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SAMMANFATTNING 
Textilindustrin måste ständigt söka nya alternativ inom beläggningar och 
laminering för att minska den skadliga miljöpåverkan. En fråga som 
uppkommit är om beläggningar används i större utsträckning än vad som 
egentligen behövs. Denna kandidatuppsats har skrivits i samarbete med 
Artex AB och kretsar kring ett befintligt solskydd och solens ljusspektrum 
som består av strålar mellan 320–2500 nm. Material som bestrålas kan 
antingen absorbera, reflektera eller transmittera dessa strålar. Strålarnas 
alternativa vägar adderat med varandra blir alltid hundra procent, vilket 
innebär att genom att öka den reflekterande förmågan minskas de andra 
två tillstånden. I denna studie granskas den totala reflekterande förmågan 
av ljusspektrumet hos textila material som i sin tur beror på många olika 
faktorer. Det undersöks även om det är ett steg i fel riktning att använda sig 
av beläggningar för att nå ett bättre högreflekterande material. Detta även 
för att minska miljöbelastningen. Eftersom beläggningar generellt förstyvar 
material är detta kontraproduktivt när man vill bibehålla följsamheten hos 
en tygvara, vilket är avgörande för denna typ av produkt. Skrynkelheten går 
nämligen hand i hand med tygvarans då stumma yta. Detta projekt 
fokuserar på solskydd som ska användas inifrån en bil. Syftet med studien 
var alltså att undersöka om en obelagd vit och tät tygvara kan uppnå 
tillräcklig funktion för ett solskydd innanför en bil. I experimenten användes 
fyra olika tygvaror med olika strukturer i bindningarna för att göra en så 
omfattande studie som möjligt. Dessa fyra var: en satin, en varptrikå och 
två stycken tvåskaft, varav den ena glesare och mer matt än den andra. 
Respektive tygvara beströks med ett färgpigment för att analysera om 
kombinationen mellan reflektion och elastisk potential var möjlig. Tester 
som genomförts i denna undersökning var: bestämning av färghärdighet, 
total reflektion, ljustransmittansmätning och ett egenkomponerat 
skrynkeltest. Vidare granskades dess skillnader för att undersöka om ett vitt 
material kunde ge en bättre totalreflektion, men även för att bevisa att en 
tygvaras konstruktion kan erhålla följsamheten även om en beläggning är 
nödvändig. Mätvärdena granskades för att sedan jämföra, först med 
varandra och sedan mot ett referensprov som kommer från en befintlig 
produkt som författarna fick att tillgå från Artex AB. En trikåvaras elastiska 
förmåga visade sig kunna bibehållas trots ett belagt ytskikt, och visade 
även på bra totalreflektion. Denna varptrikå uppvisade, tillsammans med 
satinen, på bra totalreflektion då de var obelagda och hade god följsamhet. 
I test om totalreflektion visades det att en vit tät tygvara reflekterade större 
procent än en belagd tygvara i det synliga ljusets spektrum. För att kunna 
dra slutsatser om ett vitt obelagt tyg med dessa konstruktioner (satin och 
varptrikå) hade varit bättre för ett solskydd hade vidare undrsökningar 
behövts göras. Detta för att se hur mycket av den totala reaktionen som är 
diffus respektive spekulär.  
Nyckelord: Reflektion, följsamhet, konstruktion, skrynkelhet, polyester, 
solskydd, värmestrålning, synliga ljusspektrumet, väv, trikå.  
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ABSTRACT 
The textile industry must always find ways to reinvent itself and look for 
alternative options, as the coating and lamination industries are vital for a 
better environment. A question that needs answering is if coating on textiles 
are used more than needed. This bachelor thesis is written in cooperation 
with Artex AB and revolves around the suns light spectrum that consists of 
rays of 320 to 2500 nm. Materials that irradiate can either absorb, reflect or 
transmit these wavelengths. The rays alternative routes added with each 
other is always one hundred percent, which means that through increasing 
the reflecting capacity the other two will decrease. The most interesting part 
of this study, was to examine the ability of the light spectrum for material, 
and take in to consideration it’s construction, structure and color. Textile 
materials are often coated to add qualities and, in this case, to increase 
reflecting quality. This study is trying to prove, that it's a step in the wrong 
direction when it comes to the functionality of a sunshade product and for a 
reduced impact on the environment. As coating generally stiffens materials 
it’s contuerproductive with regards to keeping the resilience for the fabric, 
which is decisive for this type of product. The wrinkles go hand in hand with 
the fabrics coated surface. Since this project focuses on an existing 
sunshade product that will be used inside of a car, the heat radiation and 
the undulations within a certain wavelength that requires reflection will be 
focused on. The purpose with the study was to examine if an uncoated 
white fabric can achieve the same function in a sunshade as the current 
fabric in the product. In the experiments, four fabrics with different 
structures were used to complete such a comprehensive study as possible. 
These four fabrics were: one satin, one warp knitted and two plain weave, 
where one of them was more faint and sparse than the other. Each fabric 
was coated with a color pigment to analyze the possibilities of a high 
reflective material that still has elastic potential. The tests that were made 
was: determination of color fastness, total reflection, light transmit and a 
wrinkle test. Further on these differences were reviewed, and then 
concluded that the coating, in hope of increasing the reflection, is 
negligible. But also, to prove that a fabrics construction can keep its 
resilience even with a coated surface. These values have been reviewed 
and then compared with each other and against a reference fabric that the 
writers took part of from Artex AB. 	
A warp knitted fabric was able to maintain its elastic ability regardless of a 
coated surface, and also shows good total reflection. This warp knitted 
fabric showed, together with the satin, good total reflection when they were 
uncoated and had good resilience. In this test for total reflection, it was 
proven that a white dense fabric reflects better than a coated fabric in the 
visible spectra of light. To be able to conclude if a white uncoated fabric 
with these constructions (satin and warp knitting) would be more useful for 
a sunshade, further studies had to be made, to see how much of the total 
reaction that is diffuse and specular. 	
Key words: Reflection, resilience, construction, wrinkle, polyester, 
sunshade, heat radiation, visible light spectrum, weave, knitted fabric. 
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION   
När textiler bereds används stora mängder kemikalier, vatten och energi. 
Giftiga vätskor förorenar vattnet i textilindustrins tillverkningsprocesser inom 
färgning och efterbehandlingar. Detta tar sig ut i havet och är i sin tur 
skadligt för både djur, natur och människan.  
 
Denna kandidatuppsats har skrivits i samarbete med Artex AB, där 
solblockerande textilier placerat bakom vindrutan på en bil stått i fokus. 
Material som bestrålas kan antingen absorbera, reflektera eller transmittera 
strålningen. I detta fall har det visat sig att det mest utsatta området för 
textilen under rutan är våglängderna inom intervallen 380–780 nm, vilket är 
det exakta området för synligt ljus som transmitteras genom rutan. 
Resterande våglängder reflekteras eller absorberas av vindrutan på bilen. 
Ett solskydd bör ha en god reflekterande förmåga för att stöta bort solens 
strålar och därav inte överföra värme till bilen. Denna egenskap beror på 
den textila varans konstruktion, struktur och färg. För att uppnå vissa 
funktioner beläggs ofta textila ytor för att addera egenskaper, men i denna 
studie vill vi bevisa att detta är felaktigt, då adderande egenskaper för detta 
ändamål inte är nödvändigt. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna om att utesluta 
beläggningar, men även bevisa att en belagd tygvara kan förbli följsam 
även om en beläggning skulle varit nödvändig. Följande tester i 
undersökningen utfördes: bestämning av färghärdighet, ljustransmittans 
mätning, ett skrynkeltest och reflektion, då värmestrålning står i centrum. I 
testerna användes fyra vita textila varor med olika utformningar för att 
undersöka skillnader i dess olika konstruktioner. Dessa beströks även med 
en silverfärgad beläggning för att kunna jämföras mot ett referensprov som 
författarna fick tillgång till från Artex AB, men även för att kunna bevisa att 
trots beläggning kan elastisk potential hos textila varor bibehållas. 
 
I ett test om totalreflektion visades det att en vit tät textilvara reflekterar 
större procent än en belagd textilvara i det synliga ljusets spektrum. 
Testerna visade på tydliga skillnader i tygvarornas konstruktioner, där en av 
tygvarorna hade utmärkande resultat. Det visade sig även att följsamheten 
hos en trikåvara erhöll sin elastiska förmåga trots belagt ytskikt. För att 
kunna dra slutsatser om ett vitt obelagt tyg med dessa konstruktioner (satin 
och varptrikå) hade varit bättre för ett solskydd hade vidare undrsökningar 
behövts göras. 
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FÖRORD 
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området som rör högreflekterande material.  
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Ida Aronsson på Artex AB som 
varit till stort stöd för utvecklingen av arbetet, men också till vår handledare 
Anders Persson som bidragit med god vägledning under hela projektets 
gång. Vi vill även rikta ett stort tack till Caroline Hultberg och Elin Lätti 
Sander på Ludvig Svensson AB som förutom hjälp med externa tester, 
även bidragit med hjälpsam vägledning under hela perioden. Samuel 
Johansson på CB Gedda AB och Karin Ekholm på Almedahls för 
anskaffning av material och rådgivning. Maria Nilsson Tengelin på RISE 
Research Institutes of Sweden för hjälp med externa tester och bidrag med 
sin expertis inom området, och slutligen vill vi också tacka Sari Hakopuro 
för hjälp med laminering av tygvaror.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I detta examensarbete ställs ämnet som rör reflekterande material i fokus 
och området för textila solskydd förekommer i mycket stor utsträckning, 
exempelvis: gardiner, parasoll, solsegel, persienner och markiser. Denna 
studie kretsar kring ett existerande solskydd som inifrån en bil är avsedd att 
blockera solinstrålning genom vindrutan, och i sin tur minska 
värmeutvecklingen när den står parkerad. Detta solskydd är uppbyggt av 
sju lodräta kanaler längs kortsidan som gör att produkten är enkel att 
montera i framrutan på bilen, se förklarande figur 1 nedan. Tack vare dessa 
kanaler kan solskyddet också lättare bevaras i bilen när den står parkerad. 
 
Produkten har idag en kärna av plastskivor som ska ha funktionen av en 
barriär och hålla varan stående när den är på plats under framrutan. I 
produktens mellanskikt löper ett polyeter-polyuretanskum som på både 
fram- och baksida laminerats med de två tygerna på var sida, se tvärsnittet 
av produkten i figur 2 nedan. Yttertyget vars uppgift är att reflektera bort 
solens strålar kommer i denna rapport att kallas för silvertyget. Den är idag 
en polyamid i tvåskaft och belagd med silikon innehållande ett 
aluminiumpigment och laminerat med polyeter-polyuretanskummet. Den 
andra sidan som skummet är laminerat med är en svart polyestertrikå och 
riktas inåt mot kupén, se figur 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 visar produktens helhet med silvertyget som visas uppåt. 
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1.2 Problemformulering 
Då beläggningar generellt sett förstyvar textila material blir detta ett 
problem då de förväntas ha gott motstånd mot ljus samtidigt som 
följsamhet är ett krav. Det är även allmänt känt att beläggningar består av 
kemikalier som är en miljöbelastning då de är svårt nedbrytbara och 
ständigt ökar i naturen.1 
Så hur ska man lyckas med en elastisk utformning som går hand i hand 
med en solblockerande effekt? 
 
Silvertyget som används i solskyddet idag är egentligen tillverkat för en 
annan applikation, nämligen airbags. Solskyddet har därför blivit en 
sekundär tillämpning och har egenskaper som inte tagits fram för att passa 
just denna strålnings blockerande produkt. På grund av silvertygets 
belagda yta och dess laminering av polyeter- polyuretanskummet på 
silvertygets baksida, påverkar detta tygvarans följsamhet och gör att den 
blir mycket plastskivorna då plastskivorna böjs till ett svagt konkavt läge. 
Denna stumhet kan även orsakas av polyamidfibern som enligt Kadolph 
(2014) är stummare än exempelvis polyester. 
 
Om textilen i övre lagret hos solskyddet istället hade varit av vit färg och 
utan beläggning hade detta kanske bidragit till ökad funktion om man ser till 
reflektion. Detta hade även varit ett ultimat val ur miljösynpunkt men också 
för att hålla tygvaran flexibel. Solskyddets funktion skulle dock kunna vara 
av motsatt effekt då tygets håligheter inte längre skulle vara täppta om en 
beläggning valts bort och ljuset har då möjlighet att transmittera genom 
håligheten. Således är textilens utformning med alla dess komponenter 
ytterst intressant att studera närmare.  
 
 
                                                
1 Cecilia Hedefors, kemist på Naturskyddsföreningen. E-postmeddelande den 25e 
april 2018 
2 Caroline Hultberg, laborationschef på Ludvig Svensson AB. Möte den 17e april 

Figur 2 visar tvärsnittet på produkten som granskats i projektet. Till vänster visas 
yttertyget som möter solens strålar, nämligen det skumlaminerade silvertyget 
som i denna rapport har granskats. Till höger visas baksidan av produkten, den 
sida som möter bilens insida och den skumlaminerade svarta polyestertrikån.   
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Då detta kandidatarbete har skrivits i samarbete med Artex AB var projektet 
begränsat av tygvarans grovlek och glans, då dessa var av stor betydelse 
för att nå ett så kallat premium-utseende. Detta begrepp innebär att 
tygvaran ska upplevas som exklusiv. Därför måste den textila varans 
konstruktion vara av fin art och ha en måttlig nivå av glans. Dock menar 
Textile Centre of Excellence (2018) på att just dessa två parametrar har en 
mycket stark påverkan för tygvarans reflekterande förmåga. Detta eftersom 
en högglansig yta ger hög reflektion och en grövre tygvara ger en starkare 
barriär, dessa två tillsammans får ett större motstånd för solstrålning. 

1.3 Syfte 
Projektets mening är att observera skillnader i beteende och funktion hos 
obelagda- och belagda tygvaror beroende på deras konstruktion, bindning 
och färg. Detta görs för att sedan kunna peka på hur deras förmåga att 
reflektera delar av ljusspektrumet skiljer sig från varandra.  
Detta leder till syftet med projektet, som är att söka alternativa 
konstruktioner, belagda eller obelagda, för att minska skrynkelheten och 
samtidigt nå höga reflekterande egenskaper för ett solskydd innanför en 
vindruta eller ett glas. Syftet är även att påvisa att beläggningar som är en 
miljöbelastning inte behövs för att uppfylla reflekterande egenskaper. Målet 
med projektet är att ej förkasta nedanstående hypoteser och visa på att 
beläggningar inte är nödvändiga för en textilvara som ska utsättas för 
solstrålning.  

1.4 Hypoteser 
- Ett vitt tätvävt- eller stickat tyg har bättre reflekterande egenskaper än 

ett belagt material, som exempelvis silvertyget. 
 

- Ett vitt tätvävt- eller stickat tyg utan beläggning som ytskikt i ett 
solskydd ger inte upphov till skrynkelhet på samma sätt som 
silvertyget, när det omväxlande monteras/demonteras innanför bilens 
vindruta. 
 

- En belagd tygvara med annan bindning eller konstruktion ger bättre 
följsamhet än silvertyget. 

 

1.5 Avgränsningar 
Syftet med denna undersökning var att försöka hitta ett mer miljöanpassat 
solskydd, detta genom att utesluta nuvarande beläggning, som utöver att 
vara miljöfarliga även orsakar styvhet. Solskyddet innehåller många delar, 
därför fick arbetet begränsas till det belagda silvertyget som har den 
avgörande funktionen.  
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De fyra mest relevanta testmetoderna valdes ut då projektets tidsram håller 
sig till tio veckor. För att undersöka hypoteserna var det viktigt att 
tygvarorna skulle skilja sig från varandra i konstruktion men ha samma 
grundfiber och färg. Dessa tre parametrar fick styra anskaffningen av 
material för att kunna dra slutsatser av de olika resultaten. Urvalet av 
tygvaror begränsades ytterligare då projektet var inom ramen av “fina 
konstruktioner” och måttlig glans för att uppnå ett premium-utseende. 
Dessvärre varierar definitionen på vad premium innebär och därför hade 
inte denna parameter någon tyngd i arbetet. Dock fanns denna parameter i 
åtanke när tygvarorna anskaffades. 
 
Alla material skulle också bestrykas med en beläggning för att jämföras 
med samma obelagda material. Där gjordes avgränsningar då ett 
färgpigment med liknande silverfärg fanns tillgängligt på skolan. Testen 
utfördes på fyra olika konstruktioner som hade anskaffats. Hade det funnits 
tillgång till mer material så hade fler tester kunnat utföras och garanterat 
säkra resultat. Om mer tid hade funnits så hade det tillhörande polyeter-
polyuretanskummet i produkten använts i reflektionstestet, då det är högst 
relevant eftersom det är integrerat med silvertyget.  
Alla dessa ovanstående krav har gjort att anskaffning av tyger har 
begränsats. Det uteslöts även på grund av tidsbrist att inte undersöka flera 
vinklar under ljustransmittansmätningen, istället valdes en vinkel som fick 
motsvara solen vid en specifik tidpunkt. 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG  
För att samla teori gällande det berörda ämnet har vetenskapliga artiklar 
sökts via sökmotorerna Scopus och Primo och denna fakta ligger till grund 
för uttalanden i denna rapport. Avgränsningar gjordes i Scopus, där ‘Trade 
publications’ exkluderades och träffarna sorterades sedan efter relevans. 
Annan relevant information har även sökts i litteratur från tidigare kurser, 
via Google och litteratur från högskolans bibliotek. För att kunna lösa 
rapportens problemformulering krävdes först och främst förståelse och 
kunskap om det komplexa ljusspektrumet och de textila aspekter som berör 
området. 

2.1 Solljusets spektrum  
När solen stiger på himlen ökar också temperaturen på jorden. Det är 
egentligen inte strålarna i sig som värmer atmosfären utan de olika ytor 
som träffas och då värms upp som i sin tur sprider strålning i form av vågor. 
Detta kan förekomma exempelvis i en bil när strålar från solen träffar bilens 
glasruta med längre våglängder som även kallas infraröd strålning. En del 
av dessa strålar kan reflekteras bort eller absorberas av vindrutan medan 
vissa går rakt igenom glaset, för att sedan träffa ett annat föremål och då 
omvandlas till värme.  
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För att detta ska undvikas behövs något i bilens kupé som förhindrar 
strålarna att komma in i bilen. För att få en övergripande förståelse av 
fenomenet beskrivs detta i nedanstående stycken. 
 
I figur 3 nedan visas ljusspektrumet som når jordens yta och sträcker sig 
från ungefär 320 nm i ultraviolett ljus till 2500 nm i infrarött ljus. Utanför 
detta spektrum är solinstrålningen försumbar. (Beck, Dolmans, Dutoo, Hall 
& Seppänen 2011) Det är i detta intervallet som strålar når ner till jorden 
och påverkar allt de som befinner sig på havsnivån. Förundersökningen 
handlar om detta område när solens strålar ska undersökas då de kan 
påverka textilen i ett solskydd.  

 
 
 
 

Rehnby (2010) skriver “Ljus är en elektromagnetisk vågrörelse och 
beroende på den aktuella ljuskällan så består ljuset av strålning med olika 
våglängder”. Rehnby (2010) skriver även att strålningen som faller mot 
föremål beroende på dess våglängd gör att olika färger uppfattas. Det 
synliga ljuset betraktas som dagsljus och existerar mellan 380–780 nm, se 
det blåmarkerade området i figur 3 ovan.  
Det med ännu längre våglängder är den infraröda strålningen, de utgör 
nästan mer än hälften av solens strålar med dess våglängder mellan 780–
2500 nm. En annan del av spektrumet är det ultravioletta ljuset som består 
av ca fem procent av solens strålning med sina kortare våglängder på 100–
380 nm. (Tawiah, Narh, Li, Zhang & Fu 2015) 
 
Enlig en studie av Xingfang et al. (2015) kan den ultravioletta strålningen 
vara skadlig för syntetiska fibrer och ge blekning. Strålningen kan också 
orsaka att den mekaniska funktionen i textilen minskas.  

Figur 3 visar ett diagram över ljusintensiteten (ljusets styrka där den 
är som kraftigast vid havsytan) för solljusets olika våglängder. (Ludvig 
Svensson u.å.b) 
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Den ultravioletta strålningen är inte av största vikt i denna undersökning då 
solskyddet alltid kommer vara placerat bakom ett vindruteglas. Det glaset 
blir då ett skydd för de flesta ultravioletta strålarna.2   
 
När strålar från solen träffar ett föremåls yta kan de antingen reflekteras, 
absorberas eller transmitteras av ytan de träffar. Det är ytans färg och 
struktur som bestämmer vad som händer med strålarna. Ett vitt föremål 
som belyses reflekterar nästan allt infallande ljus. Strålning som istället 
absorberas fångas av materialet och omvandlas sedan till värme som 
sprids ut i omgivningen. (Rehnby 2010) Strålar som inte omvandlas till 
värmestrålning reflekteras bort eller transmitteras (Ludvig Svensson u.å.c). 
Om en yta är helt eller delvis transparent så kan strålarna transmitteras. 
(Incorpera et al. 2006 se Rosenström 2012) De transmitterande strålarna 
söker sig då till nästa yta och omvandlas därefter till värme eller reflekteras 
vidare. (Ludvig Svensson u.å.c) Strålarnas tre olika alternativa vägar 
adderat med varandra blir alltid hundra procent, vilket innebär att genom att 
öka den reflekterande förmågan minskas samtidigt de andra två tillstånden. 
(Ludvig Svensson u.å.c) Detta står alltså till grund för att ge ett solskydd 
bättre reflekterande egenskaper. 
 
I tidigare förklaring av ljuset i detta kapitel kan det tolkas som att ljuset 
består av enskilda strålar, men ljuset är en ström av partiklar (kallat fotoner) 
som bör betraktas som ett flöde. (Beck et al. 2011) Detta är viktigt inför 
kommande tester då metoder väljs ut för att testa total reflektion.  

2.2 Den infraröda strålningen 
Tyget kommer inte träffas av så mycket infraröd strålning eftersom mycket 
av den strålningen reflekteras av bilens vindrutan. Energi som synligt ljus 
kommer dock tränga sig in i bilen, värma upp säten och andra material i 
kupén och avge värmestrålning (IR) som inte kan gå ut genom rutan igen. 
(Incorpera et al. 2006 se Rosenström 2012) 

2.3 Totalreflektion 
Den totala reflektionen består av spekulär- och diffus strålning. Det kan 
förklaras genom att en yta som endast består av spekulär strålning är en 
100 % perfekt spegel och en yta med 100 % diffus reflekterad strålning är 
en perfekt matt yta.3 När ett infallande ljus får en spekulär reflektion innebär 
det att reflektionsvinkeln (r) blir den samma som infallsvinkeln (i).  
 
 

                                                
2 Caroline Hultberg, laborationschef på Ludvig Svensson AB. Möte den 17e april 
2018  
3 Per Olof Hedekvist, Senior Scientist på RISE Research Institutes of Sweden. E-
postmeddelande den 25e juli 2018 
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Det går att föreställa sig att en spegel som ligger plant på marken har en 
vinkelrätt linje mot spegeln där den infallande strålen studsar mot denna 
polerade yta. Lagen om reflektion säger då att (i) = (r). (Alphonce, 
Bergström, Gunnvald & Johansson 2012) 
 
En diffus reflektion uppstår istället om en stråle möter en ojämn yta. Textiler 
är aldrig en polerad yta och på grund av ojämnheter i textilen blir 
infallsvinkeln olika och därför reflekteras strålarna åt olika håll. I figur 4 
nedan illustreras hur infallande ljus möter vindrutan och i sin tur solskyddet 
där även en viss spekulär reflektion sker och går tillbaka ut genom rutan. 
Den diffusa reflektionen träffar vindrutans insida med breda vinklar och 
kommer sålunda inte gå ut genom glaset utan kvarhållas i bilens kupé där 
de verkar som värme.4 

 
 
 
När det infallande ljuset färdas mellan två medier uppstår en så kallad 
brytningsvinkel. Detta fenomen beräknas enligt Snells lag 
n1sin(v1)=n2sin(v2).  
 
Textilers reflektionsförmåga är olika, det säger sig självt att en textil med 
mindre hålighet skyddar bättre mot solen än ett material med grövre 
hålighet. Dock kan glansiga ytor ha en högre sekulär reflektion medans den 
totala diffusa reflektionen kan vara hög på en ojämn yta. En diffus yta som 
en textil är, så är den inkommande vinkeln från solljuset inte densamma 
som utgångsvinkeln. Den vinkeln kan istället sprida ut sig i en annan 
riktning än den infallande vinkeln. Detta har en påverkande effekt på ett 
solskydd eftersom den kan nå insidan av vindrutan med breda vinklar som 
då kan ge värmespridning.  
                                                
4 Per Olof Hedekvist, Senior Scientist på RISE Research Institutes of Sweden. E-

postmeddelande den 25e juli 2018. 

Figur 4 visar skillnaden mellan spekulär- och diffus reflektion. 
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Det finns olika metoder att mäta reflektion, ett sätt är att mäta totalreflektion 
vilket går att göras med en integrerande sfär. Detta instrument mäter 
totalreflektion, vilket betyder att det inte visas om strålarna går i diffus- eller 
spekulär riktning. Det kan vara en nackdel om det är viktigt för vidare 
analys att veta hur mycket som sprid i olika vinklar. Används istället 
vinkelupplöst spektroskopi så undersöks en riktning i taget. Både ljuskällan 
och detektorn flyttas i förhållande till provet. Dessa mätningar ger mer 
information och separerar det diffusa ljuset som reflekteras från det 
spekulära. 5 

2.4 Bilens vindruta 
En del av solens strålar som träffar bilens vindruta reflekteras av själva 
glaset. Bilens fönsterglas är utrustad med stärkande egenskaper för att de 
ska tåla de hårda förhållandena på vägarna. Vindruteglas tillverkas med en 
film mellan två glaslager för att förhindra värmestrålning. De behöver vara 
tillämpade för att reflektera både långa och korta våglängder, men samtidigt 
släppa igenom det synliga ljuset. Bilens glasruta kan inte reflektera bort all 
strålning av värmeenergi eftersom en viss del av strålningen ligger i det 
synliga ljuset. Två glas lamineras alltså samman med en polymerfilm 
mellan sig och förstärker skyddet. Med hjälp av metaller kan denna film bli 
värmereflekterande. (Incorpera et al. 2006 se Rosenström 2012)  

2.5 Material 
Polyester och polyamid är, produktmässigt, de två största fibrerna 
grupperna och används på grund av deras styrka och allmänt starka 
motstånd mot fukt, oljor, mikroorganismer och många kemikalier. Polyester 
är mer resistent mot ljus och ultraviolett nedbrytning än polyamid, dock 
beskriver Kadolph (2014) att nedbrytning av syntetfibrer kan resultera i 
gulning hos materialet. Polyamidfibern är mer motståndskraftig och 
används ofta inom textilindustrin just för sin starka nötningsbeständighet. 
Polyester är en mer kostnadseffektiv fiber i förhållande till polyamid och har 
bättre elasticitet. (Fung 2002) 

2.6 Konstruktion 
Ultraviolett resistens hos textilier refererar till fiberns eller tygets förmåga att 
motstå ultraviolett strålning. Eftersom denna strålning kan orsaka 
nedbrytning av fibern, då energinivån höjs hos polymermolekylerna och 
bryter polymerkedjorna, medför detta betydande skador på fibern beroende 
på intensiteten av strålning och exponeringstiden. Nivån av ultraviolett 
resistens hos en textil är därför beroende av de ingående egenskaperna 
hos fibern.  

                                                
5 Per Olof Hedekvist, Senior Scientist på RISE Research Institutes of Sweden. E-

postmeddelande den 25e juli 2018. 
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Eventuella tillsatser till polymeren och ytbehandling, men även konstruktion 
av tyget där grundvikt och densitet har visat på skillnader enligt Textile 
Centre of Excellence (2018) Väv- eller stickstruktur påverkar kraftigt varans 
förmåga att reflektera då strålningens penetration är avgörande för detta. 
En tätare vara visar därför på större motstånd mot UV-penetration och en 
tyngre vikt ger en större barriär. Med detta menas att en glesare tygvara 
producerar större utsatta områden inom strukturen där denna strålning kan 
passera. Även färg har en avgörande roll i ultraviolett resistens hos en 
tygvara. Färgskillnader på samma ursprungsvara visar en signifikant 
skillnad på skyddsnivån. Dock är detta en generalisering då färgämnen 
verkar annorlunda utifrån tygets sammansättning och alltså inte är 
avgörande av dess färg. (Textile Centre of Excellence 2018) 
 
Relativt få antal tygkonstruktioner används för att polymera beläggningar 
då lösa konstruktioner kan snedvrida dimensioneringen och relativt öppna 
strukturer skulle leda till hartspenetration. Om tygvarans konstruktion är för 
öppen kan beläggningshartset möjligen inte överbrygga mellanrummen 
mellan garnerna. Att bilda ett kontinuerligt lager som kan vara nödvändigt 
för lyckas med de önskade adderande egenskaperna som eftersträvas. 
Stickade varor används när betydande förlängning krävs då vävda varor 
har en betydligt högre styvhet av sin konstruktion. Sträckbarhet och öppna 
konstruktion hos stickade varor gör att de inte kan beläggas och det krävs 
alltså tätare struktur då de ska beläggas. (Fung 2002) 

2.7 Beläggningars miljöpåverkan 
All mänsklig aktivitet har en viss påverkan på miljön och beläggning- och 
lamineringsindustrin är kritiska steg för att få textilbranschen miljövänligare. 
Textilindustrins förorening av vatten orsakas av tillverkningsprocesser som 
färgning och efterbehandling. Giftiga vätskor skadar havslivet och kan i sin 
tur vara skadligt för människan. (Fung 2002) Att minska 
vattenanvändningen och att släppa ut mindre förorenat vatten är 
nödvändigt i framtidens industri (Smart textiles 2016).  
 
Generellt sätt  påverkar alla industriella processer kräver energi som 
genereras främst av förbränning av kol, gas eller olja. Alla dessa är icke-
förnyelsebara resurser och alla ger upphov till koldioxid- och andra skadliga 
utsläpp. Råmaterial som används i beläggnings- och lamineringsindustrin 
kommer från olja och har därmed en inverkan på miljön, genom dess 
koldioxidbildning som orsakar den huvudsakliga växthusgasen och den 
globala uppvärmningen. (Fung 2002) 
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2.7.1 Bestrykning med färgpigment  
Pigment kan ej appliceras på textila varor själv utan appliceras genom en 
blandning av ett förtjockningsmedel tillsammans med ett bindemedel och 
en sur katalysator.  
 
Funktionen av katalysatorn är att utveckla ett önskat pH-värde vid högre 
temperaturer som triggar en polymerisation av bindemedlet. Pigmentet 
kvarhålls av denna blandning och fastnar då mellan skikten av bindemedlet 
och tygvaran. Pigmentet förblir inbäddat av bindemedlet på fiberytan som 
figur 5 nedan visar. Stabiliteten för pastan beror på bland annat storleken 
hos pigmentpartiklarna och dess fördelning, kristallstruktur och vikt. Enligt 
Chakraborty (2014) skulle en partikelstorlek på ca 0,05–2,0 µm säkerställa 
färgbytet och god färgkraft, samt att täckningen och ljushärdigheten ökar 
med ökningen av partikelstorleken. (Gunthert et al. 1989 se Chakraborty 
2014) 

 

 
3. METOD 
I detta kapitel utfördes fyra tester på totalt nio tygvaror, silvertyget som 
referens är inräknat. För att säkerställa de statistiska mätvärdena har ett 
visst antal replikat utförts i alla tester och för respektive testomgång.  

3.1 Anskaffning av material  
Vid val av textila varor till projektet krävdes att särskilda egenskaper sågs 
över. Det bestämdes i ett tidigt skede att dessa tygvaror skulle innehålla en 
polyesterfiber på grund av dess höga motstånd mot solstrålning. Dessutom 
har fibern en mycket bra elasticitet enligt Fung (2002), vilket även låg till 
grund för valet. 
 
 

Figur 5 illustrerar hur pigmentpartiklarna bäddas mellan lagren av den textila 
varan och bindemedlet. Figuren är inspirerad av Chakraborty (2014) 
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Fyra tygvaror med polyester i sin grund och olika strukturer anskaffades via 
CB Gedda AB och Almedahls som presenteras i kapitlet nedan.  
 
Dessa fyra strukturer valdes till projektet i hopp om att få en djup förståelse 
kring vad som kan vara bidragande faktorer till reflektionen. Satin med 
bindningens flotteringar gör att fler håligheter i tygvaran täcks, till skillnad 
från en tvåskaftsbindning som används i silvertyget idag.  
Dessutom var det intressant att analysera om en bestruken trikå kunde 
behålla sin elasticitet och samtidigt uppnå kravet om reflektion. Därför 
valdes även denna konstruktion till undersökningen.  

3.2 Materialspecifikation för prover 
I tabell 1 nedan står detaljerad information om tygvarorna. Närbilder av 
respektive konstruktion visas i figurerna 6, 7, 8 och 9 nedan. 
 
 
Tabell 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

 
 

 
                                                                                                 
Respektivektive tygvara som senare i projektet beströks går under en 
annan beteckning och står listat i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2 

 
 

3.3 Bestrykning av tygvaror 
Bestrykning av tygvarorna ägde rum i färg- och beredningslabbet på 
Textilhögskolan. Utbudet granskades och en färgpigmentspasta vid namn 
Textiltryckfärg Silver valdes att bestryka.  
 

Figur 6 visar närbild på tygvara S. Figur 7 visar närbild på tygvara TT. 

Figur 8 visar närbild på tygvara V. Figur 9 visar närbild på tygvara TG. 
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3.3.1 Bestrykning av färgpigment 
Färgpigmentetspastan som användes vid denna bestrykning var en 
dispersion med pärlskimrande pigment och kommer i denna rapport att 
kallas för färgpigmentet.  
 
Vid bestrykning av färgpigmentet sattes gradtalet i spannramen på 150 ℃ 
så att den var redo när de bestyrkta tygvarorna var klara för härdning. Vid 
första bestrykningen tejpades ytterkanterna på knivrakeln tre varv med 
scotch-tejp för att få en viss nivå på beläggningen. Färgpigmentet la sig 
även framför tejpen och visade på ett annat resultat, se figur 9 nedan. 
Knivrakeln som användes var 35 cm lång och tejpades längst hela sidan 
med scotch-tejp för att få det eftersträvade utseendet över hela tygvaran.  
 
Då formen till spannramen var av en storlek på ca 35x35 cm, klipptes två 
exemplar av varje tygvara i ca 33x33 cm. En vara i taget tejpades på plats 
på gummimattan längst kanterna för att både sträckas ut och hålla den på 
plats då knivrakeln strök över med färgpigmentet, se figur 10.  Knivrakeln 
vinklades sedan med lutning på ungefär 40° från bordsskivan och ströks 
sakta med lätt tryck över hela tygvaran. Sedan torkade tygvarorna en efter 
en i 15 minuter innan de spändes upp på formen och rullades in i 
spannramen under 5 minuter för härdning, se figur 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 visar en närbild av SB och skillnaden på 
resultatet när knivrakelns sida var tejpad eller ej. 
Vänstersidan visar en ojämn och bubbligare yta, denna 
beströks med knivrakeln utan tejp. Högersidan visar på 
en slätare yta som istället beströks med tejp längst 
knivrakelnssida och denna metod valdes att fortsätta 
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3.4 Testmetoder 
I detta kapitel genomfördes tre testmetoder för att undersöka ljusets 
påverkan på de olika tygvarorna. Vidare utfördes ett fjärde test för att 
försöka jämföra följsamheten.   

3.4.1 Ljustransmittans mätning  
En obelagd tygvara är oftast aldrig helt tät då det finns håligheter som inte 
täcks av en fiber. Storleken på dessa håligheter beror på material, 
konstruktioner och bindningar i tygvaran. Om ett textilt material är bestruket 
brukar det ofta leda till att håligheten minskas. I ett solskydd ska dessa 
håligheter vara så små som möjligt för att förhindra att solens strålar 
tränger sig igenom. Ett test utfördes för att se skillnaden mellan de olika 
tygvarornas hålighet. I detta test beräknades tygvarornas öppningsfaktor 
(även kallat OF-värde), ett mått på hur stor öppning ett tyg har och därför 
hur mycket ljus som släpps igenom. OF-värdet innebar inte hur mycket ljus 
som går igenom materialet utan hur stor area av konstruktionen som är 
öppen, kvoten mellan arean för hål och hela arean av tygvaran, värdet 
visades i procent. Detta gav en förklaring på vilken tygvara som släpper 
igenom mest ljus.	 Detta OF-värde undersöktes av ett ej standardiserat 
instrument hos Ludvig Svensson AB. 	
 
De tygvaror som uppnår önskade värden skickas vidare för ytterligare 
analys i vanliga fall, på grund av tidsbrist lades detta som en avgränsning i 
denna studie. En typ av transmittans är tygets genomträngning i håligheten.  

Figur 11 visar en färdigstruken tygvara av färgpigmentet med den 
tejpade knivrakeln med en ungefärlig vinkel på 40° från bordskivan. 
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Detta test användes för att kunna se hur mycket strålning som tar sig 
igenom håligheten mellan garnen i tygvaran. Andra strålar kan fortfarande 
transmitteras genom tyget utan håligheter. Det går att jämföra med en 
transparent plast, även om den inte har någon öppning kommer fortfarande 
vissa strålar transmitteras genom plasten.6	
Testet utfördes med maskinen: OF-mätning, ett instrument byggt av 
Ångströmlaboratoriet. Fyra kvadratiska provkroppar med måtten 10x10 cm 
skars till av varje tygvara. Instrumentet var aktiverat i fem minuter innan 
testet utfördes.	
 
En provkropp placerades framför strålen med hjälp av två magneter i en 
vridbar provhållare. Provhållaren var inställd på 90°, dvs vinkelrätt mot 
lampan, se figur 12 där provhållaren visas. Det var viktigt att kontrollera 
ljusområdet inte föll utanför provet då detta kan påverka testet negativt och 
ge felaktiga värden. Värdet i procent visades direkt på displayen i 
instrumentet, se figur 13. Av de fyra provkropparnas OF-värde beräknades 
ett medelvärde för att enklare kunna jämföra dem mot varandra, men även 
mot referensprovet Ag.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.4.2 Skumlaminering 
Eftersom silvertyget är integrerat med polyeter-polyuretanskummet 
laminerades alla nio tygvaror inför ett kommande skrynkeltest. Detta för att 
få så exakta resultat som möjligt då detta skum kan vara en bidragande 
faktor till skrynkelheten. Vidare jämfördes de belagda tygvarorna med hjälp 
av plastskivan i dagens solskydd. 
 
                                                
6 Elin Lätti Sander, textilingenjör på Ludvig Svensson AB. Möte den 17e april 2018 

Figur 12 visar lampan som lyser på materialet 
och ska motsvara solens strålar.  

 

Figur 13 visar när OF-värdet mäts på ett 
belagt tyg med strålen riktad 90 grader 
mot den belagda sidan. 
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Skumlamineringen ägde rum på Texla Industri AB där en lamineringsugn 
vid namn ’Flat Bed lamination Reliant’ användes, se figur 14 nedan. Alla nio 
tygvaror analyserades på laboratoriet och en arbetsorder skrevs för 
respektive tygvara. Eftersom tygvarorna skiljde sig från varandra testades 
temperaturen i maskinen på små prover för att uppnå god vidhäftning för 
respektive tygvara. Tygvarorna lades sedan ut på ett bord jämnt fördelat 
över samma polyeten-polyuretanskum som används i dagens produkt och 
är 2,5 mm tjockt. Däremellan lades också en limfilm som användes för 
sammanfogning av materialen. Filmen hade beteckningen 3X9 och är 
anpassad för denna typ av produkt. Skummet tillsammans med filmen 
klipptes ut efter storleken på tygvarorna och laminerades sedan av en 
maskinoperatör. I vanliga fall genomförs en flamlaminering under öppen 
låga för att laminera silvertyget. Maskinen var utrustad med två valsar, där 
den undres temperatur var på 145°C och den övre reglerbara valsen hade 
en temperatur på 80°C.  
 
Maskinens tygvaror kördes med en hastighet på 4–5 m/minut med hjälp av 
två band. Trycket mellan banden kallades “Tunnel-high” och ställdes in 
beroende på hur tjockt materialet var. Tygvarorna pressades med en kraft 
på 2–4 N. När lamineringen var färdig skickades tygvarorna vidare till 
laboratoriet där den slutliga avsyningen utfördes. Det kontrollerades om 
tygvarorna hade några luftrum och om skummet satt fast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastskivan som användes vid skrynkeltestet tillsammans med dessa 
laminerade prover visas i figur 15 nedan. Eftersom dessa laminerade 
prover var för små, och för att materialet på baksidan inte anskaffats till 
detta projekt kunde dessa inte sys samman för att se hur de följer 
plastskivan. Istället placerades de laminerade tygvarorna runt plastskivan 
där en av författarna spände fast och höll i ändarna på baksidan, medan 
den andra böjde plastskivan till sitt konkava läge för att kunna se 
följsamheten hos varan.  

Figur 14 visar ett A4 prov som är på väg in i maskinen “Flat 
bed lamination Reliant”.  
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3.4.3 Reflektionstest 
Detta test genomfördes med hjälp av en spektrofotometer, vid namn 
Perkin-Elmer Lambda 900, för att analysera hur mycket av strålningen som 
reflekterades inom området 250–2500 nm. 
Instrumentets grundläggande layout visas i figur 16 nedan. Ett 
gångjärnslock (ej visat i denna figur) passar över interiören för att ge en lätt 
arbetsmiljö under reflektionsmätningar. Locket måste vara på plats under 
reflektionsmätningar för att förhindra att ljuset från rummet förstör 
mätningarna. Provreflektansporten var åtkomlig från utsidan av 
inneslutningen och var innesluten av ett hängslat lock som även det måste 
vara på plats under testet. Strålningens infallsvinkel mot provkropparna var 
i geometrin på 8° och provkropparna placerades vid provreflektansporten 
(”Sample reflectance port”) som figur 16 nedan visar. Totalt uppmättes i 
området 250–2500 nm och provkropparna bestrålades i steg om 10 nm. 
 
Testet började med en inställning med hjälp av en matt-vitnormal som 
referens för en hundraprocentig nivå i mjukvaran. 
Först och främst krävdes att en reflektionsmätning av ett vindruteglas från 
en bil genomfördes. Detta för att kunna se vilka våglängder som den textila 
ytan skyddas mot, samt för att fastställa vilka områden i spektrumet som 
tygvaran var mest utsatt för.  
Tygvarornas provkroppar klipptes i bitar om 10x10 cm, och för att kunna 
säkerställa mätdata så genomfördes samma metod för varje tygvara i två 
omgångar.  

Figur 15 visar plastskivan som används som barriär i produkten. 
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Instrumentet Perkin-Elmer Lambda 900 innehöll en 150 mm integrerad sfär 
som var installerad i detektorkammaren och lämnade provrummet ledigt 
och tillgängligt för ytterligare strålning. Detta innebar att ljuset som 
reflekterades i alla riktningar från provet samplades upp och detekterades. 
Strålbanorna inom tillbehöret illustreras i figur 17 nedan. Baffeln i figuren 
användes för att undvika direkt ljus till detektorn.	 

 
 

 
 

   

Figur 16 visar instrumentets grundläggande layout. (RISE Research Institutes 
of Sweden u.å.a) 
 

 

Figur 17 illustrerar strålbanorna inom den integrerade sfären i instrumentet 
Perkin-Elmer Lambda 900. Till vänster visas strålbanorna i en 
transmittansmätning och till höger visas banorna för en reflektionsmätning. (RISE 
Research Institutes of Sweden. 
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3.4.4 Bestämning av färghärdighet 
Detta test ägde rum hos Ludvig Svensson AB och utfördes enligt ISO 105-
B02. Metoden användes för att bestämma tygvarornas ljusäkthet där de 
utsattes för Xenonlampa som motsvarar solens spektrum av strålning och 
ljusskåpet som användes var Xenotest 440. Maskininställningar skedde 
enligt standard A1 och står listade nedan: 
 
• Lufttemperatur 28 ℃ (anges ej i standard) 
• Effektiv luftfuktighet 40% (uppmättes med kontrolltyg, vilket gav 

40%) 
• Relativ luftfuktighet 40% 
• Ljusintensitet  42 W/m² (±2 W/m²) 

(300 - 400 nm) 
• Svartkroppstemperatur   47℃ (±3 ℃) 

 
I utrustningen enligt denna standard användes ett filter med benämningen 
Xenocrom 320 och motsvarade ett fyra millimeters enkelglas för att uppnå 
kraven för ett inomhusklimat. Ljusskåpet mätte ljusintensiteten vid 
intervallet 300–400 nm.  
 
Det gjordes för att de kortaste våglängderna är de som påverkar provet 
mest och valdes därför för att mäta intensiteten inom det intervallet (som 
ska vara 42 W/m²). Detta var enligt standarden och var för att mäta hur 
länge provet exponeras. 
  
Fyra provkroppar av respektive tygvara klipptes ut i storleken 5x5 cm (även 
referensmaterialet silvertyget klipptes ut till fyra bitar om 5x5 cm) och 
monterades på kartongskivan. Täckmasken placerades därefter ovanpå 
kartongskivan. Denna täckmantel var en öppen ram där provkropparna 
sedan exponerades för strålningen i ljusskåpet Xenotest 440. Därefter 
belystes provkropparna med strålningen från ljuskällan.  Provkropparna var 
exponerade inne i maskinen under tre veckors tid. Detta test körs inte på 
antal timmar utan utefter hur den standardiserade blå ullskalan 
(referensskalan) beter sig.7  
 
Provkropparna togs sedan ut för att jämföras mot en gråskala i ett annat 
ljusskåp vid namn ’Datacolor International – multilight’ som fanns tillgängligt 
i Textilhögskolans färg- och beredningslabb. Ljuskällan i denna utrustning 
sattes på ”D65” som skulle motsvara dagsljus. Provkropparna som var 
utsatta för strålning sattes kant i kant med ett referensprov (ett obelyst 
prov). Därefter hölls gråskalan emot för att sedan kunna bedöma 
färgförändringen. 

                                                
7 Caroline Hultberg, laborationschef på Ludvig Svensson AB. E-postmeddelande 
30e maj 2018. 
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3.5 Statistiska beräkningar 
‘Minitab 17 Statistical Software’ är en statistisk programvara där all mätdata 
från testerna listades för att sedan kunna bygga upp konfidensintervall och 
diagram som skulle kunna förenkla analyseringen och koppla försöken till 
studiens hypoteser. Testmetoderna som genomförts tidigare i detta kapitel 
krävde olika metoder av beräkningar i Minitab. De två tester som användes 
var ‘Paired t-test’ och ‘2 Sample t-test’. Syftet med det parade t-testet var 
att kunna avgöra om det fanns statistiska bevis för att medelskillnaden 
mellan parade observationer hade signifikant skillnad från noll. Det vill säga 
att de parade försöken hade en gemensam nämnare, exempelvis S och SB 
som är samma tyg. ‘2 Sample t-test’ användes för att analysera om någon 
specifik tygvara var överlägsen i sin konstruktion jämfört med en annan 
tygvara från en annan tygrulle, exempelvis V och TG. Konfidensintervallen 
av dessa tester kunde påvisa skillnad om intervallet ej innehåller noll. Det 
som påverkade intervallbredden var konfidensgraden och 
standardavvikelsen (som beror på antalet observationer och spridningen 
mellan dem). 
 

4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas sammanställda mätningar och observationer av 
resultaten för testerna som gjordes under kapitel 4.  

4.1 Resultat av ljustransmittans mätning  
Nedan visar testernas resultat på att skillnader fanns mellan belagda och 
obelagda tygvaror i ljustransmittans mätningen.  

4.1.1 Obelagda tygvaror - (S) (TT) (V) (TG) 
Prov S stack ut från mängden jämfört med de andra tre obelagda 
tygvarorna vars värden var relativt lika varandra. Alla provkroppar av prov S 
var låga och nästan identiska med varandra. Testresultatet av prov V 
uppgav mer skilda värden mellan deras provkroppar och fick därför en 
större spridning som visas i figur 19 nedan. Konfidensintervallen i figur 20 
nedan visar en jämförelse mellan prov S och V, där framgår i spalten 
’Mean’ att prov V hade ett högre OF-värde än prov S. I figur 19 framgår det 
att prov TG hade det högsta OF-värdet. Detta stöds av kapitel 3.2 
Materialspecifikation för prover, där figur 8 visar på stora håligheter och där 
inslag per centimeter visas i tabell 1. Prov TT hade ett lägre OF-värde om 
den jämfördes med prov TG.  
 
I konfidensintervallet 20 jämförs också prov V med prov TT, där visas det 
även på en skillnad och det gick att tyda att prov V har ett lägre OF-värde. 	
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Jämförs prov S med det lägsta OF-värdet med prov TG med högst, syns det 
i konfidensintervallet i figur 21 att det fanns en signifikant skillnad mellan 
dem.  

 

 

 
 

 
 

Figur 18 visar intervallet av resultatet av obelagda tygvarors fyra olika 
värden vardera. 
 

Figur 20 visar konfidensintervallet mellan material V och TT. Eftersom nollan 
inte existerar inom intervallet kan det fastställas att den ena med säkerhet är 
bättre än den andra. 

 

Figur 19 visar värderna för prov S och prov V. Här syns det tydligt att S visar 
på ett mycket bättre resultat enligt testet.  
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Se utförligt testprotokoll över resterande konfidensintervall som gjordes i 
bilaga1. 
 

4.1.2 Belagda varor - (SB) (TTB) (VB) (TGB) 
Prov SB, TGB och referensprov Ag visade alla på OF-värdet noll. Boxploten 
i figur 22 nedan visar att prov TTB och prov VB är de som stack ut. De båda 
har ett OF-värde som är mer än noll. Dessa två prov jämfördes i 
konfidensintervallet som figur 23 nedan visar. Skillnaden var så pass liten 
att det inte gick att avgöra vilken som var den bättre av dessa två. Vad 
gäller prov TTB skiljde sig en av provkropparna och hade ett annat värde i 
jämförelse med de tre återstående. Testresultatet av prov VB visar i figur 
23 att det fanns stora skillnader i värdena mellan de fyra provkropparna 
som undersöktes och därmed gav en stor spridning. 
 

 

Figur 21 visar jämförande mellan material S och TG. Då nollan existerar 
inom intervallet kan det inte fastställas att den ena är bättre än den andra. 
 

Figur 22 visar spridningen av belagda tygvaror som möter strålen. 
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4.1.3 Belagda och obelagda 
De obelagda materialen hade generellt ett högre OF-värde än de belagda. 
Värdena visas i en boxplot över alla provkropparnas OF-värden nedan i 
figur 24. Gemensamt för de obelagda provkropparna är att OF-värdet ligger 
över noll. De belagda tygvarorna visade på lägre värden, men 
provkropparna av TTB och VB skiljde sig från varandra och uppvisade 
därmed en bredare spridning. Prov S tangerar runt samma nollresultat som 
några av de belagda tygvarorna vars värden var över noll.  
 
För resterande tygvaror finns ytterligare tabeller i bilaga 1. Prov S som är 
inte är belagd jämfördes med prov TTB som är belagda i bilaga 2. 
Konfidensintervallen visar dock på att det går att tyda på en signifikant 
skillnad mellan dessa.  

 
   

Figur 23 visar en jämförelse mellan material TTB och VB. Då nollan existerar 
inom intervallet kan det inte fastställas att den ena är bättre än den andra. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet mellan de obelagda- och belagda 
tygvarorna. 
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4.2 Resultat av skrynkeltest 
Respektive tygvara, belagd och obelagd, laminerat med polyeten-
polyuretanskummet placerades runt plastskivan och nedanstående figurer 
visar resultaten av följsamheten hos varorna.  

 
 
     
Resultatet av tygvaran S visade på små och få veck längs kanterna och 
tygvara SB visade på större veck i förhållande till S som visas i figurerna 25 
och 26 ovan.  

Figur 26 visar följsamheten hos 
material SB. 

Figur 25 visar följsamheten hos 
material S. 

Figur 28 visar följsamheten hos TTB. Figur 27 visar följsamheten hos TT. 

Figur 26 visar följsamheten hos 
material SB. 
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Tygvara TT visade på liknande resultat som tygvara S i följsamhet. Endast 
små skrynklor syntes längst materialets kanter i figur 27 ovan.  
Jämfört med tygvara TTB, som ses i figur 28 ovan, visas en stor skillnad där 
många veck och luftrum skapades.   

 
Tygvara V och VB visade på exceptionellt resultat i följsamhet och skiljde 
sig inte ifrån varandra. Båda visar en hundraprocentig följsamhet utan 
skrynklor och luftrum mellan skum och plastskiva, se figur 29 och 30 ovan 
som visar detta. 

 

Figur 29 visar följsamheten hos V. Figur 30 visar följsamheten hos VB. 

Figur 31 visar följsamheten hos TG. Figur 32 visar följsamheten hos TGB. 
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Tygvara TG i figur 31 ovan visar på större luftrum och veck i förhållande till 
tygvara S, TG och V, och hade ett likvärdigt resultat som den belagda 
tygvaran TGB, som visas i figur 32 ovan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I figur 33 ovan visas referensprovet Ag (silvertyget), där stora luftrum 
mellan laminerad tygvara och plastskiva syns.  

4.3 Resultat av totalreflektion 
I detta avsnitt visas ett urval av testresultaten från reflektionstesten som 
kan avläsas i diagrammen nedan. Se utförligt testprotokoll i bilaga 3. Testet 
utfördes i syfte att undersöka hur dessa fyra olikt uppbyggda tygvaror hade 
förmåga att reflektera ljuset inom intervallet 250–2500 nm. Först och främst 
var det av stor betydelse att en vindruta testades i reflektion och 
transmittans för att kunna förstå hur diagrammen av tygvarorna skulle 
avläsas.  
 
Vindrutan reflekterade ljuset mycket bra mellan ca 900–2290 nm och 
visade att det mest utsatta området befinner sig mellan intervallet 250–750 
nm och mellan 2290–2500 nm, se diagram i figur 34 nedan.  
Vad  nedan visar är solinstrålningens transmittans genom vindrutan som 
visade sig vara mycket utsatt inom området 380 nm till 780 nm, vilket är det 
exakta området för synligt ljus.  

Figur 33 visar följsamheten hos 
referensmaterialet Ag (silvertyget). 
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nm 

Detta var även samma område där vindrutan reflekterade minst. Dessa två 
diagram tillsammans pekade på det området som också utsätter den textila 
varan för mest strålning.  
Därför bör tygvarorna ha goda reflekterande egenskaper inom detta 
intervallet. Detta eftersom dessa våglängder gick rakt igenom vindrutan och 
träffar tygvarans yta. Däremot transmitterades inga våglängder inom det 
ultravioletta ljuset mellan 250–370 nm, vilket betyder att resterande procent 
över detta område (som kan avläsas i figur 35 nedan) istället absorbera av 
vindrutan. 

 
 
 

 
 

nm 

T 
(%

) 

nm 

Figur 35 visar hur vindrutan transmitterar ljuset mellan 250 nm och 2490 nm.  
 

Figur 34 visar hur vindrutan reflekterar ljuset mellan 250 nm och 2490 nm.  
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Enligt figur 36 ovan visar att följande tygvaror S, TT, V och TG låg högre i 
reflektion jämfört med referensprovet Ag och vardera tygvaras medelvärde i 
reflektion står listat i tabell 3 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nm 

Figur 36 visar reflektionskurvorna över de obelagda tygvarorna S, TT, V, TG mot 
det belagda referensprovet Ag. Respektive provkropp med en svart platta 
placerad bakom provkropparna. 
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Även om reflektionskurvorna för de belagda tygvarorna SB, TTB, VB och 
TGB, som visas i figur 37 ovan, visade på större procent i reflektion än 
referensprovet Ag så låg de lägre än de obelagda tygvarorna S, TT, V och 
TG. Medelvärdet inom intervallet 380–780 nm i diagrammet ovan 
beräknades och står listade i tabell 4 nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nm 

Figur 37 visar reflektionskurvorna över de belagda tygvarorna SB, TTB, VB, TGB 
mot referensprovet Ag. Respektive provkropp med en svart platta placerad 
bakom provkropparna. 
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Resultatet av de obelagda tygvarorna, S, TT, V, TG, med en vit bakgrund 
gav avsevärt högre reflektionsmedelvärde i jämförelse med både de 
belagda tygvarorna SB, TTB, VB, TGB och Ag, se figur 38. De visade även 
på bättre reflektion än när den var placerad bakom provkropparna. I tabell 5 
nedan visas medelvärdet i reflektion över intervallet 380–780 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämförande kurvor mellan SB och S visas nedan i figur 39 nedan. 
Diagrammet visar tydligt att den obelagda tygvaran S gav högre reflektion. 
Den obelagda tygvaran V visade även den på högre reflektion än den 
belagda VB som kan avläsas i figur 40 nedan.  

nm 

Figur 38 visar reflektionskurvorna över de första obelagda tygvarorna S, TT, V, TG 
mot referensprovet Ag. Respektive provkropp med en vit platta placerad bakom 
provkropparna. 
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Alla testade tygvaror pikade vid det ultravioletta intervallet mellan ca 250–
380 nm. Vindrutan visade på ett medelvärde i reflektion på 5,33 % i just 
detta intervall, och transmittansen gav ett medelvärde på 0,04%. Detta 
innebar att den ultravioletta strålningen absorberas av vindrutan och når ej 
den textila ytan. 

 
 

nm 

nm 

Figur 40 visar reflektionskurvorna för den belagda tygvaran VB mot den obelagda 
tygvaran V med en svart platta placerad bakom båda provkropparna.  
 

Figur 39 visar reflektionskurvorna för den belagda tygvaran SB mot den 
obelagda tygvaran S med en svart platta placerad bakom båda provkropparna.  
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Eftersom alla tygvaror visade på exakt samma kurvor i replikat 1 och 2 
valdes dessa att förlita sig på och inga fler replikat gjordes. Se  
1 nedan som är ett exempel på detta. 
 

4.4 Resultat av ljushärdighet  
Bestämning av färghärdigheten gjordes med en gråskala anpassad för 
färgförändring. Skillnaderna av resultatet kunde inte urskiljas på bild och 
därför finns inga bilder på provkropparnas resultat från detta test. 
Testresultatet för de obelagda tygvarorna finns sammanställt i tabell 6 och 
de belagda tygvarorna finns sammanställt i tabell 7 nedan.  
 
 
 
Tabell 6 
 Satin (S) Tvåskaft (TT) Varptrikå (V) Tvåskaft (TG) 

Bedömning 
enligt gråskala 

4/5 4/5 4/5 4 

 
 
Utseende 

Mycket liten 
färgförändring, 
knappt 
märkbart men 
åt gulare håll. 

Mycket liten 
färgförändring, 
knappt 
märkbart men 
åt gulare håll. 

Mycket liten 
färgförändring, 
knappt 
märkbart men 
åt gulare håll. 

Hyfsat synlig 
färgförändring. 
Något gulare. 

 
 
 

nm 

Figur 41 visar reflektionskurvan av replikat 1 och 2 av tygvara S. 
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Tabell 7 
 Satin (SB) Tvåskaft (TTB) Varptrikå (VB) Tvåskaft (TGB) 

Bedömning 
enligt gråskala 

5 5 5 5 

 
Utseende 

Visade inte på 
någon 
färgförändring. 

Visade inte på 
någon 
färgförändring. 

Visade inte på 
någon 
färgförändring. 

Visade inte på 
någon 
färgförändring. 

 
 
Samtliga obelagda provkroppar fick en knapp märkbar färgförändring i 
testet förutom TG som visade en hyfsat mer gulhet och gav enligt gråskalan 
en 4a. Resterande provkroppar gav en 4/5 på gråskalan. Då testet utfördes 
med fyra replikat genomfördes jämförelsen av färgförändringen för alla 
provkroppar. Dock visades ingen skillnad mellan dem.  
 

5. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras studiens genomförande tester och dess resultat. 
Egna reflektioner och argument har också samlats och baseras på 
ovanstående kapitel. Diskussioner om egenskaperna hos de olika 
tygvarorna, miljöaspekter kring beläggningar och andra mänskliga faktorer 
tas även upp. 

5.1 Material  
Silvertyget som används i den nuvarande produkten är tillverkad av 
polyamid, främst på grund av sin nöt- och slitbeständighet. Eftersom 
solskyddet ska ligga under ett glas och med största sannolikhet inte 
kommer utsättas för nötning är denna egenskap oväsentlig för just denna 
produkt. Polyesters enastående egenskaper om ljusresistans, ultraviolett 
nedbrytning, bättre spänst och elasticitet gör att fibern hade varit ett bättre 
alternativ för ett solskydd av den här arten. Därför har vi valt att undersöka 
denna fiber i projektet. Problemet med skrynkelheten låg även i åtanke att 
välja just denna fiber då den är mer elastisk enligt Kadolph (2014). 
 
Fibern i sig har den vita färgen som eftersträvades i arbetet. Detta för att 
kunna påvisa att dessa tygvaror skulle kunna uppnå samma höga reflektion 
och därmed ersätta silvertyget. Dock hade undersökningen blivit mer 
korrekt i testerna om varje tygvara innehöll exakt samma garn för att 
enklare kunna bevisa deras olika fördelar. Däremot får vi en bredare 
förståelse då alla tygvarorna är av olika grovlekar.  
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Den negativa aspekten om vidhäftning med polyester är inget som visats 
under varken bestrykningen av färgpigmentet eller lamineringen av 
skummet.   

5.2 Konstruktion hos tygvarorna  
Eftersom det var intressant att se skillnader i skyddsnivå av ljus hos olika 
konstruktioner valdes därför både väv och trikå med olika tätheter i detta 
arbete. Det var också intressant att ställa deras elasticitet och stumhet mot 
varandra i ett belagt utförande för att undersöka skillnader i skrynkelhet. 
 
En tyngre vikt ger som tidigare nämnts en större barriär men är självklart 
beroende av håligheterna i väv och trikå. Se under avsnitt 3.2 
Materialspecifikation för prover, de tagna bilderna av konstruktionerna i 
närbild som tydligt visar att prov S har en mycket större täthet jämfört med 
resterande. Detta gör också att denna visar bättre resultat i testet om OF-
värde under avsnitt 4.1 Resultat av ljustransmittans mätning. Resterande 
tygvaror visar på en mycket större hålighet i dess konstruktioner och 
testresultatet av dessa ställs mot varandra och diskuteras i avsnitt 5.3s  
mätning nedan. 
 
Tygvarorna SB, VB och TGB visade inte på hartspenetration och därför på 
tillräcklig täthet i konstruktionen för att kunna bestrykas. Dock visade TT på 
vissa områden där färgpigmentet inte täckt håligheterna. Detta kan ha att 
göra med dess glansiga yta som kan ha försvårat bestrykningen. Alla 
tygvarorna valdes att gå vidare med i projektet. Tabell 2 under avsnitt 3.2 
Materialspecifikation för prover visar den beräknade mängden färgpigment 
för varje tygvara. Mängden skiljer sig stort mellan dem och kan bero på att 
de är olika djup i konstruktionerna.  
 
Prov S som var en satin hade en flottering över fyra väfttrådar och detta 
gjorde att tygvaran får färre håligheter, som kan öka reflektionen och 
minska transmittansen. Eftersom denna tygvara även är vit påverkar det 
absorberingen positivt. Detta jämfördes med prov TG som var en tvåskaft 
och hade mycket större håligheter än prov S. Detta styrks även av 
diagrammet av OF-värden under avsnitt 4.1.1 Obelagda tygvaror - (S) (TT) 
(V) (TG).  
 
Referensprovet Ag var även denna av tvåskaft som i den här 
undersökningen har pekat på sämst värden, dock var referensprovet Ag 
bestruken med silikon och fick enligt mätvärdena ett helt täppt resultat som 
visade på noll procent i OF-värdet.  

5.3 Ljustransmittans mätning   
Enligt Ludvig Svensson (u.å.c) tränger sig strålar från solen igenom tygets 
håligheter. Därför ansåg vi att ljustrasmittans mätning var en viktig del att 
beräkna i denna studie.  
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Utifrån dessa OF-värden jämfördes respektive tygvara med varandra. Det 
beskrevs i litteraturgenomgången (avsnitt 2.1 Solljusets spektrum) att 
strålar kan transmitteras genom transparenta och delvis transparenta 
material. Instrumentet som användes hade dock inte kapacitet att mäta den 
sortens transmittans.  
Därför hade egentligen dessa tygvaror behövts analyseras vidare för att i 
denna undersökning få exakta värden på transmittansen. 	
 
För ett så korrekt resultat som möjligt skulle en mörk provkropp vara mer 
lämplig eftersom en vit vara reflekterar ljuset bättre. Vissa strålar 
reflekterades bort innan själva håligheten hinner mätas. Däremot var inte 
en svart tygvara relevant för denna typ av undersökning, med produkten i 
åtanke. Det hade dock varit intressant att se skillnaden mellan svart och vit 
i respektive konstruktion för att kunna påvisa just detta. En svart tygvara av 
exakt samma garn och konstruktion var inte anskaffningsbart.	
Det framgår tydligt i avsnitt 3.2 Materialspecifikation för prover att 
håligheten i tygvarorna inte är identiska på alla ställen. Det utfördes därför 
fler replikat för att få det mest rättvisa OF-värdet. 

5.3.1 Obelagda tygvaror 
Det som tidigare nämnts är att konstruktionerna kan påverka OF-värdet. 
Prov S som hade utmärkande låga värden kan ha att göra med 
flotteringarna som täppte igen håligheterna. Det resultatet gick som vi 
förväntade oss, hela tiden trodde vi att prov S skulle visa på bäst resultat 
jämfört med de andra obelagda.  Prov V visade på nästkommande låga 
värden och om tygvaran haft grövre tjocklek och därmed starkare barriär så 
hade den kanske visat på ännu bättre resultat och kunnat mätas med prov 
S. De kan bero på att testet utfördes manuellt och att prov V som var 
elastiskt och sladdrig fick komplikationer när provkropparna skulle 
fastspännas.	 Antagligen är det detta som gör skillnaderna i OF-värdena 
som visas i tabell 1 under bilaga 1. 
De två varianterna av tvåskaften, prov TT och TG, visade på högst OF-
värden för att deras hålighet är störst. Det var ett förväntat resultat eftersom 
det framgick tidigt för oss i studien att dessa hade störst hålighet. 

 5.3.2 Belagda tygvaror  
Prov SB, TGB och Ag visade OF-värdet noll enligt figur 22 under avsnitt 
4.1.2 Belagda varor - (SB) (TTB) (VB) (TGB). Vi tror inte att det hade spelat 
någon roll om fler provkroppar ingick i testet, då instrumentet konstant 
visade noll.  Att det visade OF-värdet noll kan bero på att beläggningen 
täppte igen alla håligheter. Däremot tror vi att om ett standardiserat 
instrument hade använts skulle troligtvis fler skillnader visats mellan 
provkropparna. 	
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Det fanns två tygvaror, TTB och VB, som visade på en viss procent av 
ljustransmittans trots samma beläggning. Detta kan ha orsakats av ojämn 
bestrykning eller att tygvarorna var av olika tjocklek än de övriga. 	
Detta bevisade att strukturen i tygvarorna antagligen hade en betydande 
effekt. I avsnitt 4.1.2 Belagda tygvaror – (SB) (TTB) (VB) (TGB) visar figur 
24 att konfidensintervallet mellan tygvarorna TTB och VB inte kunde urskilja 
vilken av tygvarorna som hade varit den bättre.  
Hade fler provkroppar testats hade det kunnat vara tillräckligt med bevis för 
att styrka skillnader mellan dem.	 Prov VB och V fick stor skillnad i OF-
värdet och det kan ha att göra med att det krävdes en viss utsträckning 
under testet. Denna utsträckning kan ha öppnat upp tygvaran och därmed 
ökat håligheten.  Däremot om tygvaran VB eller V skulle gå till produktion 
skulle det innebära att tygvaran behöver sträckas, då skulle antagligen 
detta inträffa ändå.	

 5.4 Skrynkeltest  
När silvertyget lamineras i produktion används en öppen låga mellan valsar 
i en flamlamineringsmaskin. Eldens låga hamnar direkt på polyeten-
polyuretanskummet och inget lim behövs. Det fästs ihop av sig själva då 
materialen är termoplastiska. Flamlaminering kunde inte användas för 
mindre tygvaror då valsen är anpassad för större breddar. Istället 
användes, som tidigare nämnt, en ’Flatbed maskin’ med en limfilm för att 
fästa fast polyeten-polyuretanskummet. Vi tror att limmet kan ha påverkan 
på skrynkelheten i tygvarorna men testet utfördes på samtliga tygvaror, 
inklusive referensprovet Ag, och resultaten får därför en rättvis bedömning. 
Ifall denna undersökning hade obegränsat med material hade istället 
flamlamineringen varit mest relevant eftersom det är den metoden som 
genomförs på silvertyget idag.   
	
Det hade varit optimalt om det funnits tillräckligt med material för att sy 
samman tygvarorna med den svarta polyestertrikån på baksidan och med 
plastskivan däremellan. Det hade hjälpt oss ytterligare till ett bättre resultat 
för att undersöka eventuella veck och luftrum. Detta eftersom en av 
författarna höll tygvarorna med båda sina händer stramt runt plastskivan 
och kan ha orsakat ojämn spänning. 
	
Tygvarornas elasticitet varierade och därför var vissa svårare att hålla runt 
plastskivan. Prov VB och V skiljde sig från alla övriga tygvaror, belagda 
som obelagda. Dessa två visade inte på några som helst veck och luftrum.  
Se tabell 1 under avsnitt 3.2 Material specifikation för prover där prov V 
visade på en hög elasticitet som 145 % i längden och 240 % i bredden. 
Detta visades tydligt i resultatet under avsnitt 4.2 Resultat av skrynkeltest, 
där båda tygvarorna uppnådde det önskade resultatet. Vi trodde dock att 
materialet skulle förstyvas mer än vad det gjorde.  	
 



 

 37 

Det som syns generellt på testerna är att de tygvaror som var belagda 
visade på mer veck och större luftrum än de obelagda tygvarorna, därför 
önskas en obelagd tygvara att ersätta silvertyget (Ag). Prov S och SB 
visade en bra följsamhet i jämförelse med de resterande tygvarorna TTB, 
TT, TGB, TG och Ag. Näst efter prov VB och V var det de två som visade på 
god följsamhet och inga luftrum alls.   

5.5 Reflektionstest  
Då replikaten 1 och 2 av respektive tygvara visade på så pass lika 
reflektionskurvor ansågs de som trovärdiga och inga fler replikat 
genomfördes i detta test. 
Testresultaten från reflektionstestet (diffus + spekulär) bekräftas av figur 36 
och 38 att alla obelagda tygvarorna S, TT, V och TG hade en bättre total 
reflekterande förmåga av solinstrålningen inom det mest relevanta området 
i studien (380–780 nm). Däremot behöver inte detta betyda att en vit 
tygvara skulle vara bättre eftersom detta test endast visade resultatet av 
totalreflektion och inte diffus och spekulär för sig. Hade testet istället mätt 
diffus- och spekulär reflektion var för sig hade vi då vetat med större 
säkerhet vilken tygvara som skulle vara mest lämplig för en produkt som 
detta solskydd. Under avsnitt 2.3 Totalreflektion förklaras det att när en 
stråle träffar en diffus yta uppstår en spridning som då kan vara negativt i 
denna typ av produkt eftersom reflektionsvinkel inte blir densamma som 
infallsvinkeln. Med denna ojämna yta studsar ljusstrålarna med stora 
reflektionsvinklar mot vindrutans insida vilket får dem att reflekteras in i 
bilens kupé. De utvecklas då till värme när de träffar en annan del av bilens 
insida. 
 
Intressant nog följde de olika strukturerade, vita tygvarorna en liknande 
reflektionskurva som kan bero på den gemensamma färgen hos dem. På 
grund av den totala mätningen av reflektionen var det svårt att konstatera 
exakt hur mycket konstruktionen påverkade de liknande kurvorna.  
 
I avsnitt 4.1 Resultat av ljustransmittans mätning visades stora skillnader 
mellan de vita konstruktionerna och eftersom dessa två tester handlar om 
ljusets gång var detta av intresse. Eftersom varje tygvara testades med 
både en svart och vit platta placerad bakom provkropparna, resulterade 
detta i stora skillnader som visade på att tygvaran var beroende av dess 
bakgrund. Den svarta plattan var av störst relevans i detta test eftersom 
resultaten påverkades av en vit bakgrund då även den reflekterar. Ta satin 
(S) som ett exempel, som hade ett medelvärde på 81,376 % i total 
reflektion (inom intervallet 380–780 nm) då en vit bakgrund var placerad 
bakom provet. Detta betyder då att resterande procent med största 
sannolikhet transmitteras eftersom det inte är troligt att den största delen av 
strålarna absorberas av tygvaran eftersom den är vit. Satinens medelvärde 
var så lågt som 0,675 % i ljustransmittansmätningen och dessa 
tillsammnas skulle kunna ses som ett bevis på att vissa strålar fortfarande 
kan transmitteras utan att håligheter finns i tygvaran.  
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Polyeten-polyuretanskummet kunde först lamineras i slutet av projektet 
vilket gjorde att reflektionstestet utfördes utan det och därför var det också 
intressant att se hur färgen på bakgrunden kunde ge en påverkan. 
Polyeten- polyuretanskummet var av en mörkgrå färg och av denna 
anledning testades en svart bakgrund för att få så korrekt resultat som 
möjligt. Däremot skulle antagligen tygvarorna integrerat med skummet visat 
på andra reflektionsresultat som hade varit av stor vikt i denna studie. 
 
I jämförelse med referensprovet Ag visade alla fyra tygvarorna, belagda 
som obelagd, högre värden. Ett medelvärde beräknades över det synliga 
ljusintervallet för att enklare kunna jämföra dem med varandra. Vad gäller 
de belagda tygvarorna SB, TTB, VB, TGB visades större avvikande kurvor 
mellan dem men även mot Ag. En signifikant skillnad kunde utläsas mellan 
tygvarorna där de obelagda tygvarorna, S, TT, V, TG, hade ett starkare 
övertag. Detta var som förväntat då varje kulör hos en yta innebär 
reducerad reflektion i vissa delar av ljuset. Kulören som i denna studie 
kallas silver har en viss blåskiftning i sig och gör därför att de belagda 
tygvarorna visade på betydligt lägre totalreflektion - det är pigmentet som 
gör det.  
 
Referensprovet visade i denna studie att över 60 % av ljusets energi 
omvandlas till värme. Figur 36 och 38 visar en liknande kurva av Ag vilket 
innebär det att den avgörande delen blir till värme och skapas i solskyddet. 
I bästa fall med en termos effekt av plastbarriären som isolerar.  
 
Studien hade gett mer data om mätningarna hade gjorts över diffus och 
spekulär reflektion var för sig. Detta gjorde det svårt att hantera studiens 
hypoteser eftersom den enda infallsvinkel som använts under denna metod 
(8°) inte gav tillräckligt mycket information för att kunna dra slutsatser. Dock 
är denna studie fortfarande relevant eftersom vi hela tiden utgått från ett 
referensprov.  
 
Vi har mätt i en infallsvinkel (8°) och sedan mätte vi upp alla 
reflektionsvinklar samlat i en sfär. Så kallad totalreflektion som är 
spekulär+diffus. Om man tittar på en reflektionsvinkel i taget blir det inte 
mer noggrant men mer information ges. Det är dock mer komplicerat att 
utföra. I vissa riktningar blir också signalen väldigt låg vilket också gör det 
svårt att mäta. Vinkelupplöst spektroskopi är en väldigt tidskrävande- och 
dyr studie. Det är ett omfattande jobb att analysera resultatet för att får ett 
spektrum för varje mätgeometri. Därför var det svårt för oss att utföra detta 
test på grund av tidsramen som var. För vår del skulle det motsvara alla 
vinklar solen kan ha relativt tyget (solskyddet) och alla vinklar som tyget 
(solskyddet) sprider ljuset till. Därefter skulle alla varianter av detta behöva 
mätas en i taget. 
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5.6 Ljushärdighetstest 
Vi tyckte det var intressant att bedöma färghärdigheten för tygvarorna 
eftersom det kommer att påverka den användbara livslängden och därmed 
hållbarhetsperspektivet. Med livslängd menar vi inte bara den tekniska, 
utan minst lika mycket den subjektiva när en användare slänger skyddet 
när det ser gulblekt ut. Fyra provkroppar av varje tygvara medverkande 
under testet för att säkerställa resultaten. Testet utfördes av standarden 
ISO 105-B02 och provkropparna var i maskinen under tre veckors tid. Detta 
test visade på helt oförändrade provkroppar hos samtliga belagda tygvaror. 
De obelagda (vita) tygvarorna visade på en minimal färgförändring enligt 
gråskalan. I bilindustrin är det strikta regler och de godtar nästan inga 
förändringar men varje företag har sin egna nivå av vad de godtar. Enligt 
internt material från Artex AB anses en fyra vara godkänt för just denna 
produkt, detta betyder då att samtliga provkroppar, obelagda och belagda, 
klarade testet.  
 
Testerna utfördes med en 4 mm tunn glasruta som motsvarar ett 
fönsterglas för inomhusklimat. Det var denna maskin med tillbehör som vi 
hade tillgång till för att utföra ljushärdighetstest.  
I en vindruta på en bil är glaset oftare kraftigare och består även av en 
limfilm som skyddar mot solens strålar. Hade en sådan vindruta istället 
används under testet hade det kanske gett bättre resultat av de obelaga 
tygvarorna då de visar en liten gulhet från just detta test. Testet vi använde 
oss av kan ändå tala för att provkropparna klarade testet eftersom de hölls 
på en gråskala på minst en 4a, men även då 4 mm glaset skyddar mindre 
än en bilruta.  
 
Då de vita tygvarorna visade på en liten gulhet, kanske alternativa additiv i 
fiberns framtagning kan motverka just denna gulhet.  
Enlig en studie av Xingfang et al. (2015) kan den ultravioletta strålningen 
vara skadligt för syntetiska fibrer och ge blekning, och därför är intensiteten 
mellan våglängderna 300–400 viktiga i testet. Figurerna 34 och 35 visar 
diagrammen över vindrutans reflektion och transmittans, dessa säger att 
den ultravioletta strålningen ej påverkar tygvaran under framrutan så denna 
strålning inte tar sig igenom utan istället absorberas av vindrutan. Detta kan 
ha att göra med limfilmen som existerar i mellanskiktet.  
Testet ansåg vi ha en tyngd i arbetet eftersom textilier påverkas av solens 
strålning och är därför en viktig parameter i om tygvarorna klarar sin 
uppgift. Om en fiber bryts ned av strålningen skulle detta innebära att 
polymerkedjorna sönderfaller och resulterar i gulning. (Kadolph 2014) Detta 
är vad som hänt med de obelagda tygvarorna som ingått i testet, men 
anses ändå vara godkänt. Dock hade kanske en annan fiber klarat testet 
bättre. 
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5.7 Miljöaspekter 
Enligt Fung (2002) så orsakar den textila industrin förorenat vattnet i 
tillverkningsprocesser som färgning och efterbehandling. Beläggningar har 
en negativ påverkan på miljön och anses vara skadligt för både djur och 
natur. Ämnen som inte går att bryta ner kommer föras vidare till växter, djur 
och slutligen till människan.  
 
Det finns inget som pekar på att ett solskydd som ska användas innanför 
bilens framruta bör vara bestruken med aluminiumfärgad beläggning för att 
uppnå reflektion. Den behöver inte heller vara utrustad för nöthållfasthet 
som en beläggning också tillför, detta då den inte kommer utsättas för 
nötning. Silikoner liksom andra beläggningar är mycket svårnedbrytbara i 
naturen och ökar ständigt, därför är det viktigt att noggrant utforma 
produkter av bästa möjliga alternativ för att minska kemikaliepåverkan.  

En utveckling inom detta område hade förhoppningsvis kunnat leda oss till 
att beläggningar skulle uteslutas i detta syfte då de på lång sikt är skadliga 
för miljön.  

6. SLUTSATS 
Den reflekterande egenskapen hos textila varor har visats vara beroende 
av olika parametrar som konstruktion, struktur och färg. Studien har också 
visat att följsamheten hos en tygvara inte nödvändigtvis behöver försämras 
i ett belagt utförande då konstruktionen var avgörande för detta. Färgen 
och konstruktionen hos satinen (S) ligger till grund för det reflekterande 
(totala) resultatet, då den vita färgen påverkade ljuset med hög 
totalreflektion. Täthet hos satinen har även den en stor betydelse för 
resultaten då tätheten håller transmittansen låg. Belagda varptrikån (VB) 
var ett bevis på att kombinationen av mycket god följsamhet och bra 
totalreflektion var möjligt.  
 
En integrerande metod som använts under reflektionstestet visar på en 
grov bedömning. Detta gör att mer noggranna mätningar skulle krävas 
innan slutsatsen om en lyckad studie, vilket innebär ej förkastade 
hypoteser, skulle dras eftersom intervallerna av dessa resultat är tvetydiga. 
Om vinkelupplöst spektroskopi skulle mätas bör dessa resultat utvärderas 
utifrån solens avstånd och rörelse, riktningen på parkeringsplatsen samt 
lutningen på bilens vindruta. Produkten idag faller konkavt vilket även det 
påverkar strålarnas gång men detta är istället till studiens fördel. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
För framtida arbete hade det varit intressant att undersöka strålningens 
transmittans på alla tygvaror som användes i studien. Detta för att veta 
exakt hur stor procent av strålningen som faktiskt transmitterar. Vidare 
hade det varit bra att undersöka både spekulär och diffus reflektion var för 
sig, då en textil vara inte har en polerad yta. Genom en mer noggrann 
mätning, som vinkelupplöst spektroskopi, hade slutsatsen kunnat säkras på 
ett annat sätt. Det hade även varit av intresse att veta vilka våglängder som 
plastskivan utsätts för och undersöka hur det kan vara möjligt att 
förebygga. Eftersom denna studie var begränsad av en liten mängd 
material påverkade detta även testerna som hade behövt fler replikat för att 
på så vis få säkrare värden. Att laminera polyeten-polyuretanskumet på 
större provbitar hade också kunnat visa på mer rättvisa resultat i 
skrynkeltestet, då tygvarorna istället skulle kunna sys fast längst skivan.  
 
En intressant tanke hade varit att använda ett vitt polyeten-polyuretanskum 
eftersom en vit färg kan påverka reflektionen. Ett annat förslag till fortsatt 
arbete skulle kunna vara att textila material med samma densitet och 
samma garn undersöks (men olika konstruktion) för att se om och hur detta 
skulle påverkat resultaten. Varptrikån hade varit något att arbeta vidare 
med då den gav bra värden i skrynkeltestet och visade på liknande värden i 
reflektion som de övriga. Dock visade den på högre värden än önskat i 
ljustransmittanstestet, men detta kan har att göra med dess låga vikt på 84 
g/m2. En något grövre och tätare varptrikå hade varit mer intressant att 
undersöka vidare. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  
I bilaga 1 redovisas sammanställning av rådata från ljustransmittans 
mätningen. 
 
 
Tabell 1 över de obelagda tygvarornas mätvärden (OF-värden). 
 

 
 
Tabell 2 över belagda tygvarornas mätvärden (OF-värden). 

 
 

  

Prov S TT V TG 

1 0,6 4,1 3,7 5,5 
2 0,9 4,5 3,7 5,5 
3 0,6 4,0 3,0 5,3 
4 0,6 4,5 3,5 5,3 

Prov SB TTB VB TGB Ag 

1 0 0,1 0,4 0 0 
2 0 0,2 0,2 0 0 
3 0 0,2 0,4 0 0 
4 0 0,2 0,5 0 0 
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Bilaga 2  
I bilaga 2 redovisas ’2 Sample t-test’ och ’Paired t-test’ utifrån rådata i bilaga 1. 
 
 
95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan V och TG.  

 
 
95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan S och TT.  

 
 
95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan S och TTB. 

 
 
 
 



 

 III 

95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan TTB och VB.  

 
 
 

 
 
 
  



 

 IV 

Bilaga 3 
 
I bilaga 3 redovisas tillbehör i testet som användes för att nå resultaten, 
samt jämförelser via ”Paired t-test” och ”2-sample t-test” mellan tygvarorna 
finns att tillgå. 
 
Figuren till vänster visar en matt-vitnormal som användes som referens och 
för att ställa in mjukvaran efter hundraprocentig nivå. Figuren till höger visar 
ett prov från en vindruta hos en bil som användes i maskinen för att mäta 
hur glaset reflekterade de olika våglängderna. Det syns även hur glaset 
består av två delar och en laminerad film i mellanskiktet.  

 
 
 
95 % konfidensintervall i ett parat t-test mellan S och SB.  

 
 
 
 
 
 



 

 V 

95% konfidensintervall i ett parat t-test mellan TT och TTB. 

 
 
95% konfidensintervall i ett parat t-test mellan V och VB. 

 
 
95% konfidensintervall i ett parat t-test mellan TG och TGB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VI 

95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan S och referensprovet Ag. 

 
 
95% konfidensintervall i ett 2-sample t-test mellan S och V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


