläppligheten över ett visst temperaturspann.  



 

 39 

18. REFERENSLISTA 
 

Bartels, V. T, (2005), “Physiological comfort of sportswear”, Textiles in Sport, Shishoo, 
R., Textile Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, s.177-203 

Bartels V T and Umbach K H (2002), “Water vapour transport through protective 
textiles at low temperatures”, Textile Research Journal, 72, s. 899-905 

Brojeswari Das, A. Das, V.K Kothari, R. Fanguiero and M. de Araujo, (2007), “Moisture 
transmission through textiles”, Part I, Processes involved in moisture transmission and 
the factors at play. Department of textile Technology, Indian Institute of technology, 
Delhi India. S.102 

Chan, Y. Austin Oates, W. Alan, (2010), “Thermodynamics”, Wiley, Hoboken, USA s.6 

Chouinard, Y., (2006) “let my people go surfing”, Penguin Books, Kalifornien, 

Fonkalsrud, G., (2014) Säljare på Gore-tex, mailkontakt  

Fung, W., (2002), “Coated and laminated textiles”, Abington: Woodhead publishing 
Limited, Cambridge s.270.  

Fung W, (2005), “Coated and Laminated textiles in sportswear”, Shishoo R, Textiles in 
sport, Cambridge, Woodhead, s.134-175 

Gore & Associates GmbH, (2013), “Livscykelanalys   för   en   vind-vattentät GORE-jacka 
med  andningsförmåga”, GORE, UK 

Hamami M., (2012), ”Fuktsäkerhetsgranskning av nybyggnation”, Avdelningen 
förbyggnadsfysik, Lunds Tekniska högskola, Lund 

Holmes D A (2000), “Waterproof breathable fabrics in sports”, Horrocks A., R., and 
Anand S., C., Handbook of Technical Textiles, Woodhead publishing Limited, 
Cambridge , 282-315 

Horrocks, A. R. & Anand, S., (2000), “Handbook of technical textiles”. Woodhead 
publishing Limited, Cambridge, s.283 

Horrocks, A. R & Anand, S., (2002), “Handbook of technical textiles”. Woodhead 
publishing Limited, Cambridge, s.270 

Hänel, Holmér (1986) ”Kläder, klimat och textilier”, Styr. För teknisk utveckling, 
Stockholm 

Internationella standardiseringsorganisationen (1993) EN-ISO 11092:1993, “Textiles 
Physiological effects, measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-
state conditions (sweating guarded-hotplate test)”, Genève, Schweiz 

 



 

 40 

Internationella standardiseringsorganisationen (2004) EN-ISO 15496:2004, “Textiles 
measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control”, 
Genève, Schweiz 

Lomax, R Baxend, (2010) “Coating and laminating fabrics for cold weather”, a 
Chemtura Company, UK s.63 

Lomax G R, (1985a), “The Design of waterproof, water vapour-permeable fabrics”, 
Journal of Coated Fabrics, 15, Lancaster,  s.40-66  

Lomax, R. Baxend, (2010) “Coating and laminating fabrics for cold weather”, a 
Chemtura Company, UK s.61 

Lomax G R, (2010) “Coating and laminating for cold weather apparel”, Woodhead 
publishing Limited, Cambridge, 

Meinander, H., “föreläsning under Ht-2009 THS, Kurs: Clothing Physiology”, Tampere 
University of Technology Fiber Material Science SmartWearLab, Finland 

MOCON Brochyr, “System for measuring high transmission of water vapour”, Modern 
controls INC, MOCON u.å 

Mosteller RD. (1987) “Simplified calculation of body-surface area”. The New England 
Journal of Medicine, Massachusetts Medical Society, USA, 1987;317:1098. 

Nevander L E & Elmarsson B, (1994). ”Fukthandbok – Praktik och teori”. Svensk 
Byggtjänst, Stockholm  

Olesen et Al, (1982) “Thermal Comfort”, Technical review, Bruel & Kjaer, Danmark, 
s.10 

Olesen et Al, 1982b) “Thermal Comfort”, Technical review, Bruel & Kjaer, Danmark s.6 

Olesen et Al. 1982, “Thermal Comfort”, Technical review, Bruel & Kjaer, Danmark s.12 

Smith C, J. och Havenith, G. (2011), “Body mapping of sweating patterns in male 
athletes in mild exercise-induced hyperthermia”. European Journal of applied 
Physiology, 111:1391–1404 

SP, http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fukt.asp   Hämtad (2014 maj) 

Standards Council of Canada, (1977), “Methods of test for resistance of material to water 
vapour diffusion (control-dish method”, (CAN2-4.2-M77), Ottawa, Canada 

Sympatex http://www.sympatex.com/en/membrane/213/performance hämtad (2014 maj) 
 
Tanner J. C., (1979), “breathability, comfort and Gore-Tex laminates”, Journal of Coated 
Fabrics, 8, Lancaster, s. 312-322 

Tejin, http://www.teijin.com/solutions/ecocircle/ (16/5-2014) 

http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fukt.asp
http://www.sympatex.com/en/membrane/213/performance
http://www.teijin.com/solutions/ecocircle/


 

 41 

Träubel H (1999), “New Materials Permeable to Water Vapor”, Springer-Verlag, Berlin, 
Tyskland 

Toray http://www.trailspace.com/articles/2007/12/19/toray-patagonia-launch-nylon-6 
recycling-program.html (16/5-2014)  

Valter Dejke, (2014), SWEREA, mailkontakt 

World Pat 2006075144, (2006), Chemicals Ltd, Baxend 

  

http://www.trailspace.com/articles/2007/12/19/toray-patagonia-launch-nylon-6%20recycling-program.html
http://www.trailspace.com/articles/2007/12/19/toray-patagonia-launch-nylon-6%20recycling-program.html


 

 42 

19. BILAGA 1, MÄTTNADSÅNGHALT DIAMGRAM 
 

 

 Figur 10  Mättnadsånghalt, g/m3 beroende på temperatur. (SP, 2014) 
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T= -20◦C kg svett per timme max Effekt (W) g/m2s Sd [m] mm stillastående luft (WVR) Ret [m2 Pa/W]

max 1,875 1177,00 0,29 0,000236 0,24 0,54

1,731 1086,46 0,27 0,000256 0,26 0,59

1,587 995,92 0,24 0,000279 0,28 0,64

1,442 905,39 0,22 0,000307 0,31 0,71

1,298 814,85 0,20 0,000341 0,34 0,78

1,154 724,31 0,18 0,000383 0,38 0,88

1,010 633,77 0,16 0,000438 0,44 1,01

0,865 543,23 0,13 0,000511 0,51 1,18

0,721 452,70 0,11 0,000613 0,61 1,41

vila 0,577 362,16 0,09 0,000767 0,77 1,76

0,433 271,62 0,07 0,001022 1,02 2,35

0,288 181,08 0,04 0,001533 1,53 3,53

0,144 90,54 0,02 0,003066 3,07 7,05

T= -10◦C kg svett per timme max Effekt (W) g/m2s Sd [m] mm stillastående luft (WVR) Ret [m2 Pa/W]

max 1,875 1177,00 0,29 0,000225 0,22 0,52

1,731 1086,46 0,27 0,000243 0,24 0,56

1,587 995,92 0,24 0,000265 0,27 0,61

1,442 905,39 0,22 0,000292 0,29 0,67

1,298 814,85 0,20 0,000324 0,32 0,75

1,154 724,31 0,18 0,000365 0,37 0,84

1,010 633,77 0,16 0,000417 0,42 0,96

0,865 543,23 0,13 0,000487 0,49 1,12

0,721 452,70 0,11 0,000584 0,58 1,34

vila 0,577 362,16 0,09 0,000730 0,73 1,68

0,433 271,62 0,07 0,000973 0,97 2,24

0,288 181,08 0,04 0,001460 1,46 3,36

0,144 90,54 0,02 0,002920 2,92 6,72

T= 0◦C kg svett per timme max Effekt (W) g/m2s Sd [m] mm stillastående luft (WVR) Ret [m2 Pa/W]

max 1,875 1177,00 0,29 0,000203 0,20 0,47

1,731 1086,46 0,27 0,000220 0,22 0,51

1,587 995,92 0,24 0,000240 0,24 0,55

1,442 905,39 0,22 0,000264 0,26 0,61

1,298 814,85 0,20 0,000293 0,29 0,67

1,154 724,31 0,18 0,000330 0,33 0,76

1,010 633,77 0,16 0,000377 0,38 0,87

0,865 543,23 0,13 0,000440 0,44 1,01

0,721 452,70 0,11 0,000528 0,53 1,21

vila 0,577 362,16 0,09 0,000660 0,66 1,52

0,433 271,62 0,07 0,000880 0,88 2,02

0,288 181,08 0,04 0,001320 1,32 3,04

0,144 90,54 0,02 0,002639 2,64 6,07

T= 10◦C kg svett per timme max Effekt (W) g/m2s Sd [m] mm stillastående luft (WVR) Ret [m2 Pa/W]

max 1,875 1177,00 0,29 0,000168 0,17 0,39

1,731 1086,46 0,27 0,000183 0,18 0,42

1,587 995,92 0,24 0,000199 0,20 0,46

1,442 905,39 0,22 0,000219 0,22 0,50

1,298 814,85 0,20 0,000243 0,24 0,56

1,154 724,31 0,18 0,000274 0,27 0,63

1,010 633,77 0,16 0,000313 0,31 0,72

0,865 543,23 0,13 0,000365 0,37 0,84

0,721 452,70 0,11 0,000438 0,44 1,01

vila 0,577 362,16 0,09 0,000548 0,55 1,26

0,433 271,62 0,07 0,000730 0,73 1,68

0,288 181,08 0,04 0,001095 1,10 2,52

0,144 90,54 0,02 0,002190 2,19 5,04

T = 20◦C kg svett per timme max Effekt (W) g/m2s Sd [m] mm stillastående luft (WVR) Ret [m2 Pa/W]

max 1,875 1177,00 0,29 0,000095 0,10 0,22

1,731 1086,46 0,27 0,000103 0,10 0,24

1,587 995,92 0,24 0,000112 0,11 0,26

1,442 905,39 0,22 0,000124 0,12 0,28

1,298 814,85 0,20 0,000137 0,14 0,32

1,154 724,31 0,18 0,000154 0,15 0,36

1,010 633,77 0,16 0,000177 0,18 0,41

0,865 543,23 0,13 0,000206 0,21 0,47

0,721 452,70 0,11 0,000247 0,25 0,57

vila 0,577 362,16 0,09 0,000309 0,31 0,71

0,433 271,62 0,07 0,000412 0,41 0,95

0,288 181,08 0,04 0,000618 0,62 1,42

0,144 90,54 0,02 0,001235 1,24 2,84

20. BILAGA 2, TABELLER FRÅN BERÄKNINGAR 


