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SAMMANFATTNING 
Det är allmänt känt att stora mängder kemikalier används i textilindustrin och 
även om det är att föredra att återanvända och återvinna textil kommer oönskade 
kemikalier stanna kvar i det cirkulära kretsloppet. Vid sortering av textil behöver 
de varor med giftiga, miljö- och hälsofarliga ämnen sorteras bort och uteslutas ur 
kretsloppet. Det finns ännu ingen icke destruktiv portabel metod utvecklad för att 
skilja på textil med respektive utan farliga kemikalier. I det här arbetet har 
analysmetoderna Fourier transform infrarödspektroskopi (FTIR) och 
röntgenfluorescensdetektion (XRF) undersökts för möjlighet till användning i en 
sorteringsprocess. 

Testerna som utfördes var oförstörande tester, utan provberedning, på textila 
prover. Obehandlade samt färgade respektive fluorkarbonbelagda prover testades. 
I analyserna av testresultaten jämförs de behandlade proverna med de 
obehandlade. De testade proverna har också matchats mot två olika befintliga 
generella materialbibliotek, för att identifiera provets materialinnehåll. Ett 
materialbibliotek uppfördes med alla de textila material som testats. Mot detta 
bibliotek matchades ett antal använda klädesplagg med syfte att undersöka 
potentialen för ett textilanpassat materialbibliotek. FTIR-tester utfördes på ett 
stationärt instrument medan det för XRF användes ett portabelt instrument, dock 
finns båda teknikerna att tillgå som handhållna, portabla instrument.   

Testresultaten visar att XRF inte kan detektera textila fibrer men kan detektera 
kemikalier innehållande vissa tyngre grundämnen. Däremot gick det inte i testerna 
att indikera svavelinnehåll i ullproverna, vilket hade förväntats på förhand. 
Testerna med FTIR visade att det går att skilja på de vanligaste fibrerna inom 
fiberklasserna cellulosa, protein och syntet; bomull, ull och polyester. Däremot 
går det inte att skilja olika cellulosafibrer från varandra, vilket även inkluderar 
regenererade fibrer. Polyamid och polyester är mycket olika och går att skilja åt, 
dock är polyamid svår att skilja från silke och ull då deras kemiska struktur är 
mycket lika varandra. I undersökningarna gick det inte att se någon skillnad 
mellan de färgade proverna och deras respektive referensprov, inte heller gick det 
att skilja det fluorkarbonbelagda provet från ett obelagt. Matchningarna av de 
använda kläderna mot det textila materialbiblioteket visade goda resultat då 
majoriteten av plaggen matchades mot önskat material.  

 

NYCKELORD: textilsortering, textil, sortering, FTIR, XRF, kemikalier, textilt 
avfall 

  



 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 
It is widely recognized that the amount of chemicals used in the textile industry is 
substantial and although recycling of textiles is preferable, it makes chemicals 
stay in the circular flow. Textiles containing toxic, environmentally hazardous and 
harmful substances needs to be detected and discarded, not reused nor recycled. 
There are no developed non-destructive, portable methods adapted to distinguish 
between textile products with or without harmful chemicals. In this report two 
analytical methods, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and x-ray 
fluorescence spectrometry (XRF), are studied to examine their applicability in the 
textile sorting process.  

The tests conducted were non-destructive analysis, without sample preparation, 
made on textile samples. Untreated, dyed and fluorocarbon coated samples were 
tested. Analyzing the tests involved comparing the treated samples with the 
untreated. The tested samples were also matched against two existing, general 
material libraries to indicate the sample material content. A material library was 
constructed with all the textile materials tested in the study as references. A 
number of items of clothing were matched against the library in order to study the 
potential of a material library customized for textiles. The investigations of FTIR 
were carried out on a stationary instrument, whilst the test with XRF was made on 
a portable device in a laboratory. Both techniques are however available as 
portable devices. 

The results from the tests with XRF show that the technique can not detect textile 
fibers, but it is possible to detect some chemicals containing certain heavier 
elements. Beforehand it was expected that XRF would detect sulphur in the wool 
samples, but the test did not indicate any sulphur. The test results show that it with 
FTIR is possible to distinguish between the main fiber from each of the three fiber 
classes cellulose, protein and synthetic; cotton, wool and polyester. However, it 
was not possible to differentiate the different cellulose fibers, which also includes 
regenerated fibers. Polyamide and polyester are very different and therefore easy 
to differentiate, polyamide however is difficult to distinguish from silk and wool 
as their chemical structures are very similar. In the study it was not possible to see 
any difference between the dyed samples and their reference samples; likewise, 
the fluorocarbon coated sample could not be distinguished from the non-coated 
samples. The clothes matched against the constructed textile material library 
showed good results as the majority of the garments were matched with the 
desired material.   

 

KEYWORDS: textile sorting, textile, sorting, FTIR, XRF, chemicals, textile 
waste 
  



 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 
I textilindustrin används det stora mängder kemikalier, dels vid produktionen och 
dels i behandlingar för att textilerna ska få önskade egenskaper, som till exempel 
att vara vattenavstötande. När vi återanvänder och återvinner kläder och andra 
textiler stannar dessa kemikalier kvar i kretsloppet av material. För att bli av med 
de farliga kemikalierna behöver vi sortera ut de plagg och produkter som 
innehåller giftiga kemikalier som är skadliga för människa och natur. I dagsläget 
finns det ingen teknik som, utan risk att förstöra produkten, kan mäta direkt på 
textilen för att se om de innehåller oönskade kemikalier. I det här arbetet har vi 
testat två olika analysmetoder, infrarödstrålning (Fourier transform 
infrarödspektroskopi, FTIR) och röntgenstrålning (röntgenfluorescensdetektion, 
XRF) för att undersöka om de skulle gå att använda vid sortering av textil vid 
återvinning. 

Textila prover testades med FTIR genom oförstörande provning. Prover som 
testades var antingen obehandlade, behandlade genom färgning eller belagda med 
fluorkarboner. Testresultaten från de behandlade proverna jämförde vi mot de 
obehandlade proverna och alla provresultat matchades mot två materialbibliotek, 
som inte var anpassade för textil. Jämförelsen gjordes för att undersöka om det 
går att identifiera materialinnehållet i textila prover utan att ha ett textilanpassat 
materialbibliotek. Silke matchade mot ett bukspottskörtelenzym i ett av 
biblioteken, men i det andra biblioteket, där silke fanns som referens, matchades 
silke mot silke. Resultatet från testet visade att det krävs textila referenser i 
biblioteket för att kunna identifiera material. Senare i arbetet skapade vi ett textilt 
materialbibliotek med alla de textila material som testats. Mot detta bibliotek 
matchade vi våra egna kläder för att undersöka om ett bibliotek anpassat för textil 
skulle vara ett alternativ för att kunna identifiera textila material. Alla tester 
gjordes på instrument i ett labb.  

Testresultaten för FTIR visar att det går att skilja på bomull, ull och polyester. 
Däremot går det inte att skilja på olika cellulosafibrer som till exempel bomull 
och viskos. Syntetfibrerna polyamid och polyester är mycket olika och går att 
skilja åt med FTIR. Polyamid är däremot svår att skilja från silke och ull eftersom 
deras kemiska struktur är mycket lika varandra. I undersökningarna gick det inte 
att se någon skillnad mellan de färgade proverna och deras respektive 
referensprov. Det gick inte heller att skilja det fluorkarbonbelagda provet från ett 
utan fluorkarboner. När de använda kläderna matchades mot vårt textila 
materialbibliotek blev resultatet att majoriteten av plaggen matchades mot 
materialet som stod på klädvårdsetiketten. Testerna med XRF visade att många 
textiler inte går att se i analys med röntgenstrålning, däremot kunde ämnen som 
bly i PVC, krom i färgad ull och titan i polyester hittas. Vi drog slutsatsen att det 
finns stora möjligheter att det går att skilja på fiberklasser och vissa fibersorter 
med FTIR om det finns ett textilanpassat materialbibliotek. Däremot anser vi att 



 

 

det är svårt att se kemikalier med FTIR. Utifrån våra undersökningar kan inte 
XRF användas för att identifiera textila fibrer, men tekniken kan å andra sidan 
indikera vissa kemikalier. 
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1 INTRODUKTION 
Textilier är något som finns överallt och som fyller viktiga funktioner i vardagen. 
Det som förknippas mest med textil är förmodligen kläder, men det finns så 
mycket mer textila produkter som är viktiga i samhället. Bilbälten, bandage, 
flaggor, presenningar, blöjor, städmoppar, tältdukar, fisknät, segel, myggnät; för 
att nämna några betydelsefulla textila produkter. En värld utan textil är svår att 
föreställa sig, utan textil skulle samhället inte fungera.  

Sedan 1980 har den globala textila fiberproduktionen tredubblats, 2013 
tillverkades cirka 90 miljoner ton textilfiber. En siffra som kommer vara 250 
miljoner ton per år vid 2050 om ökningen fortsätter i samma takt (Re:textile 
2015). Konsumtionen i västvärlden ökar stadigt, i Sverige ökade konsumtionen av 
kläder och skor med 31 % mellan 2003-2013 (Roos 2014). Ökad konsumtion 
leder till ökad användning av råvaror och vatten, ökade utsläpp av kemikalier och 
växthusgaser, ökad energiförbrukning samt en ökning av textilt avfall, vilka alla 
medför negativa effekter på miljön. Ett klassiskt exempel på textilproduktionens 
negativa miljöeffekter är den drastiska minskningen av världens (tidigare) fjärde 
största insjö Aralsjön som uppskattningsvis minskat i ytarea med 75 % mellan 
1960 och 2012 på grund av att vattnet används till att bevattna närliggande 
bomullsfält (Gadaev & Yasakov 2013).  

År 2013 köpte svenskarna i genomsnitt 12,5 kg textilier per person, samma år 
slängde svenskarna 5 kg textilier i hushållsavfallet (SMED 2014). Textil har 
kommit att bli en färskvara, av de kläder som hittades i hushållsavfallet i SMED:s 
plockanalyser i oktober 2015 bedömdes 59 % vara i sådant skick att de skulle 
kunna ha återanvänts (SMED 2016). En cirkulär ekonomi där fokus ligger på att 
försöka sluta kretsloppet genom att optimera användningen av råvaror, produkter 
och avfall och att öka materialåtervinningen och återanvändningen skulle kunna 
vara en lösning på resursslöseriet. Den så kallade avfallshierarkin är en viktig del 
av den cirkulära ekonomin och är ett kraftfullt verktyg för resursoptimering. Den 
2 december 2015 antog Europeiska kommissionen en lagstiftning som ska 
stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi. Produkters hela livscykel 
omfattas av förslaget, från tillverkning och konsumtion till avfallshantering och 
marknaden för returråvaror (Europeiska kommissionen 2015).  

Världens befolkningsmängd ökar vilket tillsammans med den ökande 
konsumtionen kan komma att leda till att efterfrågan på textila fibrer överskrider 
tillgången (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division 2015). Den förutspådda bristen på textilfibrer är en anledning 
till att återanvändning av textilier kommer att krävas. För att få önskade 
egenskaper består många textila varor av blandmaterial, vilket gör textilierna 
svåra att återvinna. I blandmaterial behöver fibersorter separeras från varandra för 
att på bästa sätt kunna återvinna fibrerna (Jeihanipour, Karimi, Niklasson & 
Taherzadeh 2010).  
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Den stora konsumtionen av textil leder till ett ökat textilt avfall i form av varor 
som skulle kunna återanvändas eller återvinnas. Vid återanvändning av material 
från gamla produkter hålls resurserna kvar i ett cirkulärt system längre. Att 
återanvända är att föredra, men det är inte bara råmaterialet som stannar i 
kretsloppet, även kemikalierna i produkten är kvar. Det är allmänt känt att det 
används stora mängder kemikalier vid tillverkning inom textilindustrin. I Sverige 
är kemikalieinnehåll i varor relativt hårt reglerade, men så har det inte alltid varit. 
Restriktionerna stramas hela tiden åt, vilket gör att kemikalier som var tillåtna att 
användas för några år sedan kan vara listade som farliga och därför vara förbjudna 
idag. Dessa farliga kemikalier fortsätter att cirkulera i kretsloppet då det inte finns 
något bra system för att urskilja produkter som innehåller farliga ämnena från de 
som är fria från dem.  

Den senaste tiden har intresset för ökad kunskap om kemikalier i textiler blivit 
mer uppmärksammat. I februari 2016 finansierades projektet Nontoxtex som är ett 
samarbete mellan Smart Textiles och kommunerna i Boråsregionen. Projektet 
syftar till att kartlägga kemikalier i textil och utveckla tekniker för att portabelt 
kunna mäta kemikalieinnehållet i textilier. (Smart Textiles 2016) Frågeställningar 
för detta examensarbete har sin utgångspunkt i frågeställningarna för Nontoxtex. 

1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 
Tillgången på naturresurser är inte obegränsad och många studier har gjorts på 
effektivisering av materialhantering och användning. Slutna kretslopp, där 
resurser hanteras enligt avfallshierarkin, och cirkulär ekonomi, som har fokus på 
att hushålla med de resurser som finns tillgängliga, anses vara en del av en möjlig 
lösning (Europeiska kommissionen 2015). För textil är den stora 
kemikalieåtgången under tillverkningsprocessen problematisk i ett 
kretsloppssammanhang där det krävs rena, giftfria varor för att kunna optimera 
materialåtervinning av textil och textila fibrer (Östlund, Wedin, Bolin, Berlin, 
Jönsson, Posner, Smuk, Eriksson & Sandin 2015). Idag finns inget sätt att skilja 
textilier innehållande oönskade kemikalier från de renare textilierna vid återvinnig 
då sorteringen sker manuellt. Allergena färgämnen och fluorkarboner, vars 
nedbrytningsprodukter är cancerogena, är exempel på kemikalier som inte bör 
finnas i kretsloppet. 

Det finns många olika sorters analysmetoder för identifiering av kemiskt innehåll 
i produkter generellt idag. Inom stora industrier som plaståtervinning används ofta 
FTIR för att analysera innehållet i avfallet som komplement till optisk sortering 
(Hopewell, Dvorak & Kosior 2009). IR-spektroskopi tillämpas exempelvis till att 
analysera fiberinnehåll i heltäckningsmattor vid återvinning. XRF har visats 
kunna användas för att analysera kemiskt innehåll i mattor längs 
produktionslinjen samt att uppskatta mängden fluorkarboner genom detektering 
av spårkemikalier (Gullayanon, Michaels & Rudat 2013). Generellt används 
metoderna på textil på labbnivå där provberedning så som extrahering krävs, 
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däremot har få studier gjorts på att tillämpa metoderna på textil genom 
oförstörande provning. 

Många analysmetoder är komplementära vilket gör att det ofta kan vara önskvärt 
att göra tester med mer än en metod. För FTIR är en ofta använd kompletterande 
teknik Raman. Teknikerna grundas båda på vibrationsspektroskopi men skiljer sig 
i att Raman mäter ljusets spridning istället för absorbans, vilket mäts med FTIR. 
De olika analysmetoderna skiljer sig även åt i avseende på vilka ämnen som är 
detekterbara. Med FTIR såväl som Raman kan mätningar göras på såväl fasta 
prover som på gas eller vätska. (Ferraro, Nakamoto och Brown 2003; Atkins & de 
Paula 2005, s. 481) Metoderna kompletterar varandra och forskning på 
tillämpningar inom textil för dessa metoder är inte lika utbredd som för många 
andra tillämpningsområden. 

1.2 SYFTE 
Rapportens syfte är att undersöka om det med FTIR och XRF går att analysera 
innehåll i textil utan att textilen genomgått någon provberedning. Målet med 
arbetet är att få en indikation på huruvida analysmetoderna kan tillämpas för 
detektering av kemikalier samt identifiering av textila fibrer. Då lite forskning 
bedrivs på dessa tillämpningar av FTIR och XRF är syftet med arbetet att få en 
första inblick av instrumentens tillämplighet. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Kan FTIR och XRF användas för att analysera textilier och indikera dess fiber- 
och kemikalieinnehåll?  

Frågeställningen delades in i tre underfrågor: 

• Kan analysverktygen identifiera fiberinnehåll? 
• Kan analysverktygen identifiera kemikalieinnehåll så som färgämnen och 

fluorkarboner? 
• Kan både fiber och kemikalier identifieras samtidigt?  

Även ett antal hypoteser formulerades för att angripa de uppställda frågorna. 

• Det går att skilja på bomull, ull och polyester.  
• Det går att skilja på bomull, lin, viskos, lyocell, kupro och bambuviskos. 
• Det går att identifiera vanligt förekommande färgämnen i bomull, ull och 

polyester. 
• Analysmetoderna kan indikera fluorkarboner på fluorkarbonimpregnerade 

varor. 
• Fiber, färgämne och fluorkarboner kan indikeras i samma mätning. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningarna har begränsats till analysmetoderna FTIR och XRF där två 
FTIR-instrument av olika modell och ett XRF-instrument har testats. Arbetet 
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avgränsas vidare till att undersöka möjlig indikering av dispersionsfärg på 
polyester, reaktivfärg på bomull, syra/metallkomplexfärg på ull samt 
fluorkarboner, PFC, på polyester.  

Arbetet avgränsas till att inte analysera återvinningsmetoder för textil utan 
fokuserar på att undersöka lämpligheten för FTIR och XRF med avsikt att 
detektera och identifiera kemikalier i textila produkter. Det har inte undersökts om 
kemikalier påverkar själva återvinningen av materialet. 

2 ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING 
I Sverige och inom EU bygger systemen för återvinning och återanvändning på 
den så kallade avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan. Den gäller för alla 
typer av material och prioriterar hur avfallshanteringen ska ske. Vid återvinning 
av textil sker avfallssorteringen manuellt och det finns inga utvecklade system för 
maskinell sortering. I industrier med material som liknar textil, så som papper och 
plast, används maskinell sortering av olika slag. 

2.1 AVFALLSHIERARKIN 
Hållbar återvinning bygger på att varje typ av avfall tas om hand på det mest 
energieffektiva sättet som är möjligt med hänsyn till miljö och ekonomi, vilket 
illustreras i figur 1. Hantering och prioritering av avfallshantering i Europa 
beskrivs i artikel 4 i EU:s ramdirektiv om avfall från Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG, OJ L 312, 22.11.2008, s.10.  

      
Förebygga och minimera avfall      

Återanvändning av material      
Återvinning av material      

Energiutvinning      
Deponering      

 

Figur 1. EUs avfallshierarki. 

Det miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet är att förebygga och minimera 
mängden avfall. Att återanvända produkter är bättre än att återvinna materialet 
samtidigt som materialåtervinning är bättre än energiutvinning. Enligt 
avfallshierarkin ska deponi ses som en sista utväg om inte de andra alternativen är 
möjliga eller försvarbart med hänsyn till miljön.  

2.2 TEXTILSORTERING VID ÅTERVINNING IDAG 
Sortering av textil sker idag manuellt, tillsammans med mänsklig bedömning är 
det ett viktigt första sorteringssteg för att kunna sortera ut textilier för 
återanvändning. Bärbara, hela och icke utslitna plagg behålls i sin ursprungliga 
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form så länge som möjligt (SOEX Group u.å.). Vid manuell sortering kan inte 
eventuellt kemikalieinnehåll i textilen upptäckas. Dock är det bara manuell 
hantering som kan avgöra trend, slitage och kvalité, varför manuell sortering inte 
kan tas bort helt (Naturvårdsverket 2015, s. 26). 

2.3 SORTERING OCH ÅTERVINNING I ANDRA (POLYMERA) INDUSTRIER 
Inom återvinning och avfallssortering används enligt Hopewell, Dvorak och 
Kosior (2009) Fourier Transform Near infrared (FT-NIR) i stor utsträckning för 
att identifiera polymera material i avfall. Genom att använda en kombination av 
olika sorters tekniker kan man få ett säkrare resultat (Siddiqui, Gondal & Redhwi 
2008). Svarta polymerer är mycket svåra att identifiera med spektroskopi då det 
blir mycket små skillnader i spektrumet (Zachmann 1995). Färgsortering av 
plaster kan göras med en kompletterande optisk sortering. Genom att använda sig 
av emissionsspektroskopi kan problemet med svarta polymerer kringgås samtidigt 
som tekniken kan urskilja polymertyp och halt. Emissionsspektroskopi kan även 
särskilja olika olefina polymerer som polyetylen (PE) och polypropen (PP), vilket 
är svårt med många andra metoder. (Hopewell, Dvorak och Kosior 2009) 
Sortering i pappers- och massaindustrin görs ofta med en kombination av optiska 
och NIR sensorer (Taherzadeh & Richards 2015).  

3 KEMIKALIER I TEXTIL 
Textila tillverknings- och beredningsprocesser ser olika ut beroende på fibersort. 
Syntetiskt tillverkade fibrer kräver andra processer och kemikalier än naturfibrer 
samtidigt som det även skiljer sig åt inom de olika fiberklasserna. En stor skillnad 
mellan konstgjorda fibrer och naturliga är att konstgjorda fibrer extruderas innan 
eller vid spinning. Extruderingen kan göras på olika sätt och skiljer sig åt 
beroende på fibersort. Gemensamt för alla fiberklasser är att det krävs stora 
mängder kemikalier under fiberframställningen. (Humphries 2009)  

Även processer senare under tillverkningen är kemikaliekrävande. Beroende på 
vilka för- och efterbehandlingar som görs på textilen används kemikalier i olika 
utsträckning. Enligt en rapport från forskningsinstitutet Swerea IVF (Posner, 
Ohlsson, Roos & Wilson 2009) går det åt nästan två kilo kemikalier, från 
fiberframställning till färdig vara, för att tillverka ett par jeans och drygt ett kilo 
kemikalier för att producera en t-shirt i viskos. Vilken typ av kemikalier som 
används skiljer sig åt mellan plaggen och mängden säger inget om hur farliga 
kemikalierna är. Figur 2 ger en överblick av den textila processgången och vad för 
slags kemikalier som eventuellt tillsätts i de olika processerna. 
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Figur 2. Övergripande textil processgång, från fiberframtagning till färdigbehandlat tyg, med listade 
kemikalier som eventuellt kan tillsättas vid respektive processteg. 

3.1 FÄRGÄMNEN 
Färgämnen som används för att färga textila fibrer varierar beroende på fibersort. 
En del fibrer som cellulosafibrer kan färgas med flera olika färgsorter medan 
polyester endast kan färgas med dispersionsfärg. Vilken färgtyp som används för 
färgningen beror även på vilket resultat som vill uppnås och vilka härdigheter den 
färgade fibern ska klara av. 

3.1.1 DISPERSIONSFÄRG 
Dispersionsfärg används för att färga polyester. Färgen är olöslig i 
rumstempererat vatten och har begränsad vattenlöslighet vid högre temperaturer. 
Majoriteten av dispersionsfärgerna är små molekyler som har låg molekylvikt och 
är icke-joniska samt har en polär funktionell grupp. (Broadbent 2001) De polära 
grupperna i färgmolekylen och deras dipol-interaktioner och vätebindningar med 
vattnet är avgörande för vattenlösligheten (Broadbent 2001; Gulrajani 2011). De 
polära grupperna påverkar också nyansen på färgresultatet (Gulrajani 2011). Med 
ett tillsatt dispergeringsmedel i färgbadet och hög temperatur löser vattnet upp 
färgämnet och det diffunderar in i fibern. Då dispersionsfärg kan sublimera är 
färgning genom absorption av färgångan också en möjlighet. (Broadbent 2001) 

Färgning av polyester kan inte ske vid temperaturer under 100 °C då 
diffunderingen av dispersionsfärgen är alldeles för låg.  Det är viktigt att skölja 
tyget efter färgning för att få bort de resterande färgpartiklarna på fiberytan som 
inte tagit sig in i fibern. Vid höga temperaturer efter färgning kan färgpartiklar 
krypa upp till ytan på polyesterfibern. Beredningar av tyget som överstiger 
färgningstemperaturen bör därför ske innan färgning för att ge god tvätthärdighet 
och gnidhärdighet. (Broadbent 2001) 
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3.1.2 SYRA/METALLKOMPLEXFÄRG 
Syrafärger används främst för att färga protein- och polyamidfibrer. Vid färgning 
med syrafärg används ett surt färgbad, pH< 7, därav namnet. Syrafärger är oftast 
natrium salter av sulfonatsyror och är därför anjoniska i vattenbaserade lösningar 
och binder till katjoniska fibrer. Färgpartiklarna binder till ullen med svaga 
jonbindningar och därmed har syrafärg på ull en låg tvätthärdighet. En 
undergrupp till syrafärg är metallkomplexfärg där en till två färgmolekyler har 
bundit till en metalljon som till exempel krom, järn eller koppar. 
Metallkomplexfärger har bättre tvätthärdighet än vanlig syrafärg, men är sämre ur 
miljöperspektiv då metaller följer med avloppsvattnet från färgerierna och sprids 
ut i naturen. (Broadbent 2001; Gulrajani 2011) Metaller är livsviktiga för växter, 
djur och människor men i för höga halter kan de bli giftiga (Naturvårdsverket 
2016a).  

3.1.3 REAKTIVFÄRG 
Reaktivfärg är den vanligaste färgen för att färga bomull och andra cellulosafibrer. 
Det finns flera olika sorters reaktivfärger som skiljer sig åt beroende på 
färgmolekylens struktur och reaktiva grupp. Reaktivfärgämnen är uppbyggda av 
kromofora- respektive reaktiva grupper sammanbundna med en kvävevätegrupp 
enligt schematisk struktur i figur 3. Den reaktiva gruppen binder färgämnet till 
fibern och den kromofora gruppen är den som ger färgen. I antrakinonfärgämnen 
är en antrakinongrupp den kromofora gruppen. (Perkins 1996) 

 

Figur 3. Schematisk bild av reaktivfärg  

3.2 HÖGFLORERADE ÄMNEN 
Högflorerade ämnen, poly- och perfluorerade kolväten (PFC), är samlingsnamnet 
för syntetiska kolväten där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot 
fluoratomer (Kemikalieinspektionen 2016a). Perflorerade ämnen är kolkedjor som 
är helt florerade och endast binder fluoratomer. Bindningen mellan kol och 
fluoratomerna är mycket starka vilket gör att perfluorerade ämnen är mycket 
stabila och inte bryts ner i naturen. Polyfluorerade ämnen är till skillnad från 
perfluorerade ämnen inte helt fluorerade och därmed inte riktigt lika stabila. 
(Kemikalieinspektionen 2016b) En variant av PFC är fluorkarboner som ofta 
används för vatten-, olje- och smutsavvisning på textilier. I nuläget är kunskapen 
om hur PFC påverkar människor otillräcklig och dess faktiska effekter är ej helt 
kartlagda. Studier har visat att människor tar upp vissa sorters PFC lätt och det 
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finns misstanke om att ämnena har en negativ effekt på människors hälsa. 
(Naturvårdsverket 2016b) 

PFC är syntetiskt framställda, mycket giftiga och förekommer inte naturligt i 
naturen, dessutom har vissa av dem väldigt lång nedbrytningstid. PFC har använts 
i 60 år utan några restriktioner vilket har lett till att de har spridits över nästan hela 
världen. I en expedition som Greenpeace gjorde 2015 hittades kortkedjiga PFC i 
snö och i bergsjöar på avlägsna platser som till exempel Treriksröset och Haba 
snow mountains i Kina (Greenpeace 2015). Den vida spridningen är en indikation 
på hur flyktiga PFC kan vara.  

Studier visar på att kortkedjiga PFC (med sju eller färre kolatomer) lätt kan 
spridas i naturen medan PFC med längre kedjor (åtta eller fler kolatomer) tenderar 
att lättare ackumuleras. I undersökningar har kortkedjiga PFC hittats i större 
koncentrationer än långkedjade PFC i prov av grundvatten och lakvatten 
(Gellrich, Stahl & Knepper 2012; Busch 2009). De kan släppa och spridas under 
tillverkning, nötning och användning. (Posner 2012; Mittal 2013). De flyktiga 
egenskaperna gör att ämnet kan hamna i yt- och grundvattnet när produkter med 
PFC läggs på deponi. (Busch 2009) 

3.4 LAGAR, REGLER OCH RIKTLINJER 
De senaste åren har det tagits fram nya lagar om kemikalier.  Svenska 
myndigheter har kommit med flera rapporter gällande textil och skapat riktlinjer 
vad gäller hantering och användning av kemikalier.  

3.4.1 REACH 
Reach är EU:s kemikalielagstiftning och står för registrering, utvärdering, tillstånd 
och begränsningar av kemiska ämnen. Lagen trädde i kraft 1 juni 2007 med syftet 
att människors hälsa och miljön ska få ett förbättrat skydd mot de risker som 
kemikalier kan medföra. Lagen ökar även konkurrenskraften för 
kemikalieindustrin inom EU. Reach lägger ansvaret på tillverkaren, användaren 
och importören att registrera alla kemikalier de för in och hanterar inom EU:s 
gränser om mängden överstiger ett ton per år.  

Särskilt farliga ämnen tas upp på kandidatförteckningen och innefattar PBT, CMR 
och vPvB ämnen, ofta med allvarliga hälso- och miljöeffekter. För att använda de 
listade ämnena krävs mer omfattande information, anmälan och tillstånd av 
användaren. Kandidatförteckningen uppdateras en gång i halvåret och fylls då på 
med nya ämnen. De allra farligaste ämnena på kandidatlistan kan komma att tas 
upp i Bilaga XIV, tillståndsförteckningen, och är ämnen som är på väg att fasas ut 
eller är förbjudna. Ämnena i Bilaga XIV är tillståndspliktiga oavsett mängd som 
ska användas. (Kemikalieinspektionen 2016c)  

Kemikalierestriktionerna gäller import, användning och tillverkning av kemikalier 
inom EU, lagstiftningen täcker dock inte in import av varor som innehåller mindre 
än 0,1 viktprocent av de listade kemikalierna. I Reach (Europaparlamentets och 
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rådets förordning 2006/1907/EG) definieras en vara som “ett föremål som under 
produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än 
dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”. Reach omfattar främst 
rena ämnen och blandningar och är inte specifikt anpassad för varor och dess 
kemiska innehåll. Textil räknas som en vara och kemikalier kan vara svåra att 
upptäcka på textil, detta gör att EU-förbjudna kemikalier kan finnas i de 
importerade varorna då de är svåra att kontrollera. Kemikalieinspektionen vill att 
regeringen ska ta initiativ till en heltäckande EU-lagstiftning om kemikalier i 
textil, som därmed även skulle täcka in import av färdiga textila varor 
(Kemikalieinspektionen 2015).  

3.4.2 DEN SVENSKA MILJÖBALKEN 
År 1999 slogs 16 olika lagar samman och blev miljöbalk (1998:808). 
Miljöbalkens syfte är “att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” 1 kap. 1 § 
miljöbalk (1998:808). Det finns inget kapitel i miljöbalken som specifikt berör 
textil.  

Den 21 april 2016 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen där de 
föreslår att avfallshierarkin ska införas i miljöbalken på ett tydligare och mer 
samlat sätt än idag. Enligt propositionen ska det vara tydligt att “de som bedriver 
en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till att förebygga och återvinna avfall”. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft 1 augusti 2016. (Miljö- och energidepartementet 2016)  

Efter att EU-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG) kom 1999 instiftade 
Sverige 2001 en ny förordning (2001:512) om deponering av avfall i miljöbalken. 
Detta innebar att reglerna för deponering blev betydligt strängare än tidigare. 
Enligt Eurostat (2015) lades år 2014 3 kg avfall per person på deponi i Sverige, 
genomsnittet för länder inom EU var 132 kg per person. 

3.4.3 RESTRICTED SUBSTANCE LIST, RSL  
En restricted substance list (RSL) är en lista över ämnen som inte får eller bör 
användas. Ett exempel på en RSL är bilaga XIV i Reach som reglerar och 
förbjuder farliga kemikalier. Regleringarna i Reach måste alla aktörer som arbetar 
med kemikalier inom EU följa. Utöver de kemikalier som regleras i lag kan 
företag och organisationer själva uppföra RSL där de kan inkludera regleringar för 
kemikalier som inte omfattas av lagar och regler men som de vill utesluta från 
sina produkter. RSLs är ett sätt för företag att förmedla sina kemikaliekrav mellan 
leden i leverantörskedjan. Vad som tas upp på en RSL utöver lagstadgade regler 
är upp till den som skapar listan. (Fransson & Molander 2013) 
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4 ANALYSMETODER 
Många olika analysmetoder kan användas för att identifiera och bestämma ämnen 
i ett prov. Metoderna och instrumenten fungerar på olika sätt vilket gör att de ger 
olika resultat. Metoder där prov belyses med en ljusstråle används för att 
identifiera typer av bindningar och funktionella grupper i ett prov. Detta görs 
genom att studera vibrationerna som uppstår i de kemiska bindningarna i ett ämne 
vid bestrålning. FTIR är en vanlig metod för denna typ av molekylär analys 
(Coates 1998). För att detektera ingående grundämnen samt få en indikation om 
mängd av respektive ämne kan XRF användas. Båda analysmetoderna finns både 
som labbutrustning, där mätprecisionen är stor, och som portabla instrument med 
en något lägre mätprecision. De portabla instrumenten kräver inte heller någon 
provberedning. 

4.1 VIBRATIONSSPEKTROSKOPI 
Vid mätningar i vibrationsspektroskopi mäts frekvensen för intermolekylära 
vibrationer. Frekvensen, 𝜈𝜈, mäts i vågtal, 𝜈𝜈� (cm-1), som är omvänt proportionell 
mot våglängd, 𝜆𝜆, enligt  

 𝜈𝜈� = 1
𝜆𝜆
    𝜈𝜈� = 10000

𝜆𝜆
  ;  𝑑𝑑å 𝜈𝜈�(𝑐𝑐𝑐𝑐−1) 𝑜𝑜𝑐𝑐ℎ 𝜆𝜆(𝜇𝜇𝑐𝑐) (1) 

 
Vibrationsspektroskopi bygger på kortvågig infraröd strålning (IR-strålning), som 
är ljusvågor med våglängd över 750 nm, vilket illustreras i figur 4. Spektrumet 
brukar delas in i fjärr-IR (FIR), 10–300 cm-1, mid IR (MIR), 300–4000 cm-1, och 
när-IR (NIR), 4000–14000 cm-1 (Koenig 2001). Tabell 1 visar vågtal samt 
våglängd för respektive område av IR-ljus. 

Tabell 1. Vågtal baserat på Koenig (2001, s. 7) och våglängd beräknade enligt (1) 

OMRÅDE VÅGTAL, 𝜈𝜈�(cm⁻¹) VÅGLÄND, λ (μm) 

min max min max 

Fjärr IR (FIR) 10 300 2,5 0,71 
Mid IR (MIR) 300 4000 33,3 2,5 
När IR (NIR) 4000 14000 1000 33,3 

 

 

 
Figur 4. Områden för olika sorters strålning angiven i dess våglängder 
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4.1.1 FTIR 
Fourier Transform Infrarödspektroskopi (FTIR) är en form av 
infrarödspektroskopi (IR) där de funktionella grupperna bestäms med hjälp av att 
ett prov belyses med infrarött ljus. Metoden utgår från att molekylerna i provet 
absorberar ljus av vissa våglängder, vilkas vågnummer och intensitet ges i IR-
spektroskopi (Albertsson, Edlund och Odelius 2009). Det är vibrationerna i 
molekylernas bindningar då de belyses med IR-ljus som avgör vilka vågnummer 
av ljuset som absorberas. Olika kemiska bindningar har olika absorptionsspektran 
och man kan med grafer över intensitet och vågnummer avgöra vilka ämnen 
provet innehåller med hjälp av att man kan avgöra vilka funktionella grupper 
materialet har. (Albertsson, Edlund och Odelius 2009) FTIR används i mid IR 
området. 

Vid bestrålning vibrerar bindningarna mellan atomerna i en molekyl. Till följd av 
den energi som absorberas kan molekylerna tillfälligt excitera mellan olika 
vibrationsenerginivåer. För att det ska ske en transition till en högre nivå krävs det 
att energi absorberas från ljusstrålen. För att energiförändringen ska vara 
upptäckbar i IR-spektroskopi måste den medföra en förändring i dipolmomentet. 
Eftersom tvåatomiga homonukleärer, exempelvis N2, H2 och O2, inte ändrar 
dipolmoment är de infrarött inaktiva. (Atkins & de Paula 2005, s. 496)  

Spektrumet för FTIR är mycket specifikt vilket gör att det går att identifiera 
många ämnen med tekniken och spektrumen kan många gånger ses som 
fingeravtryck. Det är små variationer i peakarnas intensitet men framför allt 
positioner och kombinationer som är specifika för olika ämnen. Peakarnas 
positioner kan vara olika beroende på vilken sorts vibration och rörelse 
bestrålningen ger upphov till för den aktuella funktionella gruppen. För 
vätebindningar (OH-bindningar) mellan syre (O) och väte (H) i cellulosa skiljer 
sig peakens position beroende på om bestrålningen initierar en stretchande rörelse, 
en deformation i planet eller en deformation ur planet. (Houck 2009) FTIR 
används mycket inom rättsväsendet vid analys av fibrer, men kräver då en del 
provberedelse och sker i laboratoriemiljö (Houck 2009). Enligt Houck (2009) går 
det inte att särskilja bomull och viskos med infraröd spektroskopi utan båda 
identifieras som cellulosa.   

4.2 XRF  
Röntgenfluorescensdetektion (XRF) är en röntgenteknik där olika grundämnens 
fluorescens används för en elementär analys för att identifiera ämnen i ett prov. 
Tekniken används för både kvantitativ och kvalitativ analys och kan därmed ge 
både ingående ämnen och mängder av dessa. (Gianoncelli & Kourousias 2007)  

När en atom belyses med en röntgenstråle träffas atomen av en foton och en 
elektron stöts bort. Hålrummet som uppstår där den bortstötta elektronen tidigare 
befann sig tas över av en elektron från ett skal längre ut. När denna elektron 
hoppar ner från ett yttre skal till ett inre skal hoppar den från en högre energinivå 
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till en lägre. Skillnaden i energi avges då som strålning. Den utsända strålningen 
sker i det elektromagnetiska spektrumet och är specifik för varje ämne vilket gör 
att mätning av energin kan ge kvalitativ data och indikera ämnet som analyseras. 
Genom att analysera strålningsintensiteten kan kvantitativ information fås om 
provet. (Kalnicky & Singhvi 2001) 

Ämnen med låga atomnummer är svåra att mäta med XRF eftersom strålningen 
som utsänds av dessa ämnen är av så låg energi att de ofta absorberas av luften 
innan den når detektorn i instrumentet (Hardman 2012), därför används XRF 
huvudsakligen för ämnen med atomnummer över 12 (Sydow red. 2009, s. 71). För 
ämnen med atomnummer mellan 11 (Na) och 22 (Ti) gäller också att detektering 
påverkas av det omgivande lyfttrycket då ett högre lufttryck innebär mer luft som 
kan absorbera strålningen. För ämnen med låga atomnummer får den kvantitativa 
datan större osäkerhet då det inte går att mäta hur mycket av ämnets fluorecsens 
som absorberas av luften och hur stor del som når detektorn. Den kvalitativa datan 
har däremot hög säkerhet oberoende av förhållandena i provmiljön. (Hardman 
2012). 

4.3 TEXTILA FIBRER 
Textil är ett komplext material som är väldigt varierande. Naturfibrer är särskilt 
varierande då strukturer och tvärsnitt kan bero på bland annat fiberns mognad och 
polymerisationsgrad. Även garnspinning, tygberedning och efterbehandlingar kan 
påverka fiberns egenskaper och struktur, vilket gör det svårt att definiera hur ett 
spektra för till exempel bomull ser ut då det kan skilja sig åt mellan bomullsväv 
och bomullstrikå samt efterbehandlad med vattenavstötande behandling eller 
skrynkelfribehandling. Trots att olika textilfibrer har olika egenskaper kan de vara 
väldigt lika i sin kemiska struktur. Det kan därför vara svårt att hitta vilka de 
specifika peakarna för fibrerna är och det är väldigt svårt att säga exakt var de 
ligger i spektrumet. Bomullsfibrer har inte alltid peakar på samma ställen utan det 
kan variera bland annat beroende på mognadsgrad. (Cintrón & Hinchliffe 2015) 
För naturfibrer kan det även finnas spår av föroreningar som fröskal i bomull och 
fetter i ull som påverkar mätresultat.  

En skillnad mellan viskos och lyocell är källan som cellulosan kommer ifrån. 
Viskos görs på cellulosa från gran medan lyocell görs på cellulosa från 
eucalyptus. Det går att på laboratorienivå skilja på cellulosa från lövträd och 
cellulosa från barrträd (Popescu, Singurel, Popescu, Vasile, Argyropoulos & 
Willför 2009). 

Protein och hårfibrer är lika till strukturen och har gemensamt att de innehåller 
aminosyror som innehåller amino- (-NH2) och karboxylgrupper (-COOH). 
Däremot innehåller de olika sorters proteiner; ull innehåller keratin medan 
proteinet i silke är fibroin. Strukturen för de olika proteinerna är i grunden de 
samma men de funktionella grupperna och sidokedjorna skiljer sig åt. (Tridico 
2009)  
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5 MATERIAL OCH METODER 
Arbetet omfattar en litteraturstudie samt undersökning av en provserie utförd på 
FTIR och XRF. 

5.1 LITTERATURSTUDIE 
Arbetet inleddes med en litteratursökning där grundläggande begrepp och 
definitioner kartlades. Huvudsyftet med litteraturstudien var att få en bild över hur 
återvinning av textil och olika besläktade material görs idag, samt att förstå hur 
FTIR och XRF fungerar. Sökningar gjordes i främst Summon, Scopus och Google 
Scholar, men även andra sökmotorer har använts. För att få en bra bild av hur 
textilåtervinnig ser ut idag och vilken forskning som görs har hemsidor för olika 
myndigheter, så som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, använts. 
Litteraturstudien låg till grund för vilka ämnen som fokus låg på i senare praktiska 
undersökningar.  

Då lite forskning bedrivs på tillämpning av FTIR och XRF för att detektera och 
identifiera kemikalier på textil har de tester/analyser som har gjorts valts för att få 
en inledande bild av huruvida instrumenten är lämpade för denna användning. 

5.2 MATERIAL 
Tygprover är delvis tillverkade och beredda på Textilhögskolan. Obehandlade 
tygprover och garner har tillverkats i trikålabbet på Textilhögskolan. Prover för 
undersökning av färgämnen är beredda i färg och beredningslabbet på 
Textilhögskolan, likaså är de icke kommersiella proverna med fluorkarboner. 
Undersökningen omfattar även ett antal prover av kommersiella 
fluorkarbonbelagda vävar, använda i produkter som finns på marknaden, av olika 
ålder. Tester för att eventuellt hitta ftalater gjordes på olika PVC material. I tabell 
2 finns alla prover som testats i projektet listade. Tabellen tar upp material och 
eventuell behandling eller kännetecken för respektive prov. Utöver prover listade i 
tabell 2 har använda kläder i varierande material använts vid sorteringssimulering. 
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Tabell 2. Översikt över samtliga prover testade under projektet 

Ref. nr. Material Kommentar 
1 PTFE-laminat  svart, baksida (kommersiell) 
2 PTFE-laminat svart, framsida (kommersiell) 
3 PTFE-laminat  blå (kommersiell) 
4 PTFE-laminat  gul, fluorocerande sida (kommersiell) 
5 PTFE-laminat gul, mörkare sida (kommersiell) 
6 PTFE-laminat  orange, vit sida (kommersiell) 
7 PTFE-laminat orange, orange sida (kommersiell) 
8 Polyuretanbelagt röd 
9 Polyuretanbelagt röd, framsida 

10 PVC röd 
11 PVC gul 
12 PVC  svart 
13 PVC  svart med väv 
14 Bomull trikå, obehandlad 
15 Ull trikå, obehandlad 
16 Lyocell obehandlad 
17 Bambuviskos obehandlad 
18 Viskos  obehandlad 
19 Silke obehandlad 
20 Bomullsväv avkokt & avklistrad 
21 Bomull/polyester  50/50, obehandlad 
22 Lin garn, obehandlad 
23 Kupro obehandlad 
24 Ull/polyetser 55/45, obehandlad 
25 Bomull/Lin 60/40, obehandlad 
26 Polyamid 6  
27 Polyamid 6.6 garn 
28 Polyester obelagd 
29 Polyester fluorkarbonbelagd (icke kommersiell) 
30 Polyester fluorkarbonbelagd, tvättad (icke kommersiell) 
31 Ull ofärgad** 
32 Ull färgad, 1% 
33 Ull färgad, 2% 
34 Ull färgad, 3% 
35 Bomull ofärgad* 
36 Bomull färgad, 1% 
37 Bomull färgad, 2% 
38 Bomull färgad, 3% 
39 Polyester ofärgad 
40 Polyester färgad, 1% 
41 Polyester färgad, 2% 
42 Polyester färgad, 3% 

*Ofärgad, avkokt, avklistrad, blekt och merceriserad bomullsväv 
**Ofärgad, tvättad ullväv 
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5.3 PROVBEREDNING 
För att undersöka om färgämnen för textil kan indikeras vid analys färgades tre 
vävar av olika fibersort; protein-, cellulosa- och syntetfibrer. För att undersöka om 
färgkoncentrationen har betydelse för detektering av färgämnen färgades varje 
fibersort i tre olika koncentrationer; 1 %, 2 % samt 3 %, med ett prov för 
respektive koncentration. Färgtyp och handelsnamn på de färger som användes för 
respektive fibersort anges i tabell 3. Proverna färgades enligt recept som återfinns 
i bilaga I där även använda hjälpkemikalier återfinns. 

Tabell 3. Sammanställning av samtliga färgade prover. 

FIBER-
KLASS 

FIBER FÄRGKLASS FÄRGTYP HANDELS-
NAMN 

KONC., 
% 

Syntet Polyester Dispersionsfärg Azodisperionsfärg Dianix Red 
K-2B 

1 

Syntet Polyester Dispersionsfärg Azodisperionsfärg Dianix Red 
K-2B 

2 

Syntet Polyester Dispersionsfärg Azodisperionsfärg Dianix Red 
K-2B 

3 

Cellulosa Bomull Reaktivfärg Antrakinon-
färgämne 

Reaktiv blå 
43 

1 

Cellulosa Bomull Reaktivfärg Antrakinon-
färgämne 

Reaktiv blå 
43 

2 

Cellulosa Bomull Reaktivfärg Antrakinon-
färgämne 

Reaktiv blå 
43 

3 

Protein Ull Syra/metallkomplexfärg Monoazo-
metallkomplex 

Zenit yllefärg 
svart 

1 

Protein Ull Syra/metallkomplexfärg Monoazo-
metallkomplex 

Zenit yllefärg 
svart 

2 

Protein Ull Syra/metallkomplexfärg Monoazo-
metallkomplex 

Zenit yllefärg 
svart 

3 

 

Dispersionfärgen är C.I. Disperse Red 82 med CAS-nummer 30124-94-8 och har 
molekylformel C21H21N5O6. Bomullen färgades med C.I. Blue 19 med CAS-
nummer 2580-78-1 och har molekylformel C22H16N2Na2O11S3. Den 
monoazometallkomplexfärg som användes vid färgning av ullen var C.I. Acid 
Black 194 med CAS-nummer 57693-14-8 och molekylformel 
C40H20CrN6Na3O14S2. 

En fluorkarbonbelagd polyesterväv tvättades 5 gånger i ett kvicktvättprogram på 
40° C i en hushållsmaskin tvättmaskin för att få ett prov som liknar en använd 
vara.  

5.4 ANALYSMETODER 
I projektet har två olika analysmetoder undersökts, FTIR och XRF. 

5.4.1 FTIR 
Mätningar med FTIR gjordes på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och i 
polymerlaboratoriet på Högskolan i Borås. På SP utfördes mätningarna i en 
stationär FTIR av märket Thermo Electron med en mikro Attenuated Total 
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Reflection (ATR) som gör att spektra kan tas upp direkt på en materialyta. Innan 
en mätning utförs på ett prov görs en bakgrundsmätning. Bakgrunden samlar in 
information om ämnesinnehåll i luften som sedan filtreras bort i efterföljande 
mätningar på proverna. Detta görs för att kunna skilja på ämnesinnehåll i luften 
och ämnesinnehåll i provet som testas. Är till exempel koldioxidhalten hög i 
luften då provet testas filtreras detta bort för att inte påvisa ett onormalt högt 
värde av koldioxid i provet.  

Prover fästes på provytan mellan en fast yta med en diamant och ett laserhuvud 
som skruvades mot provet, se figur 5. På en mätning belystes provet 64 gånger 
med en IR-stråle och varje spektra som gavs i datorprogrammet representerar en 
omgång av de 64 mätningarna. Resultatet analyserades i programmet OMNICTM. 
För de prover som testades på SP jämfördes spektrumen med det referensbibliotek 
som fanns tillgängligt. Varje prov testades en gång. I OMNICTM jämfördes kurvan 
för det testade provet med referensbiblioteket vilket gav vilka material eller 
ämnen provets kurva liknar och hur väl de stämmer överens. Analysen gjordes 
endast mot de material som fanns tillgängliga i det aktuella biblioteket. 

 

Figur 5. Demonstration av mätning med FTIR gjord på Högskolan i Borås. Till vänster: en FTIR i 
vilande läge. Till höger: en FTIR under arbete. 

För tester gjorda på Högskolan i Borås utfördes testerna på en stationär FTIR av 
märket Thermo Scientific av modell Nicolet iS10. På Högskolan i Borås fanns 
inget referensbibliotek tillgängligt för analys, istället användes Bio-Rad's 
KnowItAll® Spectroscopy Software. För att kunna se eventuella indikationer på 
skillnader mellan beredda prov och oberedda prov användes ett obehandlat 
originalprov som referens för varje fibersort. Varje provtyp mättes 5 gånger för att 
eliminera risken för felmätning samt minska påverkan av interferens av 
föränderlig halt av ämnen i luften under testningen. En medelvärdeskurva av de 5 
mätningarna på respektive prov gjordes som sedan användes som jämförelsekurva 
mot originalproverna. 

Ett antal obehandlade prover av olika textila fibrer, prov 15-28 i tabell 2, har 
mätts med FTIR i polymerlaboratoriet på Högskolan i Borås. Det gjordes 5 
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mätningar på respektive prov och av de 5 kurvorna gjordes sedan en 
medelvärdeskurva som användes i efterföljande analyser.  

Ett materialbibliotek uppfördes av alla prover testade på Högskolan i Borås, prov 
15-43 i tabell 2. Använda kläder av olika material mättes med FTIR på Högskolan 
i Borås och matchades mot det egengjorda materialbiblioteket för att simulera en 
sorteringsprocess. 

5.4.3 XRF 
Testerna utfördes på Swerea IVF med en handhållen Thermo Scientific™ Niton™ 
XL3t XRF Analyzer anpassad för laboratoriemiljö. Utrustningen satt fast i en 
ställning för att underlätta användningen av den. Provet placerades på mätytan 
och en blykåpa fälldes ner över provet för att hindra röntgenstrålningen från att 
spridas i rummet, se figur 6.  

 

Figur 6. Mätning med XRF hos Swerea IVF. 

Varje prov testades en gång där varje mätning varade till dess att 
standardavvikelsen stabiliserades. Resultatet jämfördes mot det referensbibliotek 
som fanns tillgängligt på Swerea IVF och testades då mot biblioteket All 
materials. Tester utfördes på prover enligt tabell 4. 

Tabell 4. Prover testade med XRF hos Swerea IVF. 

Prov  Ref. nr Behandling/beredning  
Polyester  1 Dispersionsfärg, 3%  

  2 Obehandlad 
Bomull  3 Reaktivfärg, 3%  

  4 Obehandlad 
Ull  5 Syra/metallkomplexfärg, 3%  

  6 Obehandlad 
Polyester + PFC  7 Polyesterväv impregnerad med PFC 

  8 Obehandlad 
Polyester + PVC 9 Polyesterväv belagd med PVC (testad på vävda sidan) 

PVC 10 Okänt 
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5.5 ANALYS AV TESTRESULTAT 
Resultaten från analysmetoderna analyserades i en jämförande studie. I 
jämförelsen eftersöktes skillnader i utslag, så kallade peakar, på de olika spektra 
som genereras vid en mätning. Peakarna analyserades i avseende på 
vågtalsposition. Positionen är den parameter som indikerar en viss kemisk 
bindning mellan grundämnen eller funktionella grupper. Höjden på en peak, det 
vill säga intensiteten, ger en indikation på mängden av en specifik bindning i ett 
prov. Resultaten för de färgade och belagda proverna jämfördes mot de respektive 
obehandlade referensproverna. Spektrumet för respektive färgämne jämfördes på 
samma sätt mot de färgade proverna och referensproverna. Fiberklasser jämfördes 
mot varandra och prover inom samma fiberklass jämfördes sinsemellan för att 
undersöka om de kunde särskiljas. Korrelationen, det vill säga likheten, mellan 
fibrerna gavs i procent. Vid sorteringssimuleringen analyserades matchningen, i 
procent, mot materialbiblioteket. 

Mätningarna med XRF ger först en indikation på hur många ppm av ett ämne det 
finns i provet, ett värde som sedan måste bekräftas genom att titta på det spektrum 
som genereras vid mätningen. Finns det höga karaktäristiska peakar i spektrumet 
för det specifika ämnet är det en bekräftelse på att ämnet finns i provet.  Om 
peaken inte tydligt skiljer sig från omgivningen, utan spektrumet är brusigt, är det 
ett bevis på att ämnet inte finns i provet. Siffrorna och peakarna ger en bekräftelse 
på att ämnet finns i materialet och en indikation på mycket eller lite, en exakt 
mängd ges inte.  

6 RESULTAT 
Tester har genomförts med FTIR och XRF och analyserats i syfte att undersöka 
möjligheten för fiberdifferentiering, färgdetektering samt indikering av 
fluorkarboner.  

6.1 RESULTAT FRÅN TESTER MED FTIR 
Tester med FTIR utfördes både på SP och på Högskolan i Borås.  

6.1.1 RESULTAT FRÅN INLEDANDE TESTER PÅ SP 
Inledande tester med FTIR utfördes på SP och analyserades med hjälp av deras 
databas. Testresultaten från dessa mätningar redovisas i tabell 5. Majoriteten av 
cellulosafibrerna matchade bäst mot papper, det vill säga cellulosa, däremot 
matchade avkokt och avklistrad bomull bäst mot bakelit men korrelationen var 
endast 25 %.  Proverna med PTFE-laminat gav alla bäst matchning mot polyamid 
6.6 utom ett som matchade bäst med PET. Ett av de polyuretanbelagda proverna 
matchade bäst mot polyamid 6.6 medan det andra matchade bäst mot en 
akrylharts. PVC-proverna matchade bäst mot PVC men matchade även med 
ftalater. Silkeprovet gav bäst matchning mot silke och ullprovet matchade bäst 
mot koldisulfid. Polyesterväven matchade bäst med PET, vilket även var fallet 
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med blandmaterialet bomull/polyester. Polyesterprovet belagt med fluorkarboner 
matchade bäst mot PET.  

Tabell 5. Resultat från mätningar med FTIR utförda på SP där de testade proverna matchades mot 
institutets databas. 

Material Ämnet vi letade 
efter 

Vad identifierades materialet 
som enligt SPs databas 

Matchning, % 
(ranking) 

Bomull Cellulosa Cast coated paper C-1-S 
reverse side 

59,31 

Ull Ull Carbon disulfide 59,64 

Lyocell Cellulosa Unbleached Kraft paper C-1-S 
carrier stock back 

73,54 

Bambuviskos Cellulosa Unbleached Kraft paper C-1-S 
carrier stock back 

79,73 

Viskos Cellulosa 18 point coated carton 
newsback paper-back side 

75,46 

Polyester, 
fluorkarbonbelagd 

Fluorkarboner Ink Jet plotter film - matte 
reverse side (PET) 

85,49 

Polyester  PET PET (with small limestone 
peak) 

90,41 

Bomullsväv, avkokt + 
avklistrad 

Bomull Bakelite + Talc + CaCO3 24,81 

Bomull/polyester, 50/50  Bomull och 
polyester 

Ink Jet plotter film - matte 
reverse side (PET) 

79,99 

Silke Silke Silk II 60,27 

PTFE-laminat,  
svart, baksida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 82,29 

PTFE-laminat, 
svart, framsida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 78,47 

PTFE-laminat, blå PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 71,70 

PTFE-laminat, gul 
fluorescerande sida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 82,33 

PTFE-laminat, gul, 
mörkare sida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 84,03 

PTFE-laminat, orange,  
vit sida 

PTFE Ink Jet plotterfilm - matte 
reverse side (Polyester) 

84,13 

PTFE-laminat, orange, 
orange sida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 75,91 

Polyuretanbelagt, röd PTFE ELVERON 100 87,59 

Polyuretanbelagt, röd, 
framsida 

PTFE PA 66 Aquamid Natur Grön 76,83 

PVC, röd Ftalater 1. PVC (Geon 137) 
3. Dibutylftalat 

88,62 (1) 
78,51 (3) 

PVC, gul Ftalater 1. PVC (Geon 137) 
3. Dibutylftalat 

82,46 (1) 
70,60 (3) 

PVC, svart Ftalater WITCOBOND W-280 (?) 83,43 

PVC, svart med väv Ftalater 1. PVC (Geon 137) 
3. Dibutylftalat 

88,81 (1) 
79.33 (3) 
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6.1.1 RESULTAT FRÅN ANALYSER MED KOMMERSIELLT 
MATERIALBIBLIOTEK 
Vid matchningar av de obehandlade fibrerna mot KnowItAll® Spectroscopy 
Software från Bio-Rad matchade bomull, lin och bambuviskos bäst mot cellulosa, 
med en korrelation på 97 %, 98 % respektive 99 %. Kupro, lyocell och viskos 
matchar däremot inte mot cellulosa, dock matchar de mot olika polysackarider 
vars kemiska uppbyggnad och struktur påminner om cellulosa. Cottolin matchar 
inte mot cellulosa, men mot samma polysackarid som viskos. Silke matchar 95 % 
mot bukspottskörtelenzym hos nötkreatur. Enzymet består precis som silke av 
aminosyror, det vill säga att båda ämnena innehåller aminogrupper. Ull matchar 
mot Cytokrom C som är ett protein, precis som ull. Polyamid 6 matchar med 99 % 
mot polyamid 6 och polyamid 6.6 matchar med 97 % mot polyamid 6.6, vilket 
betyder att databasen kunde skilja på de båda väldigt lika fibrerna. Polyester 
matchar bäst, med 98 %, mot en polyester film, men matchar också mot 
polyetylentereftalat till 96 %. Ull/polyester matchade med 95 % mot en 
termoplastisk polyamid harts. Bomull/polyester matchade bäst mot en co-polymer 
av hydroxyetylmetakrylat och metylakrylsyra.  

6.1.2 UNDERSÖKNING AV FIBERDIFFERENTIERING 
Analys av kurvor för bomull, ull respektive polyester visar att instrumentet ger 
skilda resultat för dessa ämnen. Undersökningarna visar att det finns 
karaktäristiska toppar för respektive klass som skiljer sig åt, vilket gör att det är 
möjligt att få en indikation om fiberklass. För till exempel bomull finns en 
karaktäristisk topp vid vågtal 3332, vilket ses i figur 7. Därmed visar 
undersökningen att det går att skilja på tre vanligt förekommande textilfibrer; ull, 
bomull och polyester, med hjälp av FTIR-analys. 

 
Figur 7. FTIR spektra för jämförelse mellan de olika fiberklasserna syntet-, protein- och 
cellulosafibrer där medelvärdeskurva för de största fibersorterna från respektive fiberklass jämförs; 
ull, bomull och polyester 
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Cellulosafibrerna är mycket lika varandra, vilket kan ses i figur 8, och vid en 
jämförelse av kurvorna i programmet eFTIR Essentials visade fibrerna en 
korrelation på minst 93,7 %.  

  

 
Figur 8. FTIR spektra för jämförelse av medelvärdeskurvor av olika typer av cellulosafibrer. 

Det karakteristiska bandet vid vågtal 3350-3290 ser lite olika ut för de 
regenererade fibrerna jämfört med de icke-regenererade, vilket visas i figur 9. De 
regenererade, lyocell, viskos, kupro och bambuviskos, har en rundare peak 
gentemot de icke-regenererade, bomull och lin, som har en mer spetsig peak med 
två toppar. 

 

Figur 9. Jämförelse av cellulosapeaken för bomull, lin och regenererade cellulosafibrer. 
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I figur 10 kan det utläsas att cellulosafibrerna är mycket lika men också att de 
skiljer sig åt till viss del. Bomull och lin har större korrelation till varandra än vad 
de har till de regenererade fibrerna, dock skiljer det inte mycket i korrelation 
mellan lin och bambuviskos respektive lin och bomull. De regenererade fibrerna 
matchar alla bättre med de övriga regenererade än mot bomull och lin. Inom den 
regenererade gruppen är matchningarna sinsemellan som lägst 98,0 %. 

 

Figur 10. Korrelation mellan de olika cellulosafibrerna angett i procent vid jämförelse av 
medelvärden för respektive fiber. 

Ull, silke, polyamid 6 och polyamid 6.6 innehåller alla aminogrupper vilket 
innebär att de har gemensamma drag i sin kemiska struktur och ger därmed 
liknande utslag med FTIR. I figur 11 kan det ses att alla de nämnda fibrerna har 
sina peakar på samma vågtal (position i x-led) men att intensiteten varierar. Det 
kan också utläsas att kurvorna för polyamid 6 och polyamid 6.6 (de blå kurvorna) 
är i princip identiska och mycket svåra att skilja på. I jämförelsen av PA 6 och PA 
6.6 har fibrerna en korrelation på 98,0 %. 
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Figur 11. Jämförelse av medelvärden för textilfibrer innehållande aminogrupper; ull, silke och 
polyamid (PA 6 och PA 6.6). 

I figur 12 kan det ses att blandmaterialet bomull/polyesster uppvisar 
karaktäristiska peakar för båda de ingående fibersorterna. Vid vågtal 3350-3290 
liknar blandmaterialets kurva (röd) bomullens (blå), medan den vid de lägre 
vågtalen, 2000-500, mer liknar kurvan för polyester (mörkröd). 

 

Figur 12. Jämförelse av medelvärden för blandmaterial med bomull/polyester 50/50 och ofärgad 
polyester samt ofärgad bomull. 

Matchning av ett blandmaterial innehållande bomull/polyester, 50/50, matchade 
bäst mot cellulosa i det textila materialbiblioteket. Femte bästa matchning var ett 
referensprov med bomull/polyester 50/50 och på femtonde plats matchade provet 
mot ren polyester, se tabell 6.  
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Tabell 6. Blandmaterial med bomull/polyester 50/50 matchat mot det textila biblioteket. 

Ranking Material Korrelation  
1 Bomull 0,945 

2 Lin 0,944 

3 Ofärgad bomull 0,937 

4 Cottolin 0,937 

5 Bomull/polyester, 50/50 0,936 

6 Lyocell 0,925 

7 Bambuviskos 0,916 

8 Bomullstrikå 0,913 

9 Viskos 0,909 

10 Kupro 0,892 

11 Reaktivfärg 0,630 

12 Dispersionsfärg Red K 2B 0,621 

13 Ull/polyester 0,616 

14 Ull 0,546 

15 Ofärgad polyester 0,457 

16 Obelagd polyester 0,445 

17 Polyester med PFC, tvättad 0,427 

18 Polyester med PFC 0,424 

19 Silke 0,417 

20 Yllefärg Acid Black 194 0,366 

21 Polyamid 6 0,357 

22 Polyamid 6.6 0,310 

 

6.1.3 UNDERSÖKNING AV FÄRGDETEKTERING 
I figur 13 presenteras resultaten från tester av de färgade proverna. För bomull är 
korrelationen mellan det ofärgade provet och respektive färgat prov mycket hög, 
som lägst 97,7 % för provet färgad 2 %. För de färgade ullproverna är det 
nästintill ingen skillnad dem emellan i korrelation med det ofärgade provet, de är 
alla ungefär 90 % lika det ofärgade ullprovet. Polyester är det material som sticker 
ut i färgtestet och visar lägst korrelation mellan det ofärgade provet och de 
färgade proverna. Den lägsta korrelationen visar polyester färgad 2 % som endast 
matchar med 81,7 % samtidigt som provet färgad 1 % visar 83,1 % korrelation 
och 3 % visar en korrelation på 89,7 %.  
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Figur 13. Korrelation mellan ofärgade tyger gentemot tyger av samma material färgade med 1%, 
2% respektive 3%. Korrelationen anges i procent avrundade till en decimal 

Spektrum för ofärgad bomull, färgad bomull samt bomullens färgämne, 
reaktivfärg blå 43, visas i figur 14. I figuren ses att spektrumet för de tre färgade 
proverna visuellt är identiska och vid jämförelse har de en korrelation på minst 
99,6 % sinsemellan. Grafen visar att ofärgad (grå) och färgad bomull (grön/svart) 
ter sig i princip identiska i avseende på peakarnas position i x-led. Den kurva som 
skiljer sig åt från övriga i grafen är färgämnet (blå). Det färgade proverna visar 
inte större korrelation med färgämnet än vad det ofärgade provet gör. 

 

Figur 14. Ofärgad bomull jämförd med färgad bomull med 1 %, 2 % respektive 3% reaktivfärg samt 
rent färgämne av färgen Reaktiv Blå 43. 
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I figur 15 presenteras spektrum för ofärgad polyester, polyester färgad 1 %, 2 % 
respektive 3 % och polyesterns färgämne, Dianix Red K-2B. Peakarna för 
dispersionsfärg samt färgad och ofärgad polyester skiljer sig åt i höjd men flera 
peakar kan anses ha samma position (vågtal). Det finns likheter mellan de olika 
kurvorna vilket gör det svårt att urskilja eventuella spår av färgämnet i spektrumet 
för färgad polyester.   

 

Figur 15. Ofärgad polyester jämförd med polyester färgad med 1 %, 2 % respektive 3 % 
dispersionsfärg samt rent färgpulver av dispersionsfärgen Dianix Red K-2B. 

Spektran för ofärgad ull, färgade ullprover samt ullens färgämne, Zenit yllefärg 
Acid Black 194, presenteras i figur 16. Peakarnas höjd skiljer sig åt mellan 
färgade och ofärgat prov, dock är peakarnas position i avseende på vågtal mycket 
lika. Färgämnet skiljer sig avsevärt från tygproverna och det är svårt att se likheter 
mellan spektrumet för färgämnet och det färgade proverna.  

 

Figur 16. Ofärgad ull jämförd med ull färgad med 1 %, 2 % respektive 3% syra/metallkomplexfärg 
samt rent färgämne av yllefärgen Zenit yllefärg Acid Black 19. 
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6.1.4 UNDERSÖKNING AV DETEKTERING AV FLUORKARBONER 
I figur 17 presenteras resultaten från mätningarna av obelagd polyester, 
fluorkarbonbelagd polyester och tvättad fluorkarbonbelagd polyester. Det kan 
utläsas i figuren att de tre kurvorna har peakar på samma vågtal och inte skiljer sig 
nämnvärt ifrån varandra. Korrelationen mellan belagd och obelagd är 98,2%. 

 
Figur 17. Obelagd polyester jämförd med polyester belagd med okänd mängd fluorkarboner samt 
prov belagt med fluorkarboner och tvättad 5 gånger i hushållstvättmaskin. 

6.1.5 RESULTAT FRÅN SIMULERING AV SORTERINGSPROCESS 
De kläder som mättes hade etiketterna med materialinnehåll kvar, detta var viktigt 
för att veta om matchningen var korrekt mot materialbiblioteket. Resultatet från 
matchningarna kan ses i tabell 7 där varje testat plagg och dess tre bästa 
matchningar redovisas. Korrelationen visar hur lika proverna är referenserna, där 
ett värde på 1 betyder att de är identiska och 0 innebär inga likheter. Det kan 
utläsas att majoriteten av de testade kläderna matchar mot önskat material i det 
textila biblioteket samt att blandmaterialen matchar mot minst en av de angivna 
fibrerna på klädvårdsetiketten.  
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Tabell 7. Använda kläder matchade mot det egengjorda textilanpassade materialbiblioteket 

Material i plagg Match nr 1  Match nr 2   Match nr 3   

  Material Korrelation Material Korrelation Material Korrelation 

Bambuviskos/ 
elastan 95/5 

Bambuviskos 0.989 Viskos 0.987 Lyocell 0.979 

Bomull Bomull fiber 0.995 Cottolin 0.991 Lin 0.989 

Bomull/polyester  Bomull fiber 0.945 Lin 0.944 Bomull, 
ofärgad 

0.937 

Bomull/polyester II 
49/40* 

Polyamid 6.6 0.905 Polyamid 6 0.883 Ull 0.831 

Bomull/polyester/ 
viskos 61/32/17 

Cottolin 0.986 Lin 0.973 Bomull, trikå 0.972 

Cottolin 45/55 Bomull fiber 0.995 Cottolin 0.992 Lin 0.991 

Lin Cottolin 0.990 Bomull, 
ofärgad 

0.990 Bomull fiber 0.983 

Lin II Bomull, 
ofärgad 

0.980 Bomull fiber 0.970 Lin 0.970 

Lyocell Lyocell 0.995 Bambuviskos 0.990 Viskos 0.984 

Lyocell/polyester  
73/27 

Lyocell 0.986 Kupro 0.978 Bambuviskos 0.975 

Polyamid  Polyamid 6 0.964 Polyamid 6.6 0.951 Silke 0.898 

Polyamid/elastan II 
92/8 

Polyamid 6.6 0.936 Polyamid 6 0.932 Silke 0.851 

Polyamid II Polyamid 6 0.993 Polyamid 6.6 0.984 Silke 0.873 

Polyamid/elastan  
80/20 

Polyamid 6 0.990 Polyamid 6.6 0.965 Silke 0.874 

Polyester Polyester, 
obelagd 

0.979 Polyester, 
ofärgad 

0.976 Polyester med 
PFC 

0.936 

Polyester/viskos 
65/35  

Bomull/ 
polyester 

0.925 Ull/polyester 0.855 Polyester, 
ofärgad 

0.788 

Silke Silke 0.993 Polyamid 6 0.854 Ull 0.835 

Silke II Silke 0.985 Polyamid 6 0.870 Ull 0.845 

Ull Silke 0.937 Ull 0.907 Polyamid 6 0.840 

Ull II Silke 0.946 Ull 0.910 Polyamid 6 0.848 

Ull II Silke 0.946 Ull 0.924 Polyamid 6 0.855 

Ull/polyester 45/55 Ull/polyester 0.962 Polyester, 
obelagd 

0.795 Polyester med 
PFC, tvättad 

0.784 

Viskos Viskos 0.989 Lyocell 0.986 Bambuviskos 0.985 

*innehåller även 8% polyamid och 3% elastan. 
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6.2 RESULTAT FRÅN TESTER MED XRF 
Testerna indikerar att det finns bly i PVC-materialen och titan i 
polyesterproverna, se figur 18. Analys av spektrumet för polyester bekräftade 
närvaron av titan i provet, figur 19. I ullprovet färgat med 3 % metallkomplexfärg 
gavs det en indikation på att krom finns i provet. Grundämnen i textilfibrerna gick 
inte att se i testerna. Inte heller fluor som har atomnummer 7 detekterades, varav 
inga fluorkarboner indikerades. Fler ämnen gav utslag vid testet, vilket återges i 
bilaga II. Närvaron kunde dock inte bekräftas på grund av att det inte fanns 
tillgång till något analysprogram för spektrat. 

 

Figur 18. Detektionsnivåer av förekommande ämnen i prover testade med XRF. 

 

Figur 19. Spektra för polyester vid test med XRF. Den tydligt höga peaken för titan ger en 
bekräftelse på att titan finns i provet. Strålningen mäts i kiloelektronvolt (keV) med mätfrekvensen 
counts per second (cps). 
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7 DISKUSSION  
Innan en slutsats kan dras diskuteras frågor och tankar som uppkommit under 
arbetets gång i detta avsnitt. 

7.1 MÄTYTA OCH MÄTDJUP FÖR FTIR 
Textil är ett komplext material med mycket variationer samtidigt som FTIR mäter 
på en mycket liten mätyta. Det gör att det kan vara svårt att samla in all 
information som behövs från ett prov och till exempel kan det vara så att en för 
liten mätyta inte kan avläsa alla ingående material i ett blandmaterial. Detta skulle 
kunna tänkas vara ett problem för textiler som har olika material i varp och väft, 
men ett mindre problem i textiler där materialen är blandade i garnet och därmed 
är jämnare fördelat.  

Även mätdjupet kan ha betydelse vid mätning på textil med FTIR. Det är inte 
alltid som kemikalier och material som ska sorteras bort finns på textilens yta. 
Exempelvis är ofta jackor med PTFE-laminat flerlagersvaror där laminatet, 
innehållande fluorkarboner, har fästs mellan olika tyglager. I de fallen kan FTIR 
tänkas vara en mindre lämplig analysmetod för ändamålet att hitta kemikalier i 
textil. Då tekniken som använts i projektet endast har mätt på materialets yta och 
inte mäter genom hela provet kan eventuellt ämnen i materialet inte detekterats. 
Vid mätning av polyester med PTFE-laminat på SP kunde inte laminatet 
detekteras, vilket vi tror beror på att mätdjupet för instrumentet är för litet.  

7.2 ÄMNEN I LUFTEN KAN STÖRA MÄTSÄKERHETEN 
Vid många av mätningarna som utförts med FTIR så dyker det upp en dubbelpeak 
på spektrumet vid vågtal 2200-2400 cm-1 vilka är de karaktäristiska peakarna för 
koldioxid. Vid matchningar som givit en procentsats i hur lika två kurvor är kan 
detta ha spelat roll för resultatet. Proven kan ha indikerat större eller mindre 
korrelation än den faktiska likheten beroende på mängden koldioxid i luften vid 
mätningen. Polymerlabbet på Högskolan i Borås där FTIR-testerna utfördes var 
inte konditionerat. Instrumentet stod även i ett rum där andra tester med andra 
instrument utfördes samtidigt och där kemilaborationer pågick i rummet bredvid. 
Att koldioxidhalten varierar i våra tester kan ha med de skiftande förhållandena i 
omgivningen att göra. Detta kan ha påverkat korrelationsvärdena för våra tester. 
Dock kan omgivningen tänkas vara mer kontrollerad än om mätningarna hade 
skett med ett portabelt instrument "ute i fält". Påverkan av koldioxid, och andra 
ämnen i luften, vid korrelationsjämförelserna behöver studeras närmre för att 
avgöra hur stor påverkan dessa luftföroreningar har vid jämförelse av FTIR-
mätningar. 

7.3 FÖRÄNDRING AV DEN KEMISKA STRUKTUREN VID FÄRGNING 
Det tillsätts en mängd olika kemikalier  i tillverknings- och beredningsprocesserna 
vid textilproduktion som inte är visuellt synliga. De har i våra undersökningar 
visat sig vara svåra att se med hjälp av FTIR. I jämförelser mellan färgade prover 
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och färgämne har vi har inte kunnat se några spår av färgämnet i de färgade 
proverna, inte heller har vi sett någon skillnad mellan de olika 
färgkoncentrationerna hos respektive fibersort. På förhand trodde vi att det skulle 
kunna antydas peakar specifika för färgämnet i de färgade proverna vid jämförelse 
med ofärgade prover. Detta har inte kunnat ses. När färgämnet binder till fibern 
skapas nya bindningar som även de borde kunna indikera färgämnet. Vid visuell 
jämförelse med ofärgat prov har det inte funnits några, vad vi kunnat se, 
avvikande peakar hos något av proven. Även test av korrelation mellan ofärgat 
och färgat prov bekräftar att de är mycket lika, men att det skiljer sig något mellan 
de olika fibersorterna. Den fibersort där det skiljer mest mellan färgad och ofärgad 
är polyester där färgad 2 % är 81,7 % lik den ofärgade. Samtidigt är det prov med 
högst färghalt, färgad 3 %, det prov som har högst korrelation med det ofärgade 
provet med 89,7 % korrelation. De stora skillnaderna i korrelation sammantaget 
med att det visuellt är svårt att skilja på ofärgat och färgat prov visar på hur svårt 
det är att dra slutsatser från de mätningar som vi har gjort. Även om peakarna 
visuellt ser nästintill identiska ut skiljer det upp till drygt 18% på det ena färgade 
provet och det ofärgade. 

7.4 PROBLEMATIKEN MED BLANDMATERIAL 
För mätning med FTIR är det svårt att veta hur mycket av varje fiber som en 
mätning fångar upp från ett blandmaterial. Å ena sidan är det näst intill omöjligt 
att veta om mätytan av provet som mätningen görs på innehåller alla ingående 
material då ytan är mycket liten och det inte finns någon kamera vid mäthuvudet. 
Även om vi vet att ett helt tygprov innehåller 50/50 av materialen kan det vara så 
att det på det lilla område som mätningen utförs på finns lite mer av det ena eller 
det andra materialet. Å andra sidan kan materialmatchning av ett blandmaterial 
mot ett bibliotek ge att de olika materialen i provet ger lägre träffar än andra 
material i biblioteket. I vår matchning av bomull/polyester 50/50 mot det textila 
biblioteket gav fyra olika cellulosafibrer en högre matchning mot blandmaterialet 
än matchningen mot referensprovet med bomull/polyester. Dock är matchningen 
fortfarande hög, 93,6%, mellan de två blandmaterialen. Först på 15:e plats 
matchade bomull/polyester mot ren polyester med endast 45,7%. Om vi inte hade 
varit vetat att vårt prov innehöll både bomull och polyester hade vi med detta 
resultat antagit att provet varit ett cellulosamaterial. Detta bekräftar svårigheten i 
att identifiera ett blandmaterial. 

7.5 KALIBRERING OCH TYP AV XRF  
Mätningarna med XRF gav inga utslag för vanliga grundämnen i textil. Med 
utgångspunkt i teorin var detta väntat då XRF detekterar ämnen med atomnummer 
över 12 (Sydow red. 2009, s. 71) och textil över lag består till stor del av 
organiska föreningar som domineras av kol och väte som har atomnummer 6 
respektive 1. Däremot förväntades ullproverna ge utslag för svavel då dess 
atomnummer är 16. I analys av ullprover med XRF gavs inget utslag för svavel i 
något av ullproven. Den kvantitativa analysen kan vara något osäker enligt 
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Hardman (2012), men det gäller främst vid högre lufttryck, vilket inte var fallet 
vid utförande av testet. Oavsett lufttryck säger dock teorin att en indikation av 
svavel borde ha givits om svavel fanns i provet då lufttrycket inte kan påverka den 
kvalitativa analysen. Proverna testades mot en generell databas på Swerea IVF, 
All materials, vilken inte är textilanpassad. Möjligen kan det tänkas att fler ämnen 
kan upptäckas om det finns tillgång till en databas med textilrelaterade kemikalier 
och material. 

Porösa material är svårare att mäta med XRF och felmarginalen blir större för 
dessa material. För textil gäller detta då det i den textila konstruktionen naturligt 
blir hålrum samt att tunna tyger innebär lite material att mäta på. Detta kan tala 
emot användning av XRF i fält då det kan vara svårt att mäta alla sorters textiler. 

Vi har jobbat försiktigt, med det finns indikationer på att det skulle kunna gå att 
utläsa mer av värdena vi fått fram. Tex har nivåer av brom indikerats, men för att 
kunna säga mer om validiteten av detekteringen behöver vidare analys göras.  

7.6 AVFALLSHIERARKIN 
Det som är bra med avfallshierarkin är att den poängterar vikten av att ta till vara 
på de material som redan finns och sparar på våra naturresurser. En nackdel som 
kan uppstå om avfallshierarkin får ta över är att det fokuseras för mycket på att 
det bästa är att återanvända och återvinna ett material utan att tänka på om det 
finns några negativa konsekvenser. Finns det farliga och giftiga ämnen i ett 
material kan det vara bättre att kassera det än att fortsätta låta det cirkulera i 
samhället.  

7.7 STATISTISK OSÄKERHET 
I våra test har totalt  42 olika prover testats, av dem 17 olika fibrer eller material. 
De olika material förekommer i provserien en gång eller flera och då med olika 
slags behandlingar eller beredningar. Varje prov mättes en gång vid test med 
FTIR på SP och fem gånger per prov med FTIR  på högskolan. De tio proverna 
testade med XRF mättes en gång var. Antal gånger ett prov är testat vilar inte på 
en statistiskt säkerställd grund.  

För att säkrare kunna indikera och möjligtvis identifiera okända textila prover som 
en viss fibersort krävs en mer omfattande insamling av data. Dessutom krävs en 
större, mer omfattande studie av olikbehandlade fibrer av samma fibersort. Vår 
studie visar på att det finns skillnader mellan olikbehandlade prover av samma 
fibersort, till exempel visar två olika bomullsprover i denna studie en korrelation 
på 98,0 % mellan avkokt och avklistrad väv respektive obehandlad trikå. De är 
med andra ord inte 100% lika. Därför kan inte en slutsats dras att bomullsfiber 
alltid ser likadana ut i ett FTIR spektra, det går inte heller att dra slutsatsen att de 
alltid är olika då antal prover för testerna inte vilar på en statistiskt stabil grund. 
För att kunna säkerhetsställa faktiska skillnader mellan fibrer inom samma 
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fiberklass samt inom samma fibersort hade ett större antal prover med större 
variation varit att föredra.   

7.8 TEXTILA TILLÄMPNINGAR AV FTIR 
Ett tränat öga kan se de intressanta och relevanta skillnaderna mellan olika 
spektrum. Det faktum att det går att skilja på heltäckningsmattor innehållandes 
olika material tyder på att någon form av textil databas används. FTIR är mer 
utvecklat för plaster och för plastindustrin. Textil kan också vara plastmaterial, 
men de är behandlade på olika sätt och har gått igenom andra processer än andra 
plastföremål. Eftersom det används vid återvinning av mattor går det att skilja på 
olika textila plastpolymerer. FTIR är inte lika utvecklat för att skilja på textila 
cellulosafibrer. Dock används det för mer specifika studier, som till exempel 
mögel på historiska tyger. FTIR används för att analysera textiler men inte i syfte 
att identifiera textilfibrer och kunna bestämma fibersort. Målet är att metoderna 
ska vara enkla och även användbara för lekmän. Det är också av vikt att de är 
relevanta för textilindustrin och att syftet inte är en fullständig kemisk analys. 
Metoderna har därför inte kalibrerats mot andra experimentella tekniker som 
masspektroskopi.  

7.9 TEXTILANPASSAT MATERIALBIBLIOTEK 
De befintliga materialbiblioteken som använts i projektet har inte varit anpassade 
efter textila material och dess variationer. Vid simuleringen av sortering matchade 
i princip varje klädesplagg med “det rätta” materialet i det egengjorda 
materialbiblioteket som endast innehöll textila material. Hög korrelation mellan 
testade kläder och det uppförda textila biblioteket indikerar att ett 
materialbibliotek anpassat efter textil kan gå att utformas och kalibreras så att 
FTIR kan bli en fungerande analysmetod att sortera använda kläder med.  

8 SLUTSATSER 
Studien visar på att det med FTIR går det att indikera fiberinnehåll i textil och att 
det går att skilja på bomull, ull och polyester. Det går att skilja på polyamid 6 och 
polyamid 6.6, däremot är det svårt att se skillnader mellan bomull och lin samt 
mellan de olika regenererade cellulosafibrerna. Med XRF kunde vi i 
undersökningen inte indikera textila fibrer. I vår undersökning har vi inte kunnat 
detektera färgämnen eller fluorkarboner med FTIR, däremot kunde krom i ull 
färgad med metallkomplexfärg detekteras med XRF. Undersökningen visar på att 
det inte går att detektera eller indikera fiber samt färgämne eller fluorkarboner i en 
mätning. Baserat på de höga matchningsresultaten på som lägst 90,5 % i 
sorteringssimuleringen drar vi slutsatsen att det med ett materialbibliotek anpassat 
för textil finns goda möjligheter att med FTIR indikera vilken fiber en textil 
innehåller. Vi ser därför att det finns stor potential att kunna använda FTIR som 
en icke-destruktiv analysmetod för att indikera fiberinnehåll i textil. 
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9 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Intentionen vid projektets start var att testa fler analysmetoder. Raman som är en 
komplementär teknik till FTIR är en intressant metod som inledningsvis 
planerades att testas. Tyvärr fungerade inte det Raman-instrument som fanns att 
tillgå på Högskolan i Borås vid projektstart och kom inte heller igång under 
projekttiden. För att undersöka användbarheten för identifiering av textil skulle 
det vara intressant att göra en liknande studie med tester med Raman. 

Då olika tekniker kan identifiera olika material och kemikalier är det av intresse 
att undersöka möjligheten att kombinera olika komplementära tekniker för 
industriell textilsortering. Även om i vilken ordning teknikerna skulle användas i 
för att optimera sorteringen i av ett flöde.  

För att undersöka möjligheten att använda FTIR för fiber- och 
materialidentifiering på ställen som till exempel skolor och sjukhus är det 
intressant att testa portabla, handhållna instrument av tekniken. 

Att göra ett större, mer omfattande test med olika textilier av samma fibermaterial 
som genomgått olika beredningsprocesser skulle vara intressant för att vidare 
undersöka potentialen för att textilanpassat bibliotek. Textilier genomgår en 
mängd olika beredningar och kemikaliebehandlingar under tillverkningen av en 
textil produkt. För att vidare utreda möjligheten med FTIR vid fiberindikering 
skulle fler olika textila material och fler olika behandlingar behöva testas för att 
undersöka inverkan av kemikalier. För att få ett säkrare resultat kan det krävas en 
mer omfattande testning av olika typer av tyger i samma material. För att kunna 
säga säkert om metoderna är tillämpningsbara för fiberidentifiering skulle textilier 
i samma material men med olika beredningar behöva testas för att avgöra om 
fiberidentifiering kan göras oberoende av beredning.  

En kartläggning av oönskade kemikalier som skulle kunna finnas i textilier skulle 
kunna vara en del av ett textilanpassat referensbibliotek. Det skulle då vara 
intressant att titta på om det finns vissa  spårämnen som skulle kunna indikera 
vissa ämnen med atomnummer under 12. Finns det till exempel något som så gott 
som alltid finns närvarande i en fluorkarbon som har atomnummer över 12 skulle 
det möjligen kunna indikeras att det finns fluorkarboner i provet. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv skulle det vara intressant att utreda möjligheten till att 
tillämpa urban mining/waste mining på textilier innehållande kemikalier. Är det 
möjligt att med analysmetoder hitta, identifiera och utvinna specifika kemikalier 
ur textila material bör även möjligheten till återanvändning eller återvinning av 
dessa utredas.  
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BILAGA I 
Färgrecept för respektive fibersort och färgämne redovisas i denna bilaga.  

FÄRGRECEPT ULL 
En färglösning blandades med färgförhållandet 1:100 för att minimera risken för 
felmätning av små mängder, se tabell 1.1. 

Tabell 1.1. Färglösningsrecept för syrafärg vid färgning av ull. 

Färg 1% 2% 3% 
Tygvikt (g) 10 10 10 

Total badvolym (ml) 150 150 150 
Färgmängd (g) 0.1 0.2 0.3 

Färglösning (ml) 10 20 30 
 

Hjälpkemikalierna är beräknade på den totala badvolymen för de tre proverna, 
450 ml, se tabell 1.2. 

Tabell 1.2. Tillsatta mängder av hjälpkemikalier vid färgning av ull. 

Hjälpkemikalier ml/liter ml i bad 
Ättikssyra 24% 3,5 1,58 

Eagaliseringsmedel 5 2,25 
 

En kemikalielösning beredes genom att cirka 300 ml vatten mättes upp och 
hjälpkemikalierna blandades i. Där efter tillsattes vatten upp till 450 ml. 100 ml 
kemikalielösning mättes upp i 3 mätglas där färglösning tillsattes enligt recept. 
Sedan fylldes respektive bägare upp med kemikalielösning till 150 ml. Färgbaden 
hälldes över i tre färgningsbehållare och tygerna stoppades i. Färgningen skedde i 
Pyrotec med en temperaturhöjning på 2°C/min tills 90°C var uppnått, därefter 
skedde färgningen under 30 minuter. 

FÄRGRECEPT BOMULL 
En färglösning blandades med färgförhållandet 1:100 för att minimera risken för 
felmätning av små mängder, se tabell 1.3. 

Tabell 1.3. Färglösningsrecept för reaktivfärg vid färgning av bomull. 

Färg 1% 2% 3% 
Tygvikt (g) 10 10 10 

Total badvolym (ml) 250 250 250 
Färgmängd (g) 0.1 0.2 0.3 

Färglösning (ml) 10 20 30 
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Hjälpkemikalierna är beräknade på den totala badvolymen för de tre proverna, 
750 ml, se tabell 1.4. 

Tabell 1.4. Tillsatta mängder av hjälpkemikalier vid färgning av bomull. 

Hjälpkemikalier g/liter g i 
bad 

Koksalt 50 12,5 
Soda 20 5 

 
150 ml vatten mättes upp i tre mätglas. Färg enligt receptet tillsattes i respektive 
behållare var efter vatten fylldes upp till 250 ml. Varje färglösningen hälldes i en 
färgningsbehållare där koksalt tillsattes och blandningen rördes om. Färgbaden 
hälldes över i tre färgningsbehållare och tygerna stoppades i. Färgningen skedde i 
Ahiba Texomat med en temperaturhöjning på 2°C/min tills 60°C uppnåtts. 30 
minuter efter uppnådd färgningstemperatur tillsattes soda i respektive behållare. 
Efter ytterligare 30 minuter var färgningen klar. 
 
FÄRGRECEPT POLYESTER 
En färglösning blandades med färgförhållandet 1:100 för att minimera risken för 
felmätning av små mängder, se tabell 1.5. 

Tabell 1.5. Färglösningsrecept för dispersionsfärg vid färgning av polyester 

Färg 1% 2% 3% 
Tygvikt (g) 10 10 10 

Total badvolym (ml) 150 150 150 
Färgmängd (g) 0.1 0.2 0.3 

Färglösning (ml) 10 20 30 
 

Hjälpkemikalierna är beräknade på den totala badvolymen för de tre proverna, 
450 ml, se tabell 1.6. 

Tabell 1.6. Tillsatta mängder av hjälpkemikalier vid färgning av polyester. 

Hjälpkemikalier ml/liter ml i bad 
Ättikssyra 24% 3,5 1,58 

Lyocol RDN 10% 5 2,25 
 

En kemikalielösning beredes genom att cirka 300 ml vatten mättes upp och 
hjälpkemikalierna blandades i. Där efter tillsattes vatten upp till 450 ml. Av 
kemikalielösning mättes 100 ml upp i 3 mätglas där färglösning tillsattes enligt 
recept i respektive mätglas. Sedan fylldes samtliga mätglas upp med 
kemikalielösning till 150 ml. Färgbaden hälldes över i tre färgningsbehållare och 
tygerna stoppades i. Färgningen skedde i en Pyrotec MB2 med en 
temperaturhöjning på 2°C/min tills 130°C uppnåtts, färgningen skedde sedan i 45 
minuter. 
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BILAGA II 
Tabell 2.1. Samtliga indikerade ämnen vid test med XRF på Swerea IVF. Testade prov och 
uppmätt värde samt felvärde angett i ppm för respektive detekterat ämne ges i tabellen. 

 
PVC 
Väv 

PVC 
Gul 

PES 
utan 
PFC 

PES 
med 
PFC 

WO 
färgad 

WO 
ofärgad 

CO 
färgad 

CO 
ofärgad 

PES 
färgad 

PES 
ofärgad 

Duration 91 92 97 96 84 110 119 96 88 94 
Sigma 
Value 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ba 501 621 165 < LOD < LOD < LOD < LOD 160 < LOD < LOD 
Ba Error 88 82 99 250 210 161 126 106 128 171 

Sb 79 209 165 90 < LOD < LOD < LOD < LOD 187 95 
Sb Error 18 19 21 34 39 30 23 29 18 22 

Bal* 998441 993209 990497 982457 998314 999620 999809 999739 993143 996460 
Bal Error 274 274 273 576 347 269 210 265 221 285 

Pb < LOD 2897 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 
Pb Error 5 56 6 12 7 4 4 4 4 5 

Br 689 < LOD < LOD < LOD 6 8 < LOD < LOD 32 < LOD 
Br Error 14 7 4 13 4 3 2 3 3 5 

Zn 219 273 47 < LOD 88 141 < LOD < LOD 25 < LOD 
Zn Error 18 20 17 51 20 16 14 18 12 22 

Cu < LOD < LOD < LOD < LOD 63 24 < LOD < LOD < LOD < LOD 
Cu Error 22 26 30 87 25 15 16 23 20 31 

Fe < LOD < LOD 54 123 121 99 < LOD < LOD 44 77 
Fe Error 39 39 33 81 41 29 29 38 26 34 

Cr 23 663 < LOD < LOD 1220 < LOD < LOD 23 < LOD < LOD 
Cr Error 12 21 31 90 35 20 16 14 20 31 

Ti < LOD 2078 8990 16926 < LOD < LOD < LOD < LOD 6480 3128 
Ti Error 41 56 142 416 44 29 23 29 91 75 

*Bal står för balance och indikerar delen av provet innehållandes alla ämnen som inte kunde 
detekteras. 
**LOD står för limit of detection och innebär lägsta koncentrationen då ett ämne kan detekteras. 
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