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SAMMANFATTNING 
Polyetentereftalat, PET, är den vanligaste polymeren i den grupp av syntetiska 

polymerer som går under det generiska namnet polyester, PES, i textilindustrin. År 

2015 producerades cirka 53 miljoner ton PET-fibrer, vilket är 58,6% av alla fibrer 

som producerades i världen samma år. Användningen av syntetiska fibrer som 

tillexempel PET förväntas öka eftersom platån för bomullsproduktion är uppnådd. 

Det är en stor utmaning för samhället att ta tillvara på dessa resurser även när en 

textil anses vara förbrukad på andra sätt än downcycling, energiutvinning eller 

deponi. Det kommer att krävas flera olika metoder för att effektivt ta tillvara på 

förbrukad textil från konsument för att föra in textilen i en cirkulär livscykel.  

En metod för att minska mängden jungfruligt material som används är återvinning. 

PET-flaskor återvinns mekaniskt genom att granulera och smälta om till ny spinn-

massa och PET-fibrer återvinns genom kemisk återvinning. Vad gäller mekanisk 

återvinning är ett problem tillsatser som finns i produkten. Detta arbete beskriver 

olika tillsatser som tillsätts i polyester från garnspinning till slutberedning. Det har 

inte framkommit hur dessa tillsatser påverkar en mekanisk återvinning. Tillsatser 

som är kända att skapa problem vid återvinning av PET-flaskor är lim, papperseti-

ketter och färg. Färg i ingående material resulterar i en missfärgning i återvunnet 

material. Därför undersöktes möjligheten i detta arbete att ta bort dispersionsfärg 

från polyesterfibrer för att även kunna återvinna dessa genom omsmältning.  

Det finns flera patent som har som gemensam metod att avfärga polyester genom 

att lägga ned materialet i mindre bitar i upphettat lösningsmedel under konstant 

omrörning. I patenten bryts sedan polyestern ned genom kemisk återvinning och 

därför är det inte tydligt beskrivet hur resultatet av avfärgningen blir. Ett nyligen 

publicerat patent från 2016 har studerats närmare då patentet syftar till att avfärga 

och återvinna polyesterfibrer från använda kläder. I detta arbete har försök utförts 

genom att modifiera en del av ett exempel som beskrivs i patentet. Syftet var att 

undersöka och optimera återanvändningen av lösningsmedel samt definiera en 

optimal avfärgningstid. Resultatet har betydelse eftersom det ger kvantitativ data 

med avseende på avfärgning inför en återvinningsprocess och skulle kunna bidra 

till att mekanisk återvinning av textil utvecklas, vilket gynnar ett hållbart samhälle.  

I studien har en kontrollerad färgning av ett trikåtyg i 100% polyester utförts med 

dispersionsfärg som enbart innehåller en kromofor grupp, Disperse Blue 56. Tyget 

har sedan skurits i mindre bitar, 2*2 cm, för att avfärgas i lösningsmedel, 93-95 ℃, 

under konstant omrörning med badförhållandet 1:20. Lösningsmedlet som används 

i denna studie är 1,3 dimethyl-2-imidazolidione 98%, vilket har förkortats genom-

gående till DMI. Det har undersökts om avfärgningstiden kan förkortas till 10 mi-

nuter vilket sedan jämfördes med textil som avfärgats under 15 minuter. En för-

kortning av processtiden kan innebära en mer resurssnål avfärgningsprocess. Vi-

dare har det även undersökts om det går att återanvända samma lösningsmedel till 

flera omgångar avfärgning, vilket definierats som användningsgrad 1 till 3. Tex-

tilen har efter avfärgning tvättats i rumstempererad DMI och rumstempererad eta-

nol innan torkning i 12 timmar. Tygbitar som avfärgats i användningsgrad 1 av 

DMI under 15 minuter ger lägst värden på kulörthet vilket har säkerställts genom 

statistiska beräkningar. Det har även visats att optiskt vitmedel, av okänd typ, del-

vis avlägsnats i samtliga försök. Vikt- och volymförändring har analyserats men 

det går inte att fastslå att någon förändring sker.  

Nyckelord: Återvinning, avfärgning, polyester, PET, tillsatser, dispersionsfärg, 

Disperse Blue 56,1,3 dimethyl-2-imidazolidione, DMI, PET-flaska, textil.  
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ABSTRACT 
Polyethylene terephthalate, PET, is the most common polymer in the group of syn-

thetic polymers which are in the textile industry grouped into the generic name 

polyester, PES. About 53 million tons of PET fibers were produced in 2015, which 

is 58.6% of all fibers produced in the world that year. The use of synthetic fibers 

such as PET is expected to increase due to Peak Cotton. Society face great chal-

lenges and must make use of resources even when textile is regarded as waste and 

in other ways than down cycling, power generation or disposal. It requires several 

different methods to effectively take advantage of post-consumer textile waste in 

order to create a circular lifecycle. 

A method to reduce the amount of virgin material used is through recycling. PET 

bottles are mechanically recycled by granulating and remelted into new bottles or 

fibers, PET fibers are recovered by chemical recycling. But additives contained in 

the product create problems in mechanical recycling. This work describes various 

additives added to the polyester from yarn spinning to final preparation. It is not 

known how these additives affect the mechanical recycling. Additives which are 

known to cause problems in recycling of PET bottles is glue, paper labels and col-

or. Color in materials results in a discoloration of recycled material. Therefore, the 

possibility investigated in this work is to remove dispersion dye from polyester 

fibers to recover these by remelting without discoloration. 

There are several patents applying a method to discolor the polyester by placing the 

shredded material in a heated solvent under constant stirring. The material is then 

completely dissolved through chemical recycling and therefore the results of the 

decolorization are not clearly described in the patents. A patent from 2016 aims to 

decolorise and recycle polyester fibers from used clothing. In this work, experi-

ments have been performed by modifying a part of an example described in this 

patent. The purpose was to investigate and optimise reuse of solvent and define an 

optimal decolorization time. The result provides quantitative data with for future 

decolorization processes and could contribute to the mechanical recycling of textile 

development. This favors a sustainable society. 

A controlled dyeing of knitted fabric in 100% polyester was performed with dis-

perse dye with one chromophore group, Disperse Blue 56. The fabric was cut into 

pieces, 2 * 2 cm, to be decolorized in solvent, 93-95 ℃, with constant stirring with 

a ratio of 1:20. The solvent used in this study was 1,3 dimethyl-2-imidazolidione, 

98%, (DMI). A decoloriztion time of 10 minutes was compared to 15 minutes as 

less time could mean a more resource efficient process. Furthermore the possibility 

to re-use the same solvent for multiple usages without cleaning of dye in-between, 

defined as use grades 1 to 3 was examined. All textiles were washed in room tem-

perature DMI and room temperature ethanol then dried for 12 hours. 

Statistical analysis confirmed the lowest values of chroma came from fabric in the 

15 minutes and DMI with use grade 1 group. Optical brighteners of unknown 

origin were also partially removed in all experiments. Weight and volume changes 

were analyzed but no conclussion could be drawn regarding if any change takes 

place. 

Keywords: Recycling, dyeing, polyester, PET, additives, disperse dye, Disperse 

Blue 56,1,3 dimethyl-2-imidazolidione, DMI, PET bottles, textiles. 
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SAMMANFATTNING -POPULÄRVERSION 
Den PET-flaska som du drack kall läsk ur idag kan imorgon återvinnas till textila 

fibrer som används för att tillverka kläder. Skulle även din t-shirt som du hade på 

dig på tidigare idag när du svettades på gymmet kunna återvinnas till nya kläder? 

Det kan vara möjligt eftersom den vanligaste polyesterfibern i kläder är PET, vilket 

är samma material som i din PET-flaska. Men det finns många kemikalier som 

skulle kunna strula till återvinningen. En av dessa kemikalier är färgen som din t-

shirt är färgad med. Det är sådana kemikalier som detta arbete har undersökt för att 

försöka identifiera hur och vilka som strular till det för återvinningsmöjligheterna. 

Vilket färgämne som används skiljer sig mellan textila material. Den vanligaste 

färgen för polyester är dispersionsfärgämnen som är väldigt små molekyler och kan 

därför tränga in i fibern under hög värme. Eftersom färgämnen sitter inuti fibrerna 

håller färgen i ett polyesterplagg väldigt bra och går inte att tvätta ur. Polyester går 

både att återvinna genom nedbrytning, som kallas kemisk återvinning och genom 

omsmältning som kallas mekanisk återvinning. Om ett färgat polyesterplagg ska 

återvinnas genom att smältas om följer färgen med. Återvunnet material är då kon-

taminerat med färg och har ett lägre kommersiellt värde trots att kvalitén kanske 

inte är sämre. Det kan finnas ett behov av att även ta bort andra tillsatser än färg 

men ingen information om vilka dessa är och varför har funnits i litteratursökning-

en. 

I detta arbete behandlas hur olika återvinningar av PET går till och vilka kemikalier 

som kan skapa problem där. Även kemikalier som kan tillsättas i klädtillverkning 

presenteras och försök att ta bort färg från polyestertextil. Experiment för att rena 

en stickad polyestervara från blå färg med hjälp av lösningsmedlet DMI i 95 ℃, 

utfördes med inspiration utifrån ett nyligen publicerat patent. Resultatet visade att 

det var möjligt att både ta bort färgen från textilen och att den tid som textilen låg i 

lösningsmedlet hade en inverkan på hur mycket färg som togs bort.  

Bäst resultat fick textil som hade legat i ett lösningsmedelbad i 15 minuter med 

rent DMI. Försök att återanvända lösningsmedel som redan hade använts utan att ta 

bort färgämne innan till nya avfärgningar utfördes. Det finns en tydlig skillnad i 

hur bra avfärgning textilen med återanvänd DMI blir och även tydliga skillnader 

mellan textil som har avfärgats i 10 minuter respektive 15 minuter. Skillnaderna 

har konfirmerats med statistiska beräkningar. 
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FÖRORD 
Vi tror inte att utveckling skapas i ett statiskt tillstånd och återvinning är allt annat 

än statiskt. En återvinningsprocess är istället en vidareutveckling, ett nästa steg, för 

en produkt som har tjänat sitt syfte. Vi vill med vårt arbete tillföra ytterligare en 

pusselbit i pusslet med att föra in en till synes förbrukad textil produktgrupp, poly-

esterplagg, i en cirkulär värdekedja. Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om 

återvinning av PET-flaskor och dessa kunskaper har vi sedan försökt att tillämpa 

inom det textila området. ”Vad krävs för att återvinna en fiber till en fiber? Vilka 

tillsatser finns i ett polyesterplagg som eventuellt kan försvåra en omsmältning av 

ett polyesterplagg?” är frågor som har intresserat oss under arbetets gång.  

Hela arbetet har fördelats jämt mellan författarna, litteraturstudie, experimentellt 

utförande samt rapportskrivning. Den experimentella delen av arbetet har byggt på 

litteraturstudien, främst patent men även forskning inom återvinningsområdet. Vi 

har upplevt att material i experiment har varit otydligt beskrivna i bland annat pa-

tent och därför har ett fokus varit att beskriva material- och experimentell metod 

tydligt, allt för att underlätta för vidare forskning inom området.  

Vi vill tacka våra handledare Ellinor Niit och Anders Persson. Deras olika kun-

skaper har tillsammans hjälpt oss att föra projektet framåt genom att belysa olika 

vinklar inom sina ämnesspecifika områden.  Vi vill även rikta ett stort tack till 

Catrin Tammjärv för hennes engagemang i den praktiska studien och för tillhanda-

hållande av labbutrustning. Vi vill rikta ett varmt tack till våra klasskamrater för 

deras stöd och Stina Björquist som har hjälpt oss med absorptionsspektrofotometer 

i polymerlabbet. 
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1. INTRODUKTION 
Ur ett europeiskt perspektiv ökade textilförbrukningen i Europa kraftigt under det 

senaste decenniet. I en studie som inkluderade analys av klädkonsumtion 2007 i 

EU-27, Europas dåvarande 27 medlemsländer när rapporten skrevs (Eurostat u.å), 

Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) beräknades 

textilkonsumtion som produktion plus import minus export i EU-27. En genom-

snittlig europeisk medborgare förbrukade enligt beräkningsmodellen i snitt 19,1 kg 

textil/år i form av kläder och hushållstextil. Material i kläder dominerades av bo-

mull med 43 %, följt av polyester med 16 %. Även i inredningstextil dominerade 

de två fibrerna med 28 % vardera av marknaden (Beton et al. 2014).  

Polyester klassificeras som en syntetfiber, vilket ingår i gruppen konstfibrer, man-

made fibrers (Rehnby 2010, s.5) och den vanligaste polyestern i beklädnadstextil är 

polymeren PET (Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s. 252; Gohl & Vilensky 

1983, s.112). 

Den totala fiberproduktionen ökade i världen med 38,3% till 90,6 Mton under åren 

2009-2015, i jämförelse ökade bomullsproduktionen enbart med 0,45 % och syn-

tetfibrer med 35,3 %. Världsproduktionen 2015 på 90,6 Mton bestod till 61,3 Mton 

av syntetiska fibrer och 22,9 Mton bomull. Av de syntetiska fibrerna dominerade 

polyestern PET världsproduktionen och utgjorde år 2015 58,6 % av alla fibrer med 

en produktion på 53,1 Mton (Textile Intelligence Ltd 2016).  Siffrorna presenteras 

grafiskt nedan i figur 1. 

 

Figur 1. Global fiberproduktion år 2009 och år 2015.  

Polyester kan återvinnas mekaniskt eller kemisk (Santhana Gopala Krishnan & 

Kulkarni 2008, s.11) men kontaminering av färg och andra kemikalier försämrar 

kvaliteten hos återvunna syntetfibrer (Tingsvik 2014, s.143). I Sverige återvinns 

fibrer i stor utsträckning genom förbränning, men återvinningsstrategin skiljer sig 

mellan olika länder. Valet av återvinningsstrategi kommer att bero på plaggens 

materialkombination, kvaliteten och renhet men även hur insamling av plagg utförs 

(Zamani, Svanström, Peters & Rydberg 2014). Brist på information om vilka ke-

mikalier textil innehåller försvårar identifikation av lämpliga material till textil-

återvinning och mer forskning för att utveckla textilåtervinning efterfrågas (Wiberg 

et al.  2015, s.76-77). 
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En värdekedja kan definieras som en process där en produkts värde ökar efterhand 

som förädling sker. Det sista steget är att kunden får tillgång till färdig produkt 

med det nu nya, fullständiga kundvärdet (Hedén & McAndrew 2005, s.54). En 

textil värdekedja har många steg och många aktörer inom en rad olika fält, från 

råmaterial till avfallshantering, vilket medför att värdkedjan är komplex att över-

blicka. Textila produkters diversifiering medför att det är svårt att generalisera 

utifrån en typ av produkt och bristande marknadsinformation försvårar analys av 

textil (Beton et al. 2014). 

En textil produkt skapas inte enbart utifrån en funktion i åtanke utan även utifrån 

kundens smak. De två faktorerna bidrar starkt till den variation i egenskaper som 

en textil kan ha. Önskade egenskaper kan i sin tur bidra till valet av färg, vikt, stor-

lek, fiber och textur för färdig produkt (Benton et al 2014). Utifrån fiberval, 

materialform och kravspecifikation bildas därmed en beredningsprocesskombinat-

ion av olika maskiner och kemikalier som kan användas. (Rehnby 2010, ss.5-6). 

Kemikalierna i textiltillverkning kan delas in i tre grupper; funktionella kemiska 

ämnen, hjälpkemikalier och oavsiktliga kemiska ämnen. Funktionella kemiska 

ämnen tillsätts för att ge en permanent funktion till textilen som en egenskap eller 

utseende. Eftersom funktionen ska finnas kvar på lång sikt bör ämnen vara kompa-

tibelt med textilen genom god löslighet eller genom att kunna utveckla tillräckligt 

många eller starka bindningar. Hjälpkemikalier, processkemikalier, ska inte vara 

permanenta utan bara underlätta processer i textila värdekedjan som färgning och 

ytbehandling för att uppnå efterfrågade egenskaper. Oavsiktliga kemiska ämnen är 

ämnen som varken tillför ett värde i tillverkningsprocessen eller i färdigt plagg. De 

kan vara föroreningar, hjälpkemikalier som inte har reagerat fullt ut eller produkter 

av nedbrytning (Wiberg et al. 2015). 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING 
Polyester utgör en stor del av världens fiberproduktion och detta kombinerat med 

klädkonsumtionsmönstret för en växande global medelklass tillsammans med att 

bomullsproduktionen har planat ut leder bland annat till att polyester i kläder från 

slutanvändaravfall måste tas tillvara på ett hållbart sätt. Det är av stor vikt att den 

återvinns istället för att långsamt brytas ned i naturen och som följd störa ekosy-

stem eller att fylla deponier. 

Det finns både mekanisk respektive kemisk återvinning, som båda har för- och 

nackdelar.  Ett problem är att återvunnen polyester ska ha samma önskade egen-

skaper som ny polyester, vilket är svårt att uppnå i dessa processer. Kemiska till-

satser i textilen skulle kunna försämra kvaliteten och försvåra en återvinning av 

polyesterplagg både mekaniskt och kemiskt.  

Vilka funktionella kemikalier som tillsätts i förädlingsprocessen från fiberfram-

ställning till färdigt plagg och hur dessa påverkar en mekanisk återvinning genom 

omsmältning är inte klarlagt. Att identifiera tillsatser som påverkar en potentiell 

omsmältning genom att kartläggning och att utveckla metoder för att rena bort 

dessa är en essentiell start för att i framtiden återvinna kläder till användbara fibrer 

i en mekanisk återvinningsprocess. Att därför börja med att rena en tydlig och van-

lig tillsats som färg kommer göra återvunnen polyester med kommersiellt attraktiv, 

vilket är en viktig del att uppfylla för att göra återvunnen polyester attraktivare än 

jungfrulig polyester.  

1.2 SYFTE 
Syftet med arbetet är att identifiera vanliga tillsatser i polyestertextil genom en 

litteraturstudie och därefter experimentellt ta bort en av dessa tillsatser.  
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1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Återvinning av fibrer är ett brett område eftersom det finns många olika fibrer att 

återvinna med tillhörande metoder. Återvinning av syntetiska fibrer som mono-

material eller blandmaterial är båda av stort intresse eftersom syntetisk fibreran-

vändning ökar och textil med tillsatser återvinns inte i större utsträckning.  

Därför formuleras följande forskningsfrågor: 

Försvårar någon tillsats omsmältning av PET eller kvalitet på återvunnen vara? 

 

Hur kan polyesterfibrer färgade med dispersionsfärg behandlas för att färgen skall 

migrera ut ur fibern? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Rapportens fokus är rening av tillsatser som möjligen återfinns på textil av enbart 

polyester för att förbereda och underlätta en mekanisk återvinning genom om-

smältning. Arbetet kommer att begränsas till PET-fibrer, då PET är den vanligaste 

polyesterfibern i textil. Vidare kommer arbetet enbart att behandla funktionella 

kemikalier i polyesterplaggs värdekedja. 

Att återvinna PET från flaskor till textil genom mekanisk återvinning är en välkänd 

metod, likaså kemisk återvinning av PET genom nedbrytning. Återvinning av PET-

flaskor och kemisk återvinning är inte rapportens fokus, men undersöks för att 

kunna dra lärdom om vilka tillsatser som sänker kvalitén på återvunna polymerer. 

Arbetet begränsas till att ta bort en tillsats, det finns många tillsatser som bör disku-

teras och undersökas närmare om hur dessa tillsatser försvårar en mekanisk åter-

vinning genom omsmältning. Arbetet fokuserar på att ta bort färg ur en polyester-

vara och ett experiment på detta har utförts. Färgämnen i återvunnen plast är nöd-

vändigtvis inte en tillsats som försvårar en mekanisk återvinning genom omsmält-

ning men kvarvarandet av färg är ett problem om den återvunna polyestern ska 

vara gångbart kommersiellt.  

Arbetet har avgränsats till att avfärga en polyestervara färgad med en dispersions-

färg, närmare bestämt en dispersionsfärg vars kromofora grupp som är en an-

trakino. Vidare har arbetet begränsats till att enbart använda ett lösningsmedel, 

DMI.  

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Nedan följer resultat av litteratursökningen och en forskningsöversikt över det 

aktuella forskningsområdet. Litteraturgenomgången är uppdelad i PET-fibrer och 

PET-flaskor. Hur PET återvinns beskrivs med för- och nackdelar utifrån tillsats-

vinkel. Tillsatser som hjälp- och funktionella kemikalier i den textila värdekedjan 

kan påverka en återvinningsprocess eller kvaliteten på återvunnet material. För att 

undersöka om paralleller finns beskrivs tillsatser som anses vara problematiska vid 

återvinning av PET-flaskor översiktligt. Vidare beskrivs försök att jämföra egen-

skaper hos återvunnen och ny PET i form av fiber med fokus på tillsatsers påver-

kan på kvalitet. 

För fibrer tillverkade av PET beskrivs översiktligt funktionella kemikalier samt 

hjälpkemikalier som kan förekomma i produktion från spinnmassa till slutbered-

ning. Färgning som infärgning och tryck på tyg beskrivs mer i detalj eftersom det 

är en vanligt förekommande tillsatstyp oavsett produktens användningsområde och 

är tillsatser som kan vara möjliga att detektera med känsel eller syn. En fördjupad 
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analys av färgad PET-fiber kan ge ett underlag till sortering inför återvinning av 

textil med tillsatsen färg. Avslutningsvis smalnas fokus ner till metoder för att ke-

misk avfärga PET-fibrer. 

2.1 POLYETENTEREFTALAT – PET 
Polyester definieras som en polymer med estrar i molekylens huvudkedja och kan 

vara derivatetet av dikarboxylsyra och en diol (Santhana Gopala Krishnan & Kul-

karni 2008, s.3). Vidare kan polyester delas in i termoplastiska och omättade poly-

estrar utifrån värmebeteende. Termoplastiska polyestrar kan omformas och böjas 

vid uppvärmning (Gohl & Vilensky 1983, s.115-119). Termoplastisk polyester kan 

delas upp i ytterligare sex undergrupper, varav en typ är formbar nog att bilda film 

eller fibrer; de termoplastiska linjära polyestrarna. Sådana polyestrar kan utformas 

utifrån användningsområde genom extrudering till en film, formsprutning med 

eller utan kombination med varmluft eller smältspinning för fibrerframställning 

(Santhana Gopala Krishnan & Kulkarni 2008, ss.3-4).  

Polyestrar är delkristallina polymerer, vilket innebär att polymeren har förmågan 

att bli mer eller mindre regelbundet ordnad på grund av bindningarna mellan mole-

kylkedjorna. Ingen polymer är 100% kristallin (Albertsson, Edlund & Odelius 

2012, s.59). Vid mekanisk belastning under dragning orienteras polymeren till 

långa trådar, en fiber, och därmed är kristallinitet en förutsättning för att framställa 

en fiber (Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s.70-71). 

Graden av kristallinitet är 65-85%, vilket karaktäriserar PET som en mycket 

kristallin fiber (Gohl & Vilensky 1983 s.114). Kristallinitetsgraden bidrar positivt 

till fiberns styrka och styvhet. Eftersom polymerer inte är fullständigt kristallina 

innehåller de mindre ordnade områden som kallas för amorfa områden. Dessa om-

råden bidrar till egenskaper som färgupptagning, töjbarhet och flexibilitet (Rehnby 

2010, s.5). Det är enbart delkristallina polymerer som kan smälta och gå över från 

fast till flytande form. Glastransitionstemperaturen, Tg, defineras som när de 

amorfa områdena i polymeren går från frysta till mjuka. Smältpunkten, definieras 

som när den sista kristallen smälter i de kristallina områdena och förkortas som Tm. 

Inom intervallet Tg – Tm är polymeren mer eller mindre mjuk beroende på kristalli-

nitetsgrad (Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s.48 & s.59). För PET är Tg 74℃ 

och 265℃ för Tm (Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s.253). 

Polyestern PET är utöver att vara stark och styv även vattenavvisande (Gohl & 

Vilensky 1983, s.115-119; Santhana Gopala Krishnan & Kulkarni 2008, s.12) och 

därmed oleofil, vilket innebär att fibern drar till sig smuts, olja och fett. Tillföljd av 

att PET är hydrofob har fibern en tendens att skapa statisk elektricitet och har 

också en sämre infärgningsförmåga på grund av låg grad av amorfa områden (Gohl 

& Vilensky 1983, s.115-119). En hydrofob fiber avvisar polära, vattenlösliga färg-

ämnen och har svårt att ta upp vatten vilket många färgämnen löses med (Tingsvik 

2014, s.56). PET står också emot solljus och mögel väl (Santhana Gopala Krishnan 

& Kulkarni 2008, s.12). 

2.2 TILLSATSERNAS PÅVERKAN PÅ ÅTERVINNING AV PET-

FLASKOR 
Det finns två olika typer av återvinning för polymerer; mekanisk återvinning och 

kemisk återvinning (Albertsson, Edlund & Odelius 2012; Santhana Gopala 

Krishnan & Kulkarni 2008, s.11). Vid en mekanisk återvinning, även kallad sekun-

där återvinning, samlas förbrukat och använt plastmaterial först in, sedan rengörs 

materialet för att till sist granuleras och slutligen säljas för framställning av nya 

produkter. Sammansättningen av plastmaterial som samlas in kan variera, materi-

alet kan vara homogent eller heterogent, det insamlade materialet kan också vara 
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relativt rent eller kontaminerat. På grund av att det insamlade materialets samman-

sättning kan variera är det av vikt för återvinning av materialet att bestämma plast-

råvarans materialegenskaper, det är också viktigt att sortering och tvättning av 

materialet är tillfredställande för att skapa en gynnsam återvinningsprocess vid 

mekanisk återvinning (Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s. 296).   

Kemisk återvinning, även kallad tertiär återvinning, kan enligt Albertsson, Edlund 

och Odelius delas in i två huvudgrupper där den första är kemisk nedbrytning av 

polymeren till monomerer eller andra kemiska föreningar och den andra huvud-

gruppen är pyrolys (2012, s.297). Kemisk nedbrytning och ompolymerisering renar 

bort alla tillsatser och möjliggör en blandning av polyesterprodukter (Santhana 

Gopala Krishnan & Kulkarni 2008, s.11). Problem med den kemiska återvinningen 

är höga kostnader förenat med att flera processer kräver att rent material matas in 

(Albertsson, Edlund & Odelius 2012, s. 297). 

I artikeln Plastics recycling: challenges and opportunities, skriven av Hopewell, 

Dvorak och Kosior beskrivs fyra typer av återvinning för polymerer, dessa är pri-

mär-, sekundär-, tertiär-, och kvartenär återvinning och menar på att det råder be-

greppsförvirring för återvinning av polymerer på grund av de olika återvinningsal-

ternativen. Författarna anser att det i teorin är möjligt att återvinna en större del av 

termoplaster från en sluten krets, men processen försvåras av sammansättningen av 

olika polymerer och olika tillsatser som färg, metaller och lim (Hopewell, Dvorak 

& Kosior 2009). 

John Scheirs beskriver i boken Polymer Recycling från 1998 återvinningsprocesser 

för PET-flaskor, samt fördelar och nackdelarna med dessa. Enligt Scheirs har PET 

det näst högsta andrahandsvärdet, efter aluminium, vad gäller avfallsmaterial. En 

av fördelarna med PET är att materialet kan återvinnas med alla tillgängliga åter-

vinningsmetoder för polymeren. Kontaminering är generellt sätt ett problem då 

tillsatser i återvunnen PET är en negativ faktor vid nytillverkning av fibrer eller 

flaskor (Scheirs 1998 s. 121).  

Ett problem som tillsatser som exempelvis PVC, lim och papper kan skapa är sura 

föreningar vid extrahering i hög temperatur (Scheirs 1998 ss. 124-125). Färg är en 

tillsats som inte skapar problem vid återvinningsprocessen men inblandning av 

färgat material ger färgskiftningar i återvunnen vara. Även en så liten förekomst 

som av endast 1000 ppm av grönfärgade PET-granulat räcker för att skapa en färg-

skiftning hos klar PET (Scheirs 1998 s. 129). 

2.3 TEXTILMEKANISK KVALITET PÅ ÅTERVUNNEN POLYESTER 
Återvunnen PET anses vara limiterad till grövre textila varor eller produkter där 

grad av transparens, klarhet eller färg inte är av vikt som exempelvis mattor (Sant-

hana Gopala Krishnan & Kulkarni 2008, s.11). Därför pågår forskning på både 

mekanisk och kemisk återvinning där egenskaper hos återvunnen PET jämförs med 

ny PET för att avgöra om återvunnen PET skulle klara den textila värdekedjans 

många krävande processer. Vid litteratursökning har inga studier på PET-fibrer 

omsmälta till PET-fibrer framkommit.  

 

I artikeln Characterization of virgin and recycled poly(ethylene terephthalate) 

(PET) fibers som publicerades online i augusti 2014 jämförs egenskaper hos nya 

PET-fibrer med återvunna PET-fibrer från flaskor. Egenskaperna som jämfördes 

var ytmorfologi, brottstöjning, dragstyrka, elasticitesmodulen, linjär densitet, grad 

av orientering, kristallinitetsgrad, värmebeteende och kemisk komposition. Valet 

att undersöka dessa egenskaper motiverade författarna med den vikt de olika egen-

skaperna har för att ta fram en kvalitativ textilvara i exempelvis spinn- och 
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vävningsprocessen. Återvunna PET-fibrer var i jämförelse med nya PET-fibrer 

matta, vilket enligt författarna skulle kunna bero på kontaminering i återvunnen 

vara. Författarna rekommenderar en vidareutveckling av sortering av återvunna 

PET-chips, exempelvis utifrån egenskap, och att utveckla återvinningsprocessen 

för att minska grad av kontaminering (Shan-Shan, Meng-Yuan, Min-Hua & Wen-

Liang 2015). 

 

Studien i Effect of Recycled PET fibres on the Performance Properties of Knitted 

Fabrics från 2015 fokuserar på att undersöka egenskaper hos interlockstickat trikå 

som består av bomull, PET, återvunnen PET från flaskor eller blandningar av två 

av tre material. Genom en statistisk undersökning med en konfidensnivå på 95% 

kunde slutsatsen dras att textil av PET respektive återvunnen PET inte har samma 

egenskaper men att blanda återvunnen PET med högkvalitativ ny råvara gav till-

räckligt goda egenskaper för konfektion. Författarna rekomenderar att utveckla 

flaskåtervinningsprocessen för att rena bort mer kontaminering eftersom det skulle 

öka kvaliteten på återvunnen PET och därmed öka den textila kvaliteten (Telli & 

Ödzil 2015). 

 

2.4 TILLSATSER I POLYESTER 
Funktionella kemikalier kan tillsättas redan i spinnmassan när fibrerna smältspinns 

(Rehnby 2010, s.6). Förbehandlingar innan färgning eller tryckning syftar till att 

rengöra textilen från kontaminering, exempelvis smuts eller spinnolja, eller för att 

göra textilen vitare för att antingen förbättra färgning eller sälja textilen som vit 

(Choudhury 2011, s.6). En vanlig förbehandling är värmefixering. På grund av 

polymerens termoplastiska egenskaper kan polyester fixeras med värme under 

sträckt tillstånd, vilket skapar en stabil vara som tål dimensionsbelastning (Rehnby 

2010, s.22-23). Genom att värma upp textilen till en temperatur nära Tm bryts de 

intermolekylära bindningarna och tyget relaxerar. Vid påföljande snabb nedkylning 

formas nya intermolekylära kedjebindningar och textilen blir dimensionsstabilsta-

bil och interna spänningar minskar. Vanligaste temperaturintervallet är 180-200 

℃ för det ger inte minskad färgupptagningsförmåga som lägre temperatur kan göra 

(Choudhury 2011, s.115-117).  

Färg är en av de tydligaste tillsatserna i kläder eftersom färg kan uppfattas visuellt. 

Det tre vanligaste teknikerna för att åstadkomma en färgad textil är diskontinuerlig 

och kontinuerlig färgning samt tryckning. Hur färgämnet i färgning eller tryck 

binds till tyg, fibrer eller garn, beror på materialets och färgämnets egenskaper och 
hur dessa samspelar (Clark 2011, s.4).  

Textila färgämnen för tryck eller färgning är vattenlösta färgämnen eller olösliga 

pigment. Olika hjälpkemikalier används för att optimera färgningsprocessen, ex-

empelvis för att öka färgämnets fästförmåga till fibern (Rehnby 2010, s.37). Färg-

ämnens struktur och namn finns i databasen Colour Index, hädanefter CI, med ett 

tillhörande CI-nummer. Färgämnena klassificeras i CI utifrån strukturen på den 

färggivande, kromofora, molekylgruppen eller utifrån färgningsmetod som antyder 

hur färgämnet binder till fibern. Alltså kan samma färgämnesstruktur återfinnas vid 

olika typer av färgningar. Kvalitativa färgämnen står emot urtvättning vid vanlig 

hushållstvätt och nedbrytning från sol, luft och ljus (Tingsvik 2014, s.30).  

Processer i slutbehandling kan ge egenskaper som är permanenta eller temporära, 

beroende på syfte. Behandlingarnas kvalitet bygger till stor del på föregående pro-

cessers kvalitéer. Kemiska behandlingar för polyester innefattar att tillsätta funkt-

ionella kemikalier som agerar som mjukgörare, vattenavvisare, smutsavvisande, 

antistatiskt, flamskydd, eller skydd mot mikroorganismer eller mot UV-strålning. 



 

 15 

Vanligtvis tillsätts kemikalierna genom impregnering via foulard, jetmaskin eller 
sprayning med härdning efteråt (Rehnby 2010, s.73-83). 

Vilka funktionella kemiska ämnen som tillsätts varierar utifrån textilens kravspeci-

fikation. En figur som visar var funktionella kemiska ämnen med hjälpkemikalier 

kan förekomma i värdekedjans processer som exempelvis förbehandlingar, färg-

ning och efterbehandling illustreras i bilaga 1. Nedan följer en generell samman-

fattning över tillsatser som kan förekomma i polyester, sorterade efter bokstavs-
ordning. 

2.4.1 BELÄGGNINGAR 
Beläggning kan definieras som ett kemikalielager som läggs ovanpå en textil vara. 

Kemikalierna är ofta förtjockade som en pasta med förtjockningskemikalier eller 

luft. Flera sådana skikt kan läggas på varandra och sedan pressas samman när va-

ran genomgår en kalandrering. Pastorna kan exempelvis innehålla polyvinylklorid, 

polyuretan, akrylat eller silikon. Akrylat används för inblandning av extra tillsatser 

som ska ge ett visuellt intryck, som pärlor, flagor av aluminium eller färgad plast 
(Rehnby 2010, s.95-97). 

Tryck kan även bestå av kemikalier som sväller vid värme, även kallat svälltryck, 

korta fibrer som binds ståendes mot klisteryta eller små plastbitar som partiklar 

eller flagor som blir glittriga tryck, vilket också binds mot en klisteryta (Rehnby 
2010, s.70-71). 

2.4.2 BIOCIDER 
Antimikrobiell behandling utförs i syfte att motverka spridning av svamp, bakterier 

eller illaluktande doft i efterbehandlingsstadiet (Rehnby 2010, s.83). Sådan biocid 

behandling med mikroorganismer blir allt vanligare på exempelvis sportkläder 

(Wiberg et al. 2015, s.32). Kemikalieinspektionen analyserade år 2011 trettio olika 

produkter med fokus på sport- och friluftsbranschen för att undersöka fästförmågan 

för biocida behandlingar efter tvätt. Analyser utfördes före tvätt, efter tre tvättar 

och efter tio tvättar. Resultatet visade att plagg med biocidbehandling som silver, 

triklosan eller triklokarban fick försämrad fästförmåga efter tvätt och att tolv pro-

dukter inte kunde analyseras eftersom biociden var okänd. Appliceringstekniken 

påverkade fästförmågan mellan fiber eller tyg och behandling (Kemikalieinspekt-

ionen 2011). 

2.4.3 BLEKMEDEL 
Syftet med blekning är att avlägsna kontamineringar som uppfattas som gulaktiga i 

förbehandlingsstadiet. Gulaktigheten beror på att kontamineringarna absorberar 

ljus i det blå våglängdsområdet och därmed reflekteras gult ljus till ögat. Polyes-

terns brist på orenheter och naturliga vithet resulterar i att de flesta blekmedel inte 

ger någon effekt. Natriumklorid kan användas och ger en högre kristallisationsgrad 
som bieffekt (Choudhury 2011, s.142-143).  

2.4.4 DISPERSIONSFÄRG 
På grund av polyesterns hydrofobi och höga kristallisationsgrad krävs en öppning 

av de amorfa områdena genom värme för att kunna färga polyester (Rehnby 2010, 

s.40 & s.54). Dispersionsfärg är det vanligaste färgämnet för att färga polyesterfib-

rer. Färgämnesmolekylerna är relativt små och neutrala med undantag för några 

polära grupper som tillsätts för att färgämnet lättare ska kunna dispergera i ett vat-

tenbad. Föreningen binder till fiberns polymerer med van der Waalsbindningar 

(Tingsvik 2014, s.56). Både Tingsvik och Chavan anger att den kromofora gruppen 

i dispersionsfärg vanligtvis är av azotyp följt av antrakinotyp (Tingsvik 2014, s.56-

57; Chavan 2011, s.519), Chavan bedömer att antrakino står för 25% av dispers-
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ionsfärgämnen och azo för mer än 50% (2011, s.519). Det anses att det är låg san-

nolikhet att dispersionsfärg avges från textil och skulle då främst ske genom att 

färgade fibrer släpper från materialet som damm. En lågkvalitativ färgningsprocess 

skulle kunna resultera i att fiberbunda färgmolekyler släpper och tas upp genom 

användares hud på grund av färgämnets molekylstorlek och fettlöslighet (Wiberg et 

al. 2015, s.59 & s.61). 

Dispersionsfärger behöver dispergeringsmedel för att finfördela det opolära, fasta 

färgpulvret i vattenlösning (Rehnby 2010, ss. 41-43; Tingsvik 2014, s.56). Ät-

tiksyra är vanligt att lägga i badet för att reglera vattenbads pH-värde (Rehnby 
2010, ss.42-43).  

Bärare (eng. carriers) kan användas för att öppna upp fiberns amorfa områden yt-

terligare och gör att en lägre temperatur kan användas eftersom det sänker Tg 

(Rehnby 201, s.41). Det beror på att den kemiska föreningen binder till de amorfa 

områdena och dessa sväller upp i storlek. Bärare kan exempelvis vara o-fenylfenol, 

butylbensoesyra eller metylsalicylsyra (Tingsvik 2014, ss.56-57) som kan vara 

vattenlösliga (Chavan 2011, s.553) . Temperatur för att färga med dispersionsfärg 

beror på fixeringsmetod och kan kompletteras med tryck om det är ett färgbad för 

lägre temperatur, då räcker ca 130 ℃. En annan metod är att lägga på dispersions-

färg genom att tyget går ner i en foulard och sedan fixeras i en värmekammare i 

hög temperatur, exempelvis vid 200 ℃. Färgämnet sublimeras från vätskeform till 
gasform, tränger in i och löses upp inuti fibern (Rehnby 2010, s.40 & s.54). 

En alternativ metod för att färga polyester är genom att använda ett hybridlös-

ningsmedel som koldioxid, CO2, istället för att använda vattenlösningar. Inga 

hjälpkemikalier behövs eftersom färgpulvret istället finfördelas i lösningsmedlet 

genom tryckökning och lösningsmedlet kan återanvändas (Chavan 2011, s.553). 

Företaget DyeCoo som har kommersialiserat processen anger att det är i genom 

tryck som superkritisk koldioxid, SC-CO2, uppkommer i mellansteget mellan 

vätska och gas och att då har lösningsmedlet en mycket hög upplösningsförmåga 

(DyeCoo 2015). 

En specifik typ av disperionsfärgämnen i förbehandling är optiska vitmedel, eller 

vittonare, som är fluorescerande uppljusnande färgämnen vilka reflekterar ljus i det 

ultravioletta området, ca 300-400 nm, och reflekterar tillbaka ljusvågor som är blåa 

eller violetta. Dessa ljusvågor toppar upp de ljusvågor som textilen redan reflekte-

rar och resultatet blir en yta som uppfattas som briljant vit (Choudhury 2011, 

s.144-145). En ideal vit yta har en reflektionskurva som är nästan rak och reflekte-
rar cirka 100 % av infallande ljus (Fig 3.5) (Choudhury 2011, s.144). 

Vittonare beskrivs på ett likande, men mer kortfattat sätt av Rehnby och Tingsvik 

(Rehnby 2010, s.25; Tingsvik 2014, s.5). Polyester med tillsatt optiskt vitmedel får 

en permanent effekt eftersom färgmedlet läggs på i våt fas med vatten och sublime-

rar in i gasform i polyesterns molekylstruktur vid efterföljande torkning (Rehnby 

2010, s.26). 

Transfertryck med dispersionsfärg trycks på polyester genom sublimering under 

högt tryck och värme via kontaktyta från papper till tyg och är vanligt till foder och 
till t-shirts (Rehnby 2010, s.63). 

2.4.5 FLAMSKYDD 
Flamskyddsmedel kan både tillsättas vid fiberframställning och som efterbehand-

ling vilket ger en flamhärdig polyesterfiber (Rehnby 2010, s.49 & s.82). Vid poly-

merisation kan polyestern sampolymeriseras med en flamhärdig fosforförening 
som exempelvis i polyesterfibern Trevira CS (Tingsvik 2014, s.77). 
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2.4.6 FÄRGPIGMENT 
Färgpigment kan tillsättas redan innan spinning vilket ger förfärgade monofilament 

eller garner och ökat UV-skydd. Pigmenten kan även tillsättas i pastor med bind-

medel för tryck (Rehnby 2010, s.49 & s.82). Tryck med pigmentfärg innehåller 

hjälpkemikalier som bindemedel för att binda till ytmaterial (Rehnby 2010, s.49, 

ss.67-68 & s.82; Clark 2011, s.7), Rehnby specifikt anger att ett sådant bindemedel 

kan vara akrylat (2010, s. 97) och att ett pigmenttryck riskerar att spricka om det 

trycks på en elastisk yta eftersom bindemedlet agerar som en film (2010, s.68). 

Pigment är inte lösliga i organiska lösningsmedel eller vatten (Chavan 2011, 

s.524). 

 

Ett färgpigment som titanoumdioxid, TiO2, kan tillsättas som pulver i spinnmassan 

för att matta av de annars transparenta polyesterfibrerna och även absorbera eller 

reflektera UV-strålar (Rehnby 2010, s.6 & s.82) och anges ha en låg sannolikhet 

för avgivning (Wiberg et al. 2015). Andra namn inkluderar bland annat C.I. Pig-

ment White och C.I. 77891 (Kemikalieinspektionen u.å.a). Titaniumdioxid i pul-

verform är vitt eller ofärgat, stabilt och olösligt i vatten samtorga-

niska lösningsmedel som DMSO men kan lösas i alkaliska lösningar (NIH 2016 

2016.a). I en rening inför ett försök till kemisk återvinning av polyestertextil skölj-

des textil i ett upphettat 40 % alkaliskt bad under en timme med omrörning, följt av 

tvätt i destillerat vatten, i syfte att ta bort titaniumdioxidrester men övriga tillsatser 

eller effektivitetsgrad beskrivs inte (Barot & Sinha 2015).  

2.4.7 LAMINERING 
Laminering är ett samlingsnamn för olika tekniker att sammanfoga minst två skikt 

samtidigt. Skiktens sammansättning varierar, Rehnby nämner exempelvis tyg, 

membran, fast skum, folier och filmer. Här kan hjälpkemikalier förekomma som 
klister och lim precis som i tryck (Rehnby 2010, s.94-95). 

Exempel på tryckmetoder är filmöverföringstransfer och filmklistertransfer, där 

trycket ligger på ytan. Filmen måste bestå av syntetiskt material.  Filmöverföring 

sker genom att under tryck och värme binds filmen till syntettyget på grund av 

adhesionskrafter mellan film och tyg. Filmklistertransfer har istället ett klister som 

binder samman filmen och tyget när det utsätts för värme. Denna tryckform är 

vanlig på sportkläder. Efter tryck tvättas tyget för att få bort tryckrester (Rehnby 

2010, s.39-40 & s.63-s.68). 

2.4.8 MJUKGÖRARE OCH ANTISTATMEDEL 
Mjukgörare är anjoniska, katjoniska, nonjoniska eller silikonbaserade och mjukgö-

raren måste kunna kombineras med tidigare behandlingar i värdekedjan (Rehnby 

2010, s.75). Molekyler som liknar mjukgörare och som är anjoniska eller katjo-

niska används i antistatiska behandlingar för att leda bort den elektriska ytladdning 

polyester får på grund av hydrofobi (Rehnby 2010, s.82). 

2.4.9 VATTENAVVISANDE ÄMNEN 
Polyester är redan hydrofob men kan få ännu lägre ytenergi genom vattenavvisande 

behandling. Behandling kan utföras genom att lägga på en vaxemulsion, silikon 

eller fluorkarboner. Smutsavvisande behandling kan även göras med fluorkarboner 

eftersom fluorkarbonerna har lägre ytenergi än smuts, som i sin tur har lägre yt-

spänning än vattenmolekyler. Fluorkarbonbeläggning kräver värmehärdning på 

exempelvis 170℃ i 45 sekunder för att bli permanent. Om fluorkarboner med hyd-

rofila molekylgrupper läggs på blir inte effekten smutsavvisande utan istället att 
smuts är lätt att tvätta bort (Rehnby 2010, s.76-78). 
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2.5 AVLÄGSNANDE AV FÄRGÄMNEN FRÅN POLYESTER 
För att färgmolekyler ska kunna tränga in mellan polymererna i polyesterfibern 

behöver de amorfa områdena öppnas upp genom hög temperatur och tryck och 

sedan stängs igen genom nedkylning, vilket kan göras med ett vattenbad eller ge-

nom superkritisk koldioxid (Rehnby 2010, s.40; Chavan 2011, s.553; DyeCoo 

2015). I två olika patent lyfts funderingar på om fibern återigen kan svälla genom 

att polymererna utsätts för uppvärmt lösningsmedel och att färgämnena därmed 

skulle kunna migrera ut i badet (Sidebotham, Shoemaker & Young 1978, Walker 

2016). Detta skulle kunna liknas vid en omvänd färgning. En genomgång av tre 

olika patent beskriver en gemensam metod där ett organiskt lösningsmedel värms 

upp till hög temperatur och sedan läggs material i småbitar ner i lösningsmedlet 

under omrörning och färgämnena migrerar ut. Sedan tillsätts ett annat lösningsme-

del eller mer av samma och badet värms upp till en högre temperatur för att lösa 

upp polyestern för kemisk återvinning (Sidebotham, Shoemaker & Young 1978; 

Walker 2014; Walker 2016 ). 

Ett patent från 1978 betraktas som en primärkälla eftersom flertalet patent refererar 

till detta, det senaste från 2016. Primärkällan och det nyaste patentet har studerats 

ingående. 

2.5.1 SIDEBOTHAM, SHOEMAKER & YOUNG, 1978 
I ett patent från 1978, Fabric dye stripping, separation and recovery of polyester, 

av uppfinnarna Sidebotham, Shoemaker och Young beskrivs hur ett lösningsmedel 

kan dra av färg från polyesterfibrer. I patentet ingår flera steg i processen med att 

återanvända polyesterfibrer till att tillverka nya fibrer. Först sker en insamling av 

polyester som består av garn, film, fibrer eller tyg som blandas med ett lösnings-

medel. Temperaturen på lösningsmedlet bör vara under polyesterns Tm över tempe-

raturen Tg och vid rätt temperatur sväller polyestern och färgen migrerar från fi-

bern. Efter avfärgning beskrivs ytterligare ett återvinningssteg där avfärgade fibrer 

separeras från det första lösningsmedlet och sedan blandas i ett bad med nytt lös-

ningsmedel. Det nya lösningsmedlet kan enligt patentet bestå av samma lösnings-

medel. I det senare steget är lösningsmedlet uppvärmt till en högre temperatur för 

att lösa upp eller smälta polymeren, sedan separeras den upplösta polymeren från 

lösningsmedlet genom en avdunstning av lösningsmedlet. 

Lösningsmedlet som används för att ta bort färg från fibern ska påverka att den 

kristallina strukturen i polymeren sväller och samtidigt lösa upp och avlägsna kon-

ventionella färgämnen och appreturer. Olika lösningsmedel som nämns i patentet 

kan samtidigt användas till att både att lösa upp fibern, samt att ta bort färg från 

fibern vid en då lägre temperatur. Genom att använda samma lösningsmedel till 

båda stegen undgår man risken att lösningsmedlen är oförenliga och det bidrar 

även till ett förenklat återvinningssystem. 

I patentet beskrivs naftalat som ett fördelaktigt lösningsmedel i uppfinningen ef-

tersom polyesterfibrerna inte löses upp i naftalat under 170 ℃. Andra listade lös-

ningsmedel lämpliga för avfärgning har som gemensamt att de innehåller åt-

minstone en, eller mer vanligare två, eller flera aromatiska ringar i den kemiska 

strukturen (Sidebotham, Shoemaker & Young 1978). 

2.5.2 WALKER, 2016 
I patentet Recycling process publicerat den 28 januari 2016 beskriver uppfinnaren 

Adam Walker två olika tekniker som handlar om att avfärga polyester med ur-

sprung från matförpackningar och textil, vilket, enligt patentet, vanligtvis kan in-

nebära kläder av polyester. Walker har registrerat patentet för det brittiska företaget 

Worn Again. Företaget anger att processen för att starta industriell produktion av 
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återvunnen textil från bland annat polyester är påbörjad och att en licenserad pro-

dukt planerar att släppas inom sex månader (Campden FB 2016).  HM gick inte 

som en huvudinvesterare i företaget i april 2016 (Petterson Mauno 2016). 

I den andra delen av uppfinningen beskrivs metoden kortfattat för avfärgning av 

polyestertextil. Först blandas fibrer med ett lösningsmedel vid en viss temperatur, 

inom temperaturintervallet 70-120℃, under en viss tidsperiod, 30 minuter till 4 

timmar, till dess att färgen har migrerat ut ur fibern. Sedan separeras fibern från 

lösningsmedlet som innehåller färgämnet för att sedan blandas med lösningsmedel 

igen för att lösa upp hela fibern i en högre temperatur och under en viss tidsperiod. 

I det sista steget separeras de upplösta fibrerna från det andra lösningsmedlet. 

Adam Walker menar att troligtvis är det lösningsmedlet vid en viss temperatur som 

bidrar till att polyesterfibern sväller vilket i sin tur bidrar till att färgen läcker ut 

från fibern och in i lösningsmedlet. 1,3-dimethyl- 2-imidazolidione, DMI, är ett 

lösningsmedel som, enligt Walker, är speciellt effektiv vid avfärgning av polyester-

fibrer. Walker nämner att lösningsmedlet skulle kunna gå att återanvända efter en 

rening av färgämnet, likaså att superkritisk koldioxid skulle kunna användas för 

avfärgning.  

I ett exempel som beskrivs i patentet avfärgas redan använda kläder i DMI. Insam-

lad textil i 100% polyester revs sönder i mindre bitar, varav 500 gram placerades i 

en 30 liters bägare med 10 liter DMI med en koncentration på 98% uppvärmd till 

100 ℃ under konstant omröring i 30 minuter. Färgen började läcka från textilen 

direkt vid iläggning och efter 10 minuter in i processen var det mesta av färgen 

borta från textilen. Textilbitarna hade visuellt svällt och lösningsmedlet antog en 

ogenomskinlig mörk lila-svart färg. Det färgade lösningsmedlet pumpades bort och 

ersattes med 10 liter nytt lösningsmedel och hettades upp till 160 ℃ under konstant 

omröring under en timme. Polyestern löstes då upp och det skapades en ljusgul 

lösning som sedan filtrerades och kyldes till rumstemperatur. I det sista steget i 

exemplet tvättades den upplösta polyestern med kallt DMI och sedan etanol för att 

ta bort rester av lösningsmedlet (Walker 2016). 

Exempel från två patent från Walker (2014; 2016) samt en kinesisk artikel (Wu et 

al. 2014) presenteras i tabell 1 med information om lösningsmedel, badförhållande, 

syfte med processen, lösningsmedlets renhet, processtid och temperatur på lös-

ningsmedel. Från tabellen går det att utläsa att totalt tio olika lösningsmedel har 

använts, alla exempel har utförts med upphettat lösningsmedel på lägst 90℃ och att 

det är en stor spridning på tiden och badförhållande. 
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Tabell 1. Sammanställning för avfärgning eller nedbrytning av PET. 

Referens Syfte 

Material 

[%-

fördelning] 

Lösningsmedel, 

[renhet i %] 

Temp 

[℃] 
Tid 

[min] 

Badförhållande 

[g:ml] 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 

60/40 

PET/bomull 
Bensylacetat 100 120 1:10 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 

60/40 

PET/bomull 
Bensylaldehyd 90 120 1:10 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 

60/40 

PET/bomull 
Butylbensonat 100 120 1:08 

Walker 

2016 
Avfärga PET-textil Cyclohexanon 90-100 10 - 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 

60/40 

PET/bomull 

Dipropylenglykol-

metyleteracetat 
90 120 1:10 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 
PET-textil DMI, (>98 %) 95 60 1:4,5 

Walker 

2014 

Bryta 

ned 
PET, >99 % DMI, (>98 %) 95 120 1:13,3 

Walker 

2016 
Avfärga PET-textil DMI, (>98 %) 100 10 1:20 

Wu et 

al. 2014 
Avfärga PET-textil DMSO, (99,0 %) 140 10 1:15 

Walker 

2016 
Avfärga 

PET-

förpackning 
Etylacetat 90-100 10 - 

Walker 

2016 
Avfärga PET-flaska 

Etylbensonat,  

(>99 %) 
120 30 1:25 

Walker 

2016 
Avfärga 

PET-

förpackning 
Metylbensonat 90-100 10 - 

 

3. MATERIAL OCH METODER 

3.1 LITTERATURSÖKNING 
En grundläggande och noggrann informationssökning över det aktuella forsknings-

området vad gäller polyesterfiberåtervinning från konsument genomfördes tidigt i 

studien genom sökningar på nyckelord i sökmotorerna Scopus, Summon och delvis 

i Google Scholar. Litteratursökningen skiftade genom arbetets gång från att studera 

och söka information om tillsatser i både PET-flaskor och fibrer, samt mekanisk 

och kemisk återvinning till att fokusera på avfärgning och hur färg påverkar den 

kommersiella gångbarheten i en återvunnen vara. Kurslitteratur för studenter på 

textilingenjörsprogrammet antagna 2013 från kurser i textilkemi, färg och bered-
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ning och polymerteknologi har använts för att definiera begrepp och ge grund till 

vidare sökningar. Vid urval av artiklar läses först titel och sedan sammanfattning. I 

många fall behövdes hela artikeln för att förstå vilket ursprung återvunnen PET 

hade då det inte beskrevs i sammanfattningarna.  

Polyestern polyetentereftalat och dess egenskaper som polymer presenteras i litte-

raturgenomgången lägger grunden till tillsatsavsnittet och studiens praktiska delar. 

Informationen är viktig för att bland annat förstå hur polyester borde uppföra sig 

vid uppvärmning till högre temperaturer som krävs för att polymerens amorfa delar 

ska öppnas och bindningarna till färgmolekylerna bryts.  

För att förstå hur tillsatser eventuellt påverkar en mekanisk återvinning av polyes-

ter var det av vikt att både undersöka vilka tillsatser som möjligtvis kan finnas på 

en textil och även i återvinningen av PET-flaskor. Mekanisk återvinning av PET-

flaskor är en etablerad metod och kan därför ge viktiga ledtrådar till vilka tillsatser 

som kan återfinnas på en textil som eventuellt kan ge problematiska följder i en 

omsmältning. Kemikalieinspektionens ämnesregister har använts för att konfirmera 

information om tillsatser. 

När författarna beslutade att färg är den tillsats som ska tas bort i denna studie fo-

kuserades sökningarna på metoder för att avlägsna färg. Det var endast vid patents-

ökning som en metod för avfärgning av textil tillverkad i polyester återfanns. För-

fattarna har enbart funnit ett övrigt exempel inom ämnet, en vetenskaplig artikel 

med en sammanfattning på engelska. Ett patent valdes ut för en fördjupad analys 

och ett exempel som nämns i patentet modifierades av författarna i diskussion med 

handledare utifrån studiens syfte för att genomföra praktiska försök.  

3.2 MATERIAL  

3.2.1 TYG 
Vilken sorts textil som har avfärgats eller återvunnits har inte beskrivits tydligt i 

patenten som studerats. Därför valdes ett tyg som kunde simulera insamlade sport-

kläder eftersom det är en vanlig produktgrupp för PET-fibrer. 

 

Huracantec Dry Clim® är en trikå i 100% polyester tillverkad av det spanska före-

taget Sportwear Argentona S.L (Sportwear Argentona u.å.a). Dry Clim innebär att 

tyget består av en tvålagersteknologi vilket innebär att avigsidan består av mono-

filament och rätsidan av mikrofibrer. Teknologin är utvecklad av Sportwear Argen-

tona för att ge komfort vid träning genom att vara snabbtorkande och ha en hög 

grad av ånggenomsläpplighet (Sportwear Argentona u.å.b). 

 

Tyget är fixerat, tvättat och innehåller optiskt vitmedel av okänd karaktär. Det är 

redo för transfertryck och var tänkt att använda till kläder för sportcyklister enligt 

Mats Johansson
1
, som har skänkt tyget till Textilhögskolan. I figur 2 illustreras en 

bild av tygets rätsida innan färgning.  

 

                                                      
1
 Mats Johansson, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, samtal den 5 maj 2016 
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Figur 2. Närbild på rätsida av ofärgat tyg. 

3.2.2 FÄRGÄMNE OCH HJÄLPKEMIKALIER 
Dianix Blue K-FBL är ett blått dispersionsfärgpulver med hög våthärdighet som är 

lämplig för färgning av polyester enligt återförsäljaren DyStar (DyStar 2010). 

Namnet är ett handelsnamn och färgen innehåller enbart den kromofora gruppen 

Disperse Blue 56 som har CI-nummer 63285 (Beschem u.å.). Färgämnet är av an-

trakinotyp och lämpligt för tryckning och färgning av polyester. (Society of Dyers 

and Colourists & American Association of Textile Chemists and Colorists 1973, 

ss.2683-2684).  

 

Disperse Blue 56 benämns även med systematiska beteckningen 1,5-

Diaminobromo-4,8-dihydroxyanthraquinone och har CAS-nr 31810-89-6 enligt 

datasäkerhetsblad från kemikalieföretaget Sigma–Aldrich (Sigma-Aldrich 2012). 

Alla ovanstående uppgifter har konfirmeras i Kemikalieinspektionens ämnesregis-

ter (Kemikalieinspektionen u.å.a). I figur 3 nedan illustreras en molekylstruktur för 

färgämnet. 

 

Figur 3. Molekylstruktur för Disperse Blue 56 ©Sigma-Alrich Co. 

Dispergeringsmedlet Lyocol RDN användes för att dispergera färgämnet i vatten-

badet vid färgning. Ämnet är negativt laddat, anjoniskt, och är en aromatisk polye-

tersulfonat enligt ämnets säkerhetsblad (Clariant 2006). För att sänka pH- värdet i 

badet användes ättiksyra, CH3COOH, med en koncentration på 24%. 

3.2.3 LÖSNINGSMEDEL 
För att avfärga textilen användes samma lösningsmedel som används i utvalt pa-

tent. Lösningsmedlet som används vid avfärgningen är 1,3-Dimethyl-2-

imidazolidinone med en koncentration på 98% och förkortas som DMI i rapporten. 

DMI används som ett högkokande polärt lösningsmedel och har ersatt hexamethyl-

phosphoramide som är giftigt. Lösningsmedlet har CAS nummer 80-73-9 och an-

vänds främst inom vetenskap och forskning. Den kemiska formeln för DMI är 

C5H10N2O (Alfa Aesar 2011). Till studien införskaffades 1500 gram lösningsmedel 

som användes både till avfärgning och till tvätt. Fördelaktigen hade mer lösnings-

medel inskaffats till studien, men omfattningen begränsades av en hög inköpskost-

nad.  

3.2.4 TVÄTT 
Efter avfärgningen tvättas textilbitarna först i kall DMI med ett badförhållande på 

1:5 och sedan kall etanol med ett badförhållande på 1:20. Detta gjordes för att 

tvätta bort eventuella färg- och lösningsmedelresterrester från textilen med syfte att 
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undvika missvisande värden på kulörtheten vid analys av stickproven. Etanolen 

som användes har en koncentration på 98% och två liter köptes in till studien.  

3.3 METOD  

3.3.1 FÄRGNING 
För att kontrollera och säkerställa vilken typ av färg som tas bort från textilen i 

avfärgningen färgades tyget under kontrollerade former i färglabbet på Textilhögs-

kolan.  

Det valda tyget, Huracantec Dry Clim
®

, klipptes till två bitar i storleken 150*50 

cm. Bitarna vägdes tillsammans med en OHAUS våg av typen Adventurer (0,01 g 

noggrannhet) till 225,27 gram. Tyget färgades med ett badförhållande 1:20 vilket 

gav en badvolym på 6 liter vatten. Utifrån badvolymen beräknades mängden ät-

tiksyra och dispergeringsmedel enligt tabell 2 där total mängd är produkten av 

mängd och badvolym.  

Tabell 2. Beräkning av mängden hjälpkemikalier utifrån en badvolym på 6 liter.  

Hjälpkemikalie Funktion Mängd 

[ml/l] 

Badvolym 

[liter] 

Total mängd 

[ml] 

Ättiksyra 24% pH justerande syra 2,5 6 15 

Lyocol RDN Dispergeringsmedel 0,5 6 3 

 

Mängden färgstoff beräknades utifrån vikten på tyget. Färgen var Dianix Blue K-

FBL med en koncentration på 0,5 %. Färgstoftet vägdes upp i en pappersform med 

en OHAUS våg av typen Adventurer (0,01 g noggrannhet). Total mängd färgstoff 

är produkten av koncentration och tygvikten som redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Beräkning av färgstoff utifrån tygets vikt.  

Färg Funktion Koncentration  Tygets vikt 

[g] 

Total mängd 

[g] 

Dianix Blue K-FBL Dispersionsfärgämne 0,005 225,27 1,13 

 

Efter beräkning av ingredienser i färgblandningen mättes 500 ml ljummet kranvat-

ten upp i en plastkanna, därefter hälldes först ättiksyra och dispergeringsmedel i 

vattnet och avslutningsvis färgpulvret under omrörning med en glasstav. 

Tyget färgades i en jetmaskin i sträng för att uppnå ett jämnt färgningsresultat. För 

att skapa en sträng syddes tygremsorna ihop längs med ena kortsidan med TK-302 

från TAKING och placerades sedan i Mathis jetmaskin av typen Lab-Jet JFO. När 

tyget var placerat i maskinen syddes slutligen andra kortsidan samman utan vrid-

ning för att bilda en sluten sträng i jetmaskinen. Maskinen sattes igång enligt in-

struktioner tillsammans med tekniker. Maskinens parametrar bestämdes enligt ta-

bell 4.  
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Tabell 4. Jetmaskinens inställningar vid färgning. 

Maskinaktivitet Parameter 

Hastighet  10 rpm 

Flöde 30 l/min 

pH 6,2-6,3 

Uppvärmningshastighet 2 ℃/min 

Nedkylningshastighet 3 ℃/min 

Färgningstemperatur 130 ℃ 

Färgningstid 45 min 

 

Under färgningen stannade maskinen på grund av låg halt av kylvatten. Vid denna 

tidpunkt hade färgningstemperaturen uppnåtts till 130℃ och färgningen hade på-

gått under 30 minuter. Manuell nedkylning startades med en temperatursänkning 

på 3 ℃ /minut. När maskinen visade att färgvattnet hade en temperatur på 45℃ 

stoppades nedkylningen. Färgvattnet släpptes ut och nytt vatten fylldes på för 

sköljning samtidigt som tygsträngen roterade i maskinen. Sköljningen skedde i 20 

minuter därefter stannades maskinen och vattnet avlägsnades.  

Tygsträngen klipptes upp i ena sömmen, kramades ur manuellt och flyttades ffrån 

jetmaskinen till en liggande centrifug från Electrolux. Tyget centrifugerades och 

hängdes upp i ett torkskåp från Electrolux med en temperatur på 50 ℃.  

3.3.2 FÖRSTUDIE AV TVÄTTBEHOV 
Textilt avfall från konsument har vanligen tvättats och då kan överskottsfärg mi-

grerat ut ur fibern. För att kontrollera om tvätt innan avfärgning var nödvändig 

utfördes en förstudie där färgat tyg lades i en kastrull med 95℃ varmt vatten under 

40 minuter.  

3.3.3 TILLSKÄRNING 
Vid avfärgning av tyget ska tyget avfärgas i mindre bitar för att försöka uppnå ett 

jämnare avfärgningsresultat. Enligt patent som studerats i litteratursökningen av-

färgades tyg i mindre bitar, men hur små bitarna var i patenten specificeras ej. Där-

för valde författarna att tyget skulle skäras upp i bitar om 2*2 cm, dels för att passa 

analysmetoderna samt för att på ett tillfredställande sätt vara enklare att mäta even-

tuell dimensionsförändring. 

Variationen i kulörtheten hos det färgade tyget torde vara relativt liten eftersom allt 

tyg färgades under samma förhållanden under en omgång, men för att undvika 

statistiska fel valdes material slumpartat från båda tygremsorna genom blockning 

med totalt åtta block. Blocken, A-H, illustreras nedan i figur 4 och bestämdes till 

40 gånger 35 cm för att inte använda ytterkanter i någon riktning. Pilen i figuren 

anger maskradsriktning i trikåvaran, streckade och röda linjer anger skärlinjer. 
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Figur 4. Blockning av färgat tyg. 

Till samtliga skärmoment användes verktyg som är ämnade åt utskärning av textil.  

Dessa verktyg var en rullkniv av märket Data Pai Worldwide med en diameter på 

45 mm, en skärmatta med måttlinjer från CB-2 samt en kviltningslinjal från Betty 

Gall med måttmarkeringar i centimeter.  

Tyget lades ovanpå skärmattan i ett eller två lager och därefter placeras linjalen på 

tyget med önskad bredd. Linjalen hölls på plats med handkraft och rullkniven rul-

lades längs med linjalens kant med jämnt tryck för att skära i tyget.  

Ett block i taget skars ner till om 2*2 cm. Först skars lång- och kortsidor till en 

rektangel på 35*40 cm. Rektangeln veks på mitten för att bilda två lager tyg. Linja-

len placerades 2 cm från långsidorna ovanpå tyget och tyget skars därefter med en 

rullkniv längs linjalens kant. Efter att en rad hade skurits till lyftes linjalen rakt upp 

för att minimera förflyttning av tyg och placerades på samma avstånd till tygets 

nya kanter. Om någon tygremsa följde med vid linjallyft lades remsan tillbaka ma-

nuellt. Proceduren upprepades till att rektangeln var skuren i remsor. Linjalen vreds 

90° och placerades horisontellt ovanpå remsorna 2 cm från nedre kortsida och med 

rullkniv skars tyget längs med linjalens kant. Proceduren upprepades till att hela 

tyget var uppskuret i kvadrater om 2*2 cm. Arbetsordningen samt måttolerans kan 

ses nedan i figur 5, där röda streckade linjer anger skärlinjer och pilar anger linja-

lens förflyttning.  

                 

Figur 5. Instruktioner för tillskärning av tygrutor och måttolerans. 

Tygrutorna från varje block förvarades i enskilda plastpåsar som märktes med till-

hörande blockbokstav. Därefter luftfylldes varje påse och skakades om för att 

blanda bitarna inom blocken.   

3.3.4 URVAL TILL AVFÄRGNINGSFÖRSÖK 
En tygbit plockades i turordning från varje block till att den sammanlagda tygvik-

ten uppnåddes. Sammanlagd vikt vägdes med en KERN analysvåg (0,0001 g nog-
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grannhet). Antal bitar och total vikt antecknades i tabell 5. Proceduren upprepades 

för samtliga försök. Medelvikten för en tygbit beräknades vara 0,0616 gram. 

Tabell 5. Antalet tygbitar och total vikt för samtliga avfärgningsförsök.  

Försök Antal  Vikt [g] 

Förstudie 81 5,0 

Nollprov 81 5,0 

1.1 122 7,5 

1.2 117 7,2 

1.3 113 6,9 

2.1 122 7,5 

2.2 117 7,2 

2.3 111 6,9 

3.1 122 7,5 

3.2 117 7,2 

3.3 111 6,9 

4.1 82 5,0 

Total 1296 79,8 

Medelvikt/tygbit  0,0616 

3.3.5 KONSTRUKTION AV AVFÄRGNINGSMEKANISM 
En konstruktion av avfärgningsmekanismen upprättades i diskussion med handle-

dare. Konstruktionen sattes ihop med material som fanns att tillgå på Högskolan i 

Borås och sattes upp i ett dragskåp enligt säkerhetsföreskrifter gällande hantering 

av lösningsmedlet. Det formulerades ett antal konstruktionskrav för att kunna möta 

studiens syfte. Avfärgningsmekanismen skulle utföra en konstant omrörning för 8 

gram textil med en vätskemängd mindre än 3 dl, temperaturmätning skulle kunna 

utföras smidigt, samt att ånga från lösningsmedlet inte skulle kunna läcka. 

Avfärgningsmekanismen bestod därför av en glasbehållare med skruvlock med en 

isatt magnetisk omrörare i plast. Glasbehållaren stod ovanpå en uppvärmnings-

platta av märket IKA RCT basic. Tre mindre skruvlock ovanpå huvudlocket möj-

liggjorde isättning av en glastermometer för att kontrollera vätskans temperatur 

innan textil lades i. Konstruktionen illustreras i figur 6.  
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Figur 6. Konstruktion av avfärgningsmekanism. 

3.3.6 TESTFAKTORER 
Det upprättades ett antal testfaktorer till avfärgningsförsöken, men eftersom mäng-

den lösningsmedel var begränsad begränsades även antalet försök. Det valdes att 

variera tid, antal extra manuella omrörningar och användningsgrad på lösnings-

medlet. Avfärgningstiden valdes till 10 och 15 minuter eftersom det är av intresse 

att undersöka hur stor skillnaden i kulörthet blir av en kortare avfärgningstid för att 

förkorta processtiden vilket förbrukar mindre resurser ur ett miljö- och kostnads-

perspektiv. Under maskin- och tidsprovet observerades att omrörningsmekanismen 

inte var optimal och kunde ge en ojämn avfärgning av tygbitarna därför valdes det 

att testa om en extra manuell omrörning var femte minut förbättrade avfärgningsre-

sultatet. 

Det var även av intresse ur hållbarhetssynpunkt att undersöka om det var möjligt 

att erhålla ett bra avfärgningsresultat genom att återanvända lösningsmedlet inom 

varje försöksomgång. Användningsgrad 1 innebär att textilbitarna avfärgades i ren, 

oanvänd DMI, användningsgrad 2 innebar att lösningsmedel återanvändes från 

första omgångarna och användningsgrad 3 på DMI innebar att lösningsmedlet an-

vändes en tredje gång. Det återanvända lösningsmedlet användes till att avfärga 

utan någon rening av lösningsmedelet mellan försöken. I tabell 6 presenteras alla 

möjliga faktorer som framkommit under litteraturstudien. I tabellen presenteras 

även bestämda och varierande faktorer i denna studie.   
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Tabell 6. Avfärgningsfaktorer, samt studiens bestämda och varierande faktorer.  

Faktorer Bestämda faktorer Varierade faktorer 

Fibrer 100 % PET   

Garn 
Monofilament 

Mikrofibrer 
  

Textil konstruktion Trikå, två lager   

Färgämne Disperse Blue 56   

Koncentration på färgämne 0,5%   

Hjälpkemikalie 
Lyocol RDN 

Ättiksyra 
  

Tvättning efter färgning Ej tvättade   

Provkroppsstorlek 2*2  0,2−
+  cm   

Lösningsmedel DMI   

Renhetsdrag på lösningsmedel 98%   

Efterbehandlingskemikalie 
DMI 

Etanol 
  

Renhetsgrad på  

efterbehandlingskemikalie 
98%   

Badförhållande 1:20   

Avfärgningstemperatur 93-95   

Avfärgningstid   
10 min 

15 min 

Omrörning   
0 gånger 

1 gång/ påbörjad 5:e min 

Användningsgrad på lösningsme-

del 
  

1: oanvänt 

2: återanvänt en gång 

3: återanvänt två gånger 

Mängd textil i avfärgningsbad   
5 g textil 

7,5 g textil 

 

Mängden textil som avfärgades begränsades efter mängden lösningsmedel och då 

ett badförhållande på 1:20 bestämdes för samtliga försök. I försök 1.1, 2.1 och 3.1 

avfärgades i varje försök 7,5 gram textil. Efter försök 1.1 samlades 6 ml lösnings-

medel in från avfärgningsbehållaren, vilket innebar att om ett badförhållande på 

1:20 skulle erhållas minskades mängden textil till 7,2 gram till näskommande för-

sök 1.2, 2.2 och 3.2. Samma procedur upprepades och mängden textil minskades 

till 6,9 gram till försök 1.3, 2.3 och 3.3. 6 ml lösningsmedel som samlades in från 

samtliga avfärgningsförsök användes för att analysera absorptionen av färg i lös-

ningsmedlet. Samtliga försök och faktorer är sammanfattade i tabell 7. 
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Tabell 7. Nivåer för faktorer för samtliga avfärgningsförsök.  

Försök Avfärgnings-

tid [min] 

Mängd 

textil [g] 

Extra om-

rörning 

Användnings-

grad [1-3] 

Temp. 

[℃] 

1.1 10 7,5 - 1 93-95 

1.2 10 7,2 - 1 93-95 

1.3 10 6,9 - 2 93-95 

2.1 15 7,5 2 3 93-95 

2.2 15 7,2 2 1 93-95 

2.3 15 6,9 2 2 93-95 

3.1 10 7,5 1 3 93-95 

3.2 10 7,2 1 1 93-95 

3.3 10 6,9 1 2 93-95 

4.1 15 5,0 2 3 93-95 

Nollprov 15 5,0 2 1 93-95 

 

3.3.7 FÖRSÖKSORDNING INFÖR AVFÄRGNING 
Innan avfärgningen genomfördes planerades hur försöksordningen skulle upprättas 

inför avfärgningen. Det valdes att först upprätta ett maskinprov för att testa avfärg-

ningsmekanismen och undersöka eventuella problem som kunde uppstå under ex-

perimentets utförande. Även ett tidsprov upprättades för att avgöra inom vilka tids-

ramar som avfärgning skulle ske. Utifrån tidsprovet togs beslutet att avfärgningen 

skulle ske i antingen 10 eller 15 minuter eftersom det inom detta tidsintervall ob-

serverades att störst mängd färg migrerat ut ur fibern.  

Försöksordningen upprättades enligt figur 7. Omgång 1 innefattar försök 1.1, 1.2 

och 1.3. Försök 1.1 avfärgades under 10 minuter i ren oanvänd DMI, försök 1.2 

avfärgades under 10 minuter med återanvänd DMI, lösningsmedel som innehåller 

färgämne från försök 1.1. Försök 1.3 avfärgades även detta under 10 minuter med 

återanvänd DMI, lösningsmedel som innehåller färgämne från både försök 1.1 och 

1.2. Vilken återanvändningsgrad som används definieras som användningsgrad 1, 2 

och 3. Försök 1.1 avfärgades med lösningsmedel med användningsgrad 1, försök 

1.2 avfärgades med lösningsmedel med användningsgrad 2 och försök 1.3 avfärga-

des med lösningsmedel med användningsgrad 3 och så vidare.  

Samma procedur utfördes i samma ordning för försöksserie 2.1-2.3 med en avfärg-

ningstid på 15 minuter samt 3.1-3.3 som avfärgades i 10 minuter. Avslutningsvis 

användes rent lösningsmedel för att genomföra ett försök som benämns 4.1 och 

nytt lösningsmedel användes i ett avslutande försök med tygbitar utan blått färg-

ämne som benämns som nollprov. 

 

 

Figur 7. Försöksordning inför experiment. 

Maskinprov Tidsprov 1.1-1.3 

2.1-2.3 3.1-3.3 4.1 

Nollprov 
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3.3.8 AVFÄRGNING 
150 gram rumstempererad DMI vägdes upp i en glasbägare och hälldes sedan i 

avfärgningsbehållaren, locket skruvades åt, värmeplattan och omrörningsmekan-

ismen startades. Omrörningen sattes till 100 rpm. Temperaturen kontrollerades 

med en glastermometer genom att skruva av ett rött mindre lock och stoppa ner 

termometern. Temperaturen kontrollerades var femte minut till att önskad tempera-

tur på 93-95℃ var uppnådd.  

När önskad temperatur erhölls stoppades omrörningen genom att locket på behålla-

ren skruvades av och 7,5 gram textil hälldes ner i avfärgningsbehållaren. Om-

rörningsmekanismen samt tidtagning startades omgående. Efter 10 minuter togs 

avfärgningsbehållaren av från värmeplattan och textilen filtrerades från lösnings-

medlet med hjälp av en sil och med en plasttång pressades rester av lösningsmedlet 

ur textilbitarna. 6 ml av lösningsmedlet sögs upp i en 10 ml pipett med tillhörande 

pipettsug och hälldes i en enskilt märkt behållare, se figur 8.  

   

Figur 8. Textil innan avfärgning, textil hälls av och prov på vätska tags. 

Det filtrerade lösningsmedlet hälldes därefter tillbaka i avfärgningsbehållaren inför 

omgång två som avfärgas med återanvänt lösningsmedel. Den filtrerade textilen 

hälldes i 37,5 gram ren DMI och sköljdes manuellt i en glasbehållare, se figur 9. 

Sedan filtrerades textilen igen med hjälp av en sil och sköljdes och tvättades i 150 

gram kall etanol, se figur 10. Tygbitarna filtrerades ännu en gång och överflöd av 

etanol pressades ur tyget med hjälp av en metalltång. Textilbitarna torkades sedan i 

minst 12 timmar på papper placerat på brickor, se figur 11. Metoden upprepades 

för samtliga försök. Extra manuell omrörning utfördes i valda försök genom att 

avfärgningsbehållaren lyftes var femte minut och roterades genom handledsvrid-

ning för att minska klumpbildningen. Samma person genomförde samma delmo-

ment för att minska variationen i utförandet.  

    

Figur 9. Textil hälls i kall DMI och sköljs runt manuellt. 
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Figur 10.  Avhällning, överflödsvätska tags bort och textil läggs i etanol. 

     

Figur 11. Sköljning i etanol, överflödsvätska tas bort och textil läggs ut. 

3.4 ANALYSMETODER 
Det finns direkta och indirekta metoder för att utföra analytiska mätningar, där 

direkta metoder ger resultatvärde vid mätning och indirekta metoder ger mätvärden 
som används för att räkna fram resultatvärde (Simonsen 2003, s.8).  

Under studien har både direkta och indirekta metoder används för att mäta och 

analysera olika värden på stickproven som jämförs med referensprovens värden. 

Ett färgat referensprov skapades genom att plocka fem bitar slumpartat från en 

blandning av tygbitar från samtliga block. Från varje avfärgningsförsök plockades 

fem stickprov slumpartat som sedan analyserades med valda analysmetoder.  

3.4.1 SPEKTROFOTOMERI 
Olika metoder av spektrofotomeri användes för att analysera stickproven från 

samtliga försöksomgångar. Reflektionsspektrofotomeri användes för att mäta ku-

lörthet samt för att erhålla reflektionsgrafer för samtliga stickprov och absorptions-

spektrofotometri för att mäta hur mycket färgämne som lösningsmedlet hade tagit 

upp vid avfärgningen.  

3.4.1.1 REFLEKTIONSSPEKTROFOTOMERI 

En datoriserad färgmätning utfördes på fem stickprov från samtliga försöksom-

gångar. Färgmätningen utfördes med en reflektionsspektrofotometer, se figur 12, 

där varje stickprov placerades på en svart bakgrund för att erhålla mer exakta mät-

värden. Vid varje mätning erhölls L*c*h-värden, vilket innebär att mätningen visar 

värden för lightness, chroma och hue. Stickprovens chroma-värde som är ett mått 

på kulörthet antecknades i resultatet. Ett lägre värde på kulörthet innebar en bättre 

avfärgning.  
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Figur 12. En reflektionsspektrofotometer där stickprovens kulörthet analyserades.  

Vid analysen erhölls även reflektionskurvor. Graferna observerades där en planare 

graf innebar att reflektion av olika vågländer reflekterades lika mycket vilket inne-

bar att stickproven uppfattades som vitare.  

3.4.1.2 ABSORPTIONSSPEKTROFOTOMETRI 

Absorptionsspektrofotometern Biochrom Libra S60 på Högskolan i Borås resuårså-

tervinningslabb användes för att mäta absorbans i lösningsmedlet som samlades 

upp vid avfärgningen. Absorbans är ett mått på ljusintensitet när ljus passerar ge-

nom en vätska innehållande ett ämne. Ämnet tar upp, absorberar, energi från ljuset 

vid ämnesspecifika våglängder. Enligt Lambert Beers lag är: 

𝐴 = 𝑘 ∗ 𝐶 ∗ 𝑙 =  𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼0

𝐼
) 

Där absorbansen, A, är produkten av en konstant, k, ämnets koncentration, C, i 

vätskan och kyvettlängden, l. Detta innebär att när kyvettlängden är konstant finns 

ett proportionellt samband mellan absorbansen och vätskans koncentration. En hög 

absorbans innebär då att det finns en hög koncentration av ämnet i vätskan. Lagen 

säger även att absorbansen, A, är en logaritmisk kvot mellan intensiteten hos ljuset 
för en viss våglängd som passerar genom vätskan.  

Genom att identifiera våglängden där mest ljus absorberas, arbetsvåglängd, kan en 

jämförelse av absorbansen för vätskor med olika koncentrationer av ämnet utföras.  

Först utfördes en skanning av våglängdsområdet 190-700 nm för att identifiera 

inom vilket våglängdsområde det optiska vitmedlet absorberades maximalt. Genom 

att upprepa skanningen för ett snävare våglängdsområde identifierades en arbets-

våglängd på 292 nm. Detta gjordes genom att skanna 3 ml av nollprovet och jäm-
föra detta med 3 ml av blankprovet i två olika kyvetter.  

Vid försök att utföra en våglängsdskanning för att identifiera en arbetsvåglängd för 

Disperse Blue 56 i avfärgningsvätskorna konstaterades att vätskorna var för mörka 

för att abrobansen skulle kunna mätas. Därför späddes alla avfärgningsvätskor ut 

med ren DMI. 1 ml vätska från varje avfärgningsförsök sögs upp med precisions-

pipett och placerades i en plastkuvett med konstant innerbredd. 2 ml DMI med 

renhetsgrad 98 % sögs upp i en precisionspipett och vätskan placerades i samma 

kuvett som avfärgningsvätskan. Utspädningsgraden begränsades av hur mycket 

oanvänd DMI som fanns tillgänglig. Proceduren upprepades för alla avfärgnings-

vätskor utom för nollprov som enbart innehöll optiskt vitmedel och därför inte 

behövdes spädas ut, samt ett blankprov med enbart oanvänd DMI. Kuvetten med 

utspädd avfärgningsvätska placerades i maskinen tillsammans med en kuvett med 
ett blankprov som innehöll 3 ml oanvänd DMI.  

Ett nytt försök att utföra en våglängdskanning i området 190-700 nm kunde ge-

nomföras och då identifierades 600 nm som arbetsvåglängd för färgmolekylen.  
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Varje utspädd avfärgningsvätska belystes därefter med enbart ljus på våglängden 

600 nm för att mäta absorbansen av blått färgämne i vätskan. Efter att alla för-

sökskuvetter hade belysts undersöktes absorbansen av optiskt färgämne i samtliga 
avfärgningsvätskor genom belysning på våglängd 292 nm.  

3.4.2 LJUSSKÅP 
Tyget belystes innan färgning i ljusskåp från Datacolor International av typen mul-

tilight i både dagsljus, D65, och i UV-ljus. Det konstaterades att tyget innehöll 

optiskt vitmedel av någon sort då tyget lyste med ett blåvitt sken i UV-ljus men 

inte lyste in D65.  

För att följa upp hur det optiska vitmedlet reagerade vid färgning och avfärgning 

analyserades textilen genom att plocka fem slumpartade stickprov från färgning 

och från varje avfärgningsförsök. Stickproven lades in i ljusskåpet och belystes 

med UV-ljus och två observatörer observerade om tygbitarna lyste eller inte. Ljus-

skåpet som användes kan ses i figur 13. 

 

Figur 13. Ljusskåp. 

3.4.3 VIKT OCH VOLYM 
I Walkers patent från 2016 framläggs en möjlig hypotes, som inte kopplar till spe-

cifik teori, att migration av färgämnen från polyestern beror på att polyestern sväl-

ler på grund av kontakt med lösningsmedel vid tillräckligt hög temperatur (Walker 
2016, s.21).  

Det var därför är det av intresse att indirekt mäta möjlig volymförändring genom 

att mäta längd, vikt och tjocklek på stickprov både före och efter avfärgning. Längd 

och bredd mättes i mitten av tygbitarna, där maskstavsriktningen är längden och 

maskradsriktningen är bredden. Mätningen utfördes manuellt med en linjal med 

millimetermarkeringar. Tjockleken mäts en gång per bit med tjockleksmätaren 

J100 Tasterform med två decimalers noggrannhet, se figur 14. Vikten på varje 

enskilt stickprov mättes med en KERN analysvåg (0,0001 g noggrannhet). 

 

Figur 14. Tjockleksmätare 
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Volym för ett försök räknades ut i mm
3
 med följande ekvation. �̅�𝑛   

 anger stickprovsmedelvärde för längd, �̅�𝑛 är stickprovsmedelvärde för bredd och 

 �̅�𝑛 är stickprovsmedelvärde för tjocklek.  𝑛 anger vilket försök det är. 

�̅�𝑛 ∙ �̅�𝑛 ∙  �̅�𝑛 =  �̅�𝑛 

 

3.5 STATISTISKA BERÄKNINGAR 
För att kunna genomföra statistiskt säkerställda resultat har analys av resultaten 

gjorts med en envägs-ANOVA där nollhypotes och en mothypotes har ställts mot 

varandra.  

Flera variansanalyser har genomförts i Microsoft Excel för att undersöka om me-

delvärdet på kulörtheten på provkropparna påverkas av olika användningsgrad på 

lösningsmedlet för både 10 minuter och 15 minuter. Det har även undersökts om 

ett tillägg på en manuell omrörning påverkar kulörtheten samt om mängden textil 

som avfärgats påverkar kulörtheten även om badförhållandet var konstant.  

I variansanalyserna utförs ett F-test som innebär att om det observerade värdet på F 

är större än 𝐹(1−𝛼,𝑎−1,𝑁−𝑎) med en vald signifikantnivå på 95 %, α = 0,05, kan 

hypotesen om att medelvärdena är lika, alltså om faktorerna inte påverkar kulört-

heten förkastas (Engstrand och Olsson 2003). 

Variansanalysernas resultat för kulörthetens möjliga beroende av tid har granskats 

med t-tester för samtliga avfärgningsförsök.   

4. RESULTAT OCH ANALYS AV RESULTAT 
Avfärgning var möjlig att genomföra. Direkt vid nedläggning av tygbytarna i av-

färgningsbad med oanvänt DMI, användningsgrad 1, observerades att färgen mi-

grerade ut ur textilen och det transparanta lösningsmedlet antog en blå nyans. I 

försök med användningsgrad 2 och 3 kunde det ej observeras om textilen släppte 

färg direkt vid nedläggning, eftersom lösningsmedlet hade en blå nyans. Det kunde 

observeras att nyansen på lösningsmedlet ökade med ökande användningsgrad.  

Vid avfärgning av nollprov, som enbart innehöll optiskt vitmedel antog lösnings-

medlet en gulaktig nyans. En färgkarta med fyra stickprov från samtliga försök, 

samt två stickprov från blått och vitt referensprov och nollprov finns tillgänglig i 

bilaga 2. Försöken i färgkartan är sorterade efter tid och användningsgrad, det går 

tydligt att observera att både tid och användningsgrad har en inverkan på kulörthet-

en.  

4.1 REFLEKTIONSSPEKTROFOTOMERI 

4.1.1 KULÖRTHET 
Det blå referensprovet har en kulörthet på 41,49% och nollprovet har en kulörthet 

på 0,96%. Samtliga stickprovsmedelvärden för försöksomgång 1-4 ligger inom 

referensintervallet med en reduktion i kulörthet på minst 24,82%. 

I figur 15 nedan illustreras med stapeldiagram medelvärdet och standardavvikelsen 

på kulörtheten för stickprov som avfärgats i 10 respektive 15 minuter. Kulörtheten 

för textilen som avfärgats i 15 minuter har ett lägre kulörthetsmedelvärde än för 

textil som avfärgats i 10 minuter. Standardavvikelsen är mindre hos textilen som 

avfärgats i 15 minuter, detta tyder på att resultaten är mindre avvikande från me-
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delvärdet för kulörtheten hos textilen som avfärgats 15 minuter i jämförelse med 

textilen som avfärgats i 10 minuter. 

 

Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse för kulörtheten för olika avärgnings-

tider. 

Enligt statistiska analyser kan det med en 95% säkerhet antas att tiden som textilen 

avfärgas i lösningsmedlet ger en signifikant skillnad i kulörtheten beroende på om 

tygbitarna avfärgats i 10 eller 15 minuter. Variansanalysen verifierades av hypotes-

testning med t-test. Variansanalysen finns bifogad i bilaga 3.  

Kulörtheten på den avfärgade textilen påverkas av vilken användningsgrad på lös-

ningsmedlet som textilen har avfärgats i. En ANOVA-tabell visar att med 95% 

sannolikhet att det är en signifikant skillnad på kulörtheten beroende på vilken 

användningsgrad på lösningsmedlet som användes. Detta gäller för både textilen 

som avfärgats i 10 minuter och textilen som avfärgats i 15 minuter, se bilaga 3  

I tabell 8 nedan redovisas medelvärdet på kulörtheten för försök 2.1, 2.2 och 2.3 

som avfärgades under 15 minuter och försök 3.1, 3.2 och 3.3 som avfärgades under 

10 minuter. Mellan dessa två försöksomgångar var det endast tiden som varierades.   

Medelvärdet på kulörtheten på provkropparna som avfärgats i lösningsmedlet med 

användningsgrad 1 är 4,49 % vilket är det lägsta medelvärdet. Medelvärdet på ku-

lörtheten på provkropparna som avfärgats i lösningsmedlet med användningsgrad 3 

är 10,71 %, vilket är det högsta medelvärdet. Det totala medelvärdet på kulörtheten 

oberoende av användningsgraden på lösningsmedlet och tid är 7,32 %.  
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Tabell 8. Medelvärde för kulörthet, i %, för respektive experimentenhet, använd-

ningsgrad 1, 2 och 3, samt för olika behandlingstider. 

Tid/ Användningsgrad 1 2 3 �̅� (Rad) 

10 6,18 9,87 14,72 10,17 

15 3,06 3,64 6,69 4,46 

�̅� (Kolumn) 4,49 6,76 10,71 7,32 

 

Utifrån medelvärdena från tabell 8 jämfördes även grafiskt i figur 16 som en inter-

aktionsplot. Interaktionsplotten visar om det finns någon signifikant skillnad i ku-

lörthet mellan att avfärga i 10 minuter eller 15 minuter och hur kulörtheten påver-

kas av användningsgraderna 1, 2 och 3.  

 

Figur 16. En interaktionsplot över användningsgraden på lösningsmedlet för 10 

och 15 minuter och hur detta påverkar kulörtheten på avfärgade tygbitar. 

Grafen visar att det finns en förändring i kulörthet över olika användningsgrader på 

lösningsmedlet.  Provkropparna som avfärgats i ett lösningsmedel med använd-

ningsgrad 1 visar det minsta medelvärden för kulörtheten vid både 15 minuter och 

10 minuter. Värdet på kulörtheten stiger för varje användningsgrad på lösnings-

medlet oberoende av tiden. Detta innebär att för varje gång badet återanvänds höjs 

kulörtheten på provkropparna.   

Distansen mellan linjerna är tydlig och linjerna för 10 minuter och 15 minuter har 

ett relativt jämnt avstånd. Grafen visar att det blir en relativt tydlig skillnad i ku-

lörthet utifrån avfärgningstid.  

Linjerna i grafen korsar inte varandra, detta betyder att det inte finns någon signifi-

kant interaktion mellan tiden som provkropparna ligger i lösningsmedlet och an-

vändningsgraden på lösningsmedlet. Detta innebär att både tidsfaktorn och an-

vändningsgradfaktorn är signifikanta och är betydelsefulla för hur mycket färg som 

avfärgas.  
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En variansanalys utfördes för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i 

kulörtheten beroende på om extra manuell omrörning utfördes eller ej. En signifi-

kant skillnad kunde inte fastslås med 95% säkerhet eftersom nollhypotesen inte 

kunde förkastas. Analysen finns bifogad i bilaga 3.  

4.1.2 REFLEKTIONSKURVOR 
I graf 1 redovisas reflektionskurvor för fem stycken stickprov av vitt referensprov. 

Där kan det utläsas att det finne en tydlig topp där cirka 85% av infallande ljus 

reflekteras inom det violetta våglängdsområdet mellan 400-450 nm för att sedan 

jämt avta och reflektera cirka 60 % av det resterande våglängdsområdet från 500 – 

700 nm. Denna reflektionskurva stämmer väl inpå hur Choudhury beskriver att 

optiskt vitmedel reflekterar ljus i det ultravioletta våglängdsområdet.  

 

Graf 1. Vitt referensprov  

I graf 2 redovisas reflektionskurvor för fem stickprov från nollprovet som är ofär-

gat tyg som har avfärgats i DMI under 15 minuter. I nollprovet är kurvorna jäm-

nare, nästan horisontella, och den tydliga topp som kurvorna har i graf 1 saknas. 

Reflektionskurvorna liknar den idealt vita reflektionskurvan som Choudhury be-

skriver. Ungefär lika mycket ljus reflekteras inom det synliga spektrat vilket inne-

bär att stickproven uppfattas som vita med en gulaktig ton, eftersom det optiska 

vitmedlet är borta absorberas mindre ljus i det gula våglängdsområdet.   

 

Graf 2. Nollprov. 
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Graf 3. Försök 1.1.  

 

Graf 4. Försök 1.2. 

 

Graf 5. Försök 1.3. 

Graf 3, 4 och 5 nedan är reflektionskurvor från 

testomgång 1.1, 1.2 och 1.3 där textilen har 

avfärgats i 10 minuter och där lösningsmedlet 

återanvänds efter första och andra omgången. I 

graf 3, där textil avfärgats i rent lösningsmedel 

reflekteras 60% av våglängderna inom det vio-

letta och blåa området mellan 425-500 nm. 

Sedan avtar reflektionen och reflekterar mellan 

40-50% inom våglängderna för rött ljus mellan 

600-650 nm.  

I graf 4, där textil har avfärgats i återvunnet 

lösningsmedel från testomgång 1.1, reflekteras 

35-40% inom våglängderna för rött ljus mellan 

600-650 nm.  

I graf 5, där textil har avfärgats i lösningsmedel 

som används till de två föregående avfärgning-

arna är variationen mellan kurvorna störst. Det 

finns en kurva som avviker i jämförelse med 

resterande kurvor, vilket tyder på att avfärg-

ningen var mer ojämn i försök med högre an-

vändningsgrad.  
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Graf 6. Försök 2.1. 

 

Graf 7. Försök 2.2.  

 

Graf 8. Försök 2.3. 

I graf 6, 7 och 8 redovisas reflektionskurvorna 

för försök 2.1, 2.2 och 2.3 där textilen avfärgats 

i 15 minuter och lösningsmedlet har återanvänts 

i försök 2.2 och 2.3.  

I graf 6 och 7 är det inget stickprov som avvi-

ker i reflektionskurvorna och graferna ser rela-

tivt lika ut. Kurvorna är relativt platta med svag 

topp över det ultravioletta och blåa våglängds-

området. En svag dal kan både i försök 2.1 och 

2.2 observeras i det röda våglängdsområdet. 

Dessa grafer har likheter med nollprovet i graf 

2, men ändock med större svängningar då rester 

av blått färgämne finns kvar inuti fibrerna.  

Graf 8 avviker mer i jämförelse med graf 6 och 

7, kurvornas topp och dal är tydligare och det 

finns en variation mellan stickprovens reflekt-

ionskurvor. Sammantaget tyder variation och 

kurvorna på att lösningsmedlet inte avfärgat 

lika mycket och jämt i tredje omgången.  
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Graf 9. Försök 3.1. 

 

Graf 10. Försök 3.2 

 

Graf 11. Försök 3.3 

4.2 ABSORPTIONSSPEKTROFOTOMETRI 
Vid våglängdsskanning för att ta reda på arbetsvåglängden för det blå färgämnet 

visades två tydliga toppar i två olika våglängdsområden, se figur 17.  

I graf 9, 10 och 11 redovisas resultat av testom-

gång 3.1, 3.2 och 3.3 där textilen avfärgades i 

10 minuter och lösningsmedlet har återanvänts i 

försök 3.2 och 3.3. Även här är det en tydlig 

skillnad mellan reflektionskurvor för respektive 

testomgång. Störst varians mellan stickproven 

syns i graf 10. Försök 3.3 har djupast dal och 

högst topp med en reflektion som inte översti-

ger 60% i det ultravioletta och blåa våglängds-

området och detta stämmer väl mot att stick-

prov från detta försök är blåare än övriga för-

söksomgångar. Stickprov finns att observera i 

bilaga 2.  

Alla reflektionskurvor visar en förändring i 

reflektionskurvan gentemot färgat referens-

provs reflektionskurva. Ingen av reflektions-

kurvorna från samtliga avfärgningar samfaller 

helt med reflektionskurvan för nollprovet i graf 

2, vilket innebär att blått färgämne finns kvar i 

fibrerna i varierande mängd.  

 



 

 41 

 

 Figur 17. Våglängdskanning med toppar vid ca 280 nm och ca 600 nm.  

Resultat från mätning av absorptionsmaximum i avfärgningsvätskor för arbetsvåg-

längd 292 nm och 600 nm redovisas i tabell 9. Exakt mått på absorbans gick inte 

att avläsa för majoriteten trots utspädning, eftersom avfärgningsvätskorna var för 

opaka. Dessa har en absorbans över 4.0.  

Från utspädda avfärgningsvätskor från försök 1.1-4.1 kunde ett exakt mått på abs-

robansen erhållas. I samtliga försöksvätskor finns det förutom färgämnet Disperse 

Blue 56 även störfaktorer som består av ett okänt optiskt vitmedel samt eventuellt 

fibrerrester. Koncentrationen av störfaktorer är okänd och kunde ej mätas.  

En lägre absorbans indikerar en lägre koncentration av ljusabsorberande ämnen i 

vätskan. Försök 1.1, 2.1, 3.1 och 4.1 samt nollprov avfärgades i lösningsmedel med 

användningsgrad 1 och lägst koncentration av optiskt vitmedel och färgämnet finns 

i dessa vätskor. Absorbansen är högre för samtliga vätskor med användningsgrad 2 

och 3 indikerar att koncentrationen av färgämnena är högre.  

Absorbans har registreras för alla försök på arbetsvåglängden 292 nm i det ultravi-

oletta våglängdsområdet vilket innebär att optiskt vitmedel har migrerat från fib-

rerna till lösningsmedlet. I övrigt går det inte att tyda något förhållande utifrån 

tillgänglig information gällande absorbansen, eftersom värdarna inte är exakta i 

försöken med användningsgrad 2 och 3.  

Tabell 9. Absorbans i avfärgningsvätskor. 

  

Användningsgrad 1 Användningsgrad 2 Användningsgrad 3 

0-prov 1.1 3.1 2.1 4.1 1.2 3.2 2.2 1.3 3.3 2.3 

Våglängd 
292 3.645 2.248 2.541 2.757 2.640 >4.0 >4.0 >4.0 >4.0 >4.0 >4.0 

600 - 2.073 2.307 1.927 1.763 >4.0 3.933 3.264 >4.0 >4.0 >4.0 

4.3 LJUSSKÅP 
Under UV-belysning i ljusskåp avgav alla stickprover från alla försök sken i varie-

rande intensitet. För samtliga försök var skenet mindre intensivt i jämförelse mot 

vitt referensprov. En visuell jämförelse mellan nollprov som enbart innehöll optiskt 

vitmedel vid avfärgning och vitt referensprov under UV-belysning illustreras i 

figur 18 där stickprov från nollprovet är till vänster. Det är en markant skillnad i 

intensitet. Resultatet vilket stämmer mot jämförelse av reflektionskurvor och ab-

sorbansmätning av avfärgningsvätska från nollprov. 
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Figur 18. Nollprov och vitt referensprov under UV-belysning. 

4.4 VIKT OCH VOLYM 
I figur 19 redovisas vikten för alla försöksomgångar, box nummer fyra i grafen är 

vikten för det färgade referensprovet. Försöksomgångarna 1 och 3 har avfärgats i 

tio minuter och försöksomgång 2 har avfärgats i 15 minuter. Spridningen mellan 

den minsta vikten och största vikten är störst för försöksomgång 2 som även har 

lägst medelvikt.  

 

Figur 19. Lådogram för stickprovsvikt, låda 1, 2 och 3 är försöksomgång 1 2 och 

3. Den fjärde lådan är färgat referensprov. 

Statistiska analyser visar med 95% säkerhet att det inte finns en viktskillad mellan 

färgat referens och försök 2.1, då en sådan nollhypotes inte kan förkastas. Analysen 

finns bifogad i bilaga 3.  

För samtliga stickprov var både bredden och längden inom toleransen, ± 2 mm, en 

tolerans som bestämdes innan utskärning på grund av manuell utskärning. Det går 

därför inte att utföra statistiska analyser på volymförändringen utifrån påverkan 

från avfärgningen eftersom eventuella skillnader kan antingen bero på den mänsk-

liga faktorn, avfärgning eller båda två. Risken för samblandning bedöms vara för 

stor. Det går därför inte att verifiera om fibern sväller eller inte av avfärgningen 

med mätmetoden som valdes.  
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5. DISKUSSION 
Arbetet startar med ett fokus på att beskriva hur olika funktionella kemikalier som 

kan tillsättas vid textilframställning av polyester påverkar en omsmältning av fib-

rerna. Därifrån undersöks genom en litteraturstudie om några tillsatser speciellt 

hade lyfts som tillsatser som påverkar en mekanisk återvinningsprocess eller kvali-

teten på återvunna fibrer. Eftersom återvinning PET-flaskor är både en välkänd och 

beprövad metod att framställa ny polyesterfiber väljer författarna att inkludera även 

detta område i litteraturstudien med samma inriktning på tillsatser.  

Från litteratursökningen konstaterar författarna att tillsatsfri polyester är att föredra 

vid omsmältning, men hur och vilka textila tillsatser som påverkar en sådan åter-

vinning är inte beskrivet. Författarna tror att detta beror på att den tillsatskombinat-

ion som en textil vara kan bestå av har ansetts vara för komplex eftersom mängden 

möjliga tillsatser skapar en heterogen återvinningsgrupp. Det saknas ett etablerat, 

homogent återvinningssystem för att hantera en så stor variation i ingående materi-

al, det räcker inte endast att konstatera vilken fiber som en textil består av. Förfat-

tarna anser att det eventuellt skulle kunna dras paralleller till återvinningsprocessen 

för PET-flaskor eftersom det är en välkänd och beprövad metod för att tillverka 

polyesterfibrer av. Därifrån framkom det att lim, färg, papper från etiketter och 

PVC antingen påverkade återvinningsprocessen eller färdig varas egenskap. 

Scheirs och Shan-Shan med medförfattare nämner bland annat att färg från PET-

flaskor ger en färgnyans i återvunnen vara. Eftersom färg inte nämns som ett pro-

blem för att genomföra återvinning men ändock nämns som ett problem tolkar 

författarna det som att problemet med färg istället påverkar återvunnen produkts 

användningsområde i och med att en missfärgning i denna kan uppstå och skulle 

därför kunna inverka negativt på den kommersiella gångbarheten.   

För att kunna framställa nya fibrer utan färg från återvunnet material drar författar-

na slutsatsen att återvunnet material bör därför antingen sakna färg eller vara renat 

från färg. Eftersom textil sällan saknar tillsatt färg, väljer författarna att fördjupa 

litteraturstudien inom färgning och avlägsnandet av färg från textil tillverkad i po-

lyester som en del i ett större tillsatsreningsarbete som behöver utvecklas.  

Under arbetets gång utökas sökkompetensen för att försöka finna relevant material 

inom forskningsområdet. Författarna misstänker dock att det finns ännu mer 

material att inhämta än det som framkommer i detta arbete, särskilt gällande andra 

tillsatser än färgämnen. Författarna upplever att sökningar på återvinning av PET-

fibrer till nya PET-fibrer överskuggas av material där PET-flaskor återvinns till nya 

fibrer. Vidare gällande avfärgning av polyestertextil finner författarna inga veten-

skapliga artiklar, för där överskuggas området av avfärgning av färgvatten från 

infärgning av industriell färgning. Författarna anser att sådant material inte är rele-

vant eftersom vatten och polyester har milsvidda olikheter. Utifrån sökningarna 

som utförs visar det dock att metoder för att avfärga polyester, och i många fall 

kemiskt återvinna, finns i form av patent. Patent kan inte sökas fram i databasen 

Scopus vilken är en av databaserna som författarna använder mest för sökning av 

litteratur. Avläsning av patent är en relativt ny erfarenhet och det kan vara en bi-

dragande faktor till att avgränsningar gjordes för tidigt i arbetsprocessen. Fokus är 

en primärkälla i form av ett patent från 1978, samt patent som refererar till primär-

källan för att kunna dra slutsatser om vilka metoder och material som skulle kunna 

appliceras praktiskt i detta arbete. Författarna väljer utifrån litteraturstudien ett 

patentexempel att modifiera.  

Den metod och lösningsmedel som väljs för att genomföra avfärgningsförsök är 

inspirerat av ett exempel i Adam Walkers patent från 2016. Att i princip upprepa 

en metod är inte nyskapande, men att granska andras resultat kritiskt och att för-
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söka replikera och vidareutveckla en metod utifrån tillgänglig information är en 

vital del av forskning. Arbetet öppnar dörrar till ytterligare utveckling och nytän-

kande inom området, steg för steg. Eftersom Adam Walker är engagerad i företaget 

Worn Again, som är på väg att lansera återvunna polyesterfibrer från använda klä-

der, anser författarna att det är av särskilt intresse att granska och upprepa ett ex-

empel i ett patent med ett kommersiellt incitament.  

Tyget färgas i småskalig produktion på Textilhögskolan för att säkerställa typ av 

färgämne istället för att använda redan färgat material med okända tillsatser från 

exempelvis slutberedning. Det visar dock att tyget redan är färgat med ett okänt 

optiskt vitmedel, vilket visar på de svårigheter som återvinnare ställs inför vid re-

ning. Ett tyg helt rent från tillsatser är att föredra men detta blir istället en möjlighet 

att även utvärdera om det går att rena tyget från optiskt vitmedel som inte anses 

störa analysen av det blåa färgämnet. Utifrån försöken dras slutsatsen att även det 

optiska vitmedel går att rena från samtliga försök, men det går inte att kvantifiera 

resultatet vilket hade i högsta grad varit önskvärt.  

Praktiska försök utförs med ett tyg, från en infärgning, med en känd koncentration 

av ett dispersionsfärgämne av typen Disperse Blue 56. Det bör diskuteras att detta 

kan vara en för snäv avgränsning. Det är svårt att dra några större generella slutsat-

ser för huruvida metoden fungerar för polyestertextilier med okänd infärgning vil-

ket är fallet vid insamling till återvinning. Författarna anser dock att det skulle 

kunna gå att försiktigt generalisera att metoden fungerar för att avlägsna dispers-

ionsfärgämnen med liknande molekylstruktur som Disperse Blue 56 vid rätt tempe-

ratur och tid. Under infärgningen i jetmaskinen stannar maskinen på grund av för 

låg halt av kylvatten och därför avbröts färgningen 30 minuter efter uppnådd färg-

ningstemperatur på 130 ℃. Det kan ha varit otillräcklig färgning för att uppnå bästa 

möjliga färghärdighet och därför kan färgämnet ha migrerat för enkelt under av-

färgningen. Beslutet med att använda materialet trots maskinstopp tas i samråd 

med personer som har yrkeserfarenhet av infärgning och valideras av att vattnet 

uppfattades som klart vid stoppet, vilket tyder på att allt färgämne är inuti tyget.   

I Walkers patent beskrivs att textil rivs i småbitar innan avfärgning genomförs, 

men det beskrivs inte hur stora bitarna är. Därför tas beslutet att manuellt skära ut 

2*2 cm stora bitar som anses vara tillräckligt små för att genomgå en avfärgnings-

process samtidigt som tillräckligt stora för att kunna genomföra en färgmätning på. 

Tillskärningen utförs manuellt av en person som har tidigare erfarenhet av tillskär-

ning av textil med sådana verktyg. Efter avfärgning när tygbitarna mäts bedömer 

författarna att det föreligger en risk för samblandning av avfärgningens och till-

skärningens påverkan för eventuell volymförändring. För att inte spekulera väljer 

författarna att inte analysera volymförändringen. 

Experimentställningen konstrueras med tillgängliga resurser som finns att tillgå på 

Högskolan i Borås. Försöken utförs av båda författarna men alla olika delmoment 

har en assignerad utförare för att minska variationen. Ställningen är inte optimal för 

avfärgning av textil och det är något som konstateras under utförandet av försöken. 

Omröringmekanismen som bygger på magnetism är inte tillräckligt stark för 

mängden textil som väljs att avfärgas under försöken. Under omrörningen bildas en 

klump av tygbitar vilket troligtvis medför att avfärgningen blir relativt ojämn, sär-

skilt i vissa försök. Författarna menar att paralleller kan dras till att färga tyg i en 

trumma istället för att färga i sträng. Färgning i trumma riskerar att resultera i ett 

ojämnt färgat tyg eftersom exponeringen mot färgstoff i färgbadet kan minska om 

tyg ligger mot tyg, vilket erfordrades vid ett misslyckat försök av färgning i 

trumma istället för sträng.  Författarna tror att en förändring av omrörningsmekan-

ism i hur textilen exponeras mot lösningsmedlet är en av de mest väsentliga fak-

torerna för att avlägsna en hög grad av färgstoff från textil.  
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Att testa många olika faktorer i en liten studie kan skapa risk för samblandning vid 

analys av resultat därför begränsar författarna studien till att omfatta ett mindre 

urval av faktorer. Det finns flera faktorer som är av intresse att variera i praktiska 

försök. Faktorer som varieras i försöken är tid, omrörning genom manuell om-

skvalpning av avfärgningsbehållare, användningsgrad på lösningsmedel och mäng-

den textil som avfärgas per försök. Två av faktorerna väljs, manuell omrörning och 

mängden textil, för att omrörningsmekanismen uppfattas som bristfällig vilket 

författarna under försökens utförande upplever behöver kontrolleras. Övriga två 

faktorer, tid och användningsgrad på lösningsmedel, visades vara faktorer som 

statistiskt kan fastslås ha en inverkan på kulörthet. Att undersöka fler faktorer och 

framförallt fler faktorer som inte är relaterade till omrörningsmekanism hade kun-

nat ge studien en större generell relevans. 

Författarna är medvetna om att studiens omfattning hade kunnat breddas med fler 

försök genom att ändra till ett mindre badförhållande för att använda tillgängligt 

lösningsmedel mer ekonomiskt. Badförhållandet baserades på det exempel som 

studien utgick från och istället väljer författarna att återanvända DMI för att under-

söka hur låg kulörthet som kan uppnås när tyg avfärgas i ett bad som redan är kon-

taminerat av färg från tidigare avfärgning. Att kunna återanvända ett avfärgnings-

bad är både kostnads- och resurseffektivt på grund av kostnaden för högkvalitativt 

DMI och positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Lösningsmedel och etanol som an-

vänds vid tvätt återanvänds inte eftersom det observeras i förstudien att tvättväts-

korna blir mättade redan efter en tvätt av fem gram textil. Att återanvändning av 

bad är resurseffektivt för att utöka mängden försök på den DMI som är tillgänglig 

stämde då det ger en användningseffektivitet på 135% i jämförelse med att an-

vända nytt DMI vid varje avfärgning. Kulörtheten ökar i varje försöksomgång där 

lösningsmedlet redan hade använts en eller två gånger oberoende av avfärgnings-

tid, vilket också fastställdes i de statistiska uträkningarna.  

Försöken hade kunnat utökas genom att testa ännu ett till lösningsmedel för att få 

en jämförelse mellan olika lösningsmedels effektivitet vid avfärgning.  Vidare 

finns en rad olika faktorer som hade kunnat varieras. De faktorer som författarna 

anser vara intressanta att variera utifrån litteraturstudien kan studeras i metod-

avsnittet.  

Det finns en skillnad i kulörthet både mellan försöken och inom försöken. Lägst 

kulörthet uppnås med högre avfärgningstid med signifikant skillnad, både visuellt 

och statistisk, mellan att avfärga i 10 minuter i jämförelse med 15 minuter. Likaså 

uppnås lägst kulörthet på den textil som lades ner i lösningsmedel i användnings-

grad 1, vilket statistiskt säkerställs i t-test för samtliga användningsgrader för re-

spektive avfärgningstid. Skillnad i kulörthet går att utläsa ur reflektionskurvorna 

och belysning med UV-ljus bekräftar även att det optiska vitmedlet delvis migrerar 

ur fibrerna. Det är okänt till vilken grad, men störst skillnad syns mellan vitt refe-

rensprov och nollprovet. Avfärgningsvätskornas absorbans konfirmerar att det 

finns stora mängder färgämne i vätskorna och att mängden ökar i lösningsmedel 

som har återanvänts, likaså att optiskt vitmedel migrerar ut. Med en större mängd 

tillgängligt oanvänt DMI hade vätskorna kunnat spädas ytterligare och en kalibre-

ringskurva med kända koncentrationer hade kunnat upprättas för att kunna räkna ut 

koncentration av Dianix Blue K-FBL men tillräckligt med oanvänt lösningsmedel 

fanns inte att tillgå. 

Walker beskriver att polyesterfibrerna i exemplet som omnämns sväller och att det 

kan observeras med blotta ögat, något som författarna ifrågasätter. En uppsvullen 

polyesterfiber hade kunnat få andra textilmekaniska egenskaper som en sänkt 

kristallisationsgrad och en förändring i smälttemperatur. Det hade också kunnat 

resultera i en polyesterfiber som tar upp färg annorlunda. Författarna observerar 
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ingen svällning i något försök varken vid mätning eller med blotta ögat. Detta kan 

bero på att Walker rev ner textil på ett annorlunda sätt än författarna eller att det 

skiljer 5 ℃ på uppvärmt lösningsmedel mellan studie och exempel eller på tex-

tilens utformning.  

En statisk analys utförs för att testa hypotesen att det inte finns skillnad i vikt mel-

lan färgat referensprov och försök 2.1. Analysen ger inget belägg för att anta att det 

finns en skillnad i vikt. Detta kan innebära att antingen väger färgämnet så pass lite 

att en våg med större noggrannhet än fyra värdesiffror behövs eller att textilen 

istället tar upp lösningsmedel i samma vikt som färgstoff som migrerat.  

6. SLUTSATS 
Sammanfattningsvis råder det brist på studier där tillsatser i textil som använts i 

försöken har beskrivits noggrant. Det går inte tydligt att svara på vilka tillsatser i en 

textil värdekedja för polyesterfibrer som påverkar en återvinning genom omsmält-

ning och därmed inte heller hur sådana eventuellt skulle påverka kvaliten på åter-

vunnet material som fibrer.   

Rening av dispersionsfärg från polyestertextil är möjlig och i försök som har gjorts 

i arbetet har både optiskt vitmedel av okänd karaktär och dispersionsfärg med känt 

färgämne av typen Disperse Blue 56 renats från stickad polyester. Lösningsmedlet 

DMI har använts och både tid och användningsgrad är av signifikant betydelse för 

att avvara en låg kulörthet.  Utifrån litteraturstudien och försöken kan slutsatsen 

dras att en avfärgningsbehandling bör innefatta hög temperatur, hög koncentration 

på lösningsmedlet, iläggning av torr textil i redan uppvärmt lösningsmedel, att 

textilen är i rörelse under avfärgning, att textilen är i småbitar och att det krävs 

minst 10 minuter i avfärgningsmedel.  

7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Det finns ett antal förslag som är viktiga att fortsätta med för att bygga vidare på 

detta arbete. Eftersom förbrukningen av PET-fibrer beräknas att även i fortsätt-

ningen öka är det av vikt att fortsätta att studera hur både jungfruliga och återan-

vända polyester fibrer kan återvinnas mekaniskt. Det är därför intressant att fort-

sätta arbeta med den avfärgade textilen för att undersöka beteendet vid omsmält-

ning och textilmekaniska egenskaper efteråt som dragstyrka, färgupptagningsför-

måga, E-modulen, kristallinitetsgrad, brottstöjning, ytmorfologi, orienteringsgrad, 

linjär densitet och värmebeteende.  

Vidare är det intressant att fortsätta att jämföra jungfrulig polyester med återvun-

nen polyesterfiber för att kunna dra slutsatser om hur mycket dessa skiljer sig åt 

och hur de kan blandas för att uppnå önskad kvalitet.  

Närmast detta arbete är dock en fortsatt granskning av funktionella kemikalier och 

hur de inverkar på en omsmältning. Eftersom funktionella kemikalier tillsätts aktivt 

i en värdekedja är det av intresse att börja med att utvärdera tillsatser som har en 

hög tvätthärdighet för det innebär att troligtvis är dessa tillsatser kvar i textilen när 

den anses vara förbrukad. Exempel på tillsatser är färgpigment som titaniumdioxid, 

olika typer av tryck samt lamineringar med exempelvis film. Förekomsten av titan 

skulle exempelvis kunna avmätas med XRF. 

Vad gällande avfärgningsprocessen rekommenderas att underöka huruvida det går 

att återanvända lösningsmedel efter kondensering och bedöma renhetsgrad. Åter-
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använt lösningsmedel utan färgämne i kan då jämföra mot denna studie som åter-

använt lösningsmedel med färgämne i. Det är även viktigt att utreda miljöpåverkan 

av att använda lösningsmed och att se över andra alternativ. Miljöpåverkan kan 

utredasgenom en livscykelanalys, men författarna är medvetna om att det är svårt 

att generalisera utifrån en livscykelanalys för heterogena produkter som textil. Där-

för kan arbetet starta i att jämföra energiåtgång och resursförbrukning för att pro-

ducera, värma upp och ta tillvara olika typer av lösningsmedel som är lämpliga för 

avfärgning av dispersionsfärg. Att även upprepa försöken med att återanvända 

lösningsmedel med färgämne och räkna ut koncentrations beteende för använd-

ningsgraderna med absorptionsspektrofotometri är av stort intresse för framtiden. 

Utveckling av en effektivare avfärgningskonstruktion är väsentligt, eftersom det 

påverkar hur bra avfärgningen blir, författarna tror att en avfärgningsmaskin där 

textilen inte ligger i en klump kommer ge ett bättre och jämnare avfärgningsresul-

tat. Det vore också av stort intresse att testa att avfärga polyestertextil som är fär-

gad med olika dispersionsfärgämnen för att försöka efterlikna en återvinningspro-

cess i verkligheten där typ av färgämne är okänt, likaså att fortsätta utreda avfärg-

ning av fluorescerande dispersionsfärgämnen. Vid kondensation med lösningsme-

del innehållande färgstoff är det också av ett hållbarhetsintresse intressant att stu-

dera om sådant färgstoff skulle kunna användas i ny färgning. Även att utreda 

huruvida avfärgning med superkritisk koldioxid är av intresse för detta ämne.  
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http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=SE&language=sv&productNumber=S477850&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Fterm%3DDisperse%2BBlue%2B56%26interface%3DAll%26N%3D0%26mode%3Dmatch%2520partialmax%26lang%3Den%26region%3DSE%26focus%3Dproduct
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9. BILAGOR  

BILAGA 1. MÖJLIGA TILLSATSER I TEXTIL AV POLYESTER 
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BILAGA 2. FÄRGKARTA ÖVER AVFÄRGNINGEN  
 

 

 

  



 

 53 

BILAGA 3. VARIANSANALYS (RESULTAT OCH ANALYS) 
 

Anova: En faktor - Användningsgrad på DMI vid 10 minuter  

 
        H0: Det är inte en signifikant skillnad på kulörtheten mellan användningsgraden på DMI  

H1: Minst ett av användningsgraden på DMI ger en signifikant skillnad på kulörtheten. 

        SAMMANFATTNING         

   Grupper Antal Summa Medelvärde Varians     

 Användningsgrad 1  5 29,6 5,92 1,4592     

 Användningsgrad 2 5 49,36 9,872 9,4285     

 Användningsgrad 3  5 73,62 14,724 1,6784     

               

               

 ANOVA             

 
Variansursprung SS df MS F 

P-

värde F-krit 

 
Mellan grupper 194,4510 2 97,2255 23,2114 

7,51E-

05 3,8853 

 Inom grupper 50,2644 12 4,1887       

               

 Totalt 244,7154 14         

 Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas eftersom F>F-krit. Det kan med en 95% san-

nolikhet antas att  det är blir skillnad i kulörtheten mellan användningsgraden på 

DMI.   
 
 
  

Anova: En faktor - Användningsgrad på DMI vid 15 minuter 

 

        H0: Det är inte en signifikant skillnad på kulörtheten mellan användningsgraden på DMI. 

H1: Minst en av användningsgraderna på DMI ger en signifikant skillnad på kulörtheten 

        SAMMANFATTNING 

      Grupper Antal Summa Medelvärde Varians     

 Användningsgrad 1 5 15,29 3,058 0,0021     

 Användningsgrad 2 5 18,19 3,638 0,1028     

 Användningsgrad 3 5 33,47 6,694 0,5237     

               

               

 ANOVA             

 Variansursprung SS df MS F P-värde F-krit 

 Mellan grupper 38,1601 2 19,0800 91,0640 0,0000 3,8853 

 Inom grupper  2,5143 12 0,2095       

               

 Totalt  40,6743 14         

 Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas eftersom F>F-krit. Det kan med 95% sanno-

likhet antas att  det är blir skillnad i kulörtheten beroende på användningsgraden 

av lösningsmedlet.   
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ANOVA: En faktor -Manuell omrörning  

   

       H0: Ingen skillnad på medelvärdet på kulörtheten.  

H1: Det finns skillnad på kulörtheten. 

       SAMMANFATT-

NING             

Grupper Antal 

Summ

a 

Medel-

värde Varians     

Utan man. Omrör. 15 199,03 13,2687 

21,748

3     

En man. Omrör.  15 153,12 10,2080 

17,267

5     

              

              

ANOVA             

Variansursprung SS df MS F P-värde F-krit 

Mellan grupper 70,2576 1 70,2576 3,6015 0,0681 

4,196

0 

Imon grupper 

546,221

6 28 19,5079       

              

Totalt 

616,479

2 29         

Slutsats: Nollhypotesen kan ej förkastas eftersom F<F-krit. Det kan med en 95 % 

sannolikhet inte antas att en manuell omrörning har en betydelse för kulörtheten 

vid avfärgningen.  

 

ANOVA: En faktor -Mängd textil  

    

       H0: Ingen skillnad på medelvärdet på kulörtheten för mängd textil.  

H1: Det finns skillnad på kulörtheten för mängd textil. 

       SAMMANFATT-

NING             

Grupper Antal 

Summ

a Medelvärde Varians     

5 gram  5 14,32 2,864 0,0304     

7,5 gram   5 15,29 3,058 0,0021     

              

              

ANOVA             

Variansursprung SS df MS F P-värde F-Krit 

Mellan grupper 

0,0940

9 1 0,0941 5,7991 0,0426 

5,317

7 

Inom grupper 0,1298 8 0,0162       
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Totalt 

0,2238

9 9         

Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas eftersom F>F-krit. Det kan med en 95% 

sannolikhet antas att  det är blir skillnad i kulörtheten mellan mängden textil som 

avfärgas.  

 

ANOVA: En faktor -Tid  

      

       H0: Det finns ingen skillnad på vikten mellan färgat referens och försök 2.1.  

H1: Det finns en skillnad på vikten mellan färgat referens och försök 2.1. 

       SAMMANFATTNING             

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians     

15 minuter  5 0,3124 0,0625 0,00001     

Färgat referens 5 0,3224 0,0645 0,00002     

              

              

ANOVA             

Variansursprung SS df MS F 

P-

värde F-krit 

Mellan grupper 0,0000 1 0,00001 0,5310 0,4870 5,3177 

Inom grupper 0,0002 8 0,000018832       

              

Totalt 0,0002 9         

Slutsats: Nollhypotesen kan ej förkastas eftersom F<F-krit. Det kan med en 95% säker-

het antas att det inte finns en viktskillad mellan färgat referens och försök 2.1.  
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BILAGA 4. STICKPROVSDATA  
Datainsamling från stickprover vid avfärgning.  

Stick-

prov 

Ku-

lörthet 

[%] 

Tid 

[mi

n] 

Antal 

man. 

omrör-

ningar 

Använd-

nings-grad 

på DMI 

Män

gd 

textil 

[g] 

Län

gd 

[mm

] 

Bred

d 

[mm

] 

Tjock-

lek 

[mm] 

Vikt 

[g] 

1.1.1 7,77 
10 0 1 7,5 

20 19 0,530 
0,06

22 

1.1.2 9,75 
10 0 1 7,5 

20 19 0,505 
0,06

36 

1.1.3 11,41 
10 0 1 7,5 

20 20 0,535 
0,07

02 

1.1.4 8,90 
10 0 1 7,5 

20 19 0,515 
0,06

49 

1.1.5 10,40 
10 0 1 7,5 

19 20 0,520 
0,06

26 

1.2.1 15,01 
10 0 2 7,5 

20 18 0,505 
0,06

39 

1.2.2 12,27 
10 0 2 7,5 

19 19 0,510 
0,05

94 

1.2.3 14,20 
10 0 2 7,5 

20 21 0,500 
0,06

72 

1.2.4 12,41 
10 0 2 7,5 

19 20 0,520 
0,06

67 

1.2.5 13,58 
10 0 2 7,5 

20 20 0,525 
0,06

93 

1.3.1 21,18 
10 0 3 7,5 

20 19 0,510 
0,06

00 

1.3.2 5,48 
10 0 3 7,5 

19 20 0,520 
0,06

37 

1.3.3 18,49 
10 0 3 7,5 

20 19 0,510 
0,06

13 

1.3.4 20,97 
10 0 3 7,5 

19 19 0,520 
0,06

35 

1.3.5 17,21 
10 0 3 7,5 

20 20 0,510 
0,06

52 

                    

2.1.1 3,07 15 2 1 7,5 19 19 0,520 0,06

23 

2.1.2 2,98 15 2 1 7,5 19 19 0,530 0,06

14 

2.1.3 3,09 15 2 1 7,5 20 19 0,515 0,06

38 

2.1.4 3,09 15 2 1 7,5 19 18 0,520 0,05

72 

2.1.5 3,06 15 2 1 7,5 20 19 0,520 0,06

77 

2.2.1 3,61 15 2 2 7,5 20 19 0,520 0,06

37 

2.2.2 3,26 15 2 2 7,5 19 18 0,535 0,05

90 

2.2.3 3,87 15 2 2 7,5 18 18 0,510 0,05
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38 

2.2.4 4,04 15 2 2 7,5 20 18 0,530 0,06

23 

2.2.5 3,41 15 2 2 7,5 22 19 0,525 0,07

01 

2.3.1 6,17 15 2 3 7,5 21 20 0,535 0,07

13 

2.3.2 6,00 15 2 3 7,5 20 18 0,525 0,06

18 

2.3.3 7,01 15 2 3 7,5 20 19 0,525 0,07

01 

2.3.4 6,50 15 2 3 7,5 20 20 0,530 0,06

83 

2.3.5 7,79 15 2 3 7,5 20 18 0,530 0,05

97 

                    

3.1.1 5,49 10 1 1 7,5 19 19 0,540 0,06

39 

3.1.2 4,39 10 1 1 7,5 20 19 0,500 0,06

36 

3.1.3 7,14 10 1 1 7,5 19 19 0,510 0,06

28 

3.1.4 7,71 10 1 1 7,5 21 19 0,520 0,06

54 

3.1.5 5.41 10 1 1 7,5 19 18 0,520 0,06

05 

3.2.1 8,34 10 1 2 7,5 20 20 0,520 0,06

68 

3.2.2 10,03 10 1 2 7,5 20 20 0,525 0,06

72 

3.2.3 6,04 10 1 2 7,5 20 19 0,510 0,06

09 

3.2.4 10,59 10 1 2 7,5 20 20 0,530 0,06

89 

3.2.5 14,36 10 1 2 7,5 19 19 0,510 0,06

56 

3.3.1 15,76 10 1 3 7,5 20 19 0,530 0,06

91 

3.3.2 14,30 10 1 3 7,5 21 20 0,510 0,06

86 

3.3.3 16,30 10 1 3 7,5 20 20 0,510 0,06

67 

3.3.4 13,09 10 1 3 7,5 19 18 0,530 0,06

35 

3.3.5 14,17 10 1 3 7,5 20 18 0,520 0,06

32 

          
4.1.1 3,11 

15 2 1 5,0 
22 19 0,520 

0,07

15 

4.1.2 2,65 
15 2 1 5,0 

20 18 0,540 
0,06

34 

4.1.3 2,76 
15 2 1 5,0 

20 18 0,530 
0,06

30 
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4.1.4 2,93 
15 2 1 5,0 

20 19 0,520 
0,06

83 

4.1.5 2,84 
15 2 1 5,0 

20 18 0,520 
0,06

39 

           
 
          

Refe-

rens-

prov 

Ku-

lörthet 

[%] 

Tid 

[mi

n] 

Antal 

man. 

omrör-

ningar 

Använd-

nings-grad 

på DMI 

Män

gd 

textil 

[g] 

Län

gd 

[mm

] 

Bred

d 

[mm

] 

Tjock-

lek 

[mm] 

Vikt 

[g] 

Färgat (blått) Referens 

1 41,28 x x x x 22 20 0,505 
0,06

75 

2 41,40 x x x x 21 20 0,500 
0,06

58 

3 41,57 x x x x 22 20 0,515 
0,07

00 

4 41,56 x x x x 19 20 0,500 
0,05

84 

5 41,61 x x x x 20 20 0,510 
0,06

07 

Vitt Referens 

1 11,63 x x x x 19 19 0,475 
0,05

26 

2 11,93 x x x x 20 19 0,490 
0,05

56 

3 11,94 x x x x 20 20 0,480 
0,05

88 

4 12,21 x x x x 19 19 0,490 
0,05

48 

5 12,43 x x x x 20 19 0,460 
0,05

56 

Nollprov 

0.0.1 0,91 15 2 1 5,00 18 19 0,490 
0,05

96 

0.0.2 1,00 15 2 1 5,00 19 19 0,490 
0,05

96 

0.0.3 0,96 15 2 1 5,00 18 20 0,500 
0,05

89 

0.0.4 0,94 15 2 1 5,00 18 19 0,510 
0,06

08 

0.0.5 0,98 15 2 1 5,00 18 18 0,495 
0,05

36 

 


