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SAMMANFATTNING 
De senaste decennierna har visat på en stor ökning av den textila konsumtionen 
som följd av efterfrågan, samtidigt som den textila återvinningen idag är nästintill 
obefintlig. Detta leder till att mycket av det textila materialet deponeras istället för 
att återvinnas, vilket innebär ett stort slöseri av redan befintlig råvara som skulle 
kunna användas till att skapa nytt textilt material. Genom att undersöka olika 
återvinningsmetoder och -processer skulle denna råvara kunna användas på nytt.  
Examensarbetet är en del av forskningsprojektet ”Från spill till guld” som leds av 
forskningsinstitutet Swerea IVF. Forskningsprojektets utgångspunkt är att 
minimera produktionsspill och att höja dess värde inom bland annat textilindustrin. 
Examensarbetet syftar till att undersöka termomekanisk återvinning av plagg 
gjorda av polyamid 6.6 (PA6.6) och elastan, smältspinna filament samt formspruta 
provstavar från denna nya polymerblandning utan att separera fibrerna. Andra 
syftet är att även hitta en lösning för produkterna som undersöks i detta 
examensarbete kan återvinnas i sin helhet, så att ingen demontering av produkterna 
ska behövas.  
 
Fyra olika plagg undersöktes i examensarbetet bestående av materialblandningen 
PA6.6 och elastan. Analyser av de fyra olika plaggen genomfördes för att fastställa 
materialen. Hela plagg tillverkade i de olika materialen klipptes eller maldes ned 
och smältes sedan om genom kompoundering, därefter tillverkades granulat. 
Materialen testades i spinnbarhet genom smältspinningsförsök, sedan smältspanns 
eller formsprutades materialen. Resultaten från smältspinningsförsöken 
analyserades i ljusmikroskop för att avgöra om elastanen är termoplastiskt eller inte 
då detta är en avgörande faktor vid smältspinning.  Olika tester gjordes på 
materialen för att undersöka deras eventuella kemiska nedbrytning som resultat av 
kompoundering. Resultatet visade att smältspinning och formsprutning inte är 
möjligt från denna polymerblandning. Ett antagande kan göras att återvinningen 
inte fungerade på grund av PA6.6:s höga smälttemperatur, då elastanen antagligen 
bryts ned vid denna höga temperatur, vilket förstör materialet. Slutsatsen blir då att 
smältspinning och formsprutning inte är möjligt utifrån denna polymerblandning, 
men återvinning till plastdetaljer kan produceras vid kompounderingsstadiet och 
återanvändas i annan industri än textilindustrin. Potential finns för återvinning av 
plagg till plagg om ändringar görs under processens gång och om elastanen 
identifieras som termoplastisk eller inte.  

Nyckelord: Polyamid 6.6, PA6.6, elastan, termomekanisk återvinning, 
smältspinning, formsprutning 
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ABSTRACT 
The latest decades have shown a large increase in textile consumption as a result of 
demand, at the same time the textile recycling today is almost non-existent. This 
means that much of the textiles are used for landfill rather than being recycled, 
which generates a large waste of raw material that could be used to create new 
textiles. By exploring various recycling methods and processes this raw material 
could be used again.  

This thesis is part of a research project, “From Waste To Gold”, which is led by the 
research institute Swerea IVF. The research projects foundation is to minimize 
production waste and to increase its value in areas such as textile industries. This 
thesis’ foundation is to examine the mechanical recycling of garments made by 
polyamide 6.6 (PA6.6) and spandex, melt spin filaments and produce injection 
moulded samples from this new polymer blend, without separating the fibres. The 
other foundation is to find a solution for the products that are examined in this 
thesis so they could be recycled as a unit, no disassembly of the products would be 
necessary 

Four different garments was examined in this thesis, the materials were a 
combination of PA6.6 and spandex. Different analyses were made on the four 
different garments. Whole garments from the different materials were cut or milled 
and then re melted through compounding, after compounding granulates was made. 
The materials spin ability was tested through melt spinning trials, then the 
materials were either melt spun or injection moulded. The results from the spinning 
trials was analysed in a light microscope to examine if the spandex were 
thermoplastic or not, as this is a crucial factor when melt spinning. Various tests 
were conducted to analyse their chemical degradation after the compounding. The 
results from the melt spinning and injection moulding showed that it was not 
possible to recycle this polymer combination this way. An assumption can be made 
that the recycling methods did not work because of the high melt temperature of 
PA6.6, the spandex assumes to decompose at this high temperature and therefore 
destroys the material. The conclusion is that melt spinning and injection moulding 
is not possible to conduct with this polymer combination, but recycling to plastic 
details could be done at the compound stage and then be used in some other 
industry, not in the textile industry. There are potential for garment-to-garment 
recycling if changes are made during the recycling processes and if the spandex 
could be identified as a thermoplastic or a non-thermoplastic. 

Keywords: Polyamide 6.6, PA6.6, spandex, mechanical recycling, melt spinning, 
injection moulding  
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SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION  
De senaste decennierna har visat på en stor ökning av den textila konsumtionen 
som följd av efterfrågan, samtidigt som den textila återvinningen idag är nästintill 
obefintlig. Detta leder till att mycket av det textila materialet slängs istället för 
återvinns, vilket leder till ett stort slöseri av redan befintlig råvara som skulle 
kunna användas till att skapa nytt textilt material. Genom att undersöka olika 
återvinningsmetoder och processer skulle denna råvara kunna användas på nytt.  
 
Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet ”Från spill till guld” som leds 
av forskningsinstitutet Swerea IVF. Forskningsprojektet utgångspunkt är att 
minimera produktionsspill och att höja dess värde inom bland annat textilindustrin. 
Examensarbetet syftar till att undersöka termomekanisk återvinning av plagg 
gjorda av polyamid 6.6 och elastan, smältspinna filament och formspruta 
provstavar från denna nya materialblandning, utan att separera materialen. Andra 
syftet är att även hitta en lösning så att produkterna som undersöks i detta 
examensarbete kan återvinnas i sin helhet, ingen demontering av produkterna ska 
behövas.  
 
I examensarbetet undersöktes fyra olika plagg bestående av materialblandningen 
polyamid 6.6 och elastan. Analyser av de fyra olika materialen genomfördes för att 
identifiera vilka material de består av. Hela plagg från de olika materialen klipptes 
eller maldes ned och smältes därefter. Efter detta tillverkades små bitar av plast. 
Innehåll av farliga kemiska ämnen testades på produkterna innan och efter 
nedsmältning och jämfördes sedan. Materialen testades genom 
smältspinningsförsök, smältspinning eller formsprutning. Resultaten från 
smältspinningsförsöken analyserades i mikroskop för att fastställa om elastanen är 
termoplastisk eller inte då detta är en avgörande faktor vid smältspinning. 
Resultatet visade att smältspinning och formsprutning av denna materialblandning 
inte är möjligt. Ett antagande kan göras att återvinningen inte fungerade på grund 
av att polyamid 6.6 har en hög smälttemperatur, vilket innebär att elastanen antas 
brytas ned vid denna höga temperatur och att materialet blir därigenom förstört. 
Slutsatsen blir då att smältspinning och formsprutning inte är möjligt utifrån denna 
materialblandning. Dock finns det potential för återvinning av plagg till plagg om 
ändringar görs under processens gång och om elastanen identifieras som 
termoplastisk eller inte.  
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1 INTRODUKTION 
Då den textila konsumtionen ökar samtidigt som den textila återvinningen idag är 
nästintill obefintlig, leder detta till att mycket av det textila materialet deponeras 
istället för återvinns. Detta är ett stort slöseri av redan befintlig råvara som skulle 
kunna användas till att skapa nya textila material. Genom att undersöka olika 
återvinningsmetoder och processer skulle dessa råvaror kunna användas på nytt.  
 
Utgångspunkten i detta examensarbete som går under forskningsprojektet ”Från 
spill till guld” är att termomekaniskt återvinna plagg producerade av polyamid 6.6 
(PA6.6) och elastan genom att smältspinna filament och formspruta provstavar från 
denna nya polymerblandning. Möjligheten att producera ett plagg som kan 
återvinnas i sin helhet, utan att demoleras, undersöks även.  

1.1 FRÅN SPILL TILL GULD  
Detta examensarbete är en del av ”Från spill till guld”-projektet, projektet 
finansieras av VINNOVA som är Sveriges innovationsmyndighet för att främja 
hållbar tillväxt. Utgångspunkten är att öka materialutnyttjandet inom metall-, 
pulverlackerings- och textilindustrin genom att använda produktionsspill och 
återvunnet material som produktionsmaterial istället för deponi eller 
energikrävande återvinning. I den textila delen av projektet ligger fokus på att 
minska det textila produktionsspillet samt se till att inga giftiga flöden förekommer 
vid textilåtervinning. Detta utförs genom att se över spårbarhet, minskning av spill, 
teknikutveckling för återvinning av textil samt återvinning på den svenska 
marknaden. Flera olika parter är delaktiga i detta stora forskningsprojekt (Jönsson 
et al. 2016). 

1.2 FRÅN PLAGG TILL PLAGG 
Examensarbetet ”Från plagg till plagg” går ut på att undersöka de termomekaniska 
återvinningsmöjligheterna för plagg. Undersöka om en möjlighet finns att 
återvinna plagg som sedan kan göras om till nya plagg, alltså från plagg till plagg. 
De plagg som undersöks i denna studie är bh:ar, leggings och strumpbyxor i PA6.6 
och elastan. Examensarbetet fokuserar på att finna framtida möjligheter till att 
återvinna hela plagg utan att de ska behöva demonteras.  

1.3 SWEREA IVF 
Swerea IVF är ett av koncernen Swerea AB:s svenska forskningsinstitut inom 
material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. Swerea IVF är experter på 
avancerad forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och 
produktutvecklande industrin. De har djup kompetens i process- och 
materialutveckling inom områdena textilier, polymerer, metaller och 
keramer.  Swerea IVF arbetar med forskning inom specifika områden som 
exempelvis smarta textilier, ekodesign och innovationsledning (Swerea IVF u.å). 
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1.4 BOOB DESIGN 
Allt material som har använts i examensarbetet är plagg från Boob Design. Boob 
Design grundades år 1999 av Mia Seipel. Det är ett svenskt företag som tillverkar 
och säljer miljövänliga gravid- och amningskläder. Företaget profilerar sig utifrån 
miljövänlig design och material. Att tänka hållbart och miljösmart är viktigt för 
företaget. De ser till att alla led i deras produktion blir så miljöoptimala som 
möjligt utifrån design, funktion, materialval och produktion.  Framförallt gör de 
kläder som har en lång livslängd och som tål att användas, tvättas om och om igen 
(Boob Design u.å.a; Boob Design u.å.b). 
 
Boob Design har sedan 2008 utökat andelen hållbara material från 20 % till 83 % 
(mätt i vikt av deras totala produktion 2015). Deras mål är att ha 100 % hållbara 
material, vilket innebär material som är ekologiskt hållbara, så som ekologisk 
bomull, lyocell och återvunnen polyester eller polyamid. Deras kläder är 
certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. (Boob Design u.å.b) Då de strävar 
efter att nå sitt mål med 100 % hållbara material finns det ett stort intresse i att 
kunna återvinna hela plagg vilket genererar till en användning av 100 % ekologiskt 
hållbara material. 

1.5 ÅTERVINNING  
De senaste decennierna har den höga konsumtion av plast och polymermaterial lett 
till en ökad produktion som följd av efterfrågan (Licea-Claveríe et al. 2002). 
Plastmaterialen genererar stora mängder plastavfall, vilket bidrar till 
miljöföroreningar. Återvinning är därför det bästa alternativet både ekonomiskt och 
ekologiskt (Lozano-‐‑González et al. 2000). Förutom den ökade konsumtionen av 
plast har även en ökning av textilier skett. Från 2000 till 2009 ökade Sverige sin 
textila konsumtion med 40 % och det beräknas att den årliga konsumtionen av 
textilier är 15 kilo per person. Detta gör att 130 000 ton textilier konsumeras i 
Sverige varje år. Av dessa 15 kilo deponeras åtta kilo, tre kilo återanvänds och fyra 
kilo kan inte spåras. Det finns inga siffror på att några av dessa 15 kilo återvinns. 
Vid nyproduktion släpps det ut 25 kilo CO2 per kilo textil och enligt The Waste 
Strategy Plan For England By Defra (2007) skulle 1-1,5 kg mindre CO2 per kilo 
släppas ut vid återvinning av textil (Palm 2008). Enligt PCI research (2015) 
kommer konsumtion av fiber mellan år 2010 och 2020 att växa från 76,4 miljoner 
ton till 96,4 miljoner ton i hela världen vilket är en ökning på 30 %. Under 2010 
producerade USA och EU nästan 15 miljoner ton av textilavfall innehållande cirka 
en miljon ton av polyamid 6 (PA6) avfall.  

En miljöanpassad design inriktar sig på att producera en vara med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Detta görs genom att minska energi, avfall, resurser 
och föroreningar för produkten genom hela dess livscykel.  Samtidigt vill man 
skapa en produkt som är lätt att demontera och återvinna. Det är därför viktigt att 
formgivaren väljer processer och material som går att återvinnas, eller väljer 
återvunnet material som kan implementeras i en produkt (Bernasconi, Rossin & 
Armanni 2007). Just återvinning av polyamid är nödvändigt då efterfrågan av 
polyamid ökar, detta tillsammans med den dyra produktionskostnaden för 
jungfruligt material och dess svårnedbrytbarhet (Fattahi Meyabadi, Mohaddes 
Mojtahedi & Mousavi Shoushtari 2008). På grund av dess svåra nedbrytbarhet bör 
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produkter designas och skapas med vagga till vagga-konceptet för att underlätta 
återvinningsprocessen. Vagga till vagga-konceptet innebär en produktion eller ett 
industriellt system som är designat med ett slutet kretslopp, det vill säga att 
produkten ska kunna återvinnas och inte deponeras, därigenom gå från vagga till 
vagga. Det är viktigt att poängtera att vagga till vagga-konceptet inte syftar på att 
minska vagga till graven flödet, utan att hitta en möjlighet för att kunna sluta detta 
kretslopp (Braungart, McDonough & Bollinger 2006). 

1.5.1 MEKANISK OCH KEMISK ÅTERVINNING AV POLYAMID 6.6  
Att termomekaniskt återvinna PA6.6 är att föredra då det är en relativt enkel 
process, PA6.6 är en termoplast och kan därför smältas om. Det finns flera sätt att 
återvinna PA6.6, detta inkluderar kemisk återvinning, mekanisk återvinning, 
extraheringsåtervinning genom separation av polymeren med hjälp av 
lösningsmedel och energiåtervinning. Dessa metoder är dock inte lika effektiva 
som mekanisk återvinning ur energisynpunkt (Bernasconi, Rossin & Armanni 
2007, Hee Hong et al. 2008, Fattahi Meyabadi, Mohaddes Mojtahedi & Mousavi 
Shoushtari 2008). Vid upprepad mekanisk återvinning kommer polymeren att 
skadas och till slut att brytas ned helt. Denna nedbrytning kan minskas genom 
tillsättning av stabilisatorer. Då PA6.6 är hygroskopisk kommer den snabbt brytas 
ned om vattennivån är för hög, man vill därför ha en så låg vattennivå som möjligt 
vid mekanisk återvinning. Kontrollen av vattennivån sker genom torkning innan 
smältningen (La Mantia, Curto & Scaffaro 2001). 

Enligt en rapport skriven av Fattahi Meyabadi, Mohaddes Mojtahedi & Mousavi 
Shoushtari (2008) där författarna jämför återvinning av jungfrulig och återvunnen 
polyamid 6 (PA6) finns det inte några stora skillnader mellan kvalitéerna i 
avseende på smälttemperatur, densitet, kristallinitet och draghållfasthet. Den 
markanta skillnaden av materialen som observerades var viskositeten, den 
återvunna polyamiden har en mindre molekylvikt och detta leder till förlust av 
viskositet. Detta beror på den höga termiska och mekaniska nedbrytningen under 
spinningsprocessen. Utifrån resultaten ovan anseende liknande smälttemperatur, 
densitet, kristallinitet och draghållfasthet anser Fattahi Meyabadi, Mohaddes 
Mojtahedi & Mousavi Shoushtari att återvunnen PA6 kan implementeras i textila 
applikationer. Vid jämförelsen användes polyamid som återvunnits direkt från 
smältspinningsprocessen och smälts om till granulat.  

Licea-Claveríe et al. (2002) har studerat återvinning av PA6.6 med korta glas-
kolfiber genom formsprutning. Fiberstorleksfördelning, molekylvikt för matrisen, 
termisk övergång, elasticitet och slagseghet är bland de egenskaper som 
utvärderades under nio upparbetningscykler genom formsprutning. Resultatet visar 
att det först leder till en ökning av de mekaniska egenskaperna, så som 
homogenisering av fiberstorleken och en delvis förkortning av 
matrisnedbrytningen för att kunna producera ett större gränssnitt och därför ett 
bättre beteende. Vid femte återvinningscykeln blir de mekaniska egenskaperna 
snabbt sämre. Efter fem cyklar visade det sig att molekylvikten minskat, 
utdragbarheten i fibern ökat och fiberlängden minskat. Fiberlängden minskade så 
mycket så att den gav en negativ inverkan på fibern. Dessa resultat har framtagits 
genom undersökning av mikrostrukturen, draghållfasthetstest och slagseghetstest. 
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PA6.6 förstärkta med glas-kolfiber kan återvinnas utan en förlust av mekaniska 
egenskaper upp till fem gånger, efter det kvarstår inte de goda egenskaperna. 

Hong et al. (2008) har studerat glykolysprocessen, de vill säga depolymerisation av 
PA6.6 och dess kemiska nedbrytning. Många forskare har använt kedjeförlängning 
som en återvinningsprocess för nedbrutna polymerer och några av de intressanta 
kedjeförlängningsmedel som tidigare använts inkluderar bis-kaprolaktamer, 
bisoxazolines, organiska fosfitestrar, diisocyanater/disyraklorider, samt epoxiharts. 
Glykolys PA6.6 kan effektivt återvinnas genom en smältblandningsprocess med 
hjälp av nya kedjeförlängare. Resultaten från studien visar att återvinning av 
glykolys PA6.6 genom smältblandning med hjälp av kedjeförlängare resulterar i en 
linjär PA6.6-polymer som kan formas till nya produkter genom 
tillverkningsprocesser som används för jungfrulig PA6.6 idag. Polymeren kan även 
återvinnas många gånger genom smältblandingsprocessen samtidigt som den 
erhåller egenskaper nästan jämförbara med jungfrulig PA6.6 och kan därmed 
användas i betydande industriella applikationer. 

Colucci et al. (2015) har studerat formsprutning genom att återvinna 
polymerkompositer baserade på PA6.6, förstärkta med korta kolfibrer efter 
konstgjord åldring för tillämpningar inom fordonsindustrin.  Konstgjorda åldrade 
cyklar innebär en kombination av UV-strålning, fukt och temperatur för att 
efterlikna utomhusförhållanden. De 100 % återvunna kompositerna erhålls genom 
regranulering av de åldrade proverna följt av återsmältning och återformsprutning. 
Studien är inriktad på att jämföra det mekaniska beteendet och mikrostrukturen hos 
kompositerna före och efter mekanisk återvinning. Resultaten av mekaniska, 
termiska och morfologiska undersökningar visar att återvinningsprocessen inte har 
någon betydelsefull effekt på de slutliga egenskaperna och inte heller på 
mikrostrukturen av återvunna kompositer. Därför kan återvunna PA6.6-kompositer 
förstärkta med korta kolfibrer användas med framgång för semistrukturella 
fordonstillämpningar och ge goda egenskaper och fördelar ur en miljösynpunkt. 

I examensarbetet ”Från spill till produkt” som också går under forskningsprojektet 
”Från spill till guld” har Hellström & Ronsten (2015) studerat materialblandningen 
92 % PA6 och 8 % elastan med handelsnamn Lycra®. De undersökte möjligheten 
att mekaniskt återvinna denna materialblandning som var i form av 
produktionsspill. Granulat skapades för att sedan formsprutas. Utfallet 
dragprovades och slagprovades samt jämfördes sedan med jungfrulig PA6. 
Dragprovsresultatet visade att det återvunna materialet har en snittstyrka på 63,9 
MPa och den jungfruliga 65,0 MPa. Slagprovet visade också att värdena var nästan 
likvärdiga med den jungfruliga PA6. Resultatet visar att det är fullt möjligt att 
återvinna denna materialblandning och få ut samma kvalitet, då det återvunna 
materialet inte har någon betydelsefull skillnad från det jungfruliga PA6-materialet. 
Lycra® som används i experimenten kunde inte identifieras om den var 
termoplastisk eller inte.  

En sammanställning för de positiva och negativa aspekterna vid mekanisk och 
kemisk återvinning summeras i figur 1. 
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Figur 1. Träd över de positiva och negativa aspekter vid mekanisk mekansik återvinning, 
termomekanisk återvinning, upplösning och depolymerisation av polyamid 6.6 

1.6 PROBLEMBESKRIVNING 
Med dagens textila marknad och efterfrågan kommer ett textiltunderskott att finns 
år 2050. Detta kommande textila underskott kombinerat med dagens 
återvinningsproblematik gör att vagga till vagga-produktion blir allt viktigare 
(Braungart, McDonough & Bollinger 2006). Denna vagga till vagga-produktion 
blir även viktig för just polyamid då den är svårnedbrytbar som tidigare nämnt i 
1.1.4 Mekanisk och kemisk återvinning av PA6.6 sid 3-4. Plagg av kombinationen 
PA6.6 och elastan är en materialkombination som används flitigt idag, men det 
finns inga studier om återvinning av dessa material tillsammans. Det är även tydligt 
utifrån litteraturen att återvinning som utgår från en blandning av flera polymerer 
med olika mekaniska egenskaper och kemiska uppbyggnader är svårare att 
återvinna än om polymererna skulle vara av en enda sort (Dorigato & Fambri 
2011). Detta gör att det finns ett intresse för att undersöka om det finns en 
möjlighet för återvinning av dessa material tillsammans och om möjligheten finns 
att återvinna hela plagg gjorda av PA6.6 och elastan. 
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1.6.1 SYFTE 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten för att 
temomekaniskt återvinna plagg gjorda av PA6.6 och elastan, utan att separera 
fibrerna. Vårt syfte är att undersöka om elastanen är termoplastisk eller inte, vidare 
att undersöka möjligheten att smältspinna filament och formspruta provstavar från 
denna nya polymerblandning. Det sekundära syftet med detta arbete är hitta en 
lösning för att produkterna som undersöks i detta examensarbete kan återvinnas i 
sin helhet, så att ingen demontering av produkterna ska behövas.  

1.7 FORSKNINGSFRÅGOR 
• Går det att återvinna och smältspinna PA6.6 och elastan från plagg utan 

att separera fibrerna? 
• Finns det skillnader i de mekaniska egenskaperna för den återvunna 

blandningen av PA6.6 och elastan, jämfört mellan polymerblandningen 
från de jungfruliga plaggen och från de återvunna plaggen? 

• Bildas det några skadliga ämnen eller gaser vid återvinningsprocesserna i 
avseende på miljö och människa? 

• Bildas det några skadliga ämnen eller gaser vid återvinningsprocessen 
som påverkar materialen?  

1.7.1 HYPOTESER 
• Det går att termomekansikt återvinna och smältspinna en 

polymerblandning erhållen från plagg i blandningen PA6.6 och elastan 
utan att separera fibrerna. 

• Det går att termomekansikt återvinna och formspruta en polymerblandning 
erhållen från plagg i blandningen PA6.6 och elastan utan att separera 
fibrerna.  



   7 

1.8 AVGRÄNSNINGAR 
Nedan föreligger avgränsningar i form av material, experiment och benämningar. 

1.8.1 MATERIAL 
Enbart plagg från Boob Design används i detta examensarbete. Hela plagg i 
blandgarn av PA6.6 och elastan har studerats. De plagg som använts är bh:ar, 
strumpbyxor och leggings, bestående av både jungfruligt och återvunnet material. 
Dessa fyra plagg definieras som de fyra materialen som används i detta 
examensarbete, i tabell 1 redovisas alla material som använts. Enligt Boob Designs 
märkningar är alla material certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. 

1.8.2 EXPERIMENT 
I följande examensarbete undersöks endast möjligheten att återvinna genom att 
smältspinna och formspruta material av hela plagg från blandningen av PA6.6 och 
elastan. Inga undersökningar har gjorts för att separera fibrerna PA6.6 och elastan.  
 
Undersökning av jungfrulig PA6.6 och jungfrulig elastan, det vill säga PA6.6 och 
elastan som inte är färgad eller processerad till fiber jämförs inte med de fyra 
material som undersöks i detta examensarbete. 

1.8.3 BENÄMNINGAR 
Jungfruligt material – Material/plagg producerat från ny råvara, plaggen i 
jungfruligt material som studerats i detta examensarbete är pre-consumer.  
 
Återvunnet material – Material/plagg återvunnet från existerande råvaror, till 
exempel kläder eller inredning, plaggen i återvunnet material som studerats i detta 
examensarbete är pre-consumer. 
 
Jungfrulig råvara – Material eller råvara producerad från ny råvara, inte 
processerad genom filamentframställning eller färgning. 
 
Pre-consumer   –   Material/plagg innan konsumentanvändning.  
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2 METOD 
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie, faktainsamling och ett 
praktiskt arbete, experiment, genomförts. Litteraturstudien och experimenten har 
pågått parallellt och tillsammans bidragit till det slutliga resultatet. Innan arbetet 
påbörjades inleddes en planering där en tids- och försöksplan sattes upp. 
Arbetsgången har lagts upp och i det stora hela genomförts utifrån tids- och 
försöksplanen med tilläggande moment under arbetets gång. Vidare gjordes den 
teoretiska delen där relevant information samlades om ämnet, därefter utfördes 
experimenten. Den teoretiska delen låg som grund för det praktiska arbetet.  

2.1 LITTERATURSÖKNING 
En inledande litteraturstudie utfördes och låg till viss del som grund för utförande 
av experiment. I databaserna Summon och Google Scholar söktes Peer-Review 
artiklar och vetenskapliga publikationer relaterade till det aktuella ämnet. 
Undersökning av återvinningsmöjligheter för PA6.6 och elastan efterforskades. 
Några sökord som användes var polyamide fibre, recycling of polyamide 6.6 OR 
nylon 6.6, polyamide 6.6, elastane, polyamide 6.6 AND melt spinning, polyamide 
6.6 AND elastane, mechanical recycling of PA6.6, mechanical recycling 
polyamide, reprocessed polyamide och meltspinning process polyamide. 
Litteraturen har används för att hitta information om polymera material och för att 
beskriva material och dess egenskaper. För att ta del av bakgrunden till 
forskningsprojektet ”Från spill till guld” och för att få en uppfattning om den grund 
som redan lagts har även rapporter från tidigare projekt lästs.  

2.2 FAKTAINSAMLING 
Fakta samlades in genom mailkontakt med Boob Design. Frågor gällande material 
och handelsnamn ställdes. Flertal artiklar och böcker lästes för att få en större 
förståelse om olika återvinningsprocesser och generell information om de material 
som är relevanta för examensarbetet. 

2.3 EXPERIMENT 
I detta examensarbete utfördes ett flertal experiment. Analyser av de fyra olika 
materialen genomfördes, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) och Thermogravimetric Analysis (TGA). 
Hela plagg från de olika materialen klipptes eller maldes ned och smältes sedan om 
genom kompoundering. Granulat tillverkades därefter. Innehåll av farliga kemiska 
ämnen testades på produkterna innan och efter kompoundering och jämfördes. 
Testerna som utfördes var Polyaromtiska kolväten (PAH), Flyktiga organiska 
föreningar (VOC) och test för innehåll av metaller. Materialen testades i 
spinnbarhet genom smältspinningsförsök, sedan smältspanns eller formsprutades 
materialen. Resultaten från smältspinningsförsöken analyserades i ljusmikroskop 
och olika testerna gjordes på materialen för att undersöka deras kemiska 
nedbrytning. Material 02910 (leggings) kompounderades två gånger då behov av 
mer material uppstod. En uppskattning av styrkan på material 02910 (leggings) 
gjordes direkt efter andra kompounderingstillfället. Experimenten utfördes enligt 
tidigare beprövade metoder som Swerea IVF använder sig av för de olika 
metoderna och testerna. Enskilda metoder och tester förklaras närmre under rubrik 
4 Experiment (se sid. 15). 
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3 MATERIAL 
Nedan beskrivs material som använts i detta examensarbete, eller material som har 
en koppling till de använda materialen. 

3.1 POLYAMID 
Polyamid, med handelsnamnet Nylon, lanserades på marknaden 1938 och blev 
snabbt en affärsmässig framgång på grund av sina goda egenskaper (Albertsson, 
Edlund & Odelius 2012). Polyamid kännetecknas genom sina attraktiva egenskaper 
som bland annat är hög styrka, god elasticitet, hög seghet och hög slitstyrka. Den 
har även en god resistens mot lösningsmedel. Polyamider betecknas enligt systemet 
PA-n eller PA-nm. PA identifierar det som en polyamid, n och m representerar 
antal kolatomer mellan kväveatomerna. Det finns två polyamider som ofta används 
kommersiellt, dessa är PA6 och PA6.6 (Murthy 2006). 
 
Polyamid, se figur 2, består av linjära polymerkedjor med amidgrupper i 
huvudkedjan. Mellan amidgrupperna finns alifatiska eller aromatiska segment av 
varierande längd. De alifatiska polyamiderna kan framställas på tre sätt, stegvis 
polymerisation av två monomerer, en diamin och en dikarboxylsyra eller 
självkondensation av en ω-aminosyra eller genom ringöppning av en cyklisk amid, 
laktam. PA6 och PA6.6 är alifatiska polymerer. Vätebindningar kan bildas mellan 
amidgrupperna i kedjorna vilket leder till att polyamidkedjor hålls samman bättre 
än kedjorna i en polyester. Detta gör att polyamider ofta har en högre 
glastransaktion (Tg) och smälttemperatur (Tm) och är starkare än liknande 
polyestrar (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 
 
För att skapa olika egenskaper hos en polyamid kan skiftning av antalet kolatomer i 
den repeterande enheten göras. Längre alifatiska sekvenser av metylgrupper mellan 
amidbindningarna leder till en flexiblare polymer. Smältpunkten, densiteten och 
hydrofiliciteten ökar med de minskande antal metylgrupper mellan amidgrupperna. 
Amidgrupperna är polära vilket leder till att de intermolekylära vätebindningarna 
bryts, vilket försämrar materialets styrka, styvhet och elastiska egenskaper samt 
produkters dimensionsstabilitet. Det finns en mängd olika tillsatsämnen som kan 
användas för att förbättra polyamiders egenskaper, bland annat tillsats av glasfiber 
förbättra de mekaniska egenskaper som draghållfasthet och styvhet, samtidigt som 
dimensionsstabiliteten förbättras och fuktupptagningen minskas (Albertsson, 
Edlund & Odelius 2012). 
 
 

 
Figur 2. Polyamids kemiska struktur 
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3.2 POLYAMID 6.6 
PA6.6, även känd som nylon 6.6, är bland den mest konsumerade syntetfibern 
inom textilindustrin. Fibern används flitigt inom tillverkning av mattor, bilindustri, 
elektronik och industritextilier (Kisner et al. 2013). 
 
Polyamid 6.6, se figur 3, består av två monomerer, vardera monomer har sex 
kolatomer. Det är dessa två monomerer som gör skillnaden mellan PA6.6 och PA6, 
då PA6 bara har en monomer med sex kolatomer (Gohl & Vilensky 1991). PA6.6 
produceras genom polykondensation av hexametylendiamin och adipinsyra, detta 
resulterar i en polymer med amin och karboxyländgrupper. Antalet ändgrupper kan 
kontrolleras genom terminering av den växande kedjan med hjälp av en 
monofunktionell syra eller bas. Då filamentet sträcks upp till fem gånger sin storlek 
vid fiberspinningsprocessen samlas molekylerna mer regelbundet med 
vätebindningar mellan kedjorna. Detta ger fibern en hög kristallinitet och en stark 
orientering av polymermolekylerna längs fiberaxeln (Kisner et al. 2013). 
Tillverkningen kan ske på de tre sätt som nämnt ovan för polyamid. Efter 
polymerisation kompounderas sedan polymeren till en sträng som kyls ner och 
klipps till granulat. Granulaten kan användas vid formsprutning eller vid 
smältspinning. Smälttemperaturen (Tm) ligger mellan 250°C och 265°C och 
glastransaktionen (Tg) vid 65°C (Chavarria & Paul 2004; Deopura et al. 2008). 
PA6.6 är en alifatisk polyamid, det finns då risk för att den upptar vatten, då 
alifatiska polyamider generellt är hygroskopiska. Om vattenupptagning sker leder 
det till att de intermolekylära vätebindningarna bryts, vilket ger försämrad styrka, 
styvhet och elektriska egenskaper. Dimensionsstabiliteten kan även påverkas vid 
tillverkade produkter (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). PA6.6 kan färgas med 
syrafärg och dispersionsfärg (Gohl & Vilensky 1991). 
 
 

 
Figur 3. Polyamid 6.6 kemiska struktur 
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3.4 ELASTAN 
Elastanfibrer är syntetiska elastiska fibrer bestående av linjära makromolekyler 
med hög molekylvikt. Den första industriella processen för elastanfibrer var genom 
torrspinning och utvecklades år 1962 (Abdessalem et al. 2009). Elastan har sedan 
dess funnits på marknaden under namnet Lycra® eller Spandex (Humphries 2009). 
Under senare år har användningen av vävda och stickade tyger med elastanfibrer 
ökat kraftigt. Detta beror framförallt på att dessa artiklar kännetecknas av utmärkt 
slit, komfort och passform (Abdessalem et al. 2009). Elastan jämfört med 
gummigarn är lätt att spinna tunt, vilket gör den lämpad för textilanvändning (Hu, 
Lu & Zhu 2008). Användningsområdena är främst strumpbyxor, underkläder, 
badkläder och sportartiklar. Med dessa användningsområden i åtanke beräknas den 
årliga konsumtionen av elastan öka med 8-10 % de kommande åren (Abdessalem 
et al. 2009). 
 
Elastans goda egenskaper är att den är mycket stretchig och elastisk, den har 
förmågan att sträckas ut upp till sju gånger sin egen längd och därefter återgå till 
sin ursprungslängd. Dessa fibrer är överlägsna gummin eftersom de är starka, 
lättare och mer mångsidiga (Hu, Lu & Zhu 2008). Det är dock en av de dyraste och 
mest komplexa syntetfibrerna att tillverka. De kan stickas eller vävs direkt in i 
tyger, användas i en bikomponentfiber eller tvinnas samman med ett annat 
filament- eller stapelgarn (Humphries 2009). Elastan blandas alltid med en eller 
fler fibrer, den används aldrig individuellt. Om den används individuellt finns det 
risk för att elastangarnet går sönder om den sträcks alltför långt (Abdessalem et al. 
2009). Det finns två olika huvudtyper av elastan, termoplastiska (Polyuretan - 
PUR) och icke termoplastiska (Polyuretan urea - PUUR). De termoplastiska 
elasterna är uretanbaserade och de icke termoplastiska är ureabaserade (Hu, Lu & 
Zhu 2008). PUR tillverkas från en prepolymer och en diol medan PUUR tillverkas 
från en prepolymer och en diamin. Prepolymererna består av en makroglykol och 
två diisocynat.  Flexibiliteten och stretchigheten får polymeren från makroglykolen 
medan diisocyanatet erhåller styrkan. Detta gör att fibern kommer få ett mjukt 
segment och ett hårt segment, se figur 4 och 5. Makroglykol och diisocynat binds 
samman till en polymer genom att isocyanatet reagerar med OH-grupper i 
makroglykolen. I Lycra® består Makroglykolen av polyeter. Innehållen kan bestå 
utav olika ämnen beroende på vilket handelsnamn filamentet har (Gohl & Vilensky 
1991; Hu, Lu & Zhu 2008). 
 

 
Figur 4. Elastans kemiska struktur
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Bhat, Chand & Yakopson (2001) undersökte elastan av olika handelsnamn i 
avseende på dess termiska stabilitet genom Thermal mechanical analysis (TMA).  
Vid 187°C-196°C började elastanen förstöras och vid 200°C var alla hårda 
segment förstörda. De handelsnamn som undersöktes av olika typer var, Lycra, 
Dorlastan, Cleerspan och Linel 
 
Elastan kan produceras genom torrspinning, våtspinning, reaktionsspinning och 
smältspinning. Alla dessa spinnmetoder innebär att monomerer reagerar och en 
prepolymer produceras. Prepolymeren reagerar sedan med olika ämnen beroende 
på vilken metod som används. Vid torrspinning och reaktionsspinning används 
diamin, vilket gör att elastanen blir en PUUR och vid smältspinning används diol 
vilket gör att elastanen blir en PUR (Hu, Lu & Zhu 2008). 

 

 
Figur 5. Förenklad bild över elastans hårda och mjuka segment 
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3.5 SMÄLTSPINNING 
Nedan förklaras de olika metoderna för smältspinning av PA6.6 och blandning av 
PA6.6 med elastan. 

3.5.1 SMÄLTSPINNING AV POLYAMID 6.6 
Filamenttillverkning av polyamid sker genom smältspinning. Granulat av polyamid 
smälts ned och pressas genom en spinndysa av vald storlek och kyls ned med hjälp 
av kalluft. Filamentet stäcks sedan mellan valsar och rullas upp på en bobin 
(Humphries 2014). Olika grader av kylning och sträckning av filamentet kan 
resultera i förändringar i makrostrukturen av polymeren. Fiberorienteringen och 
kristallisationen är de egenskaper som påverkas mest (Jeon & Cox 2009). 
Sträckningen efter spinningen kan även ge fibern unikt utseende och unika 
egenskaper, så som struktur då fibern annars är ett rakt filament. Denna process 
kan då ge filamentet en fysikalisk bulkighet (Deopura et al. 2008). 
 
Hastigheten vid spinningen kan även resultera i olika egenskaper. Generellt finns 
det två olika sätt att spinna på, genom långsam eller snabb spinning. Vid låg 
hastighet behöver temperaturen ofta vara lite högre än vid hög hastighet. Detta 
beror på att fibern får möjlighet att kylas ned under en längre period vid långsam 
spinning. Denna höga temperatur leder till att orienteringen inte kommer vara lika 
hög som vid lägre temperaturer, dock kommer en polyamid spunnet vid låg 
hastighet vara mer kristallin. Detta på grund av att polymeren hålls vid högre 
temperatur under en längre period. Vid spinning i hög hastighet kan fenomenet 
med introducerad stress kristallisation ske. Denna sker då viskositeten drastiskt 
minskar på grund av den stora sträckningen av filamentet och detta leder till ännu 
snabbare deformation. Detta stadie kallas ”super drawing” eller ”necking” och 
denna kalldragning kommer ske tills polymerkedjorna är högt orienterade och 
inlåsta i sin kristallinitet (Deopura et al 2008). 

3.5.2 SMÄLTSPINNING AV POLYAMID 6.6 OCH ELASTAN  
En vanlig fiberkombination är PA6.6 och elastan, denna kombination används ofta 
då deras egenskaper kompletterar varandra. När polyamid kombineras med elastan 
uppnår materialet egenskaper så som hög elasticitet och god komfort (Hu, Lu & 
Zhu 2008). Som tidigare nämnt finns det två olika typer av elastan, PUR som är 
termoplastisk och PUUR inte är termoplastisk. Om elastanen inte är termoplastisk 
kan återvinningsprocessen försvåras, detta eftersom omsmältning inte är möjlig. 
Därför finns det vissa svårigheter vid återvinning av polyamid och elastan 
tillsammans om den använda elastanen inte är termoplastisk (Albertsson, Edlund & 
Odelius 2012). 
 
Det går att smältspinna elastantyper från de så kallade termoplastiska polyuretaner, 
som använder dioler som kedjeförlängare. Smältningsprocessen går till på samma 
sätt som vid smältspinning av polyamid, dock behöver en efterbehandling göras 
vid smältspinning av elastan. En termisk efterbehandling görs för att uppnå de 
önskade egenskaperna, när filamentet går från spinndysan vrids de samman med 
hjälp av en tyckluftsanordning. Varje elastanfibrer består av många individuella 
fibrer som vidhäftar till varandra på grund av den naturliga klibbigheten som de har 
på deras yta. Fibrerna behandlas sedan med ett ytbehandlingsmedel som kan bestå 
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av magnesiumstearat eller en annan polymer, såsom polydimetylsiloxan. 
Efterbehandlingarna förhindrar fibrerna från att klibba ihop. Efter detta går fibrerna 
genom valsar och rullas sedan upp på en bobin precis som polyamid. Efter detta 
kan en naken elastan vävas samman med andra fibrer (Hu, Lu & Zhu 2008).  

3.6 OEKO-TEX® 
De produkter som används i detta examensarbete är certifierade enligt OEKO-
TEX® Standard 100. Då produkterna har denna märkning visar det att materialen 
inte innehåller några skadliga ämnen. Undersökning av materialen för skadliga 
kemikalier har inte gjorts innan kompoundering då de antas vara kemikaliefria. 
Produktklasserna undersöktes närmare för varje produkt. Bh:arna måste uppfylla 
kraven i produktklass 2, leggings och strumpbyxor måste uppfylla kraven i 
produktklass 1.  
 
OEKO-TEX® Standard är ett oberoende test och certifieringssystem för textila 
råvaror, produkter under process i alla stadier och slutprodukter. I testet ingår det 
kontroll av skadliga ämnen då olagliga substanser, lagligt reglerade ämnen, kända 
skadliga ämnen samt parametrar för hälso- och sjukvård testas. Det är den faktiska 
användningen av textilen som laborationstesterna för skadliga ämnen fokuserar på. 
Desto intensivare kontakt med hud desto strängare krav måste uppfyllas, därför 
finns det fyra produktklasser att gå efter. 
 

• Produktklass 1: Textila ämnen för spädbarn och småbarn upp till tre år 
(kläder, leksaker, sängkläder mm.) 

• Produktklass 2: Textilier som används nära huden (underkläder, 
sängkläder, t-shirt mm.) 

• Produktklass 3: Textilier som används bort från huden (jackor, kappor 
mm.) 

• Produktklass 4: Inredningsmaterial (gardiner, dukar, stoppningsmaterial 
mm.) 
 

Certifieringen av textila produkter enligt OEKO-TEX® Standard 100 innebär att 
alla komponenter i ett föremål måste uppfylla de kriterier som krävs. Vilket 
innebär att utöver det yttre materialet ska även sytråd och foder, samt icke textila 
tillbehör som knappar och dragkedjor uppfylla de specificerade kriterierna (OEKO-
TEX® u.å).
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4 EXPERIMENT 
Experimenten i detta examensarbete har utförts hos Swerea IVF i Mölndal 
tillsammans och i samråd med personal.  
 
Experimenten genomfördes enligt en utsatt projektplan i olika steg. Först 
analyserades alla delar i plaggen, efter analys utvärderades plaggen och 
oanvändbara delar klipptes bort, se tabell 2, förutom sytråden. 09301 och 09311 
(bh:arna) maldes ned, 02910 (leggings) och 3 (strumpbyxor) klipptes sönder som 
förberedelse inför kompoundering. Innan kompoundering torkades de fyra 
materialen. Efter kompoundering klipptes materialet till granulat som förberedelse 
inför smältspinningsprov, smältspinning och formsprutning, därefter gjordes 
smältspinningsprov för att kontrollera möjligheten för smältspinning i maskinen 
Extrusion Systems Limited (ESL, Leeds, England). Ett material valdes ut som en 
möjlig kandidat för smältspinning, resterande tre material prövades att formsprutas 
till teststavar. Alla fyra material analyserades efter kompoundering för att 
undersöka deras nedbrytning och eventuella uppkomsten av farliga kemikalier.  

4.1 MATERIAL 
I tabell 1 är materialen som använts i detta examensarbete listade och i tabell 2 är 
materialen för detaljerna listade, i tabell 3 dess vikt. Informationen i tabellerna 1-2 
erhölls genom mejlkontakt med Boob Design 1 . Den återvunna PA6.6 i bh-
återvunnen och i leggingsen som använts är Q - NOVA®, som har utvecklats av 
Fulgar. Råvaran kommer från produktionsspill och spill från 
smältspinningsprocessen. Även Q - NOVA® är certifierat enligt OEKO-TEX® 
standard 100 (Fulgar u.å). Alla fyra material har färgats svarta genom 
syrafärgämne, ingen information om vilket syrafärgämne som använts kunde 
erhållas 2 . Därför undersöktes inte färgämnets inverkan vid 
återvinningsprocesserna.  

Tabell 1. Komposition för material av de fyra olika plaggen  

Art. Nr Typ Benämning Färg Komposition 
09301 BH Bh-jungfrulig Svart 92 % Jungfrulig PA6.6 

8 % Elastan 
09311 BH Bh-återvunnen Svart 78 % Återvunnen PA6.6, 

11 % Jungfrulig PA6.6,  
11 % Elastan 

02910 Leggings Leggings Svart 92 % Återvunnen PA6.6, 
8 % Elastan 

3 Strumpbyxor Strumpbyxor Svart 92 % Jungfrulig PA6.6 
8 % Elastan 

  

                                                        
1 Mailkontakt med Boob Design 2016-04-19 
2 Mailkontakt med Boob Design 2016-05-25 
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Tabell 2. Komposition för detaljerna på de fyra plaggen 

Art. Nr Benämning Komposition 
09301 & 09311 Axelband 80 % PA, 20 % elastan 
09301 & 09311 Knäppning bak med hyska 

och hake 
100 % Polyester 

09301 & 09311 Ring Metall 
09301 & 09311 Justerbart spänne Metall 
09301 & 09311 Amningsspänne Plast 
09301 & 09311 Tvättrådsettikett 100 % Polyester 
09301 & 09311 Sytråd 100 % Polyester 
 

Tabell 3. Individuell vikt på de fyra produkterna, med och utan detaljer 

Art. Nr Storlek Antal Vikt med detaljer Vikt utan detaljer 
09311 M 1 100.99g 71.12g 
09311 L 1 115.28g 82.35g 
09301 L 1 71.24g 54.89g 
09301 L 1 78.27g 64.38g 
02910 L 1 82.15g - 
3 - 1 75.28g - 

4.2 ANALYS AV MATERIAL 
Analyser för att fastställa materialens kompositioner redovisas nedan. 

4.2.1 FTIR 
FTIR är en provtagningsteknik som används tillsammans med infraröd 
spectroskopi som möjliggör prover som skall undersökas direkt i fast eller flytande 
tillstånd utan ytterligare beredning. Materialen scannades med en infraröd ljuskälla 
och mättes hur väl de absorberar ljus vid varje våglängd. FTIR analyserna gjordes i 
en Bruker, modell Tenser 27 genom attenuated total reflectance (ATR). Analyser 
gjordes på de fyra plaggen och är listade i tabell 4. Alla komponenter som 
analyserades från 09301 (bh-jungfrulig) och från 09311 (bh-återvunnen) togs 
slumpmässigt ut från vardera produkt. Proverna från 3 (strumpbyxa) och 02910 
(leggings) togs slumpmässigt ut från de två olika produkterna. De kurvor som 
analysen gav, se bilaga 10.1.1-10.1.4, fastställde att allt tyg var av PA. Vid senare 
tillfälle gjordes en till FTIR analys för elastantrådar från de fyra materialen, se 
tabell 5.  
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Tabell 4. FTIR-analys på de olika komponenterna i de fyra plaggen, utfördes 2016-04-19 

Prov Art. Nr Benämning 
1 09301 Baksida knäppning 
2 09301 Band 
3 09301 Spets 
4 09301 Ring 
5 09301 Spänne  
6 09301 Ögla 
7 09301 Hyska 
8 09311 Resår 
9 09311 Skum 
10 09311 Spänne 
11 09311 Textil sida skum 
12 3 Material 
13 02910 Material 
 

Tabell 5. FTIR-analys på elastantrådar från de fyra plaggen, utfördes 2016-05-03 

Prov Art. Nr Benämning 
1 09301 Elastantråd 
2 09311 Elastantråd 
3 3 Elastantråd 
4 02910 Elastantråd 

4.2.2 DSC 
DSC användes för att se vad för material de olika delarna på produkterna bestod 
av. DSC är ett termoanalytisk tillvägagångsätt som mäter hur mycket värme som 
behövs för att öka temperaturen hos ett prov. Temperaturen ökar linjärt som en 
funktion av tiden. Provet ska ha en tydlig värmekapacitet över 
temperaturintervallet som scannas av och visar de olika smälttemperaturerna för 
materialen. DSC analyserna gjordes i en Mettler Toledo, modell DSC 1. 
Temperaturprofilen ställdes in på 30-280°C med en stigning på 10°C per minut. 
Kylning på 5°C per minut efter 280°C. Analysen gjorde med två 
temperaturstigningar. Proverna togs slumpmässigt på samma sätt som vid FTIR 
från alla fyra produkterna. I tabell 6 redovisas komponenterna som analyserades.   
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Tabell 6. DSC analys på utvalda komponenter från de fyra plaggen, utfördes 2016-04-19 

Prov Art. Nr Benämning Vikt Prov 
1 09301 Material 2.51 mg 101 
2 09301 Ögla 10.89 mg 102 
3 09301 Ring 14.24 mg 103 
4 09301 Hyska 2.16 mg 104 
5 09301 Mtrl vid hyska 2.07 mg 105 
6 09311 Material 1.16 mg 106 
7 09311 Ögla 6.79 mg 107 
8 09311 Ring 4.09 mg 108 
9 09311 Hyska 4.15 mg 109 
10 09311 Mtrl vid hyska 1.61 mg 110 
11 09311 Elastanfiber 1.18 mg 111 
12 3 Material 1.53 mg 112 
13 02910 Material 1.05 mg 113 
 
Ytterligare DSC analys gjordes på granulatet, se tabell 7, för att kontrollera om 
materialen brutits ned och om smälttemperaturen förändrats.  
 
Tabell 7. DSC analys på granulat från de fyra materialen, utfördes 2016-05-10 

Prov Art. Nr Benämning Vikt Prov 
1 09301 Granulat 9.41 mg 101 
2 09301 Granulat 3.38 mg 102 
3 09311 Granulat 6.82 mg 103 
4 09311 Granulat 3.81 mg 104 
5 3 Granulat 9.92 mg 105 
6 3 Granulat 5.50 mg 106 
7 02910 Granulat 4.36 mg 107 
8 02910 Granulat 4.70 mg 108 

4.3 FÖRBEREDELSE INFÖR KOMPOUNDERING 
Inför kompoundering behöver materialen förberedas. Detta innefattar malning, 
klippning och torkning. Bh:arna, 09301 och 09311 klipptes komponenter som 
hyska, spännen och band bort. Bh:arna maldes ned i kvarnen Rapid, modell 205, 
för att undersöka möjligheten för maskinell frammatning vid kompoundering och 
02910 (leggings) samt 3 (strumpbyxor) klipptes i tre delar, i form av två ben och 
ett mittparti. 
 
Av 09301 (bh-jungfrulig) maldes 1315g, 23 stycken och av 09311 (bh-återvunnen) 
maldes 1322g, 17 stycken. De två materialen torkades sedan i en lufttork från 
Moretto, modell CMS13, i temperaturen 80°C under 18 timmar. 02910 (leggings) 
och 3 (strumpbyxor) klipptes sönder i tre delar genom principen två ben och ett 
mittparti.  Av 3 (strumpbyxor) klipptes 1316 g, 17 stycken. Av 02910 (leggings) 
klipptes 1371 g, 17 stycken.  De två materialen torkades i en lufttork från Moretto, 
modell CMS13, i temperaturen 80°C under 2 timmar. Vid senare experiment 
upptäcktes det att mer material behövdes för 02910 (leggings), ytterligare 34 
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stycken, vikten 2647 g, klipptes till för att kompounderas. Detta material torkades i 
temperaturen 80°C under 33 timmar.  

4.4 KOMPOUNDERING 
För att smältspinna och formspruta måste materialen göras till granulat. Genom 
kompoundering, se figur 6, kan materialet göras till granulat. I detta examensarbete 
användes en Dubbelskruvextruder från Coperion, modell ZSK 26. 
Temperaturprofilen: 165°C, 240°C och 280°C i resterande nio profiler. Sista nio 
profiler ligger högre än PA6.6 smälttemperatur. Kompounderingen gjordes i 
ordningen, 03911 (bh-återvunnen), 03901 (bh-jungfrulig), 3 (strumpbyxor) och sist 
02910 (leggings). 09311 och 09301 (bh:arna) kompounderades med en hastighet på 
300 varv/min och 3 (strumpbyxor) och 02910 (leggings) kompounderades med en 
hastighet på 120 varv/min. Matningshastigheten upprätthölls till ungefär 3 kg/h. 
Mellan de olika materialen renades extrudern med polyeten. Materialen matades in 
manuellt i maskinen med försök till konstant hastighet. Vakuumpump och ett 
kylvattenbad användes anslutande till extrudern. Vakuumpumpen bildar ett 
vakuum som tar bort gaser så att inga gaser finns kvar i materialet. Kylvattenbadet 
kylde ned materialet som kom ut i strängform från extrudern, strängen drogs 
manuellt med försök att erhålla en sträng av diametern 4 mm. Strängen klipptes 
sedan ned till granulat i en kvarn.  
 
Då behovet av mer material uppstod vid senare försök kompounderades ytterligare 
material av 02910 (leggings), motsvarande 2647 g, 34 stycken. Samma 
temperaturprofil och hastighet användes som vid första kompounderingen. 
 

 
Figur 6. Schematisk bild av en extruder 
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4.5 SMÄLTSPINNING 
För att kontrollera materialens spinnbarhet innan experiment i maskinen Extrusion 
Systems Limited (ESL, Leeds, England) utfördes smältspinningsförsök i en 
kapillärreometer, Ceast Rheoscope 1000.  

4.5.1 SMÄLTSPINNINGSFÖRSÖK  
För att kontrollera materialens spinnbarhet gjordes smätspinningsförsök i maskinen 
Ceast Rheoscope 1000, tillverkare Ceast Turin, Italien. Kapillären som användes 
var konformad med en vinkel på 60°, diametern 1 mm och längden 10 mm, med en 
temperaturprofil på 275°C. För att få ett så bra resultat som möjligt torkades 
materialen i 80°C under 19 timmar i lufttork, samma som tidigare, innan 
smältspinningsförsöken gjordes. 10 g av varje material användes. Alla fyra 
material matades först fram med en hastighet på 50 mm/min tills tryck byggts upp 
och ett stopp på en minut gjordes, sedan matades de fram i varierande hastigheter. 
Materialen drogs manuellt och maskinellt, cylinder 50 mm fastställdes som 
lämpligast vid maskinell dragning.  
 
Spinnförsöken gjordes med olika hastighet för materialen. Material 3 
(strumpbyxor) testades med en hastighet på 5 mm/min och 10 mm/min. Endast 
manuell dragning gjordes då fibern inte var tillräckligt stark för maskinell 
dragning. Den maskinella dragningen prövades med två olika cylinderstorlekar 100 
mm och 50 mm, 50 mm fastställdes som lämpligaste storleken. Material 09301 
(bh-jungfrulig) testades med en hastighet på 5 mm/min med maskinelldragning, 2 
provtagningar gjordes. Material 09311 (bh-återvunnen) testades med en hastighet 
på 10 mm/min med maskinelldragning, 9 provtagningar gjordes. Material 02910 
(leggings) testades med en hastighet på 10 mm/min med maskinelldragning, 5 
provtagningar gjordes. Då materialen betedde sig väldigt olika kunde inte ett fast 
antal provtagningar fastställas.  

3.4.1.2	  LJUSMIKROSKOP	  
Ljusmikroskop Nikon SMZ 1500 användes för att undersöka tjockleken på 
filamentet och se om spår av elastanfibrer fanns kvar. Vid undersökningen 
kontrollerades det om det fanns synliga elastanfibrerrester kvar, eller om de smält 
samman med PA6.6 under smältspinningsförsöken. Vid synliga elastanfibrerrester 
kan antagande göras att de inte är termoplastiska. Tjockleken på filamenten mättes 
på fyra olika ställen i ljusmikroskopet på de tre material som kunde spinnas, 03901 
(bh-jungfrulig), 03911 (bh-återvunnen) och 02910 (leggings).  Då filamenten var 
relativt tjocka och svåra att se igenom med mikroskop, kunde ingen bedömning av 
elastanrester göras på filamenten, en labbpress användes då för att skapa en tunn 
film för bättre visualitet. Material 02910 (leggings) valdes ut för denna kontroll. 
Labbpressen som användes var av märket Graseby specac. I labbpressen pressade 
granulat samman till en film mellan två teflondukar med ett tyck på 6.25 MPa.  
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4.5.2 SMÄLTSPINNING  
Vid smältspinningen användes maskinen Extrusion Systems Limited (ESL, Leeds, 
England). Med temperaturprofilen: Extruder 1 zoner 1,2 och 3: 190°C, 270°C och 
270°C, extruder 2 zoner 1,2 och 3: 270°C, 270°C och 270°C. Temperaturen för 
spinneretten och pumpen: 270°C. I figur 7 visas spinningspocessen schematiskt. 
Materialet som testades var 02910 (leggings).  
 

 
Figur 7. Schematisk bild över de olika processerna vid smältspinning 

4.6 FORMSPRUTNING  
Material 09301, 09311 (bh:arna) och 3 (strumpbyxor) testades att formsprutas. 
Granulatet torkades i 29 timmar i 80ºC innan formsprutning. Vid formsprutningen 
användes maskinen Engel 110 tonare med en dubbelextruder på 30mm och en 
temperaturprofil på 280ºC.  

4.7 TESTER 
För att utvärdera materialen gjordes tester som dragprovning, Thermogravimetric 
Analysis (TGA), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), VOC och kontroll av 
metaller. Anställd på Swerea IVF har utfört analyserna PAH, VOC och kontroll av 
metaller.   

4.7.1 DRAGPROVNING 
För att uppskatta styrkan av material 02910 (leggings) dragprovades materialet 
direkt efter kompoundering. Dragprovningen utfördes inte enligt någon ISO 
standard då bara en uppfattning om hur starkt materialet var ville erhållas. Tre 
dragprovningar gjordes. 
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4.7.2 TGA 
TGA användes för att kontrollera vid vilken temperatur materialen bryts ned. Alla 
fyra material testades, se tabell 8 och 9, i form av granulat och elastantrådar. 
Analysen gjordes i en Mettler Toledo, modell TGA/DSC 1. Temperaturprofilen: 
50-550°C med en temperaturökning på 20 °C/min i kvävgasatmosvär. Isotermisk i 
15 min vid 550°C, efter 15 minuter användes en luftatmosvär och temperaturen 
ökades till 900°C med en temperaturökning på 20 °C/min.  
 
Tabell 8. TGA analys på granulat för de fyra materialen, utfördes 2016-05-13 

Prov Art. Nr Vikt 
1 3 5.11 mg 
2 3 8.14 mg 
3 093011 5.75 mg 
4 093011 4.37 mg 
5 09301 7.88 mg 
6 09301 6.68 mg 
7 02910 5.31 mg 
8 02910 7.53 mg 
 

Tabell 9. TGA analys på elastantrådar från två av plaggen, utfördes 2016-05-18 

Prov Art. Nr Vikt 
1 3 4.24 mg 
2 3 3.29 mg 
7 02910 2.65 mg 
8 02910 2.79 mg 

4.7.3 PAH 
PAH är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum och bildas vid 
förbränning av organiskt material. Exponering för material som innehåller PAH 
kan medföra en ökad risk för cancer. PAH testades för material i form av granulat 
och bestämdes enligt OEKO-TEX®. Samtliga materials provvikt var 2g. 
Extraktionen gjordes med organiskt lösningsmedel med en Dionex ASE200, följt 
av detektion med GC-MS. Kvantifiering gjordes med certifierat referensmaterial 
med kvantifieringsgräns: 0,1 mg/kg.  
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4.7.4 VOC  
Flyktiga organiska föreningar (VOC) är organiska kemikalier som har ett högt 
ångtryck vid normal rumstemperatur. Analysen kontrollerar ämnets flyktighet som 
har att göra med ämnets ångtryck. Ett ämne med högre ångtryck förångas lättare än 
ett ämne med ett lägre ångtryck. VOC gjordes för samtliga material i form av textil 
och granulat, som jämfördes med varandra för att se om återvinningsprocessen 
efter kompoundering har påverkat materialen. Samtliga materials provvikt var 1-2 
g. Provtagning utfördes i mikrokammare (114 cm3) på Tenax rör, följt av 
automatisk termisk desorption och detektion med GC-MS (fullscan). Luftflödet 
100 ml/min och temperatur 50°C. Ett NIST11 masspektrumbibliotek användes för 
att, om möjligt, identifiera de detekterade föreningarna. Analysen är inte 
kvantitativ. 

4.7.5 METALLER  
Provtagning av analyserade metaller gjordes för samtliga material i form av 
granulat. Analysen av metaller gjordes i mg/kg: Antimon (Sb), Arsenik (As), Bly 
(Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Nickel (Ni) och 
Kvicksilver (Hg). Samtliga materials provvikt var 2 g. Extraktionen gjordes med 
artificiell sur svettlösning enligt ISO 105-E04, följt av detektion med ICP-OES. 
Kvantifiering gjordes med certifierat referensmaterial med olika 
kvantifieringsgränser, se bilaga 10.6.  
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5 RESULTAT EXPERIMENT 
Nedan redovisas resultatet för analyser, kompoundering, smältspinningsförsök, 
ljusmikroskop, formsprutning, smältspinning och olika tester.  

5.1 FTIR 
Resultatet från FTIR-analysen visar att tyget i de fyra plaggen bestod av PA, vilket 
även stod i etiketterna i samtliga plagg. Vadderingen i 09311 (bh-återvunnen) 
bestod av ett polyuretanskum (PU) med ett textilhölje av polyester (PET). Detaljer 
som spänne bestod av polyoximetylen (POM), ring och ögla bestod av lackad 
metall. Då det inte går att fastställa vilken typ av PA materialen är av genom FTIR 
gjordes även en DSC analys. 

Tabell 10 visar resultatet från FTIR analysen. I bilaga 10.1.1-10.1.4 redovisas 
kurvorna för analysen. 

Tabell 10. Resultat för FTIR analysen på alla komponenter i de fyra plaggen, utfördes 2016-04-19 

Prov Art. Nr Benämning Material 
1 09301 Baksida knäppning PA 
2 09301 Band PA 
3 09301 Spets PA 
4 09301 Ring Lackad metall 
5 09301 Spänne  POM 
6 09301 Ögla Lackad metall 
7 09301 Hyska PA 
8 09311 Resår PA 
9 09311 Skum PU 
10 09311 Spänne POM 
11 09311 Textil sida skum PET 
12 3 Material PA 
13 02910 Material PA 

5.1.1 DSC 
I tabell 11 och 12 redovisas de resultat DSC-analysen gav. I bilaga 10.2.1-10.2.7 
redovisas kurvorna för analysen. Prov 5 och 10, bak material, se tabell 11, gav två 
olika smälttemperaturer, vilket kan bero på två saker. Antigen att det är en 
blandning av polypropen (PP) och PA6 eller att färgen är PP baserad. Det går inte 
att läsa ut från dessa kurvor vilket alternativ som är korrekt.  

Genom smälttemperaturen kunde man avgöra av vilken PA typ materialen bestod 
av, samtliga fyra material bestod av PA6.6. Resultatet från prov 11, elastantråd, 
indikerar på att elastanen inte är termoplastisk då provet inte smälte och ett resultat 
inte kunde erhållas. Den ökade smälttemperaturen för granulatet jämfört med 
materialet indikerar på att kylhastigheten är väldigt olika på fibern jämfört med 
granulatet, vilket påverkar kristallisationen och smältningen. 

Enligt resultatet från DSC analysen ligger de återvunna materialen på 258.26°C 
respektive 258.12°C innan kompoundering. Efter kompoundering ligger 
smälttemperaturen på ungefär 259°C respektive 261°C. 
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Tabell 11. DSC resultat från de utvalda komponenterna i de fyra plaggen, utfördes 2016-04-19 

Prov Art. Nr Benämning 1:a smält  2:a smält  Material 
2 09301 Ring - - - 
3 09301 Ögla - - - 
4 09301 Hyska 220.89 214.25 PA 6 
5 09301 Bak mtrl 162.14 161.11 Ev. PP 
5 09301 Bak mtrl 223.62 219.00 PA 6 
7 09311 Ring - - - 
8 09311 Ögla - - - 
9 09311 Hyska 220.57 215.58 PA 6 
10 09311 Bak mtrl 159.14 162.14 Ev. PP 
10 09311 Bak mtrl 218.03 219.73 PA 6 
11 09311 Elastantråd - - - 
 
Tabell 12. DSC resultat för granulat och textil för de fyra materialen, granulat utfördes 2016-05-10 
och textil utfördes 2016-04-19 

Prov Art. Nr Benämning 1:a smält  2:a smält  Material 
1 09301 Material 258.95 250.75 PA6.6 
1 09301 Granulat 260.93 257.53 PA6.6 
2 09301 Granulat 262.00 258.46 PA6.6 
6 09311 Material 258.26 251.83 PA6.6 
3 09311 Granulat 259.90 256.50 PA6.6 
4 09311 Granulat 258.24 251.97 PA6.6 
12 3 Material 251.80 247.04 PA6.6 
5 3 Granulat 256.32 249.40 PA6.6 
6 3 Granulat 256.88 249.98 PA6.6 
13 02910 Material 258.12 251.51 PA6.6 
7 02910 Granulat 260.99 259.11 PA6.6 
8 02910 Granulat 261.43 258.88 PA6.6 
 

5.2 MALNING 
De två materialen 09301 (bh-jungfrulig) och 09311 (bh-återvunnen) som maldes 
ned resulterade i ett rivet material i varierande storlek mellan 2-15 mm stora bitar, 
se figur 8. 

 
Figur 8. Malda bh:ar 



 26 

5.3 KOMPOUNDERING 
Vid kompoundering fungerade inte maskinell frammatning för något av de fyra 
materialen. Manuell matning med försök till konstant hastighet användes istället. 
Vid denna manuella matning blev spillmängden för materialen 09301 (bh-
jungfrulig) och 09311 (bh-återvunnen) betydligt större än för materialen 3 
(strumpbyxor) och 02910 (leggings), detta eftersom de två sistnämna inte maldes 
innan kompoundering. Spillmängden för 09301 och 09311 (bh:arna) uppstod till 
största del under malningen då materialen blev mycket flyktiga, men även under 
den manuella inmatningen till extrudern. Vikt innan och efter kompoundering 
redovisas i tabell 13 nedan och materialet efter kompoundering visas i figur 9 och 
10. 
 
Materialen betedde sig något olika vid kompoundering, det blev en liten 
rökutveckling av material 3 (strumpbyxor) och 02910 (leggings), dock utmärkte sig 
02910 (leggings) mest då de blev störst rökutveckling.  
 
Då behovet av mer material uppstod vid senare försök kompounderades ytterligare 
material av 02910 (leggings). Även denna gång utvecklades det mycket rök om 
materialet. Myrsyra bildades i extrudern och det började då lukta illa. Dock var 
materialet segt efter kompounderingen, vilket indikerar på att materialet inte brutits 
ned helt och kan användas. 
  
Tabell 13. Vikt innan och efter kompoundering för de fyra materialen 

Art. Nr Benämning Vikt innan 
kompoundering 

Vikt efter 
kompoundering 

09301 Bh-jungfrulig 1315g 1180g 
09311 Bh-återvunnen 1322g 1069g 
02910 Leggings 1317g 1182g 
02910 Leggings 2647g 2413g 
3 Strumpbyxor 1316g 1104g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sträng från ett av materialen efter kompoundering innan tillklippning av granulat 
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Figur 10. Granulat för ett utav materialen, storleken på granulatet varierar mellan 2-5 mm 

5.4 SMÄLTSPINNINGSFÖRSÖK 
Vid smältspinningsförsök i kapillärreometern erhölls väldigt olika resultat från de 
fyra olika materialen. Nedan är resultaten för varje material summerade.  

5.4.1 MATERIAL 3 (STRUMPBYXOR) 
Materialet gick att dra manuellt de två första gångerna, det var inte tillräckligt 
starkt för att dras maskinellt. Efter fem minuter ändrade materialet beteende och 
filamenten som drogs ut blev ojämna och klumpiga och gick av efter 20-30 cm, i 
slutet fungerade inte ens manuell dragning. Någon typ av reaktion skedde även i 
materialet och det bildades rök, precis som vid kompounderingen. Troligtvis bryts 
elastanet ned vid uppvärmningen, dock inget som har kunnat fastställas. Materialet 
var så dåligt att inga prover kunde göras och därför inte ge ett mätbart resultat. 

5.4.2 MATERIAL 09301 (BH-JUNGFRULIG) 
Första manuella dragningen gav ett fint och tunt filament, andra manuella 
dragningen gav ett ojämnt “midjeformat” och klumpigt filament. Vid maskinell 
dragning blev filamentet ojämnt och klumpig och gick av efter några sekunder. 
Flera försök gjordes med maskinell dragning men det var svårt att få fram ett 
filament då det gick av för snabbt. Materialet började även efter ett tag knastra och 
det antas att någon slags gas bildas precis som i ovanstående material. Ett 
maskinellt dragningsförsök kunde göras, se tabell 14. 

5.4.3 MATERIAL 09311 (BH-ÅTERVUNNEN): 
Tunt, jämnt och fint filament vid både manuell och maskinell dragning. Ingen 
“midjeform” på filamentet.  Nio maskinella dragningsförsök kunde göras för detta 
material, se tabell 14. 

5.4.4 MATERIAL 02910 (LEGGINGS): 
Ojämnt och ”midjeformat” filament. Fem maskinella dragningsförsök kunde göras 
på detta material, se tabell 14, varav sista försöket avslutades innan filamentet gick 
av då det kom upp i tillräckligt hög hastighet.  
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5.4.5 UTVÄDERING 
Alla fyra material utvärderades och granskades visuellt och utifrån deras förmåga 
att dras maskinellt. Material 02910 (leggings) ansågs ge det bästa resultatet och 
valdes att användas vid försök att smältspinna. Resterande material valdes till 
formsprutningsförsök.  
 
Tabell 14. Resultat från smältspinningsförsök för alla fyra materialen 

Prov Art. Nr Hastighet (m/min) 
1 09301 86.51 
1 09311 54.64 
2 09311 100.27 
3 09311 59.19 
4 09311 80.54 
5 09311 54.63 
6 09311 67.35 
7 09311 83.21 
8 09311 109.27 
9 09311 109.27 
1 02910 68.30 
2 02910 56.36 
3 02910 55.11 
4 02910 133.92 
5 02910 159.35 
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5.5 LJUSMIKROSKOP 
Som tidigare nämnt blev tjockleken på filamenten väldigt varierande vid försök i 
kapillärreometern. För att undersöka detta mättes diametern, se figur 11, på 09301 
(bh-jungfrulig), 09311 (bh-återvunnen) och 02910 (leggings). Mätningarna togs på 
filamenten som klarat högst dragning, diametern mättes på fyra ställen och ett 
medelvärde räknades ut, se tabell 15. 02910 (leggings) gav det bästa resultatet i 
kapillärreometern och valdes därför ut för att undersökas vidare med hjälp av en 
labbpress. Vid undersökning av den pressade filmen i mikroskop fanns det tydliga 
spår kvar av elastanfibrer som inte smält, se figur 12, detta är ytterligare en 
indikation på att elastanen som använts i plaggen inte är termoplastiska.  
 
Tabell 15. Uppmätt diameter av filament för material 02910, 09301 och 09311 

Art. Nr Tjocklek Medelvärde Hastighet 
02910 0.03 mm 0.03 mm 159.35 m/min 
02910 0.05 mm 
02910 0.03 mm 
02910 0.02 mm 
09301 0.04 mm 0.03 mm 86.51 m/min 
09301 0.04 mm 
09301 0.02 mm 
09301 0.02 mm 
09311 0.04 mm 0.04 mm 109.27 m/min 
09311 0.04 mm 
09311 0.04 mm 
09311 0.04 mm 
 

           
Figur 11. Filament från material 02910                     Figur 12. Pressad film från material 02910 
   

5.6 FORMSPRUTNING 
Inget resultat kunde erhållas genom fomsprutning. Materialen som testades var 
09311 (bh-återvunnen), 09301 (bh-jungfrulig) och 3 (strumpbyxor), material 02910 
(leggings) prövades att smältspinnas. Extrudern i formsprutaren kunde inte pressa 
fram materialet. Något i materialen, det antas vara elastanen, bildar gaser och 
bryter ned materialet vilket leder till att extrudern inte kan mata fram materialet. 
Materialet rann ut ur nosen på extrudern, så kallad “rolling” uppstår. 
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5.7 SMÄLTSPINNING 
Det gick inte att dra filamenten maskinellt vid smältspinning i Extrusion Systems 
Limited (ESL, Leeds, England). Filamenten var inte tillräckligt starka och gick av 
vid försök till att linda upp de på första valsen vid maskinell dragning, se figur 13 
för resultatet vid maskinell dragning. Manuell dragning tillämpades sedan då det 
var möjligt. Matningstrycket bör ligga runt 800 kpsi men trycket pendlade kraftigt 
mellan 200-1000 kpsi under väldigt kort tid, detta indikerar på att materialet brutits 
ned. Efter att maskinen varit igång i 50 minuter började materialet även att knastra 
som det gjorde i kapillärreometern med material 09301 (bh-jungfrulig).  
 

 
Figur 13. Filament från smältspinning med maskinell dragning 

5.8 TESTER 
Nedan visas resultat för dragprovning, TGA, PAH, VOC och metaller. 

5.8.1 DRAGRPOVNING 
Resultatet i tabell 16, är en uppskattning av styrkan på 02910 direkt efter 
kompoundering.  
 
Tabell 16. Uppskattad styrka för material 02910 

Prov Area (mm) Fb (N) Fmax (N) σy (MPa) σb (MPa) 
1 2.3  92 N 130  57.3  40.5 
2 2.0  - 95  47.5  - 
3 4.9  170 N 220  44.9 34.7 
Medelvärde - - - 49.9 37.6 
Fb = Kraft vid brott 
Fmax = Maximal kraft 
σy = Maximal kraft per area 
σb = Kraft vid brott per area 
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5.8.2 TGA 
Från TGA analyserna kan det fastställas att elastanen bryts ned innan PA6.6. I 
material 02910 börjar PA6.6 i form av granulat brytas ned vid 323.95°C respektive 
323.65°C, se tabell 17, och elastantråden börjar brytas ned vid 178.11°C respektive 
194.36°C, se tabell 18. I material 3 börjar PA6.6 i form av granulat brytas ned vid 
302.33°C respektive 304.22°C, se tabell 17, och elastantråden börjar bryts ned vid 
196.66°C respektive 200.08°C, se tabell 18. Utifrån dessa resultat kan det 
fastställas att materielen förstörs på grund av att elastanen börjar brytas ned vid 
mycket lägre temperaturer än de som använts i återvinningsprocesserna. I bilaga 
10.3.1-10.3.2 redovisas kurvorna för analysen av granulat. I bilaga 10.10.1-10.10.2 
redovisas kurvorna för analysen av elastantrådarna. 

Tabell 17. TGA analys resultat på granulat för de fyra materialen, utfördes 2016-05-13 

Prov Art. Nr Nedbrytningstemp. 
1 3 387,73°C 
2 3 387,49°C 
3 093011 413,37°C 
4 093011 410,83°C 
5 09301 402,26°C 
6 09301 406,24°C 
7 02910 403,29°C 
8 02910 406,38°C 
 

Tabell 18. TGA analys resultat på elastantrådar från plagg 3 och 02910, utfördes 2016-05-13 

Prov Art. Nr Nedbrytningstemp. 
1 3 196.66°C 
2 3 200.08°C 
3 02910 178.11°C 
4 02910 194.36°C 
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5.8.3 PAH 
Resultatet från PAH analysen visade att det inte tillkommit några polycykliska 
aromatiska kolväten under återvinningsprocessen till granulat, se bilaga 10.4-10.5. 
Det kan därmed uteslutas att tillkomst av polycykliska aromatiska kolväten orsakar 
att materialet bryts ned under processens gång. 

5.8.4 VOC 
Resultaten från VOC analysen visade att inga farliga kemikalier har tillkommit 
under återvinningsprocessen. De organiska föreningar som identifierades i det 
textila materialet har antingen försvunnit under kompoundering eller inte 
förändrats under återvinningsprocessen.  

Resultaten för material 02910 (leggings) och 09311 (bh-återvunnen) är oförändrade 
efter kompoundering, se bilaga 10.8 och 10.9. I tabell 19 och 20 redovisas 
resultatet för material 3 (strumpbyxa) som visar att de identifierade organiska 
föreningar har försvunnit under återvinningsprocessen. Granulatet innehåller ingen 
ättiksyra och fenol som materialet gjorde innan kompoundering då det var textilt, 
se bilaga 10.8. I tabell 21 och 22 redovisas resultaten för material 09301(bh-
jungfrulig) som även visar på att de identifierade organiska föreningarna har 
försvunnit under kompounderingen. Granulatet innehåller inte benzaldehyd, fenol 
och 2-etyl-1-hexanol som materialet gjorde innan då det var textilt, se bilaga 10.8.  

Detta kan bero på att PA6.6 i material 3 (strumpbyxor) och 09201 (bh-jungfrulig) 
är producerad från ny råvara, inte processerad genom filamentframställning eller 
färgning och har dessa organiska föreningar i sig. För material 02910 (leggings) 
och 09311 (bh-återvunnen) som är återvunnet från existerande råvaror (pre-
consumer) kan då möjligtvis identifierade organiska föreningar försvunnit under 
tidigare processer.  
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Tabell 19. VOC resultat identifierade organiska föreingar i material 3 i form av textil, utfördes 2016-
05-17 - 2016-05-19 

Substans CAS-nr 
Reglerad i 
REACH 

Harmoniserad EU-
klassificering 

Svaveldioxid 7446-09-5 Nej Ja 
Ättiksyra 64-19-7 Nej Ja 
Diverse raka 
kolkedjor 

- - - 

Fenol 108-95-2 Nej Ja 
 

Tabell 20. VOC resultat identifierade organsika föreningar i material 3 i form av grunlat, utfördes 
206-05-17 - 2016-05-19 

Substans CAS-nr 
Reglerad i 
REACH 

Harmoniserad EU-
klassificering 

Svaveldioxid 7446-09-5 Nej Ja 
Diverse raka 
kolkedjor 

- - - 

 

Tabell 21. VOC resultat identifierade organiska föreningar i material 09301 i form av textil, utfördes 
206-05-17 - 2016-05-19 

Substans CAS-nr 
Reglerad i 
REACH 

Harmoniserad EU-
klassificering 

Svaveldioxid 7446-09-5 Nej Ja 
Ättiksyra 64-19-7 Nej Ja 
Benzaldehyd 100-52-7 Nej Ja 
Fenol 108-95-2 Nej Ja 
2-etyl-1-hexanol 104-76-7 Nej Nej 
Diverse raka 
kolkedjor 

- - - 

 

Tabell 22. VOC resultat identifierade organiska föreningar i material 09301 i form av granulat, 
utfördes 206-05-17 - 2016-05-19 

Substans CAS-nr 
Reglerad i 
REACH 

Harmoniserad EU-
klassificering 

Svaveldioxid 7446-09-5 Nej Ja 
Ättiksyra 64-19-7 Nej Ja 
Diverse raka 
kolkedjor 

- - - 

 

5.8.5 METALLER 
Resultatet från analys av extraherbara metaller visade att det inte tillkommit några 
metaller under återvinningsprocessen till granulat, se bilaga 10.6. Det kan därmed 
uteslutas att det är tillkomsten av metaller som gör att materialet bryts ned under 
återvinningsprocessen.  
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6 DISKUSSION 
Nedan redovisas diskussion för litteraturstudie och experiment.  

6.1 LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien visar på att återvinning är nödvändigt och behovet av att återvinna 
PA6.6 och elastan utan att separera fibrerna finns, då efterfrågan ökar och då 
jungfrulig PA har höga produktionskostnader (Fattahi Meabadi, Mohaddes 
Mojtahedi & Mousavi Shoushtari 2008). Den ökade konsumtionen av 
textilmaterial som finns i dagens samhälle leder till en ökning av avfall vilket 
kommer bidra till att återvinning och dess utveckling blir mer aktuellt och ännu 
viktigare med tiden. Ett intresse för att värdesätta detta textila material växer då 
efterfrågan ökar samtidigt som man vill undvika deponi av textila material (Licea-
Claveríe et al. 2002, Lozano-González et al. 2000 & Palm 2008). Litteraturstudien 
visade även på att det redan finns flertal sätt att återvinna PA6.6 på, antingen 
genom kemisk eller mekanisk återvinning. Inga artiklar påträffades där man 
studerat möjligheterna att återvinna blandningen av materialen PA6.6 och elastan 
tillsammans. Därför undersöktes möjligheten för att återvinna dessa material 
tillsammans i from av plagg utan att separera fibrerna i detta examensarbete. Det är 
mer ekonomiskt i och med att det blir färre steg i processen med att återvinna hela 
plagg samt mer hållbart då inte lika mycket resurser behöver användas. 
Blandningar av olika material blir vanligare och elastan återfinns idag i massvis av 
olika klädesplagg. Behov av metoder eller processer finns för att återvinning ska 
bli möjligt (Dorigato & Frambri 2011). Om en metod utvecklades för återvinning 
av PA6.6 och elastan tillsammans skulle stora mängder textil kunna återvinnas 
istället för deponeras, vilket inte är lika hållbart som återvinning ur ett miljömässigt 
perspektiv.  

Förväntningarna inför smältspinningsförsök av materialblandningen var inte så 
höga då litteraturstudien visade på att elastan inte smälter om den inte är 
termoplastiskt. Större förväntningar fanns på formsprutning då tidigare 
examensarbete ”Från spill till produkt” erhöll ett lyckat resultat för 
materialblandningen PA6 och elastan (Hellström & Ronsten 2015).  
Bekymmersamma funderingar fanns då fakta visar att smälttemperaturen är högre 
för PA6.6 än för PA6.  
 
Resultatet visade i detta arbete att denna återvinningsmetod idag inte går att 
användas för att skapa nya plagg då filament inte kunde skapas genom 
smältspinning, efterfrågan finns av materialet i fordonsindustrin och förmodligen 
kan de använda sig av de kompounderade materialet. Experimenten i detta 
examensarbete utformades för att minska material producerat från jungfrulig PA6.6 
samt öka möjligheten för en större produktion av återvunnet material, vilket uppnås 
till viss del då det återvunna materialet förhoppningsvis kan användas till en annan 
industri än den textila. Mer lovande är att testa smältspinning av blandningen PA6 
och elastan då tidigare arbete visade att formsprutning är möjligt.  
 
Många studier visade på att mekanisk återvinning vanligtvis försämrar de 
mekaniska egenskaperna om materialet inte förstärkts på något vis genom 
blandning eller tillsättning av material, så som glas-kolfiber genom formsprutning 
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eller glykolysprocess som visat på nästan jämförbara egenskaper med jungfrulig 
PA6.6 (Licea-Claveríe et al. 2002, Hong et al. 2008 & Colussi et al. 2015). Enligt 
litteraturstudien är det svårt att hitta metoder eller processer som innebär att 
mekanisk återvinna materialblandningar med elastan inblandad. Undersökningar 
om separation av materialen skulle även vara nödvändigt om smältspinning av 
blandningen PA6.6 och elastan skulle förverkligas. Mer forskning behövs för att 
förverkliga en metod eller process för att återvinna utan att behöva separera 
fibrerna. Om en sådan metod i framtiden utvecklas är troligtvis implementering av 
den i industrin inte svårt att åstadkomma då behovet för ny råvara är stor och 
återvinning skapar ett slutet kretslopp som både är ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart.  

6.2 EXPERIMENT 
Resultatet från experimenten visar att det inte går att termomekaniskt återvinna 
PA6.6 tillsammans med elastan genom de metoder som prövades i detta 
examensarbete. Ett antagande kan göras att återvinningen inte fungerade på grund 
av PA6.6 höga smälttemperatur, då elastanen börjar bryts ned tidigare än vid den 
höga temperatur som användes i försöken och därmed förstör materialet. Detta 
antagande kan styrkas både från TGA analys resultaten, men även då de i det 
tidigare examensarbetet ”Från spill till produkt” kunde återvinna PA6, som har en 
längre smälttemperatur, med elastan och få goda resultat. Vid jämförelse av 
draghållfastheten på materialet i detta examensarbete och i tidigare examensarbetet 
”Från spill till produkt” visar resultatet att de erhåller liknande styrka. 
Draghållfastheten för 02910 (leggings) medelvärde är 49.9 MPa och den återvunna 
PA6 i ”Från spill till produkt” ligger på 63.9 MPa (Hellström & Ronsten 2015).   
 
En lägre temperaturprofil vid kompoundering, formsprutning och smältspinning 
hade inte resulterat i ett bättre material. Då elastanen i materialen börjar brytas ned 
mellan 180-200°C enligt TGA analysen och PA6.6 har en smälttemperatur på 250-
265°C. Genom detta kan det fastställas att det är elastanen som förstör materialet 
och leder till att formsprutning och smältspinning inte är möjligt för denna 
materialkombination. För möjligheten att använda dessa fyra material vid 
återvinning av plagg till plagg skulle en metod för fiberseparering behöva 
utformas, vilket inte undersöktes under detta examensarbete. Det kan även antas att 
genom användning av filter i extrudern skulle inte ett bättre resultat kunnat erhållas 
då elastanen som tidigare nämnt börjar brytas ned vid en mycket lägre temperatur 
än PA6.6. Därigenom är dessa fyra material inte en god kandidat för återvinning 
från plagg till plagg. 
 
Från resultatet kan det även tydas att torkningstiden inte har någon inverkan på 
resultatet då torkningstiderna har varierats för de olika materialen och inget av 
materialen kunde ge ett godkänt återvinningsresultat i avseende formsprutning och 
smältspinning. Material 02910 (leggings) som gav det bästa resultatet vid 
smältspinningsförsök torkades i två timmar innan kompoundering och material 
09301 (bh-jungfrulig) torkades i 18 timmar innan kompoundering och gav ett 
sämre resultat vid smältspinningsförsök, där igenom kan torkningstidens inverkan 
uteslutas.  
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För att undersöka vad som kan ha brutit ned materialet gjordes analyser som PAH, 
VOC och kontroll av metaller. Dessa analyser visade att inga nya skadliga 
kemikalier har uppkommit, från VOC resultatet kunde det även avläsas att 
organiska föreningar hade försvunnit från material 3 (strumpbyxor) och 09301 (bh-
jungfrulig) efter kompoundering. På grund av de obefintliga kemikalierna i 
granulatet kan indikation återigen ges för att det är elastanet som bildar gaser som 
bryter ned materialet. Då vakuumpump användes i samband med extrudern för att 
eliminera dessa kunde godkänt granulat erhållas. Om en vakuumpump hade 
används i anslutning till formsprutaren kanske ett bättre resultat kunnat erhållas. 
Detta diskuterades under formsprutningsförsök, men kunde inte appliceras då 
Swerea IVF inte har denna utrustning.  
 
Eftersom inga av materialen kunde ge resultat genom formsprutning och 
smältspinning hade det varit av intresse att undersöka draghållfastheten hos alla 
resultat efter kompoundering för att undersöka om skillnader finns mellan de 
jungfruliga kvaliteterna, 09301 (bh-jungfrulig) och 3 (strumpbyxor) och de 
återvunna kvaliteterna, 09311 (bh-återvunnen) och 02910 (leggings). Detta resultat 
kunde dock inte erhållas då antagande om att formsprutning skulle fungera 
sparades inga strängar av materialen direkt efter kompoundering. För att få en 
förståelse för vad som kan påverka återvinningsresultatet hade det varit av intresse 
att jämföra de fyra materialen som användes i examensarbetet med jungfruligt 
material av PA6.6 och elastan som kompounderats på samma sätt. Detta valdes 
dock att inte göras då syftet i detta examensarbete var att undersöka möjligheten att 
återvinna hela plagg för att skapa nya plagg utan att separera till exempel 
eventuella färgämnen eller tillsatser.  
 
Även om det inte gick att återvinna de fyra materialen med formsprutning eller 
smältspinning skulle en möjlighet vara att använda materialen till plastdetaljer 
inom fordonsindustrin. Dessa plastdetaljer kan produceras redan vid 
kompounderingsstadiet och därigenom erhålla goda egenskaper då 
draghållfastheten var god för 02910 (leggings) direkt efter kompoundering. Så 
även om möjligheten för återvinning genom plagg till plagg som undersöktes i 
detta examensarbete inte fungerade finns möjligheten för återvinning till 
plastdetaljer för denna materialblandning inom andra industrier så som 
fordonsindustrin.   
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6.3 BOOB DESIGN 
Resultatet visar på att det i nuläget inte går att återvinna hela plagg av 
materialblandningen PA6.6 och elastan från Boob Deisgn genom smältspinning 
och formsprutning utan att separera fibrerna. Men potential finns om ändringar i 
materialval görs. PA6 skulle vara enklare att återvinna då smälttemperaturen är 
lägre än PA6.6. Lägre smälttemperatur minimerar risken till att elastanet bryts ned. 
I tidigare examensarbete Från spill till produkt som tidigare refereras till i 
litteraturstudien framgick det att formsprutning av PA6 och elastan resulterade i ett 
lyckat utfall. Inget experiment gjordes på materialblandningen PA6 och elastan i 
detta arbete.  

För att få ett lyckat smältspinningsresultat kan en identifiering av vilken elastantyp 
som produkterna innehåller vara nödvändig. Resultatet skulle förmodligen bli 
mycket bättre om blandningen i detta arbete innehöll en termoplastisk elastan då 
den smälter under processens gång. Elastanen som användes visade sig vara icke 
termoplastisk, detta resulterar i små rester av elastan som ligger kvar i materialet 
och bryter ned det. 

För att kunna återvinna materialblandningen PA6.6 och elastan skulle bortfiltrering 
av elastanen kunna tillämpas men då återvinns inte hela plagget. Ett annat 
alternativ är att försöka tillämpa en termoplastisk elastan. Eller en materialändring 
från PA6.6 till PA6. Komponenter på bh:arna måste även ändras i val av material 
om större delar av plaggen ska kunna återvinnas. Ring och ögla består idag av 
metall och spänne består av polyoximetylen (POM), alla tre komponenterna skulle 
kunna bytas ut till polyamid. Hyska består av polyester (PET) och materialet bak 
består eventuellt av PP som också skulle kunna byta ut till polyamid. Dessa 
materialändringar skulle resultera i en produkt som skulle kunna återvinnas i sin 
helhet.  
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7 SLUTSATSER 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjligheten att termomekaniskt 
återvinna plagg gjorda av PA6.6 och elastan, utan att separera fibrerna. Även 
undersöka möjligheten att smältspinna filament och formspruta provstavar från 
denna nya polymerblandning.  
  
Som svar på hypoteserna går det inte att återvinna och smältspinna en 
polymerblandning erhållen från plagg i blandningen PA6.6 och elastan utan att 
separera fibrerna. Det går inte heller att återvinna och formspruta en 
polymerblandning erhållen från plagg i blandningen PA6.6 och elastan utan att 
separera fibrerna. 

Som svar på frågeställningarna går det inte att återvinna och smältspinna PA6.6 
och elastan från plagg utan att separera fibrerna. Det går inte att se några skillnader 
avseende de mekaniska egenskaperna mellan de återvunna materialen och de 
jungfruligamaterialen då detta inte kunde testas. Det bildas inga skadliga ämnen 
eller gaser vid återvinningen för miljö eller människa. Det bildas dock gaser i 
återvinningsprocessen som bryter ned materialet.  

Resultatet från experimenten visar att det inte går att termomekaniskt återvinna 
PA6.6 tillsammans med elastan genom de metoder som prövades i detta 
examensarbete. Slutsatsen blir då att smältspinning och formsprutning inte är 
möjligt utifrån denna polymerblandning, men återvinning till plastdetaljer kan 
produceras vid kompounderingsstadiet och återanvändas i annan industri än 
textilindustrin.
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE ARBETE  
Nedan presenteras olika förslag på vidare utveckling av detta arbete. Det skulle 
vara intressant att göra en materialutredning och undersöka vilken specifik elastan 
som används i blandningen och analysera vilken som hade gett bäst resultat och på 
så sätt kunna byta ut den nuvarande elastanen. Troligtvis byte till en termoplastisk 
elastan och på så vis förenkla framtida återvinningsprocesser av blandmaterial med 
elastan.  
 
Andra alternativ är tillsättning av krita vid kompoundering av materialet. En 
vakuumpump var ansluten till extrudern och eliminerade gaser men lukt och rök 
var något som utsöndrades under processen gång. Krita reagerar direkt med syran 
och neutraliserar syrorna som bildas i extrudern och tar då bort lukten och röken 
som bildas och därmed kanske materialet skulle fått ett bättre resultat.  
 
Att använda vakuumpump anslutande till formsprutaren vid formsprutning skulle 
kunna gör att processen fungerar bättre. Materialet utsöndrade gaser under 
formsprutning som gjorde att materialet inte ville matas fram i maskinen och 
istället trycktes ut så kallad “rolling” uppstod. Dessa gaser skulle kunna elimineras 
med hjälp av en vakuumpump anslutande till formsprutaren på samma sätt som den 
är ansluten till extrudern vid kompoundering.  
 
Återvinning med elastan är komplicerat som tidigare nämnts, ett annat alternativ 
skulle vara att separera fibrerna och därmed få ut ett polymermaterial av PA6.6, 
som är lättare att återvinna än en blandning av två polymermaterial. Detta är inte 
någon lösning för återvinning av plagg till plagg då det ena materialet filtreras bort 
men en process som kan appliceras för att återvinna delar av blandmaterial 
innehållande elastan. 
 
Litteraturen visar på att formsprutning av PA6 och elastan redan fungerar. Utbyte 
av PA6.6 till PA6 då PA6 har lägre smälttemperatur och göra ett 
smältspinningsförsök av denna polymerblandning borde undersökas i framtida 
experiment.  
 
Jämförelse av material och processer med en polymerblandning av jungfrulig 
PA6.6 och elastan borde även undersökas. Vidare forskning borde fokusera på 
tidigare nämna förslag som förhoppningsvis genererar till ett lyckat resultat. 
Materialet kan sedan förstärkas med jungfrulig PA6 eller andra material så som 
glasfibrer om materialet försvagats under processens gång. Skulle glasfiber 
tillsättas finns det studier som visat att polyamid innehållande glasfiber kan 
återvinnas med ett lyckat resultat, vilket är positivt då materialet kanske kan 
återvinnas fler gånger efter förstärkningen. Det bästa är självfallet om än process 
eller metod utformas så snart som möjligt som kan återvinna polymerblandningen 
PA6.6 och elastan utan att separera fibrerna och utan att behöva förstärka med 
hjälp av andra material.  
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10 BILAGOR 
Nedan redovisas alla bilagor som refererats till i arbetet.  

10.1 FTIR-KURVOR 
Nedan är alla bilagor för alla FTIR analyser 

10.1.1 FTIR-KURVA MATERIAL 3 OCH 02910 

 

10.1.2 FTIR-KURVA MATERIAL 09301 
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10.1.3 FTIR-KURVA MATERIAL 09301 
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10.1.5 FTIR-KURVOR ELASTAN 
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10.2 DSC-KURVOR 
Nedan är alla bilagor för alla DSC analyser 

10.2.1 DSC-KURVA PRODUKT 3 OCH 02910 

10.2.2 DSC-KURVA PRODUKT 09301 
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Integral -3,84 mJ
  normalized -1,78 Jg^-1
Onset 208,38 °C
Peak 214,25 °C

Integral -109,44 mJ
  normalized -43,60 Jg^-1
Onset 248,95 °C
Peak 250,75 °C

Integral -81,01 mJ
  normalized -39,13 Jg^-1
Onset 204,91 °C
Peak 219,00 °C

Integral -14,43 mJ
  normalized -6,97 Jg^-1
Onset 158,01 °C
Peak 161,11 °C

Integral -5,17 mJ
  normalized -2,40 Jg^-1
Onset 210,53 °C
Peak 220,89 °C

Integral -155,16 mJ
  normalized -61,82 Jg^-1
Onset 251,62 °C
Peak 258,95 °C

Integral -102,44 mJ
  normalized -49,49 Jg^-1
Onset 213,02 °C
Peak 223,62 °C

Integral -18,92 mJ
  normalized -9,14 Jg^-1
Onset 153,20 °C
Peak 162,14 °C

!DSC, 09301, material
DSC, 09301, material, 2,5100 mg

!DSC, 09301, ögla
DSC, 09301, ögla, 10,8900 mg

!DSC, 09301, ring
DSC, 09301, ring, 14,2700 mg

!DSC, 09301, hyske
DSC, 09301, hyske, 2,1600 mg

!DSC, 09301, bakmaterial vid hyske
DSC, 09301, bakmaterial vid hyske, 2,0700 mg

Wg^-1

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, 09301!DSC, 09301!DSC, 09301!DSC, 09301 10.05.2016 14:28:1010.05.2016 14:28:1010.05.2016 14:28:1010.05.2016 14:28:10

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         
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10.2.3 DSC-KURVA PRODUKT 09311 
 

 

 

 

10.2.4 DSC-KURVA GRANULAT MATERIAL 3 
 

  

Integral -55,80 mJ
  normalized -48,10 Jg^-1
Onset 243,79 °C
Peak 251,83 °C

Integral -56,40 mJ
  normalized -35,03 Jg^-1
Onset 204,70 °C
Peak 219,73 °C

Integral -22,62 mJ
  normalized -14,05 Jg^-1
Onset 157,40 °C
Peak 162,14 °C

Integral -9,50 mJ
  normalized -2,29 Jg^-1
Onset 209,27 °C
Peak 215,58 °C

Integral -74,55 mJ
  normalized -64,27 Jg^-1
Onset 252,57 °C
Peak 258,26 °C

Integral -79,23 mJ
  normalized -49,21 Jg^-1
Onset 212,69 °C
Peak 218,03 °C

Integral -25,13 mJ
  normalized -15,61 Jg^-1
Onset 152,24 °C
Peak 159,14 °C

Integral -12,47 mJ
  normalized -3,00 Jg^-1
Onset 210,48 °C
Peak 220,57 °C

!DSC, 09311, elastantråd
DSC, 09311, elastantråd, 1,1800 mg

!DSC, 09311, material
DSC, 09311, material, 1,1600 mg

!DSC, 09311, ring
DSC, 09311, ring, 4,0900 mg

!DSC, 09311, hyske
DSC, 09311, hyske, 4,1500 mg

!DSC, 09311, bakmaterial till hyske
DSC, 09311, bakmaterial till hyske, 1,6100 mg

Wg^-1

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, 09311!DSC, 09311!DSC, 09311!DSC, 09311 10.05.2016 14:32:5610.05.2016 14:32:5610.05.2016 14:32:5610.05.2016 14:32:56

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         

Integral -533,41 mJ
  normalized -53,77 Jg^-1
Onset 239,62 °C
Peak 249,98 °C

Integral -289,66 mJ
  normalized -52,67 Jg^-1
Onset 240,38 °C
Peak 249,40 °C

Integral -531,04 mJ
  normalized -53,53 Jg^-1
Onset 242,05 °C
Peak 256,88 °C

Integral -296,01 mJ
  normalized -53,82 Jg^-1
Onset 248,54 °C
Peak 256,32 °C

!DSC, granulate; 3, b
DSC, granulate; 3, b, 9,9200 mg

!DSC, granulate; 3, c
DSC, granulate; 3, c, 5,5000 mg

Wg^-1

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, granulate; 3!DSC, granulate; 3!DSC, granulate; 3!DSC, granulate; 3 10.05.2016 14:11:3610.05.2016 14:11:3610.05.2016 14:11:3610.05.2016 14:11:36

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         
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10.2.5 DSC-KURVA GRANULAT 02910 

 

10.2.6 DCS-KURVA GRANULAT 09301 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Integral -281,89 mJ
  normalized -64,65 Jg^-1
Onset 244,31 °C
Peak 259,11 °C

Integral -315,61 mJ
  normalized -67,15 Jg^-1
Onset 244,49 °C
Peak 258,88 °C

Integral -295,45 mJ
  normalized -67,76 Jg^-1
Onset 255,61 °C
Peak 260,99 °C

Integral -314,46 mJ
  normalized -66,91 Jg^-1
Onset 254,71 °C
Peak 261,43 °C

!DSC, granulate; 02910, b
DSC, granulate; 02910, b, 4,3600 mg

!DSC, granulate; 02910, c
DSC, granulate; 02910, c, 4,7000 mg

Wg^-1

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, granulate; 02910!DSC, granulate; 02910!DSC, granulate; 02910!DSC, granulate; 02910 10.05.2016 14:14:5810.05.2016 14:14:5810.05.2016 14:14:5810.05.2016 14:14:58

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         

Integral -538,01 mJ
  normalized -57,17 Jg^-1
Onset 243,76 °C
Peak 258,46 °C

Integral -186,17 mJ
  normalized -55,08 Jg^-1
Onset 230,38 °C
Peak 257,53 °CIntegral -621,38 mJ

  normalized -66,03 Jg^-1
Onset 247,13 °C
Peak 262,00 °C

Integral -214,11 mJ
  normalized -63,35 Jg^-1
Onset 251,73 °C
Peak 260,93 °C

!DSC, granulate; 09301, b
DSC, granulate; 09301, b, 9,4100 mg

!DSC, granulate; 09301, c
DSC, granulate; 09301, c, 3,3800 mg

Wg^-1

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, granulate; 09301!DSC, granulate; 09301!DSC, granulate; 09301!DSC, granulate; 09301 10.05.2016 14:05:2110.05.2016 14:05:2110.05.2016 14:05:2110.05.2016 14:05:21

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         
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10.2.7 DSC-KURVA GRANULAT 09311 
 

 

 

10.3 TGA-KURVOR 
Nedan är alla bilagor för TGA analyserna av granualt 

10.3.1 TGA-KURVA ONSET 
 

 

 

 

 

 

 

? Onset 413,37 °C

Onset 410,83 °C

Onset 406,38 °C

Onset 403,29 °C

Onset 406,24 °C

Onset 402,26 °C

? Onset 387,49 °C

? Onset 387,73 °C

!TGA, 02910, granulat, a
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, a, 7,5300 mg

!TGA, 02910, granulat, b
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, b, 5,3100 mg

!TGA, 09301, granulat, a
Sample Weight
TGA, 09301, granulat, a, 6,6800 mg

!TGA, 09301, granulat, b
Sample Weight
TGA, 09301, granulat, b, 7,8800 mg

!TGA, 0931, granulat, a
Sample Weight
TGA, 0931, granulat, a, 4,3700 mg

!TGA, 0931, granulat, b
Sample Weight
TGA, 0931, granulat, b, 5,7500 mg

!TGA, 3, granulat, a
Sample Weight
TGA, 3, granulat, a, 8,1400 mg

!TGA, 3, granulat, b
Sample Weight
TGA, 3, granulat, b, 5,1100 mg

%

0

20

40

60

80

100

min

°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 550 550 600 650 700 750 800 850

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

^exo^exo^exo^exo !TGA,  granulat, alla, onset!TGA,  granulat, alla, onset!TGA,  granulat, alla, onset!TGA,  granulat, alla, onset 13.05.2016 11:55:3813.05.2016 11:55:3813.05.2016 11:55:3813.05.2016 11:55:38

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         

Integral -217,93 mJ
  normalized -57,20 Jg^-1
Onset 243,06 °C
Peak 251,97 °C

Integral -387,48 mJ
  normalized -56,82 Jg^-1
Onset 242,79 °C
Peak 256,50 °C

Integral -222,67 mJ
  normalized -58,44 Jg^-1
Onset 244,64 °C
Peak 258,24 °C

Integral -422,99 mJ
  normalized -62,02 Jg^-1
Onset 249,33 °C
Peak 259,90 °C

!DSC, granulate; 09311, b
DSC, granulate; 09311, b, 6,8200 mg

!DSC, granulate; 09311, c
DSC, granulate; 09311, c, 3,8100 mg

Wg^-1

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

min

°C50 100 150 200 250 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

^exo^exo^exo^exo !DSC, granulate; 09311!DSC, granulate; 09311!DSC, granulate; 09311!DSC, granulate; 09311 10.05.2016 14:08:5510.05.2016 14:08:5510.05.2016 14:08:5510.05.2016 14:08:55

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         
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10.3.2 TGA-KURVA GRANULAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

? Step -7,1676 %
-0,5834 mg

Residue 1,6280 %
0,1325 mg

? Step -4,5605 %
-0,3594 mg

Residue 1,0074 %
79,3816e-03 mg

? Step -4,4190 %
-0,2952 mg

Residue 1,2994 %
86,8030e-03 mg

? Step -6,3589 %
-0,3377 mg

Residue 1,6074 %
85,3517e-03 mg

? Step -3,5798 %
-0,1564 mg

Residue 1,9183 %
83,8284e-03 mg

? Step -5,3820 %
-0,4053 mg

Residue 2,0521 %
0,1545 mg

? Step -4,5069 %
-0,2591 mg

Residue 2,2130 %
0,1272 mg

? Step -6,6856 %
-0,3416 mg

Residue 2,5548 %
0,1306 mg

? Step -92,2666 %
-4,8994 mg

? Step -94,6620 %
-4,1367 mg

? Step -93,2801 %
-5,3636 mg

? Step -92,7606 %
-6,9849 mg

? Step -94,4393 %
-7,4418 mg

? Step -94,3433 %
-6,3021 mg

? Step -91,1900 %
-7,4229 mg

? Step -90,7501 %
-4,6373 mg

!TGA, 02910, granulat, a
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, a, 7,5300 mg

!TGA, 02910, granulat, b
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, b, 5,3100 mg

!TGA, 09301, granulat, a
Sample Weight
TGA, 09301, granulat, a, 6,6800 mg

!TGA, 09301, granulat, b
Sample Weight
TGA, 09301, granulat, b, 7,8800 mg

!TGA, 0931, granulat, a
Sample Weight
TGA, 0931, granulat, a, 4,3700 mg

!TGA, 0931, granulat, b
Sample Weight
TGA, 0931, granulat, b, 5,7500 mg

!TGA, 3, granulat, a
Sample Weight
TGA, 3, granulat, a, 8,1400 mg

!TGA, 3, granulat, b
Sample Weight
TGA, 3, granulat, b, 5,1100 mg

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

min

°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 550 550 600 650 700 750 800 850

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

^exo^exo^exo^exo !TGA,  granulat, alla!TGA,  granulat, alla!TGA,  granulat, alla!TGA,  granulat, alla 13.05.2016 12:13:0313.05.2016 12:13:0313.05.2016 12:13:0313.05.2016 12:13:03

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         
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10.4 RESULTAT PAH 
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10.5 RESULTAT PAH 
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10.6 RESULTAT METALLINNEHÅLL OCH VOC 
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10.7 RESULTAT VOC 
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10.8 RESULTAT VOC 
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10.9 RESULTAT VOC 
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10.10 TGA-KURVOR ELASTAN 
Nedan är alla bilagor för TGA analys av elastantrådar.  

10.10.1 TGA-KUROVR MATERIAL 3, ELASTANTRÅD OCH 
GRANULAT 

 

 

 

10.10.2 TGA-KURVOR MATERIAL 02910, ELASTANTRÅD OCH 
GRANULAT 

 

 

Onset 323,65 °C

Onset 323,95 °C
Onset 178,11 °C

Onset 194,36 °C

!TGA, 02910, granulat, a
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, a, 7,5300 mg

!TGA, 02910, granulat, b
Sample Weight
TGA, 02910, granulat, b, 5,3100 mg

!TGA, 02910 elastan, a
Sample Weight
TGA, 02910 elastan, a, 2,6500 mg

!TGA, 02910 elastan, b
Sample Weight
TGA, 02910 elastan, b, 2,7900 mg

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

min

°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 550 550 600 650 700 750 800 850

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

^exo^exo^exo^exo !TGA, 02910, elastan och granulat!TGA, 02910, elastan och granulat!TGA, 02910, elastan och granulat!TGA, 02910, elastan och granulat 18.05.2016 08:45:3718.05.2016 08:45:3718.05.2016 08:45:3718.05.2016 08:45:37

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         

? Onset 302,33 °C

? Onset 304,22 °C

Onset 200,08 °C

Onset 196,66 °C

!TGA, 3, granulat, a
Sample Weight
TGA, 3, granulat, a, 8,1400 mg

!TGA, 3, granulat, b
Sample Weight
TGA, 3, granulat, b, 5,1100 mg

!TGA, 3 elastan, a
Sample Weight
TGA, 3 elastan, a, 4,2400 mg

!TGA, 3 elastan, b
Sample Weight
TGA, 3 elastan, b, 3,2900 mg

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

min

°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 550 550 600 650 700 750 800 850

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

^exo^exo^exo^exo !TGA, 3, elastan och granulat!TGA, 3, elastan och granulat!TGA, 3, elastan och granulat!TGA, 3, elastan och granulat 18.05.2016 08:53:3418.05.2016 08:53:3418.05.2016 08:53:3418.05.2016 08:53:34

SSSSTATATATARRRReeee SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00 SW 13.00Lab: labLab: labLab: labLab: lab                         


