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Sammanfattning 

Världens befolkning ökar och i takt med den ökar efterfrågan av textila fibrer. I en 
tid där vi uppnått Peak cotton kan inte längre bomullsfibrer tillgodose den höga 
efterfrågan därför måste nya cellulosabaserade regenatfibrer utvecklas. Idag 
dominerar de syntetiska fibrerna den textila marknaden. De nyutvecklade 
cellulosabaserade regenatfibrerna kombineras med syntetiska fibrer i syfte att 
tillverka blandgarn som erhåller bra mekaniska- och komfortegenskaper. Genom 
att mäta friktionskoefficienten kan en förutsägelse ges för garnernas mekaniska 
egenskaper. Detta uppnås genom tvista två fibrer mot varandra enligt en 
tvistmetod därefter kan friktionskoefficienten beräknas. Det finns ett behov av att 
bestämma den faktiska friktionskoefficienten för nya cellulosabaserade 
regenatfibrer; mot sig själv och mot möjliga blandfiberkandidater. Anledningen är 
att rapporterade värden i litteraturen har väldigt stor spridning, samtidigt finns 
många förslag hur man lämpligast mäter friktionskoefficienten mellan två fibrer. 
Enligt studier under 1900-talet har den linjekontakt som uppnås när två fibrer eller 
filament tvistas ihop utgåtts från, kallad tvistmetoden. Det är när två släta ytor 
glider mot varandra friktionen blir mest entydig. Det är därför skillnad om två 
monofilament, ett mono- mot ett multifilament, två multifilament eller om spunna 
stapelfibergarner glider mot varandra. Beroende på konstruktionens komplexitet 
kan skillnader i kontakttryck och mekaniska låsningar ändras mellan de två 
trådarna. 

Denna studie utgår från geometrier som beskrivits i litteraturen tillsammans med 
tvistmetoden för att mäta friktionskoefficienten mellan två fibrer. De 
multifilament som använts i studien var; polyester, polyamid 6.6 och viskos. 
Studien visar att tvistmetoden samt utformad konstruktion erhöll trovärdiga 
värden jämfört med de värden som påträffats i litteraturen. Vidare har det 
konstaterats att tvistantalet har effekt på resultatet dock inte i samma omfattning 
som pålagd last. Enligt en tvåvägs-ANOVA kunde en samverkanseffekt uteslutas 
gällande de två faktorerna, tvist och pålagd last. Studien visar att försök testade 
med 3,5 och 4,5 tvistantal och pålagd last på 50 gram till 150 gram erhåller minsta 
skillnad mellan resultateten och därmed en jämn spridning. 
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Abstract 
The world's population is increasing and with it the increasing demand of textile 
fibres. In a time where we reached Peak cotton, cotton fibres can no longer meet 
the high demand therefore new cellulose based regenerated fibres must be 
developed. Today the fibres dominating the market are synthetic fibres but they 
don’t achieve comfort properties similar to cotton. The new cellulose bases 
regenerated fibres are therefore blended with synthetic fibres in order to produce 
blend fibre yarns with good mechanical properties and comfort properties. A 
prediction of yarns mechanical properties can be obtained by the coefficient of 
friction. By twisting two fibres around each other using a twist method the 
coefficient of friction can be calculated.  There’s a demand to determine the actual 
the coefficients of friction for new cellulose based regenerated fibres; against 
itself and against possible blend candidates. Due to reported values in the 
literature having scattered values. In the same way there are many suggestions 
how best to measure the coefficient of friction between two fibres. Studies from 
the 1900s and onwards, have proceeded from the line contact when two fibre or 
filament are twisted together, called the twist method. When two smooth surfaces 
slides against each other, the friction becomes definitive. There is therefore a 
difference if two monofilament or a mono- towards a multifilament or two 
multifilament or two spun staple fibre yarns slides against each other. Depending 
on the complexity of the structure there can be differences in contact pressure and 
mechanical interlocks between the two threads. 

This study is based on geometries described in the literature along with the twist 
method to measure the coefficient of friction between two fibres. The 
multifilament used in the study were; polyester, polyamide 6.6 and viscose. The 
study shows that the twist method and engineered construction received credible 
values compared to the values found in the literature. Furthermore, it was found 
that the number of twists effect the result but not to the same extent as the applied 
load. The twist and the applied load is the two factors investigated. 

According to a two-way ANOVA, an interaction between the two factors didn’t 
exist. The study shows that the multifilament’s tested with 3.5 and 4.5 twists with 
the applied load of 50 grams to 150 grams received minimum difference between 
the results. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
I takt med att världens befolkning ökar, ökar också efterfrågan av textila material. 
Då bomullen inte längre kan produceras i samma mängd som den gör idag leder 
det till att nya textila material måste utvecklas. Syntetiska fibrer, främst polyester, 
är idag den ledande fibern på marknaden. Bomull och syntetiska fibrer har skilda 
egenskaper, till exempel har bomullen en bättre komfortkänsla än polyester. Detta 
leder till att blandgarner måste skapas så att en kombination av olika materials 
egenskaper kan lyftas fram. Friktion mellan fibrerna styr hur väl fibrerna håller 
samman i garnet. Friktion, eller rättare sagt friktionskoefficienten är särskilt 
intressant att undersöka då den kan ge en förutsägelse om garners mekaniska 
egenskaper på fibernivå, innan garntillverkningen. Friktionskoefficienten för 
textila fibrer varierar eftersom textiler har ett elastiskt beteende. 

Denna studie undersöker friktionskoefficienten genom att tvinna två fibrer runt 
varandra enligt en metod kallad tvistmetoden. En konstruktion tillverkad för 
studien fästes på en dragprovarmaskin för att kunna mäta friktionskraften mellan 
två fibrer. Enligt en formel kunde friktionskoefficienten beräknas.  

De material som undersökts är polyester (PES), polyamid 6.6 (PA 6.6) och viskos 
(CV). Genom att variera tvistantal och pålagd last har en bekräftelse av 
testmetoden åstadkommits. Studiens resultat visar att både tvistantalet och pålagd 
last påverkar friktionen mellan fibrer men i olika utsträckning. En slutsats 
angående lämpligast last och tvistantal påvisades till 3,5 - 4,5 tvist och 50 - 150 
gram vid mätning av friktionskoefficienten. 

  



 

Förord 
Examensarbetet ingår i det slutliga momentet av textilingenjörsutbildningen, 180 
högskolepoäng på Textilhögskolan i Borås. En kandidatexamen i textilteknologi 
och en högskoleingenjörsexamen erhålls efter examinering av examensarbetet 
som omfattas av 15 högskolepoäng. Kunskaper från tidigare kurser samt nyfunnen 
vetskap har bidragit till genomförandet av examensarbetet. Examensförslaget 
gällande vidareutveckling av en metod för mätning och beräkning av 
friktionskoefficienten mellan fibrer presenterades av Anders Persson, 
universitetslektor på Textilhögskolan i Borås.  
 
Ett stort tack till alla som har varit delaktiga i detta arbete. Framförallt vill vi ge 
ett stort tack till Anders Persson för stöd och handledning genom hela processen. 
Vi vill även tacka Monik Nyrén för assistans vid tillverkning av konstruktionen 
till dragprovaren.  Magnus Lundin ska ha ett stort tack då han har bidragit med 
hjälp vid analysering av data samma med Tomas Wahnström för hans hjälp med 
tolkning av sambandet mellan ekvation och vår konstruktion. Illustratör Remi 
Cosnier ska ha ett tack för hjälp med illustrationen över dragprovaren och 
utformad konstruktion.  Vi vill också passa på att tacka alla våra anhöriga för stöd 
och tålamod under arbetets gång.  

Till sist vill vi tacka varandra för denna upplevelse och gott samarbete. 

 
Borås 2 juni 2016 
 
Belinda Johansson & Jodit Tesfai 
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1. Introduktion  

I textila processer förekommer friktion frekvent, de uppstår vid fiber- och 
klädtillverkning till vävning och stickning (Hong & Jayaraman  2002). Under 
dessa processer utsätts fibrerna för olika friktionskrafter därför har det stor 
betydelse att förstå hur friktion fungerar mellan textila fibrer (Yuksekkay  2009).  

Den växande efterfrågan av textila fibrer samt den miljörelaterade problematiken 
kopplat till bomullsproduktion har lett till en utveckling av nya cellulosabaserades 
regenatfibrer. Idag fokuserar forskningen främst på att finna miljövänligare 
tillverkningsprocesser för cellulosabaserade fibrer. Parallellt med pågående 
forskning har den dominerande lösningen visats sig vara syntetiska fibrer. De 
syntetiska fibrernas framgång har dock sina baksidor då vissa egenskaper inte 
efterliknar cellulosafibrernas egenskaper, komfortegenskaper är ett exempel. 
Genom att tillverka blandgarn kan önskvärda egenskaper erhållas när olika 
fiberslag kombineras och kompletterar varandra. Vid framställning av nya fibrer 
och material är det viktigt att känna till deras egenskaper. Genom att mäta 
friktionskoefficienten mellan fibrer kan en förutsägelse ges av garners och tygers 
mekaniska egenskaper. 

 
1.1 Friktion 
Friktion beskrivs som den motståndskraft som uppstår då två kroppar glider mot 
varandra. Friktionskraften, F är alltid i motsatt riktning gentemot glidningens 
rörelse (Klarbring  2014). 

Vetskapen om friktion sträcker sig tillbaka till Leonardo da Vincis (1452-1519) 
tid. Utifrån Da Vincis observationer och Guillaume Amontons (1663-1705) 
fortsatta undersökningar grundades de friktionslagar vi är bekanta med idag 
(Gupta  2008b). De lagar som beskriver friktionskraften är följande: 
 

• Friktionskraften, F är proportionell mot normalkraften, N. Förhållandet 
mellan F/N kallas friktionskoefficienten, µ och är konstant för två kroppar 

• Friktionskraften är oberoende av kontaktytans storlek 
 
och uttrycks enligt formeln:  

𝐹𝐹 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 
  
(Klarbring  2014). 
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1.2 Friktionslagar för textila material 
Studier har påvisat att Amontons friktionslagar inte kan beskriva friktion för 
textilier. Detta beror på att textila fibrer har ett viskoelastiskt beteende och 
friktionskoefficienten för fibrer är tids- och hastighetsberoende (Gupta & El 
Mogahzy  1991). Det finns dock undantag där textiler faktiskt följer Amontons 
lagar. Ett sådant fall är vid användandet av höga belastningar där 
friktionskoefficienten minskar i takt med att normalkraften ökar (Ajayi & Elder  
1997). 
 
Den statiska friktionen, 𝐹𝐹𝑠𝑠  är av stort intresse när det kommer till fiberfriktion. 
Det är när den 𝐹𝐹𝑠𝑠 övervinns som en glidning inträffar mellan fibrerna och 
friktionen övergår till kinetisk friktion, 𝐹𝐹𝑘𝑘. Vanligtvis krävs det en större kraft för 
att övervinna den primära rörelsen därmed är 𝐹𝐹𝑠𝑠 större än 𝐹𝐹𝑘𝑘 (Morton & Hearle  
1993). Förhållandet mellan friktionerna ger upphov till ett stick-slip fenomen. Det 
innebär att friktionskoefficienten varierar vid pålagd last förutsatt att systemet är 
flexibelt och kan hantera hastighetsförändringar på den glidande kroppen (Kovar, 
Gupta & Kus  2008). Vid friktionsmätning av textila fibrer är det den statiska 
friktionen som undersöks (Yuksekkay  2009). Ajayi & Elders (1997) menar på att 
en större skillnad mellan 𝐹𝐹𝑠𝑠 och 𝐹𝐹𝑘𝑘 kan påverka tygers taktila känsla, alltså hur 
mjukt eller slät tyget uppfattas.  
 
Gupta (2008c) hävdar att de egenskaper i en textil vara som påverkas av friktion 
är dimensionsstabilitet, drapering och komfortegenskaper. Friktion mellan fibrer 
påverkar även egenskaper som böj- och dragstyrka (Hong & Jayaraman  2002). 

 

1.3 Kontaktareor för friktion 
Beroende av hur textila material är ihopsatta finns olika kontaktareor där friktion 
uppstår. Hong och Jayaraman (2002) delar in fiberfriktionen i fyra grupper:  
 

• mellan två fibrer 
• mellan en fiber och en fibersamling  
• mellan två fibersamlingar  
• för en fiber mot en annan yta 

 
För att kunna mäta fiber mot fiber friktion krävs att area-, linje- eller punktkontakt 
uppstår mellan fibrerna, se figur 1 (Koza 1975 se Hong & Jayaraman 2002 s.53). 
Det gemensamma för metoderna är att de är en simulation av att gnida material 
mot varandra (Yuksekkay  2009). 
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Figur 1. Illustration över area-, linje- och punktkontakt inspirerad av Yuksekkaya (2009). 

Hong och Jayaraman (2002) refererar till Koza (1975) som menar att vid 
linjekontakt är fibrerna alltid i kontakt med varandra under en viss sträcka. Det 
leder till en jämn spänningsfördelning längs hela fibern vilket ger ett mer korrekt 
medelvärde för friktionen. Koza anser att linjekontakt ger ett jämnare resultat 
mellan olika testförsök. Det medför till att metoden blir användbar då den blir 
reproducerbar. För att mäta friktion vid linjekontakt används huvudsakligen 
tvistmetoden eller Capstan metoden. Vid punktkontakt skapas friktion vid en 
punkt där fibrerna kommer i kontakt med varandra och det finns en bestämd 
kontaktarea. För att mäta friktionen vid punktkontakt kan Howells metod 
användas (Koza 1975 se Hong & Jayaraman 2002 s.53). Areakontakt används 
vanligtvis för att mäta friktion mellan två fibersamlingar (Hong & Jayaraman  
2002), två tyger eller ett tyg mot ett annat material (Gupta  2008c). 
 
1.4 Friktionskoefficientmätning för fibrer 
Howell 1953 presenterade ett sätt att beräkna friktionskoefficienten utifrån 
Bowden och Tabors ekvation om adhesionsteorin: 

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 
där S är skjuvningshållfastheten och A den totala kontaktarean. 
 
Förhållandet mellan friktionskraften och normalkraften i Amontons friktionslag är 
inte längre linjär (Gupta  2008b). Istället ger Howell (1953) en generell ekvation 
som karaktäriserar friktion i fiberösa material baserat på adhesionsteorin och 
Amontons friktionslag som uttrycks enligt följande: 

𝐹𝐹 = 𝑎𝑎𝜇𝜇𝑛𝑛 
när n < 1 
 
Friktionskoefficienten är inte längre konstant utan istället en funktion av 
normalkraften och den geometriska kontaktarean (Gupta  2008b). Konstanterna a 
och n är värden som anpassats av data på modellen och minsta kvadratanalysen 
(Yuksekkay  2009). 
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1.4.1 Capstan metoden 
Enligt Hong och Jayaraman (2002) är Capstan metoden den mest använda 
metoden för att mäta fiberfriktion med linjekontakt. Metoden innebär att ett textilt 
material rör sig över en cylinderkropp och en friktion uppstår mellan dessa två 
ytor, det vill säga mellan textilen och kroppen, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Capstan metoden inspirerad av Yuksekkay (2009). 

  
Normalkraften skapar krafterna 𝑇𝑇1 och 𝑇𝑇2 i båda ändarna av fibern, kontakt 
vinkeln, θ, tillsammans utger dem ekvationen: 
 

𝑇𝑇2 =  𝑇𝑇1𝑒𝑒𝜇𝜇𝜇𝜇 
 
Capstan ekvationen kan endast tillämpas när friktionskoefficienten är konstant 
(Hong & Jayaraman  2002). Enligt Gupta, Ajayi och Kutsenko (2008) har 
ekvationen använts för att göra både praktiska och teoretiska studier rörande 
fiberfriktion. 
 
1.4.2 Tvistmetoden 
Lindberg och Gralén (1948) utvecklade en metod för att mäta friktion mellan 
textila fibrer kallad tvistmetoden. Metoden arbetades fram genom att använda två 
fibrer som tvinnats ihop ett bestämt antal varv, n och med en vinkel, β mellan 
fibrerna se figur 3.  
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Figur 3. En illustration över fibervist inspirerad av Lindberg & Gralén (1948). 

 
Illustration 3 ovan visar hur de två fibrerna tvinnats enligt tvistmetoden. De övre 
ändarna på fibern fästs i en klämma tillhörande maskinen. Den hängande 
fiberänden dras ned med en bestämd last. Vid pålagd kraft ökar kraften i fibrerna 
och fibrerna börjar glida. Glidningen inträffar då det kritiska värdet för fibrerna 
uppnås, det vill säga när kraften är större än friktionen. Utifrån metoden kan en 
genomsnittlig friktion i fibrernas längdriktning mätas. 
  
Tvistmetoden räknar ut friktionskoefficienten genom ekvationen: 
 

𝜇𝜇 =
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹1𝐹𝐹0
𝜋𝜋𝑙𝑙𝜋𝜋

 

 
β = Vinkeln mellan fibrerna där tvisten slutar 
𝐹𝐹1 = Utgående kraft i fibern 
𝐹𝐹0 = Ingående kraft i fibern 
n = Antal tvist 
(Lindberg & Gralén  1948). 
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Sammanfattningsvis har merparten studier för friktion- och 
friktionskoefficientmätning för textila fibrer inte varit tillfredställande. De 
metoder som använts har både haft för- och nackdelar. Det krävs mer forskning 
och empiriska försök för att hitta en given metod för friktionsmätning för textila 
fibrer (Yuksekkay  2009). Den komplexa naturen i garner och tygkonstruktioner 
medför till svårigheter vid friktionsmätning. Beräkning av friktion undersöks 
därför för enskilda fibrer (Hood  1953). Bristen på empiriska försök och studier på 
innovativa garn och fibrer har öppnat upp ett nytt forskningsområde inom 
textilteknologi (Svetnickienė & Čiukas  2006). Den forskning som bedrivs 
gällande friktion i textila sammanhang utförs idag som fiber mot fiber, garn mot 
garn eller tyg mot annan yta (Campos, Bechtold & Rohrer  2003). I rapporten 
kommer väsentliga försök för friktionsmätning att redovisas men det är 
huvudsakligen Lindberg och Graléns tvistmetod från 1948 som utvecklas för att 
beräkna friktionskoefficienten för textila fibrer. 
 
1.5 Syfte 
Examensarbetet syftar till att undersöka tvistmetoden med en specifik 
konstruktion för att beräkna friktionskoefficienten för textila fibrer. 
 
1.5.1 Forskningsfrågor  
För att genomföra rapportens syfte ska följande frågor besvaras: 
 

• Hur kan Gralén och Lindbergs tvistmetod användas för att bestämma 
friktionskoefficienten för textila fibrer såsom: Polyester, Polyamid 6.6 & 
Viskos? 

• Hur kan friktionskoefficienten mätas utifrån en bestämd konstruktion? 

• Vad finns det för faktorer som påverkar fiberfriktion och 
friktionskoefficienten? 

1.6 Problemformulering 
De friktionskoefficientvärden rapporterade i litteraturen och som hämtats från 
tidigare studier har varierande värden och stor spridning. Friktionskoefficientens 
variation beror på fler saker, bland annat vilken fibertyp det är såsom stapel eller 
mono/multifilament. Eventuella rester från spårämnen, exempelvis spinnolja på 
fibern påverkar värdena. Testmiljön vid mätningen är också av stor vikt då 
fiberfriktionen är känslig och påverkas lätt av klimatet. 

Enligt Schmidt och Twarowska-Schmidt (2010) nyttjas Capstan metoden för att 
mäta garn mot garn friktion. Det saknas dock en metod för att beräkna 
friktionskoefficienten för fiber mot fiber. Forskarna menar på att det är viktigt att 
veta sammanhanget för egenskaperna hos de individuella fibrerna för att kunna 
förstå och identifiera hur de förhåller sig till. 
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Det behövs därför utveckling av effektivare testmetoder och utrustning för att 
mäta friktion för fibrer. I denna studie utforskas huruvida tvistmetoden kan nyttjas 
för att bestämma friktionskoefficienten för fiber mot fiber. Utvald metod används 
eftersom den simulerar verkligheten gällande kontaktyta och kraft för fibrer i ett 
garn. 
 

1.7 Avgränsningar 
Denna studie har avgränsats till att testa utvalda faktorer såsom pålagd last och 
tvist. Dragprovaren har haft ett konstant avstånd mellan klämmorna vid startläge 
och en bestämd testlängd som avslutats automatiskt. Detta för att uppnå 
kontinuerligt under testningen samt minska operatörens inverkan.  
 
Materialvalen begränsades till; polyester, polyamid 6.6 och viskos då dessa var av 
intresse. Polyamid 6.6 valdes då litteratur har påvisat många tidigare 
friktionskoefficientenvärden och det kunde nyttjas för att validera om rapportens 
konstruktion var trovärdig. Polyester och viskos valdes då det är de fibrer som är 
av intresse för att skapa ett blandgarn med de egenskaper som söks.  
 
En specifik metod har utretts för att mäta friktion mellan fibrer, Lindberg & 
Graléns tvistmetod. Det har ej funnits möjlighet att testa olika nivåer av 
testklimat. En avgränsning kring konstruktionen gjordes då den har en fast 
geometri. Fibrerna har ej rengjorts från eventuella orenheter innan testning. 
Studien undersöker inte vad värdena på friktionskoefficienten innebär gällande 
egenskaperna hos de testade fibrerna. 
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2. Litteraturöversikt 
En djupare förståelse för ämnesvalet erhölls genom att inledningsvis behandla 
given litteraturen från examensarbetets handledare Anders Persson. Tidigare 
referenslista från Gustafson och Obbel (2014) har även nyttjas för att få en inblick 
i deras litteraturval och lokalisera primär källor. Publikationer från The Textile 
Institute och litteratur om friktion i textilier hämtades på högskolan i Borås 
bibliotek och har använts genomgående under rapportskrivningen. 
Litteratursökningen har utförts genom att söka på ett urval nyckelord i sökmotorer 
för vetenskapliga publikationer, framförallt Summon, Scopus och Google Scholar. 
Källor av intresse har därefter tolkats i ordningen; sammanfattning, introduktion, 
resultat och slutligen diskussion. När intressanta uppgifter i introduktionen 
påträffades har primärkällorna lokaliserats genom publikationens referenslista och 
via dessa också funnit andra intressanta källor. Via Ulrichs web och Summons 
avgräningsmöjligheter har det kontrollerats huruvida de vetenskapliga artiklarna 
genomgått en peer-review eller inte, detta för att stärka dess trovärdighet och 
agera källkritiskt. Databaser där värdefulla publikationer och slutligen flertalet av 
våra källor hämtats från är följande; Web of Science, Scopus, Science Direct, 
SAGE Journals, (Publishing), Proquest och ACS Publishing. 
 
2.1 Tidigare försök 
Enligt Linberg och Gralén (1948) är det nödvändigt att fibrerna som testas har 
samma diameter. Det medför till att vinkeln som skapas mellan fibrerna när de 
tvistas runt varandra erhåller samma krökningsradie vilket leder till att en rak 
linjekontakt erhålls, likt figur 4 nedan. Då vinkeln på fibertvisten är mindre än kan 
deformationen av fiberns spiralstruktur försummas då längden på tvisten är större 
i förhållande till fiberns diameter. 

 
Figur 4. Schematisk bild av tvistmetoden inspirerad av Lindberg och Gralén (1948). 
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Gustafsson och Obbel (2014) använde Lindbergs och Graléns tvistmetod för att 
undersöka en metod för att ta fram friktionskoefficienten på fibrerna Polyamid 6.6 
och Polyamid cordgarn (PAc) samt Polytetrafloureten (PTFE). Vid mätningen 
användes en konstruktion som inspirerades av Lindberg och Graléns försök, se 
figur 5. 

 

Figur 5. Gustafson och Obbels (2014) friktionmätningskonstruktion på dragprovaren med 
tvistmetoden. (Illustratör: Filip Obbel) 

Resultaten jämfördes med tidigare friktionskoefficientvärden på fibertyperna. 
Utifrån resultatet drog de slutsatsen att erhållna värden var avvikande och alltför 
låga för att stämma, se tabell 1 för erhållna värden.  
 
Tabell 1. Erhållna friktionskoefficientvärden för Gustafson och Obbel (2014). 

Fiber-fiber μ 
PAc-Pac 0,10–0,13 
PAsks-PAsks 0,13–0,16 
PTFE-PTFE 0,05-0,07 
PAsks-PTFE 0,06-0,07 
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Gustafsson och Obbel menar på att detta orsakas av att vinkeln efter tvisten blivit 
för stor när spänning skapades mellan fibrerna. De nämner att fortsatt arbete bör 
undersöka hur tvisten och avståndet mellan dragprovarens klämmor påverkar 
vinkeln. Exempelvis hur en ökning av avståndet mellan klämmorna kan erhålla en 
mindre vinkel. En uppmaning till att testa varierande fibertyper nämns för att 
metoden ska betraktas tillförlitlig (Gustafsson & Obbel  2014). 
 
År 1982 undersökte Fair och Gupta hur vida klorvatten med olika faktorer 
inblandade påverkade människohår, bland annat mättes friktionen mellan 
hårfibrerna. Mätningen av friktionskoefficienten genomfördes genom att använda 
en konstruktion gjord av Gupta. 
 
Vid mätningen användes en Instron® tensile tester där konstruktionen fästs i 
nedre öppningen av maskinen. Genom förbestämd geometri placerades sex 
friktionsfria trissor på en metallplatta. Två fibrer fästes i den övre lastcellen på 
Instron® och leddes sedan ner förbi trissorna för att mötas i mitten av 
konstruktionen. Fibrerna tvistades med bestämt antal varv enligt Lindberg och 
Graléns tvistmetod. Därefter leddes fibrerna över de två sista trissorna för att 
sedan hänga ned med en bestämd last i vardera ända, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Konstruktion inspirerad av Fair och Gupta (1982). 

När testet påbörjades drog lastcellen uppåt med en ökande kraft. En spänning 
skapades i fibrerna och vid en tillräcklig hög friktionskraft började fibrerna att 
glida. Ett värde på den statiska friktionen blev således möjligt (Fair & Gupta  
1982). 
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2.2 Friktion i garn och tyg 
Vid 1953 konstaterade Hood svårigheter med att karaktärisera friktionen i garn 
och tyg genom att peka ut de komplexa förhållandena existerande i egenskaperna 
för fibrer som används till garn och tyg. Enligt Campos, Bechtold och Rohrer 
(2003) kan friktionskoefficienten ge en indikation om garn och tygers mekaniska 
egenskaper. De menar även att skillnader i friktionskoefficientvärden kopplats till 
den taktila känslan i tyget och mjukhet (Campos, Bechtold & Rohrer  2003). Låga 
värden har erhållits då tyger upplevts mer glatta och högre värden då tyger 
upplevts mindre glatta (Ajayi & Elder  1997). 

Garner som tillverkas genom lufttexturering har visat erhålla stabilare och bättre 
bulkegenskaper vilket beror på garnets höga interfilament friktion (Kothari, 
Sengupta, Srinivasan & Goswami  1989). En studie gjord av Sinoimeri (2009) 
påvisa att bomullsgarns uthållighet påverkades av friktion indirekt via 
ojämnheterna på bomullsfibern. Han kunde dra slutsaten att interfiberfriktionen 
inte hade någon påverkan på uthålligheten pga. tvist strukturen. 
 
2.3 Parametrar som påverkar fiberns friktionskoefficient 
Friktion är ett ytfenomen som påverkas av vissa parametrar som förändrar 
friktionsbeteendet hos materialen (Gupta  2008c). I och med att textila fibrer inte 
har en konstant friktionskoefficient utan värdena varierar är det av intresse att 
kartlägga variationen och dess parametrar (Morton & Hearle  1993). 
 
Hong och Jayaraman (2002) menar att de strukturella parametrarna såsom 
krusighet, veck, ytans ojämnheter samt tvärsnitt påverkar friktionsbeteendet för 
fibern. Friktionsbeteendet påverkas även av fiberns bulkegenskaper som i sin tur 
styrs av fiberns diameter, längd, tjocklek samt antal filament. De menar också att 
slutbehandlingar av fibern har stor påverkan på fiberfriktionen då dessa kan ändra 
ytstrukturen på fibern. 
 
Gupta (2008a) påstod också att friktion är ett ytfenomen som karaktäriseras av 
materialets yt- och bulkegenskaper. Vid en glidning mellan två kroppar är det 
ytstrukturen som styr var kontaktpunkterna uppstår mellan kropparna (Gupta  
2008a). Hur väl krafter samverkar med andra ytor styrs av materialets kemiska 
struktur likaså molekylära bindningar bildas inom den egna kroppen (Morton & 
Hearle  1993). Vidare har textila fibrers ytstrukturer studerats och forskning visat 
att friktion uppstår enligt adhesionsteorin där lokala svetsningar bildas i 
kontaktytan och friktionen representerar den kraft som krävs för att bryta dessa 
(Klarbring 2014). 
 
Olika testförhållanden har påvisat varierande värden på friktionskoefficienten, 
faktorer som belastning, hastighet och kontaktytans geometri påverkar resultaten 
(Morton & Hearle  1993). Testmiljön vid mätningen är av stor vikt då 
fiberfriktionen påverkas av fukt vilket kan medföra till ett varierat testresultat 
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(Hong & Jayaraman  2002). Fukt kan bryta de intermolekylära bindningarna i 
vissa fibrer därmed är fuktigheten i testmiljön en viktig parameter att ha i åtanke 
(Gupta  2008c). 
 
El Mogahzy och Gupta (1993) utförde ett friktionstest på mono- och 
multifilament av polypropylen och akryl. De använde punkt och linjekontakt vid 
mätning av fiberfriktion. Resultatet av deras experiment visade att 
friktionskoefficienten blev högre för härdade strukturer, mer orienterade 
molekyler och cirkulära tvärsnitt. 
 
2.3.1 Fibrers friktionskoefficientvärden 
Yuksekkay (2009) presenterar en sammanställning av friktionskoefficientvärden i 
”More about fibre friction and it’s measurements” där en stor spridning på 
friktionskoefficientvärdena påvisas beroende på kontaktmetod som tillämpats. I 
tabell 2 nedan redovisas sammanställda friktionskoffiecientvärden för relevanta 
fibrer som är av intresse för studien. 
 
Tabell 2. Friktionskoefficienten för polyamid och polyamid 6.6 (Yuksekkay 2009). Viskos, polyester 
samt polyamid med linjekontakt (Morton & Hearle 1993). 

Material Metod μ 
Polyamid Linjekontakt 0,47 
Viskos Linjekontakt 0,43 
Polyamid 6.6 Punktkontakt 0,26 
Polyamid 6.6 Punktkontakt 0,47 
Polyamid Tvistmetoden 0,43 
Polyester (terylene) Tvistmetoden 0,58 
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3. Metod  
För att kunna beräkna friktionskoefficienten har en extrautrustning konstruerats 
för att fästas på en dragprovare. Genom att utföra flertal försök där tvistantal, last 
samt fibertyp varierades kunde statistisk data erhållas. För att tyda resultaten 
utfördes statistiska analyser. 
 
3.1 Konstruktion 
Konstruktionen har inspirerats av Guptas (2008) konstruktion, se figur 6 i tidigare 
stycke. En anordning med fast geometrin utvecklades i diskussion med 
handledaren. Konstruktionen tillverkades i polymetylakrylat med en tjocklek på 4 
mm. En laserskäre, GC Laser Pro Spirit GLS användes för att få ut delarna till 
anordningen. Detta för att sedan montera samman delarna med limmet BT 
MULTIBOND (art. 36–48252), skruv och vinkelfästen.  Se bilaga 1 för 
detaljritning och mått på konstruktionen. 
 
3.2 Material 
De multifilament som använts i undersökningen har valts efter intresse. PES och 
CV valdes eftersom de skulle kunna utgöra ett blandgarn. Då tidigare studier har 
undersökt friktionskoefficientvärden för PA 6.6 har den testats. Detta för att skapa 
belägg om studiens tolkning av tvistmetoden är korrekt.  
 
Fibrerna som nyttjades i studien var PES, PA 6.6 och CV. I tabell 3 nedan 
redovisas materialens garnnummer. Fibrerna har stått i konditionerad testmiljö 
(22±1° C, 53±2 % RH) i minst 24 h för att relaxeras. 
 
Tabell 3. Filament som använts i studien samt dess dtex. 

Material Filament (dtex) 
Polyester  145/24/1 
Polyamid 6.6 470 f136 
Viskos (dull) 167/36/1 

 
3.3 Metod 
Försöken genomfördes på en Mesdan Lab (2512A) Strength Tester med en lastcell 
på 100 N med en pneumatisk gummiklädd klämma samt en nedre gummiklädd 
back. Testerna utfördes i konditionerad testmiljö (22±1° C, 53±2 % RH). 
 
Då det ej finns en standardiserad testmetod för att mäta friktionskraften för fiber 
mot fiber användes programvaran Tensolab med inställningen M & S P11 tensile 
strength of traction.  
 
Avståndet mellan klämmorna sattes till 220 mm och hastigheten till 100 mm/min. 
Försöket avslutades automatiskt då den övre klämman hade förflyttat sig 25 mm 
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till 60 mm beroende på last och tvist. Registrering av data erhölls för varje 0,1 
mm som den övre lastcellen förflyttat sig.  
 

 
Figur 7. Illustration av konstruktion samt dragprovaren. (Illustratör: Remi Cosnier) 
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Figur 7 ovan visar konstruktionen som användes. Konstruktionen, C placerades i 
klämma A. Två fibrer på 750 mm vardera sattes fast i den övre lastcellen, B. För 
att sedan ledas ner genom konstruktionen över trissorna 1 och 2. Fibrerna mötts i 
mitten för att tvistas enligt tvistmetoden med bestämt antal varv. De leds sedan 
över trissorna 3 för att därefter fästa en bestämd last i var fiberända, D. En linjal, 
E sattes på bakre plattan på anordningen för att kunna räkna ut vinkeln, β innan 
varje testning. Genom att fotografera tvisten kunde exakta vinkeln räknas ut. Inför 
varje test togs de gamla fibrerna ut för att ersättas med nya. 
 
3.4 Beräkning av friktion 
För att beräkna friktionskoefficienten tillämpades Lindberg och Graléns ekvation. 
Värdet på friktionskraften, 𝐹𝐹1 som användes var det värdet då den statiska 
friktionen var övervunnen.  
 
Då det är två fibrer fastspända i den övre lastcellen och friktionskraften som söks 
ska beräknas utifrån en fiber, har uträknat värde dividerats med två vilket ger 
värdet på 𝐹𝐹1 för en fiber. I fiberändan som hänger fritt är den bestämda lasten, 𝐹𝐹0 
placerad.  
 
Den statiska friktionskoefficienten räknades ut genom: 
 

𝜇𝜇 =
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹1𝐹𝐹0
𝜋𝜋𝑙𝑙𝜋𝜋  

 
𝐹𝐹1  = Friktionskraften i Newton 
𝐹𝐹0  = Den bestämda lasten i Newton 
β = Vinkeln efter tvisten i radianer 
n = Antal varv i tvist  
 
Kraften, 𝐹𝐹0  för den bestämda lasten räknades ut enligt: 
 
𝐹𝐹0  = mg 
 
m = massan för lasten 
g = tyngaccelerationen 9,82 m/𝑠𝑠2 
 
Figur 8 nedan visar geometrin för konstruktionen och genom formel nedan kunde 
vinkel, β beräknas mellan fibrerna:  
 

𝜋𝜋 = 2𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙−1
 𝑌𝑌

(𝑋𝑋 − 𝑆𝑆)
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Y = inner måtten mellan trissorna (24mm) 
X = från center till center på trissorna (100mm) 
S = längden på tvisten 
 

 
Figur 8. Studiens geometri på konstruktionen för vinkeluträkning. 

 
3.5 Validering och analysmetoder 
För att validera testerna genomfördes flertal försök där tvistantal, fibersort samt 
last varierades, detta för att kunna dra statistiska slutsatser. 
 
3.5.1 Validering  
För att fastställa antal repetitioner av försöken användes ett konfidensintervall 
med en signifikansnivå på 95 %. En testomgång på tio försök respektive fem 
försök med PES utfördes för att skapa ett konfidensintervall för att bestämma 
antal repeteringar. Konfidensintervallet talar om det sanna medelvärdet ligger 
inom det givna intervallet (Engstrand & Olsson  2003). 
 
För att erhålla den statiska friktionskoefficienten för enskild fiber har data tagits 
fram och beräknats enligt formel. Försök med PES har genomförts för att studera 
om det genererar skillnader i friktionskraften beroende på varierande faktorer.  
 
Ett randomiserat tvåfaktor försök utfördes med två replikat för att se interaktionen 
mellan pålagd last och tvist. Varje försök innefatta en kombination av en last samt 
tvist enligt följande; 50 gram och 1,5 tvist upptill 200 gram och 5,5 tvist där 
tvistantalet ökar med ett varv och pålagd last ökar med 50 gram för varje nivå. 
Totalt utfördes 40 tester se tabell 4 för randomiseringen.  
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Randomiseringen genomfördes genom att inför varje test plocka en tändsticka där 
hälften av tändstickorna markerats med ett rött x. Operatören i fråga drog en lott 
för att slumpvis få faktorerna som skulle testas. Lottningen innehöll lappar med 
varje försöksfaktor. Operatören som utförde testet var även den som drog nästa 
tändsticka. Minska försöksfelet. 
 
Tabell 4.  Randomiseringsordningen. 

 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 
50 1 9 13 5 7 
50 22 32 29 34 24 

100 10 17 3 18 12 
100 28 27 33 25 35 
150 2 15 19 36 6 
150 26 21 30 39 37 
200 8 11 4 40 14 
200 16 20 31 38 23 

 
3.5.2 Analys av varierbara faktorer 
Resultaten har analyserat genom envägs- och tvåvägs-ANOVA se exempel i 
bilaga 2 och t-test. Flera t-test utfördes för att statistisk säkerställa skillnader i 
varierbara faktorer. Beräkningarna utfördes i datorprogrammet Microsoft Office 
Excel. En signifikansnivå utsågs till α = 0,05. P-värdet nyttjades då värdet ger en 
direkt indikation på om nollhypotesen är sann eller inte, är P-värdet mindre än 
signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas. Storleken på p-värdet talar om hur 
stor sannolikhet det är att nollhypotesen är sann (Hassmén & Koivula  1996). 

 

3.6 Fibrernas töjning  
Ett ISO 2062-EN ISO 2062 Traction On Yarn test genomfördes för att mäta 
fibrernas töjning. Med hjälp av dragprovaren registrerades kraften som fibrerna 
utsattes för och fibrernas töjning kunde bestämmas. Detta för att undersöka om 
fiberns töjning påverkade resultaten. Avståndet mellan klämmorna sattes till 250 
mm. Yarn count ställdes till de antal filament som fanns. Recording rate 
bestämdes till 0,1 mm. Specimen length valdes till 250 mm. Försöket avslutades 
manuellt då fibern bröts. 
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4. Resultat  
Nedan följer resultaten för de försök som utfördes. 

 
4.1 Bestämning av antal försök 
Utifrån konfidensintervallet för tio försök erhölls intervallet: 0,190–0,251 och för 
fem försök erhölls intervallet: 0,176–0,211.  I tabell 5 presenteras resultatet av 
mätning på PES där friktionskoefficientsvärdena har använts för att skapa 
konfidensintervallet. Utifrån intervallen för respektive försök bestämdes att antal 
repetering som skulle utföras var fem. 

Tabell 5. Resultat av friktionskoefficient mätning för PES. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 1,525 0,982 0,248 2,5 0,226 
2 1,380 0,982 0,247 2,5 0,175 
3 1,465 0,982 0,247 2,5 0,206 
4 1,390 0,982 0,247 2,5 0,179 
5 1,395 0,982 0,248 2,5 0,180 
6 1,445 0,982 0,249 2,5 0,248 
7 1,370 0,982 0,249 2,5 0,248 
8 1,395 0,982 0,250 2,5 0,247 
9 1,395 0,982 0,249 2,5 0,247 

10 1,445 0,982 0,249 2,5 0,248 
medelvärde     0,220 

 

4.2 Bestämning av tvistantal 
För att bestämma antalet tvist som studien skulle använda gjordes 5 försök på 
varje nivå med en bestämd last på 100 gram. Där varje nivå representerar ett 
tvistantal. För att sedan sammanställas med medelvärdena i tabell 6 nedan. Då 
medelvärdena för 3,5 tvist och 4,5 tvist har minst variation används dem för 
vidare testning. 
 
Tabell 6. Medelvärden för varje nivå för PES. 

Nivå 𝑭𝑭𝟏𝟏���� [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] 𝜷𝜷� [rad] n 𝝁𝝁� 
1 1,316 0,982 0,245 1,5 0,251 
2 1,431 0,982 0,248 2,5 0,193 
3 1,593 0,982 0,252 3,5 0,175 
4 1,828 0,982 0,256 4,5 0,172 
5 2,203 0,982 0,260 5,5 0,180 
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En envägs-ANOVA (tabell 7) utfördes för att se om tvistantalet påverkade värdet 
på friktionskoefficienten med en signifikansnivå på 5 %. P-värdet på 0,017 visar 
på att antal tvist har effekt på friktionskoefficienten. 
 
Tabell 7. Resultat för envägs-ANOVA för tvistantal för PES. 

ANOVA 
      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0,0213 4 0,00533 3,8995 0,017 2,866 
Inom grupper 0,0274 20 0,00137 

   
       Totalt 0,0487 24         

       4.3 Randomisering 
Resultatet för friktionskoefficientvärdena av randomiseringen redovisas i tabell 8 
nedan. Där 1,5 – 5,5 representerar tvistantalet. 

Tabell 8. Sammanställning av resultat för randomisering. 

 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 
50 gram 0,224 0,338 0,195 0,192 0,239 
50 gram 0,308 0,208 0,193 0,196 0,293 

100 gram 0,252 0,248 0,158 0,166 0,174 
100 gram 0,227 0,206 0,177 0,162 0,184 
150 gram 0,189 0,210 0,181 0,179 0,162 
150 gram 0,234 0,200 0,175 0,177 0,195 
200 gram 0,174 0,185 0,124 0,179 0,066 
200 gram 0,192 0,185 0,126 0,186 0,151 

 
Utifrån data gjordes en tvåvägs-ANOVA (tabell 9) med tvåfaktorförsök som 
påvisade att interaktion mellan tvist och pålagd last inte har någon 
samverkanseffekt då F-värdet 1,101 är mindre än F-kritiska värdet 2,278. Den 
pålagda lasten har signifikant betydelse för friktionskoefficienten medan tvisten 
också påverkar resultaten men inte i lika stor utsträckning som redan redovisats i 
tabell 7. 
 
Tabell 9. Tvåvägs-ANOVA interaktion mellan last och tvist. 

ANOVA 
      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Sampel 0,0339 3 0,01131 11,065 0,0002 3,098 
Kolumner 0,0230 4 0,00574 5,6167 0,0034 2,866 
Interaktion 0,0135 12 0,00113 1,1011 0,410 2,278 
Inom 0,0204 20 0,00102 

   
       Totalt 0,0908 39         
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 4.3 Bestämning av pålagd last 
Genom att testa fyra olika laster kan vi se om friktionskoefficienten påverkas 
beroende på lasten. Försöken genomfördes med varierande laster med en konstant 
nivå på tvistantalet, resultatet redovisas i tabell 10. Utifrån resultatet kan vi förutse 
den lämpligaste lasten att utföra testerna med. 
 
Tabell 10. Medelvärden för faktorn pålagd last. 

Nivå 𝑭𝑭𝟏𝟏���� [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] 𝜷𝜷� [rad] n 𝝁𝝁� 
1 0,834 0,491 0,252 3,5 0,191 
2 1,593 0,982 0,252 3,5 0,175 
3 2,476 1,473 0,252 3,5 0,187 
4 2,796 1,964 0,251 3,5 0,128 

 
T-tester utfördes mellan laster enligt; 50 gram – 100 gram, 50 gram – 150 gram, 
50 gram – 200 gram, 100 gram – 150 gram, 100 gram – 200 gram samt 150 gram 
– 200 gram. I tabell 11 redovisas resultatet för 100 gram – 150 gram. I bilaga 3 
hittas resterande t-tester. 
 
Tabell 11. Resultat t-test för 100 gram - 150 gram. 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

     100 150 
Mean 0,1748 0,187 
Variance 0,000136 0,00011 
Observations 5 5 
Pearson Correlation 0,495187 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat -2,44293 
 P(T<=t) one-tail 0,035492 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 0,070984 
 t Critical two-tail 2,776445   

  
Utifrån t-testerna kan en slutsats dras att det inte är någon statistiskt signifikant 
skillnad mellan medelvärdena för 100 gram till 150 gram då p-värdet visar 0,07 > 
0,05. Tabell 12 nedan är en sammanställning av samtliga p-värden och utifrån 
samlade värden visar 200 gram ge för stora skillnader i medelvärden. Detta tolkas 
som något avvikande då de andra lasterna ligger närmre i medelvärden. 50 gram – 
150 gram anses efter resultatet vara mest pålitligt att använda vid mätningen pga. 
att medelvärdena ligger nära varandra. 
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Tabell 12. Sammanställning av sannolikheten att nollhypotesen stämmer. 

Last α P-värde 
50-100 0,05 0,063674 
50-150 0,05 0,522250 
50-200 0,05 6,84E-05 
100-150 0,05 0,070984 
100-200 0,05 0,000610 
150-200 0,05 3,04E-05 

 
4.4 Resultat av PES, PA 6.6 och CV  
I tabellerna; 13, 14, 15, 16 och 17 nedan redovisas mätningar och beräkningar på 
den statiska friktionskoefficienten för fibrerna i studien. 

Tabell 13. Resultat PES 3,5 tvist och 100 gram. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 1,90 0,982 0,251 3,5 0,239 
2 1,91 0,982 0,264 3,5 0,229 
3 1,97 0,982 0,265 3,5 0,239 
4 1,84 0,982 0,266 3,5 0,215 
5 1,87 0,982 0,267 3,5 0,218 

medelvärde     0,228 
 

Tabell 14. Resultat PES 4,5 tvist och 100 gram. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 2,36 0,982 0,273 4,5 0,227 
2 2,46 0,982 0,270 4,5 0,240 
3 2,36 0,982 0,272 4,5 0,228 
4 2,38 0,982 0,274 4,5 0,229 
5 2,35 0,982 0,274 4,5 0,225 

medelvärde     0,230 
 

Tabell 15. Resultat CV 3,5 tvist och 100 gram. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 1,12 0,491 0,256 3,5 0,293 
2 1,13 0,491 0,254 3,5 0,298 
3 1,08 0,491 0,256 3,5 0,278 
4 1,32 0,491 0,255 3,5 0,352 
5 1,09 0,491 0,255 3,5 0,285 

medelvärde     0,301 
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Tabell 16. Resultat CV mot PES 3,5 tvist och 50 gram. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 0,86 0,491 0,255 3,5 0,198 
2 0,86 0,491 0,253 3,5 0,199 
3 0,85 0,491 0,253 3,5 0,197 
4 0,87 0,491 0,253 3,5 0,206 
5 0,88 0,491 0,253 3,5 0,207 

medelvärde     0,201 
 

Tabell 17. Resultant CV mot PA 6.6 3, 5 tvist och 100 gram. 

Försök 𝑭𝑭𝟏𝟏 [N] 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] β [rad] n µ 
1 1,76 0,982 0,254 3,5 0,208 
2 1,63 0,982 0,256 3,5 0,179 
3 1,65 0,982 0,258 3,5 0,183 
4 1,53 0,982 0,256 3,5 0,156 
5 1,58 0,982 0,258 3,5 0,167 

medelvärde     0,179 
 

4.5 Sammanställning av friktionskoefficienterna 
I tabell 18 nedan redovisas en sammanställning av medelvärdena för 
friktionskoefficienten för de olika fibrerna. 
 
Tabell 18. Sammanställning av friktionskoefficienter. 

 
 

 

 

  
 
4.6 Töjning i fibrerna 
Graferna, se figurer 9-11, illustrerar kraft och töjning för PES, PA 6.6 samt CV. 
För PES så kan en töjning ses vid kraften 1 – 1,5 N. Töjning för PA 6.6 uppnås 
inte vid mätning av friktionskoefficienten därav är töjningen försumbar för PA 
6.6.  Kraften för töjningen på CV är mellan 1,25 – 1,50 N. 

 

 

Fiber-fiber 𝑭𝑭𝟎𝟎 [N] och n µ 
PES – PES  0,982 och 3,5 tvist 0,175 
PES – PES 0,982 och 4,5 tvist 0,172 
PA 6.6 – PA 6.6  0,982 och 3,5 tvist 0,228 
PA 6.6 – PA 6.6  0,982 och 4,5 tvist 0,300 
CV – CV  0,491 och 3,5 tvist 0,301 
CV – PES  0,491 och 3,5 tvist 0,201 
CV – PA 6.6  0,982 och 3,5 tvist 0,179 



23 
 

 

Figur 9. Töjning för PES. 

 

Figur 10. Töjning för PA 6.6. 

 

Figur 11. Töjning för CV. 
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5. Diskussion 
De fibrer som ingått i undersökningen har inte genomgått någon rengöring från 
eventuella rester från tillverkningsprocessen innan testförsöken. Därför kan 
eventuella orenheter eller spinnoljor inte uteslutas som en påverkande faktor på 
testresultaten. Multifilamenten som ingick i studien påvisade en minimal snodd. 
Den minimala snodden tros ha påverkat filamenten på så sätt att vissa enskilda 
filament kunde dela sig från fibersamlingen när de passerade trissorna i 
konstruktionen under försöken. Det kan ha försvagat eller/och skadat 
multifilamenten som kan haft en inverkan. Vidare har det inte kunnat uteslutas om 
det påverkat resultaten dock är det något vi bortsett från då testresultaten inte 
avvikit mellan försöken. Huruvida en glidning mellan de olika filamenten i 
multifilamentet kan påverka resultaten har diskuterats men inte undersökts. 
 
Multifilamenten som testades i studien hade en slät ytstruktur vilket minskade 
friktionsmotståndet och fibrernas glidningsförmåga ökade, något som påvisats i 
tidigare experiment. En reflektion som uppstod var om texturerade fibrer hade 
testas, skulle ett lägre friktionskoefficientvärde erhållas. Detta hade varit av värde 
att undersöka och jämföra värdena med erhållna värden i studien. 
 
De experimentella försöken har utförts på en dragprovare då tidigare studier 
lyckats erhålla grundlig mätdata vid liknade experiment. Då det inte finns en 
standardiserad metod för att mäta friktion mellan fibrer är det svårt att dra en 
slutsats om dragprovaren är den lämpligaste maskinen att använda eller inte. Trots 
det valdes dragprovaren då den erhåller noggrann mätdata som tidigare nämnt och 
en tydlig graf för friktionskraften kan erhållas. 
 
Möjligheterna gällande testmiljö har varit begränsade därför utfördes testerna i 
endast ett testklimat. Försöken för de två syntetiska fibrerna anses vanligtvis inte 
ha påverkats av luftfuktigheten i testmiljön då de har hydrofoba tendenser. 
Polyesterfibrer tenderar att ha antistatiska egenskaper på grund av dess låga 
absorptionsförmåga därför vore det av intresse att undersöka fiberns tillstånd 
innan testning för att se luftfuktighetens inverkan på filamentens mekaniska 
egenskaper. Huruvida viskosen har påverkats av luftfuktigheten har ej undersökts 
men i avseende till viskosens erhållna friktionskoefficient värden från försöken 
kan det inte uteslutas att det påverkats av luftfuktigheten. Dock har en ytterligare 
parameter tvingats inkluderas i beräkningen, huruvida PA 6.6 filamenten 
påverkats av att ha stått i ett konditionerat klimat sen år 2014. Polyamid 6.6 vars 
hygroskopiska egenskaper direkt påverkar dess mekaniska egenskaper, särskilt 
draghållfasthet och flexibilitet. Det kan ha påverkat mätningen om en jämförelse 
görs på erhållna resultat mot tidigare rapporterade värden. Då inga försök med 
andra testklimat har genomförts går det inte att styrka slutsatserna gällande 
klimatets påverkan, utan resonemangen baseras på tidigare empiriska försök och 
fakta hämtat från litteratur. 
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Den pålagda lasten har enbart varierats mellan 50 gram till 200 gram vilket gör 
det svårt att dra slutsatser gällande andra massors påverkan innan vidare studier 
utförts på ett större intervall. De pålagda lasterna som användes i studien 
grundade sig i vad tidigare försök hade nyttjat. 
 
Utifrån randomiseringstesterna visades att lasten påverkade resultaten. En 
signifikant skillnad påvisades då beräknade friktionskoefficientvärden påverkades 
av pålagd last där friktionskraften öka proportionellt med ökad massa. Vid 
användning av en massa på 200 gram erhölls avvikanden värden och därför 
uteslöts 200 gram för vidare testning. Dock bör de nämnas att fibrernas töjning 
också är en faktor som har en inverkan. Töjningen för fibrerna i studien visa att 
PA 6.6 fiberns töjningsgräns ligger långt ifrån de friktionskrafter rapporten 
omfattar därför påverkar inte fiberns töjning. För PES och CV uppnås de krafter 
som krävs för att fibrerna ska töjas. Därför kan det ha påverkat fibrernas glidning 
och resultaten. Vidare bör eventuella töjningar som uppstår vid kraftpåslag 
undersökas gällande andra fibertyper. 
 
Vad beträffar konstruktionens geometri förbestämdes trissorna till fasta punkter 
vilket begränsade möjligheterna att justera vinkeln. Det enda sättet att ändra 
vinkeln var genom att ändra antalet tvist och därmed ändra längden på tvisten. 
Dock har inte studien undersökt sambandet mellan vinkeln och tvistlängden. 
Genom att placera trissorna 2 och 3 enligt figur 7 närmare varandra i höjdled 
skulle en mindre vinkel erhållas. Det skulle kunna leda till vinkelvärden närmre 
tidigare empiriska försök. Eftersom inga större variationer i vinkeln erhölls anses 
resultateten på friktionskoefficientvärdena vara trovärdiga.  
 
För att erhålla ett oberoende resultat har observationerna slumpvis testats genom 
att randomisera försöken. På så sätt kan eventuella systematiska fel omvandlas till 
slumpmässiga fel. En konsekvent hantering av fibrerna har eftersträvats i 
hänseende till operatörens inverkan. Dock går det inte helt att utesluta operatörens 
påverkan eftersom varje rörelse inte har genomförts på exakt samma sätt vid varje 
mätning. Gemensamt för alla testerna som utfördes var att fler replikat för varje 
nivå hade kunnat utföras. Detta för att kunna erhålla kvantitativ data och statistiskt 
kunna styrka de slutsatser som fattats eftersom fler replikat ger ett spridningsmått 
på standardavvikelsen. En avgränsning har satts till de antal replikat som utfördes 
eftersom det inte finns ett specifikt antal replikat som måste utföras för att det ska 
vara statistiskt godtagbart. 
 
De värden på PES, PA 6.6 och CV som studien erhöll (tabell 17) var mindre än de 
värden på samma fibrer som fanns i litteraturen (tabell 2). Skillnaden på värdena 
kan bero på flertal olika faktorer. Även om det är tvistmetoden som använts så är 
försöken inte upprepade på exakt samma sätt, därför kan olika värden erhållas. Då 
kunskap saknas om fibrerna från tidigare studier och hur de skiljer sig från denna 
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studies fibrer kan det också påverka att det blev olika värden. Reflektioner kring 
hur vida friktionskoefficientvärdena från tidigare studier är aktuella idag med 
tanke på utvecklingen av teknologin för tillverkningen av textila fibrer. Eftersom 
syntetiska fibrer idag har stora möjligheter att styra ytstruktur, orientering, 
tvärsnitt etc. är detta av stort intresse då denna studie har testat syntetiska fibrer.  
 
Reflektioner kring hur vida miljövänligt det är att tillverka blandgarner då det 
diskuterats mycket kring svårigheterna att återvinna blandgarner till skillnad från 
ett garn av en fibertyp. Man bör därför reflektera över vilka fibertyper som 
blandas i garnerna. Samtidigt strävas det att tillverka blandgarner för att 
kombinera egenskaper då exempelvis syntetiska fibrer inte har liknade egenskaper 
som cellulosabaserade fibrer.  
 
Denna studie arbetar mot att hitta en metod som är ekonomiskt gynnsam det vill 
säga tidseffektiv men som samtidigt kan erhålla noggrann mätdata för fibrers 
friktionskoefficientvärden. På så sätt erhålls fibrers egenskaper så man kan 
tillgodose “efterfrågan” för att tillverka blandgarn.  
 
Vid tillverkning av garn och tyger innefattas en rad processteg som kan slopas då 
friktion kan testa på fibernivå, detta anses vara miljövänligare. Ur ett 
miljöperspektiv motstrids dock teorin om att färre tillverkningsprocesser skulle 
vara miljövänligare då ändamålet är att öka fiberkonsumtionen. En ökad 
fiberkonsumtion leder till en ökad miljöbelastning då vi ser svårigheter med att 
hantera de textila avfall som finns idag. 
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6. Slutsatser 
Med tvistmetoden och en egen konstruktion inspirerad av Gupta kunde en 
nygammal metod skapas för att karaktärisera fiberfriktion i multifilament. 
Friktionskoefficienten μ, beskrivs genom en funktion beroende av friktionskraften 
𝐹𝐹1, pålagd last 𝐹𝐹0, antalet varv n samt vinkeln efter tvisten β. Med hjälp av 
sambandet kunde friktionskoefficientvärden erhållas för de valda fibrerna; PES, 
PA 6.6 och CV. 
 
Ur studien kunde en slutsats dras att antal tvist och pålagd last påverkar resultatet. 
För vidare testning rekommenderas det att använda pålagd last 50 gram – 150 
gram och 3,5 – 4,5 tvist. Detta för att erhålla minsta skillnad och konsekventa 
värden på friktionskoefficienten.  
 

7. Förslag till fortsatt arbete  
Vid fortsatta studier vid mätning av friktionskoefficienten med tvistmetoden bör 
fibrerna rengöras från eventuella spinnoljor eller orenheter då de kan påverka. 
Undersöka om en mindre vinkel kan påverka friktionskoefficienten genom att 
minska avståndet mellan trissorna. Vidare arbete kan även undersöka fibrernas 
ytstruktur och hur den påverkar värdet. Använda rekommenderad tvist och pålagd 
last för att undersöka hur friktionskoefficienten för bestämda fibrer förhåller sig i 
ett blandgarn. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Detaljritning över konstruktion 
Konstruktionens bottenplatta och fot 
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Konstruktionens bakre och främre väggar. 
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Bilaga 2 Tvåvägs-ANOVA faktorförsök 
Anova: Två faktorer med 
reproducering 

      
       SAMMANFATTNING 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 Totalt 
50             
Antal 2 2 2 2 2 10 
Summa 0,5317 0,5463 0,3884 0,388243 0,5318 2,386443 
Medelvärde 0,26585 0,27315 0,1942 0,194122 0,2659 0,238644 
Varians 0,003587 0,008437 1,28E-06 8,21E-06 0,001458 0,002973 

       100             
Antal 2 2 2 2 2 10 
Summa 0,479 0,4539 0,335 0,328 0,358 1,9539 
Medelvärde 0,2395 0,22695 0,1675 0,164 0,179 0,19539 
Varians 0,000313 0,000878 0,000181 8E-06 5E-05 0,001264 

       150             
Antal 2 2 2 2 2 10 
Summa 0,4231 0,4091 0,356 0,355559 0,3573 1,901059 
Medelvärde 0,21155 0,20455 0,178 0,17778 0,17865 0,190106 
Varians 0,001026 4,9E-05 0,000018 1,22E-06 0,000554 0,000427 

       200             
Antal 2 2 2 2 2 10 
Summa 0,3664 0,37 0,2495 0,36491 0,21673 1,56754 
Medelvärde 0,1832 0,185 0,12475 0,182455 0,108365 0,156754 
Varians 0,000162 2E-08 3,13E-06 2,96E-05 0,00367 0,001657 

       Totalt           
 Antal 8 8 8 8 8 
 Summa 1,8002 1,7793 1,3289 1,436712 1,46383 
 Medelvärde 0,225025 0,222413 0,166113 0,179589 0,182979 
 Varians 0,001815 0,00257 0,000784 0,00014 0,004384 
 

       
       ANOVA 

      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Sampel 0,033915 3 0,011305 11,06515 0,000169 3,098391 
Kolumner 0,022954 4 0,005738 5,616662 0,003377 2,866081 
Interaktion 0,013499 12 0,001125 1,101095 0,409963 2,277581 
Inom 0,020433 20 0,001022 
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Totalt 0,090801 39         

 
Bilaga 3 t-tester för pålagd last 
t-Test: Paired Two Sample for Means 

  
     50 100 
Mean 0,1914 0,1748 
Variance 4,23E-05 0,000136 
Observations 5 5 
Pearson Correlation -0,22966 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat 2,544528 
 P(T<=t) one-tail 0,031837 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 0,063674 
 t Critical two-tail 2,776445   

  
   t-Test: Paired Two Sample for Means 

  
     50 150 
Mean 0,1914 0,187 
Variance 4,23E-05 0,00011 
Observations 5 5 
Pearson Correlation -0,32985 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat 0,700445 
 P(T<=t) one-tail 0,261125 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 0,52225 
 t Critical two-tail 2,776445   
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t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

     50 200 
Mean 0,1914 0,1282 
Variance 4,23E-05 5,02E-05 
Observations 5 5 
Pearson Correlation 0,263666 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat 17,11236 
 P(T<=t) one-tail 3,42E-05 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 6,84E-05 
 t Critical two-tail 2,776445   

    

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

     100 150 
Mean 0,1748 0,187 
Variance 0,000136 0,00011 
Observations 5 5 
Pearson Correlation 0,495187 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat -2,44293 
 P(T<=t) one-tail 0,035492 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 0,070984 
 t Critical two-tail 2,776445   

   

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

     100 200 
Mean 0,1748 0,1282 
Variance 0,000136 5,02E-05 
Observations 5 5 
Pearson Correlation 0,43981 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat 9,789398 
 P(T<=t) one-tail 0,000305 
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t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 0,00061 
 t Critical two-tail 2,776445   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

     150 200 
Mean 0,187 0,1282 
Variance 0,00011 5,02E-05 
Observations 5 5 
Pearson Correlation 0,814155 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4 
 t Stat 21 
 P(T<=t) one-tail 1,52E-05 
 t Critical one-tail 2,131847 
 P(T<=t) two-tail 3,04E-05 
 t Critical two-tail 2,776445   
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