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SAMMANFATTNING 
Återvinning av textil är idag ett omtalat ämne med stor potential för utveckling, 

såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt perspektiv. Intresset för miljö och 

energi vid framställning av textila fibrer har eskalerat under 2000-talet och kommer 

att bli ännu viktigare i framtiden då tillgången av textila fibrer förutses att nå sin 

yttersta gräns. Den framtida efterfrågan av textila fibrer kombinerat med världens 

stora mängder av textilavfall visar på att effektiva metoder som tar vara på förbru-

kad textil efterfrågas.  

Detta är något som det svenska forskningsinstitutet Swerea IVF har uppmärksam-

mat då de nyligen investerade i en så kallad textilriv, en maskin som används vid 

mekanisk återvinning av textil. Den nyinvesterade maskinen med tillhörande pro-

cessteg kräver dock utveckling för att kunna tillämpas i större skala. Uppdraget att 

utveckla en delmetod som ingår i processen för mekanisk textilåtervinning gavs 

därmed till två blivande textilingenjörer genom examensarbetet- det sista och av-

slutande momentet i textilingenjörsutbildningen på kandidatnivå. 

Syftet med examensarbetet har varit att karaktärisera återvunna fibrer utifrån deras 

fiberlängd och fiberlängdsfördelning för att sedan undersöka relationen mellan 

fiberlängdsfördelningen och fibrernas förmåga att spinnas till nytt garn. Materialet 

som återvanns införskaffades av Swerea IVF och omfattades av använda sjuk-

vårdstextilier i trikå samt vävda kvalitetsskjortor. Båda material bearbetades av 

textilriven, men endast sjukvårdstextilierna kunde separeras till enskilda fibrer och 

tas vidare till efterföljande processer.  

Fiberanalyser har genomförts för att fastställa sjukvårdstextiliernas fiberandelar 

och fiberlängd men fokus har legat i att undersöka de återvunna fibrernas egen-

skaper i form av fiberlängd och fördelning. De två sistnämnda egenskaperna analy-

serades genom att manuellt mäta längden hos de återvunna fibrerna i slumpmässigt 

utvalda stickprov. Utöver interna tester skickades även prover till ett externt labo-

ratorium för att styrka resultatet av de manuellt utförda analyserna. 

Parallellt med fiberanalyser undersöktes de återvunna sjukvårdstextiliernas för-

måga att spinnas till nytt garn. Återvunna fibrer adderades stegvis till jungfruliga 

bomullsfibrer och spanns till nya garn genom ringspinning på Textilhögskolan i 

Borås. Dessförinnan fiberöppnades, kardades och sträcktes materialet för att orien-

tera fibrerna.  

Slutligen utfördes dragprov på de spunna garnerna för att mäta deras dragstyrka 

och styvhet. Studiens samtliga delmoment resulterar i att det ingående materialet 

kunde återvinnas mekaniskt och därefter spinnas till nytt garn genom ringspinning 

trots relativt hög andel korta fibrer. Som mest kunde 35% återvunna fibrer blandas 

med jungfruliga och spinnas till ett garn med grovleken 40 tex. 

Nyckelord: mekanisk återvinning, textil, stapelfiber, fiberlängd, fiberlängdsfördel-

ning, garnspinning 

  



 

ABSTRACT 
Textile recycling is nowadays a talked about topic with great potential of further 

development, both from a financial and an environmental view. The interest in 

environmental issues associated with the textile fiber production has escalated in 

the 2000s and will become even more important in the near future as the access of 

textile fibers is expected to reach its extreme limit. Future demand of textile fibers, 

combined with the world's great quantities of textile waste has highlighted the ne-

cessity of effective methods that take advantage of worn-out textiles. 

This is something that the Swedish research institution, Swerea IVF, has high-

lightened as they recently invested in a tearing machine used for processing of 

waste textile materials. The newly obtained machine with its associated processes 

requires development to be applied on a larger scale. The assignment to develop 

one of these processes was handed over to two textile engineers through their thesis 

work included within the textile engineer education. 

The purpose of the thesis work has been to characterize recycled fibers by its fiber 

length and fiber length distribution in order to examine the relationship between 

their fiber length distribution and the ability of the fibers to be spun into new yarns. 

The material recycled in this study was obtained by Swerea IVF and consisted of 

knitted worn-out textiles used within the medical sector and woven cotton shirts of 

high quality. Both materials were processed in the tearing machine, but only the 

medical textiles could be separated into individual fibers and taken on to succeed-

ing processes. 

Fiber analyses were studied by examining the fiber proportion and fiber length in 

the material of medical textiles. Focus has, however, been to examine the recov-

ered fiber characteristics in terms of fiber length and distribution. The latter two 

properties were assayed by manually measuring the length of the recycled fibers in 

randomly selected sample. In addition to the testing procedures carried out at 

Swerea IVF, samples were sent to an external laboratory with the aim to prove the 

relevance of the internal tests. 

Simultaneously as the fiber analysis, the recycled fiber’s ability to be spun into 

new yarns was examined. The recycled fibers were added gradually to virgin cot-

ton fibers and spun into new yarns using the equipment for ring spinning at the 

Swedish School of Textiles in Borås. Beforehand, the fibers were opened manual-

ly, carded and stretched in order to orient the fibers. 

Finally tensile tests of the spun yarns were carried out in order to measure its ten-

sile strength and stiffness. Study results show that the material made out of medical 

textiles could be recycled mechanically and spun into new yarn by ring spinning 

despite its relatively high proportion of short fibers. The content of recycled fibers 

was at its most 35 with the thickness of 40 tex. 

Keywords: mechanical recycling, textile, staple fibers, fiber length, fiber length 

distribution, yarn spinning 

  



 

SAMMANFATTNING POPULÄRVERSION 
Människor konsumerar allt mer textilvaror världen över samtidigt som råmaterialet 

som används vid textilproduktion håller på att ta slut. För att utnyttja textila 

material till sin fulla potential innan det slängs eller förbränns krävs att återvin-

ningstekniker utnyttjas. Avfallshierarkin är en rekommenderad prioriteringsordning 

som lyfts fram i EU:s avfallsdirektiv och visar hur konsumenter ska gå till väga för 

att förebygga avfall. Återvinning anses vara mindre miljöskadligt jämfört med 

förbränning och deponi, det vill säga att materialet läggs på hög. Mekanisk åter-

vinning är en av återvinningsmetoderna som finns idag, men eftersom den är rela-

tivt tidskrävande så används den ännu inte industriellt.  

Swerea IVF, som är ett svenskt forskningsinstitut, har nyligen startat en pilotstudie 

och i samband med detta investerat i en textilriv som används vid mekanisk åter-

vinning. Målet med studien är att utveckla de mekaniska metoderna så pass mycket 

att material kan återvinnas till nya fibrer. Efter den mekaniska återvinningen, som 

innebär att materialet rivs ner från en textil till fiber, skulle fibrerna kunna använ-

das för tillverkning av garn för att slutligen tillverkas till nya textilier. På detta sätt 

skulle textilt avfall kunna undvikas och samtidigt skulle de återvunna fibrerna 

kunna ersätta exempelvis nya bomullsfibrer som annars använts i tillverkningen. I 

detta examensarbete undersöks om detta är möjligt: om textila material som åter-

vunnits mekaniskt kan spinnas på nytt och iså fall, hur materialets spinnbarhet kan 

beskrivas utifrån dess fiberlängdsfördelning.  

Slutsatsen av studien är att textilt material kan återvinnas mekanisk för att därefter 

spinnas på nytt till garn. Detta kunde dock endast åstadkommas genom tillsättning 

av nya bomullsfibrer under spinningsprocessen. Likaså har fibrernas längdfördel-

ning visat sig påverka spinnbarheten och de spunna garnernas styrka. Fibrernas 

medellängd efter den mekaniska återvinningen visade sig vara kortare än innan 

rivningen och uppättes efter till 9.1 mm. De nya bomullsfibrerna som användes i 

studien var längre än de återvunna fibrerna och hade en medellängd på 25,2 mm. 

Under spinningsförsöken visade det sig vara svårare att spinna garn ju mer korta 

återvunna fibrer som tillsattes. Slutligen lyckades garn bestående av 35%, 30% och 

25% återvunna fibrer spinnas.  
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BEGREPP 
avfallshierarki Eu:s rekommendationer över hur avfallshanteringen 

bör prioriteras för att förebygga avfall. Simuleras 

med hjälp av den så kallade avfallstrappan. 

bobiner En garnspole.  

down-cycling  Återvinning till det sämre med avseende till ett 

materials kvalitet.  

fiberflor Defineras enligt rapportens författare som en tunn 

vadd. 

fiber-till-fiber Definierar en metod då nytt garn framställs utav åter-

vunna fibrer.  

jungfruliga fibrer Syftar till nyproducerade fibrer som har tillverkats 

konventionellt. 

kemisk återvinning Syftar till en process där fibrernas polymerer löses 

upp med hjälp av kemikalier för att sedan extruderas 

till regenererade fibrer.  

mekanisk återvinning Syftar till en process där fibrerna separeras genom 

mekanisk bearbetning till fiberform för att därefter 

formas på nytt för att kunna återanvändas.  

pre-consumer Material som förkastas före användning. 

post-consumer Material som förkastas efter användning. 

sliver En lång bunt av fibrer som erhålls efter kardning och 

som generellt används för att spinna garn. 

termisk återvinning Syftar till en process där fibrernas polymerer smälts 

ned för att därefter extruderas till nya fibrer. 

textilriv  Maskin som mekaniskt bearbetar textil till fiberform. 
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1 INTRODUKTION 
Konsumenters inköpsvanor världen över har eskalerat sedan 1900-talets andra hälft 

(Simpson 2011 se (Fletcher  2014). År 2011 utförde SMED en kartläggning över 

konsumtion av kläder och andra hemtextilier i Sverige. Studien visar att det kon-

sumerades 132 000 ton textilier det rådande året, vilket motsvarade 14 kilo per 

person (Elander, Sörme, Dunsö, Stare & Allerup  2006). Ökade konsumtionsvanor 

leder i sin tur till ökat textilavfall. I Sverige blandas den största delen av textilavfal-

let med det dagliga hushållsavfallet. Därefter utvinns energi av avfallet vilket sker 

genom förbränning (Östlund, Wedin, Bolin, Berlin, Jönsson, Posner, Smuk, 

Eriksson & Sandin  2015). I andra länder är det mer vanligt att textilavfallet ham-

nar på deponi tillsammans med övrigt avfall (Villanueva, Delgado, Luo, Eder, 

Catarino & Litten  2010). Oavsett om det textila materialet hamnar på deponi eller 

förbränns, så utnyttjas det inte fullt ut. Materialet förkastas långt innan det har upp-

nått dess slutgiltiga livslängd (Palm, Watson, Kiørboe & Elander  2015). 

Ett annat problem som kretsar kring dagens konsumtionsvanor är den framtida 

tillgången av textila fibrer. I samma takt som behovet av textila fibrer ökar håller 

tillgången av dessa på att nå sin yttersta gräns (Simpson 2011 se (Fletcher  2014)). 

En metod som enligt EU:s avfallsdirektiv ligger över deponi och förbränning i 

avfallshierarkin, samt minskar gapet mellan det framtida behovet och tillgången av 

textila fibrer, är materialåtervinning ((Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/98/EG);(Palm, Harris & Ekvall  2013)). Återvinning är ett bättre alternativ än 

både deponi och förbränning i den meningen att de använda textilierna kommer till 

användning och kan därmed, till viss del, ersätta jungfruligt material (Palm, Harris 

& Ekvall  2013). Materialåtervinning tar vara på det material som redan finns i 

omlopp, men som inte anses ha någon vidare användningsgrad i dess aktuella skick 

(Östlund et al.  2015) 

I dagsläget utförs textil materialåtervinning i en liten skala, främst i form av ke-

misk eller termisk återvinning. Metoderna är framförallt framgångsrika då det 

kommer till syntetiska material, exempelvis polyester. Materialet kan återvinnas 

gång på gång i en cirkulär process utan att dess kvalitet försämras. Även cellulosa-

baserade fibrer kan återvinnas kemiskt då fibrerna löses upp i en lyocellprocess och 

extruderas till nya fibrer (Shen, Worrell & Patel  2010). Denna metod innebär dock 

att de cellulosabaserade fibrerna förlorar dess ursprungliga egenskaper och meto-

den har inte heller fått ekonomisk bärkraft. Det är fortfarande mer ekonomiskt 

gynnsamt att framställa bomull konventionellt (Östlund et al.  2015). 

Mekanisk återvinning är en annan form av materialåtervinning. Det är en nygam-

mal metod som har funnits i urminnes tider, men som än idag inte har fått genom-

slag. På grund av metodens tidskrävande process har den inte kunnat tillämpas på 

den globala marknaden. Metoden förutses dock ha potential att kunna äntra den 

industriella marknaden då den på ett relativt energisnålt sätt återvinner bomull i 

dess grundform (Östlund et al.  2015).  

Forskningsinstitutet Swerea IVF har nyligen investerat i en textilriv som bearbetar 

textila material mekaniskt. Maskinen har som avsikt att fördela materialet till 

mindre beståndsdelar, fibrer, inför efterföljande steg som exempelvis kardning och 
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återspinning till nytt garn. Maskinen kräver, likt mekanisk återvinning i sin helhet, 

utvecklas för att kunna tillämpas industriellt. Swerea IVF står inför en utmaning då 

metoden som idag används för mekanisk återvinning av textil är relativt tidskrä-

vande. Metoden måste effektiviseras och utvecklas för att kunna tillämpas industri-

ellt (Östlund et al.  2015). 

1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 
Nedan presenteras olika grundbegrepp som har legat till grund för den teoretiska 

förstudien som i sin tur varit utgångspunkten för vidare praktiska studier. 

1.1.1 MEKANISK ÅTERVINNING 

Mekanisk återvinning är en enkel och relativt gammal återvinningsteknik som ännu 

inte etablerats industriellt i Europa. Stora delar av det textila avfallet skickas idag 

vidare till Asien istället för olika sorters återbruk eller återvinning (Östlund et al.  

2015). Intresset för textilåtervinning har däremot ökat de senaste åren vilket har lett 

till ett flertal forskningsprojekt och initiativ, som syftar till att sätta igång textil-

återvinningsindustrin har påbörjats (Personne & Sundin  2013). 

Mekanisk återvinning av textil innebär att materialet klipps i remsor för att därefter 

genomgå en mekanisk rivningsprocess. Processen utförs av en maskin bestående av 

fyra roterande valsparar placerade i följd, se A, B, C och D i Figur 1. Tätt bakom 

varje nålförsedd cylinder finns ytterligare en mindre nålvals som roterar i motsatt 

riktning, vilket medför att det textila materialet dras isär och separeras. I takt med 

att det textila materialet rivs sönder bildas en blandning av löst liggande fibrer, i 

form av en vadd.  Rivningsprocessen styrs genom att justera maskininställningarna 

och antalet nålvalsar som materialet transporteras genom (Altex  2015). 

 

FIGUR 1. TEXTILRIVENS NÅLVALSAR I GENOMSKÄRNING  

I stort sett alla textila material kan återvinnas mekanisk. Kvaliteten på de fibrer 

som utvinns kan däremot variera enormt. Allt som oftast leder den mekaniska åter-

vinningen till att fiberkvaliteten minskar och resulterar i en produkt av låg kvalitet. 

Det är en så kallad down-cycling-process (Östlund et al.  2015). Väsentliga skill-

nader hos fiberkvaliteten går exempelvis att urskilja då naturfibrer respektive syn-

tetfibrer återvinns. Syntetfibrer är generellt starkare än naturfibrer, vilket innebär 

att fiberlängden lättare bevaras samtidigt som syntetfibrer kräver mer energi för att 

brytas ned (Fletcher & Tham 2015 se (Östlund et al.  2015)). Överlag försämras 

dock fiberkvaliteten, både hos natur- och syntetfibrer och bieffekten av detta är att 
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jungfruliga fibrer måste blandas in i fiberblandningen för att en slutprodukt av 

tillräckligt hög kvalitet ska kunna tillverkas. 

Vidare försvåras återvinningsprocessen då det ingående materialet består av olika 

fibersorter vars egenskaper är skilda. Likaså kräver textila varor föresedda mer 

detaljer, så som knappar och blixtlås, genomgå ett förebyggande steg då dessa se-

pareras från textilen. Ytterligare en faktor som försvårar återvinningsprocessen är 

då textilierna är smutsiga (Personne & Sundin  2013). 

1.1.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Beroende på fiberkvalitet och andelen inblandade jungfruliga fibrer kan olika slut-

produkter framställas och användningsområdet för de mekaniskt återvunna fibrerna 

beror på utgångsmaterialets kvalitet. Spillmaterial som förkastas innan det har nått 

kunden kallas pre-consumer material. Detta material ger högre kvalitet jämfört med 

material som förkastas efter användning och som benämns post-consumer material. 

Användningsområdet för pre-consumer material innefattas av fiber-till-fiber pro-

dukter så som återvunnen textil. Användningsområdet för post-consumer material 

innefattas av lågkvalitativa produkter i form av stoppning, vaddering och isolering, 

där fibrernas kvalitet är oväsentlig. I dagsläget återvinns främst post-consumer 

material vilket därmed resulterar i lågkvalitativa produkter. Med denna anledning 

utfaller resultatet av mekanisk återvinning oftast i så kallade down-cycling produk-

ter (Palm, Elander, Watson, Kiørboe, Lyng & Gíslason  2014). Den slutprodukt 

som har högst värde av återvinningsprodukterna är följaktligen fiber-till-fiber-

produkter, då nytt garn kan spinnas genom att tillsätta jungfruliga fibrer (Östlund et 

al.  2015). Med denna teknik har bland annat det svenska modeföretaget H&M 

tagit initiativet att tillverka plagg bestående av 20% återvunna fibrer (H&M  2015). 

1.1.3 MILJÖPÅVERKAN 

Det är komplicerat att estimera den miljönytta respektive miljöpåverkan som me-

kanisk textilåtervinning medför eftersom metoden ännu inte har etablerats industri-

ellt utan har endast utforskats i mindre vetenskapliga studium (Zamani 2011 se 

(Palm  2011)). 

En del studier visar tydligt att såväl hög- som lågkvalitativ återvinning generellt är 

ett bättre alternativ för miljön jämfört med förbränning och deponi (Palm, Harris & 

Ekvall  2013). Andra studier visar dock på att specifika produkter som framställs 

genom mekaniskt återvunna fibrer kan ha större miljöbelastning jämfört med kon-

ventionellt framtagna material. Ett exempel på detta är trasor av återvunna fibrer 

som används inom industrin som bidrar med större miljöbelastning jämfört med 

alternativet som framställs utav papper. Om materialet innebär en högre miljöbe-

lastning jämfört med andra potentiella material för produkten är återvinning inte en 

lämplig väg (Palm  2011). 

Vad som ytterligare har kunnat konstateras är att graden av miljönytta som meka-

nisk återvinning ger, beror till stor del på vilket material som återvinns och dess 

ursprungliga kvalitet. Den energi och de resurser som krävs vid mekanisk återvin-

ning är relativt liten, dessutom ersätter det återvunna materialet i viss mån jungfru-

ligt material.  Detta innebär att miljönyttan av återvinning i de bästa fall kan jämfö-

ras med den för återanvändning (Palm  2011). Gällande kvalitet på råmaterialet 



4 

 

innebär mekanisk återvinning alltid down-cycling, det vill säga minskad fiberkvali-

tet. Graden av miljönytta beror på hur mycket jungfruligt material samt ytterligare 

tillsatser som måste tillsättas (Östlund et al.  2015). Ytterligare en faktor som ökar 

miljöpåverkan i samband med mekanisk återvinning är de slutgiltiga produkternas 

användningsområde (Palm  2011). 

1.1.4 FIBERKVALITET 

Kvaliten på det mekaniskt återvunna materialet beror, som nämnts tidigare, till stor 

del på det ingående materialets kvalitet. Egenskaper som är starkt förknippade med 

materialets kvalitet är fibrernas färg, styrka, längd och densitet (Overbay, Ghorashi 

& Galyon  2002). Den egenskap som avgör huruvida ett material kan återvinnas 

och spinnas till ett nytt garn är fibrernas längd. Det är välkänt att långa fibrer gene-

rerar ett starkare garn jämfört med korta, eftersom att de långa fibrerna lättare tvin-

nas om varandra. Det råder delade meningar kring vad som faller under benäm-

ningen “korta fibrer”, men enligt en studie utförd av Merati och Okamura (2004) 

anses fibrer vara korta då de understiger längden 12,7 mm (0,5 tum).  

Mekaniskt återvunnet material har bevisligen lägre kvalitet jämfört med det jung-

fruliga materialet eftersom det återvunna materialet bryts ned under användnings-

fasen. Bidragande faktorer är slitage genom användning, tvättning och värmetork-

ning (Östlund et al.  2015). Utifrån en studie utförd av Thompson och Morley 

(2012) som diskuteras i Östlund et al. (2015) rapport, har det konstaterats att riv-

nings- och kardningsmomenten som ingår i spinningsprocessen utgör ytterligare 

påfrestningar på fibrerna, vilket resulterar i att fiberlängden minskar. Bearbet-

ningsprocessen under den mekaniska nedrivningen, då fibrerna fördelas, är ännu en 

bidragande orsak till att materialet bryts ned. Fiberförlusten vid mekanisk återvin-

ning respektive spinning och vävning motsvarar cirka 20% (Östlund et al.  2015). 

Enligt Merati och Okamura (2004) är det rent utav omöjligt att spinna ett garn med 

grovleken 30 tex då endast återvunna fibrer används.  

Det textila materialets konstruktion är ytterligare en faktor som påverkar de åter-

vunna fibrernas kvalitet med anledningen att fibrer som är luftigt bundna till 

varandra är lättare att separera och behåller därmed en högre kvalitet än varor be-

stående av tätt bundna fibrer (Östlund et al.  2015). 

Vidare beskrivs att blandningar av olika fibersorter försvårar återvinningsprocessen 

då andelen ingående fibersorter måste identifieras i ett förberedande steg innan den 

mekaniska återvinningen (Östlund et al.  2015). 

1.1.5 METODER FÖR ATT MÄTA FIBERKVALITET 

Det är endast möjligt att uppskatta ett materials fiberkvalitet då tillräckligt stora 

urval väljs och inte begränsas till fiberpopulationens längsta fibrer. I bomullsindu-

strin mäts ofta de längsta fibrerna för att sedan dra en parallell till hela materialets 

fiberlängd och kvalitet (Bragg & Shofner  1993). Detta är dock en felaktig metod 

då den ger ett missvisande resultat som speglar en bättre kvalitet än den verkliga. 

Samtliga fibrer eller ett slumpvist urval av fibrer bör mätas för att bestämma en 

godtycklig fiberkvalitet (Krifa  2006). 
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En metod som har använts för att bestämma fibrernas längdfördelning innebär att 

fibrerna separeras och mäts manuellt och benämns upprepande gånger i artiklar 

med det engelska uttrycket ”Sutler-webb" (Bragg & Shofner  1993; Krifa  2008; 

Krifa  2006). Denna metod är mycket pålitlig då den med tillräckligt stora stick-

prov kan ge en realistisk fiberlängdsfördelning över hela populationen. Metoden är 

dock mycket tidskrävande och inte aktuell för industriell tillämpning (Krifa  2006). 

Andra metoder som har utvecklats för att effektivisera processen för fiberlängsana-

lys är HVI (high volume length) och AFIS (advances fiber information system) 

(Krifa  2008; Krifa  2006). Båda metoderna har utvecklats av det Schweiziska före-

taget USTER® Technologies. Företaget har utvecklat patent för maskiner med 

tillhörande metoder som används för att analysera fiberkvalitet av olika slag (Bragg 

& Shofner  1993). 

USTER® HVI 1000 är en maskin som används vid fiberlängdsanalys. Med hjälp 

av denna maskin kan elva olika fiberparametrar mätas varav några är längd, styrka, 

diameter och färg (USTER®  2016b). Den används även för att beskriva hur ofta 

olika fiberlängdsintervall förekommer. HVI-system är ofta längdbaserade, vilket 

betyder att sannolikheten att en fiber mäts är proportionell mot dess längd. Längre 

fibrer har därmed större sannolikhet att mätas (Bragg & Shofner  1993). Resultatet 

samlas i ett histogram som beskriver längdintervallernas frekvens. I denna process 

mäts tre huvudparametrar: fibrernas medellängd, det övre medelvärdet (medelläng-

den på den längre halvans fiberlängd) samt ett uniformitetsindex (andelen medel-

längdsfibrer och det övre medelvärdet i procent) (Krifa  2008). 

USTER® AFIS PRO är ytterligare en maskin utvecklad av USTER® som används 

vid fiberlängdsanalys. Enligt Bragg och Shofner (1993) är AFIS-metoden pålitlig 

då den ger en godtycklig fördelning med god korrelation (determinationskofficien-

ten r^2=0,9) till den manuella mätningen av fiberlängdsfördelningen. Denna slut-

sats baseras utifrån en studie där ett stickprov om 10 000 fibrer mättes (Bragg et al 

1993). Den ger den mest noggranna mätningen av samtliga USTER®’s mätredskap 

(USTER®  2016a). Delprocessen för USTER® AFIS PRO för att mäta fiberlängd 

innebär att fibrerna slussas genom ett slutet system med ett kontrollerat luftgenom-

släpp, vilket medför att fibrernas hastighet kan anpassas. Under passagen genom 

systemet träffas fibrerna av en ljusstråle som fungerar som en sensor. Beroende på 

fiberns tidsåtgång som krävs för att passera ljusstrålen kan dess utförande i form av 

diameter, form och längd uppskattas. Resultatet samlas i en fördelningskurva. Med 

denna metod kan, till skillnad från tidigare nämnda metoder, flera parametrar mätas 

samtidigt (Bragg & Shofner  1993). 

AFIS-metoden har bland annat tillämpats i en studie av Krifa (2006) då bomulls-

fibrer och dess fördelning i ett stickprov karaktäriserades. Observationerna i denna 

studie syftade till att dra paralleller mellan fibrernas längdfördelning och det åter-

spunna garnets utförande. Studien visar att bomullens fiberlängdsfördelning beror 

på fibrernas ursprungliga kvalitet och hur stor mekanisk påfrestning fibrerna utsätts 

för i tidigare processteg. Samma slutsats framkommer i en uppföljande studie av 

samma författare (Krifa  2008). Fiberförlusten som innefattas av AFIS-metoden är 

relativt låg i jämförelse med andra obligatoriska steg som ingår i framställningen 

av bomullfibrer (Krifa  2008). 
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1.1.6 MATERIALEGENSKAPER 

De två fibersorter som i dagsläget dominerar den textila marknaden är bomull och 

polyester (Fletcher  2014). De förekommer ofta i blandningar eftersom deras en-

skilda egenskaper ofta kompletterar varandra.  Blandningar av natur- och syntetfib-

rer utnyttjas under garntillverkning då deras individuella egenskaper leder till att 

man kan tillverka slutprodukter som både är bekvämare och mer hållbara än vad 

produkter tillverkade av fibersorterna var för sig. Men då de generellt uppvisar 

olika egenskaper och längd, kan det påverka under exempelvis garnspinning och 

resultera i ojämna och svagare garner (Rengasamy  2010). 

Nedan presenteras materialen bomull och polyester samt deras egenskaper som är 

förknippade med mekanisk återvinning och garnspinning. 

1.1.6.1 Bomull 

Bomull som hör till kategorin naturfibrer är en av världens främst förekommande 

fiber och motsvarar cirka 35% av den totala fiberframställningen i världen 

(Humphries  2013; USDA  2016). Den odlas i omkring 85 länder där fyra av dessa, 

Kina, USA, Indien och Pakistan svarar för omkring 15 miljoner ton av världens 

totala bomullsproduktion på cirka 22 miljoner ton (2015-2016). Fram till 2017 

förväntas världsproduktionen av bomull stiga 4%. (USDA  2016). 

Av bomullssläktets drygt tjugo arter är det fyra som odlas kommersiellt. Bomulls-

plantorna blir en till två meter höga och växtcykeln tar vanligtvis cirka sex måna-

der men skiljer sig beroende på art. Gemensamt för alla växtcykler är att efter 

blommor bildats, pollinerat sig, vissnat och fallit av plantan blottläggs en liten grön 

omogen boll bestående av frön. Bomullen är redo att plockas efter att bollen 

spruckit och en bomullstuss bestående av långa hår som täcker fröna blir synlig 

(Världsnaturfonden  2005). 

Bomullsskörden sker antingen genom att plockas manuellt eller med maskin, där 

handplockning är vanligast. Båda plockningsmetoderna medför att oönskade blad-

rester följer med, vilket i sin tur kan leda till att bomullsfibrerna skadas om bladres-

terna inte avlägsnas. Maskinplockning är den teknik som medför störst påverkan på 

fibrerna. Efter plockning separeras fibrerna från fröet, tvättas och packas i bo-

mullsbalar. Bomullen graderas därefter utifrån fiberlängd, färg, renhet och styrka 

för att slutligen spinnas och användas till tillverkning av textilier 

(Världsnaturfonden  2005). 

Bomullsfibern består till 95% av cellulosa som är en naturlig linjär polymer. Cellu-

losan är bionedbrytbar och dess stora mängd vätebindningar mellan polymerked-

jorna gör att den är hydrofil samtidigt som den är vattenolöslig. Polymerkedjornas 

geometri repeteras i varje enhet vilket gör polymeren till en enhetscell. Kedjorna 

bildar mikrofibriller som i sin tur sammankopplas till tjockare fibriller och dessa 

bildar en skelettliknande kärna som utgör cellulosafibern (Albertsson, Edlund & 

Odelius  2009). Mikroskopiskt sett har bomull en säregen struktur där mikrofibril-

lerna är tillplattade, oregelbundet vridna och jämntjocka, vilket illusteras i Figur 2 

nedan (Furuvik  u.å.).  
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FIGUR 2. MAKROSTRUKTUR BOMULL 

Inuti kärnan av fibriller löper en kanal av lumen längs fibern, vilket ger bomullen 

dess absorptionsförmåga (Humphries  2013). Fler egenskaper som kännetecknar 

bomullsfibern är dess hög styrka som ökar ytterligare 10% i vått tillstånd, dess låga 

elasticitet liksom förmågan att återgå till ursprungsform. Den har dessutom hög 

motståndskraft mot värme och kemikalier av basisk karaktär (Ander  2010).  Fiber-

längden kan variera mellan 12 och 60 mm, vilket motsvarar 1000-4000 gånger 

diametern (Furuvik  u.å.). 

1.1.6.2 Polyester 

Polyester är, tillsammans med bomull, en av de fibrerna som används mest vid 

tillverkning av textil. Polymeren framställs av råolja och består av esterbindningar i 

huvudkedjan. Polymeren kan binda till flera olika organiska segment mellan ester-

bindningarna, vilket gör att polyestern fiberns egenskaper kan varieras (Albertsson, 

Edlund & Odelius  2009). Exempel på fiberns omväxlande makrostruktur visas i 

Figur 3. 

 

FIGUR 3. MAKROSTRUKTUR POLYESTER  
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Beroende på om kolkedjan innehåller eller saknar aromatiska byggstenar benämns 

de som aromatiska respektive alifatiska (Albertsson, Edlund & Odelius  2009). I 

närvaro av vatten har de båda typerna av polyestrar en teoretisk tendens att brytas 

ner, denna benägenhet gör att polyestrar blir cirka tio procent svagare i vått till-

stånd
1
. Orsaken till detta är att polyestrar har hydrolytiska labila grupper i sina 

huvudkedjor, samtidigt som de aromatiska segmenten verkar mer vattenstabila. 

Den huvudsakliga tillverkningsmetoden är stegvis polymerisation där flera olika 

monomerer kan slås samman men även ringöppningspolymerisation förekommer. 

Den polyester som är vanligast inom textilindustrin är polyetylentereftalat, PET, på 

grund av dess nötningsbeständighet, styrka, styvhet, kemikalieresistens och antista-

tiska egenskaper (Albertsson, Edlund & Odelius  2009). 

1.1.7 STAPELGARN 

Stapelfiber består av naturliga fibrer eller syntetiska fibrer i stapelform. De kan ha 

olika längd, diameter och krimp, men genom att tvistas samman bildas en kontinu-

erlig sträng med ett mindre tvärsnitt och en bestämd längd. Stapelfibrer har en 

längd mellan 10 och 500 mm. Beroende på fiberkomposition i stapelfibergarnet, 

uppvisar de varierande egenskaper men de beskrivs generellt som mjuka, täckande, 

behagliga att bära, texturerade och jämna till utseendet samt erhåller genomsnittlig 

styrka (Sinclair  2014). 

Strukturen på det slutgiltiga garnet utifrån ett visuellt perspektiv avgörs av det yttre 

fiberlagret medan det även kan påverkas av dess inre struktur utifrån hur fibrerna 

ligger placerade i garnets kärna. Fibrerna kan ligga parallellt eller i helixform, så 

väl på ytan som i dess kärna men beroende på hur pass kompakt fibrerna ligger 

påverkas garnets egenskaper. En mer kompakt fiberkomposition medför att garnet 

generellt blir mer regelbundet, runt samt mindre hårigt, jämfört med garn vars fi-

berkomposition är mindre kompakt. Utifrån den avsedda användningen av garnet 

kan egenskaperna bestämmas i spinnprocessen med hjälp av maskininställningar. 

Förutom utseendet på garnet påverkar garnets struktur även egenskaper så som 

töjning, styrka, isolering, täckförmåga, brottgräns samt möjlighet att motstå slitage 

och smuts (Sinclair  2014). 

Stapelfibergarns varierande grovlek medför att användningsområden är många. 

Fina garner med garnnumret 2 till 7,5 tex används generellt till strumpor i trikå och 

i sömnad, medan fina till lite grövre garner, 7,5 till 40 tex används i tillverkning av 

kläder. Grova garn, med garnnummer över 40 tex, används för att tillverka möbel-

tyg, frotté, denim och mattor (Sinclair  2014). 

1.1.8  GARNSPINNING 

Ett garn definieras enligt Sinclair (2014) som en linjär kollektion av filament eller 

fibrer, som genom tvist eller på annat sätt är bundna till varandra. Ett garn uppvisar 

god dragstyrka och elasticitet. Variationsmöjligheten på ingående fibrer eller fila-

ment medför att garn kan erhålla olika egenskaper och utseende (Sinclair  2014). 

Vid tillverkning av stapelfibergarn används i 70% av fallen ringspinning på grund 

av att metoden lämpar sig för att tillverka flera typer av garn, oavsett grovlek, 

                                                      
1
 Lena Berglin universitetslektor vid Högskolan i Borås, föreläsning VT2013. 
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garnstruktur och garnegenskaper. Ytterligare fördelar med ringspinning är att tvis-

ten i garnet är jämt fördelad över hela garnets längd och tvärsnitt, vilket bidrar till 

en ökad styrka. För att tillverka fibrer till garn genom en konventionell ringspin-

ning ingår processtegen: 

o Fiberöppning 

o Kardning  

o Sträckning  

o Ringspinning  

Fiberöppning innebär att fibrerna, som kan bestå av en eller flera fiberblandning-

ar, bearbetas i en öppnare för att få ett renare, mer porös och lätthanterlig bland-

ning. Detta utförs genom att fibrerna passerar ett luftflöde som separerar fibrerna 

(Sinclair  2014). 

Under nästa steg i processen, kardning, passerar fibrerna en kardmaskin bestående 

av motliggande roterande cylindrar täckta med nålar. Passeringen mellan cylind-

rarna resulterar i att korta fibrer avlägsnas samt att fibrerna dras isär och blandas 

till ett tunt orienterat fiberflor (Sinclair  2014). Floret rullas slutligen till en grov 

sliver, innehållande cirka 30 000 fibrer i tvärsnittsytan (Hunter 2007a se (Aronsson 

& Björquist  2015)). Sliverns egenskaper i detta stadie, påverkar till stor del utse-

endet på det slutliga garnet. Om det efter kardning kvarstår ett hoptrasslat och orent 

fiberflor av kortare fibrer blir kvaliteten på garnet sämre jämfört med ett mer orien-

terat och rent fiberflor (Lawrence 2007 se (Aronsson & Björquist  2015)). 

Under nästkommande steg, sträckning, placeras slivern i en sträckmaskin bestå-

ende av cylindrar vars syfte är att orientera och tunna ut slivern ytterligare. Under 

sträckningen minskas antalet fibrer i tvärsnittet från cirka 30 000 till 100, detta för 

att underlätta spinningen. Generellt upprepas sträckningen så många gånger som 

krävs för att nå den eftersträvade linjära densiteten på det slutgiltiga garnet. För att 

fibrerna ska hålla ihop bättre under spinningen utsätts slivern för en avslutande 

sträckning och en enkel vridning, även så kallad falsk snodd, genom att den återi-

gen passerar roterande valsar. Av det skapas ett vridet förgarn, en så kallad roving, 

som är klar att rullas upp på spole och spinnas (Sinclair  2014). Ytterligare ett mo-

ment som kan ingå i sträckningsprocessen är dubblering, antingen genom att sam-

manfoga en eller flera slivers. Dubbleringen syftar till att erhålla en jämnare sliver 

som slutligen kan placeras i en ringspinningsmaskin (Hunter 2007a se (Aronsson & 

Björquist  2015)).  

Under ringspinningen, det avslutande momentet, passerar rovingen först sträckval-

sar som orienterar fibrerna. Därefter går rovingen genom en fritt roterande löpare 

som är fastmonterad på en ring. Ringen rör sig kring den roterande spolen och 

denna rotation, i kombination med löparens rotation, ger upphov till att fibrerna 

skapar en snodd (Sinclair  2014). Då det skapas friktion mellan fibrerna, hålls de 

samman vilket i sin tur ger upphov till ett garn som lindas upp på en spole
2
. 

För att spinningsprocessen skall kunna optimeras krävs dels att fibrerna är relativt 

långa men även att de ingående fibrerna är någorlunda jämnlånga (Sinclair  2014). 

                                                      
2
 Anders Berntsson maskintekniker på Textilmuseet, handledning den 28 april. 
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Vad som bör beaktas är att fibrernas längd bör vara en avgörande faktor för val av 

ringspinningssystem, detta för att undvika ojämnt garn. Vid korta fibrer används 

generellt en valsanordning bestående av tre dragvalsar av gummi, vardera med tre 

dragvalsar av stål under sig.  Denna konstruktion möjliggör att man genom att ju-

stera valsarna kan styra dragkraften som fibrerna utsätts för då de passerar valsar-

na.  För hög eller för låg dragkraft medför att korta fibrer rör sig okontrollerat som 

i sin tur gör att garnet bli ojämnt (Rengasamy  2010). 

Den struktur som tvinnandet av fibrerna ger i samband med ringspinning är homo-

gen längs garnet och tvärsnittet. Detta gör att ringspunna garner är starka, jämna 

samt har hög elasticitet och brottgräns. Nackdelar med spinningsmetoden är att den 

är energikrävande då spolen roterar ett varv för varje tvist i garnet. Rotationen 

medför även att det är en relativt långsam process (Sinclair  2014). 

För att tillverka grova garner bestående av korta stapelfibrer används i omkring en 

femtedel av fallen rotorspinning som är en snabbare metod jämfört med ringspin-

ning. Fiberegenskaper som är viktiga för att spinningsprocessen skall optimeras är 

styrka, finhet, längd, att fibrerna är jämnlånga samt att fibrerna är rena. Under ro-

torspinning passerar slivern en rotor som succesivt drar ut fibrerna till en tvinnad 

garnände genom en luftström. Processen fortlöper och tillkommande fibrer tvinnas 

samman med garnänden som gör att det slutligen bildas ett garn. Istället för spolar 

används bobiner som gör metoden mer tidseffektiv jämfört med ringspinning. Till 

skillnad mot garn som tillverkas genom ringspinning, som hade en homogen tvist, 

består rotorspunna garner av en kärna av fibrer, ett fiberlager kring kärnan samt ett 

yttre fiberlager. Uppbyggnaden av de olika komponenterna påverkar det färdiga 

garnets egenskaper. Kärnan i ett rotorspunnet garn är den komponent som påverkar 

garnets styrka. Fiberlagret kring kärnan har en inverkan på hur poröst garnet blir 

samt att det tillsammans med det yttre lagret av fibrer är avgörande för hur garnet 

uppfattas vid beröring. Det yttre lagret som består av hårt tvinnande fibrer som näst 

intill ligger rätvinkliga mot dess axel. Ju fler antal tvinnade fibrer, desto hårigare 

garn, vilket är en av rotorspinningens nackdelar jämfört med ringspinningen 

(Sinclair  2014). 

1.1.9 FRIKTION I GARN 

Motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt, är definitionen av friktion. 

Motståndet är den kraft som är riktad mot glidriktningen och kallas generellt frikt-

ionskraft. För att åstadkomma glidning måste en kropp erhålla en kraft i glidning-

ens riktning motsvarande minst friktionskraftens storlek (Klarbring  u.å.). Campos, 

Bechtold och Rohrer (2003) beskriver att fibrers spinnbarhet är beroende av frikt-

ionen mellan garns ingående fibrer. Vad som ger upphov till friktion mellan fibrer 

är dock omdiskuterat.  

Amontos lag, som beskrivs vara den erhållna friktionskraften som uppkommer 

motsvarande produkten av friktionskoefficienten och normalkraften, har enligt 

Morton och Hearle (2008) inte visat sig gälla för textilier. Andra studier som menar 

att friktion mellan fibrer i garn visst kan tyckas förklaras genom sambandet 

(Sinoimeri  2009). De flesta studier som har utförts har gjort antagandet att friktion 

och dess vidhäftningsförmåga mellan fibrer påverkas av fiberegenskaper som ex-

empelvis styvhet, elasticitet, grovlek och ytegenskaper (Campos, Bechtold & 
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Rohrer  2003). Gupta (2008) väljer att förklara fenomenet friktion som beroende av 

ytans strävhet och deformation. Mogahzy (2008) som har undersökt fibrer med 

cirkulärt- och trilobalt tvärsnitt konstaterade att de med cirkulära tvärsnitt har högre 

friktionskoefficient än de med trilobalt. Det förklarades genom att de trilobala fib-

rernas form gjorde fibern styvare jämfört med de cirkulära, vilket förorsakade for-

mändringar på runda fibrers yta. Cirkulära fibrers kontaktyta ökade jämfört med 

den trilobala och de uppvisade därmed högre friktionskoefficient. Lika väl som 

fibrers ytegenskaper beskrivs ha en påverkan på friktionen påverkas den även utav 

dess hydrofobicitet. Ju mer hydrofob en fiber är, desto mer kommer dess friktions-

beteende att förändras (Gupta  2008). 

1.1.10 FIBERKVALITETENS RELATION TILL SPINNBARHET 

Det har utförts ett flertal studier som relaterar de enskilda fibrernas egenskaper 

med det spunna garnets egenskaper, då främst i form av dragstyrka. Flera studier 

har utförts i syfte att få förståelse för processen för framställning av stapelgarn 

(Zeidman & Sawhney  2002). I en studie av Zeidman och Sawhney (2002) diskute-

ras bland annat en studie utförd av Grosman och Smith som har undersökt längd 

och styrka hos enskilda fibrer för att i sin tur kunna uppskatta egenskaperna hos 

garnet som framställs utav dem. Studien som diskuteras styrker teorin om att fiber-

längden är den egenskap som främst avgör styrkan på det spunna garnet. I en studie 

utförd av författarna Zeidman och Sawhney (2002), utvecklas teorin genom att 

beskriva styrkan i det spunna garnet som en funktion av garnets stapelfiber. Även 

denna studie visar ett samband mellan stapelfibrernas individuella styrka och det 

spunna garnets. 

Ytterligare en studie behandlar möjligheten att tillverka garn bestående av 50% 

mekaniskt återvunnet högkvalitativt garn av bomull och 50% jungfruligt bomull 

(Wanassi, Azzouz & Hassen  2016). Råmaterialet som användes i den mekaniska 

återvinningen var ett färgat bomullsgarn med en grovlek på 82 tex, en brottgräns på 

13.34 N och en brottöjning på 5.96%. De fibrer som valdes ut för tillverkning av 

garn var den fraktion som efter mekanisk bearbetning ansågs erhålla bäst kvalitet 

och optimera spinningsresultatet. Valet gjordes framförallt med hänseende till fib-

rernas medellängd (18,1 mm). Utöver detta valdes de utifrån den längsta längden 

som utgjorde 25 procent av totala andelen fibrer (24,5 mm), minst andel korta fib-

rer (25,8%) samt garnbitar (79,1%) i fiberblandningen. Resultatet visade att ande-

len noppor i det rotorspunna garnet ökade med ökad andel korta fibrer. Garnets 

draghållfasthetsegenskaper var mindre, 73% till 84%, samt att garnets hårighet och 

oregelbundenhet ökade jämfört med garn tillverkat på enbart jungfrulig bomull. 

Positiva effekter av det spunna garnet var att produktionskostnaderna minskades 

med 33,5% då användandet av jungfruligt råmaterial reducerades. 

I en annan studie av Merati och Okamura (2004) har garn med en grovlek från 30 

till 70 tex spunnits genom friktionsspinning. Trots att de ingående fibrerna bestod 

av 49% återvunna fibrer och 51% jungfrulig bomull har de ändå visat på goda 

spinningsresultat. Det återvunna materialet bestod av en fiberblandning vars me-

dellängd var 15,8 mm och bestod av 67% bomull, 27% rayon, 4 % polyester och 

2% akryl. De jungfruliga bomullsfibrerna hade en medellängd på 25 mm. Det kon-

staterades att garnet innehållande 49% återvunna fibrer liknade ett garn tillverkat 

av 100% jungfrulig bomull visuellt, var lättspunnet men svagt.  



12 

 

Försök att spinna garn av enbart återvunna fibrer gjordes även i studien vilket inte 

visade sig vara möjligt. Likaså uppstod svårigheter att spinna garn av återvunna 

fibrer generellt då de korta fibrerna inte orienterades under spinningen. Det med-

förde att garner med lägre grovlek än 30 tex inte kunde tillverkas samt att en högre 

fiberförlust och lägre produktionseffektivitet observerades i samband med spinning 

av återvunna fibrer. Orsaken konstaterades vara den återvunna fiberblandningens 

ojämna fiberlängdsfördelning och dess innehåll av oseparerade fibrer, garnbitar 

samt andra bristfälligheter (Merati & Okamura  2004).  

1.2 SYFTE 
Syftet med denna studie är undersöka hur återvunna stapelfibrer kan spinnas till 

nytt garn och hur dess spinnbarhet kan beskrivas utifrån materialets fiberlängdsför-

delning. Denna studie är viktig då den skulle bidra till att utveckla och effektivisera 

metoden för mekanisk återvinning av textila material. Resultatet skulle kunna in-

nebära att spillmaterial, privat och industriellt, skulle komma till att användas på 

nytt och delvis ersätta jungfruligt material. Det långsiktiga målet med studien är att 

belysa det ekonomiska värdet hos använt material och på så sätt väcka företagarnas 

intresse för vidare investering i den mekaniska återvinningsprocessen. Spillmateri-

alet ska snarare ses som en tillgång än en belastning. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Syftet som presenteras ovan leder till studiens frågeställning:  

Hur kan mekaniskt återvunna stapelfibrer karaktäriseras med avseende fiberlängd 

och fiberlängdsfördelning och vad är deras relation till ringspinning? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
I denna studie begränsas de ingående materialen till de material som införskaffats 

av Swerea IVF. Materialen var homogena och hade spårbart ursprung, vilket har 

varit förutsättningar för att kunna utföra fiberanalyserna. Leverantörens angivna 

fiberinnehåll i sjukvårdstextilierna har ansetts vara tillförlitlig, eftersom sjukvård-

textil måste uppfylla ekvivalent fiberfördelning då flera olika fiberslag är blandade 

enligt standard SS 876 00 02:2005. 

Metod för garnspinning anpassades efter den utrustning som har funnits till handa 

på Textilhögskolan, det vill säga ringspinning. Det jungfruliga materialet som till-

sattes det återvunna valdes till bomull. 

Studien begränsas även till att fokusera på fibrernas längd och längdfördelning och 

deras relation till spinnbarhet. Andra fiberparametrar så som styrka och densitet 

lämnas utanför studien. 
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2 MATERIAL OCH METOD 
Detta avsnitt är, likt studien i sin helhet, uppdelad enligt följande delmoment: Litte-

raturstudie, Material, Mekanisk återvinning, Ringspinning, Dragprovning, Fiber-

analys och slutligen Statistiska metoder. 

2.1 LITTERATURSTUDIE 
Studien inleddes med en omfattande litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar, veten-

skapliga läroböcker och kurslitteratur studerades grundligt för att samla teoretisk 

kunskap om ämnen inom studiens ramar. Resultatet av litteraturstudien beskrivs i 

avsnitt 1.1 Litteraturgenomgång. 

Vid litteratursökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Google Scho-

lar, ScienceDirect och Summon. De olika databaserna samlas tillsammans med 

sökord, antal träffar, antal läste artiklar och urvalskriterier i tabellen i Error! Ref-

erence source not found.. De vetenskapliga artiklar som har rekommenderats av 

handledare ingår inte i tabellen.  

Även vetenskapliga läroböcker och kurslitteratur har varit användbara i litteratur-

studien då de gett en generell beskrivning av olika grundbegrepp. Denna form av 

källa gav även en övergripande bild av ämnet i jämförelse med en vetenskaplig 

artikel som ofta beskriver mycket specifika och begränsade områden. 

2.1.1 KÄLLKRITIK OCH ETIK 

Vid litteraturstudier bekräftades artiklarnas pålitlighet genom att begränsa sökning-

arnas urvalskriterier till vetenskapliga artiklar och peer-review artiklar samt genom 

att testa artiklarnas förläggare mot kontrolldatabasen Ulrich’s web
3
. Detta utfördes 

i syfte att bekräfta att artiklarna hade granskats innan publicering. Även patent 

ansågs vara trovärdiga då de genomgått grundlig granskning innan publicering. 

Ytterligare en metod som utfördes i syfte att bevisa artiklarnas relevans var att 

undersöka hur ofta de hade blivit citerade. Upprepade citeringar tydde på ett rele-

vant innehåll. De artiklar som delgavs från handledare ansågs pålitliga då perso-

nerna ifråga hade bedömt innehållet dessförinnan. 

De vetenskapliga läroböcker och kurslitteratur som har använts har ansetts pålitliga 

trots deras relativt tidiga publiceringsår. Innehållet har värderats högt då det gavs 

en övergripande bild av studiens område. 

Den information som samlats in genom personlig kommunikation grundas i samtal 

och e-postkontakt med lärare och personer som representerar olika företag. Samt-

liga personer som har nämnts i denna studie har godkänt referenshänvisning till 

deras namn. På grund av sekretesskrav eller etiska skäl har även vissa källor valts 

att hållas anonyma. 

2.2 MATERIAL 
Materialet som har återvunnits i denna studie har bestått av två särgrupper, en be-

stående av tidigare använd sjukvårdstextil i form av stickade skjortor och t-shirts 

                                                      
3
 Hemsida: http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login [2016-04-15]. 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
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samt en andra bestående av oanvända vävda kvalitetsskjortor. Vid garnspinning har 

dessutom jungfruliga bomullsfibrer använts. 

Sjukvårdstextilierna har använts på olika sjukhus i Västra Götalandsregionen och 

har under användningsfasen utsätts för betydande slitage genom användning, tvätt-

ning och torkning. Det ställs särskilda krav på tvättprocessen som är förknippad 

med sjukvårdstextil. Ett av kraven är att textilierna ska klara 60 tvättar, men med 

hänseende av skick efter användning blir det emellanåt såväl färre som fler tvättar. 

Beroende på hur nedsmutsade plaggen varit tvättats de i en temperatur från 70-

85°C i 10 minuter i avhärdat vatten med pH-halten 5,5. Därefter torktumlas plag-

gen torra i en ingångstemperatur på 150°C som sjunker under torkningsprocessen
4
. 

Sjukvårdtextil som har använts i denna studie bestod ursprungligen av hälften bo-

mull och hälften polyester, vilket enligt standarden SS 876 00 02:2005 är ett krav 

som måste uppfyllas då blandmaterialet består av olika fibersorter. Materialet hade 

en vit till gråvit nyans före och efter den mekaniska bearbetningen, se Figur 4 ne-

dan. 

 

FIGUR 4. SJUKVÅRDSTEXTIL  

Kvalitetsskjortorna, som tillverkats av ett svenskt företag som valts att hållas ano-

nyma, var tillverkade av en tät väv av ren bomull. De ingående väft- och varpinsla-

gen bestod av tunna dubbeltvinnade garner som därefter tvinnats ihop fyra och 

fyra. Varpgarnen var vita och väftgarnen var till hälften vita och till hälften blåa, se 

Figur 1Figur 5 nedan. Materialet var oanvänt och för- samt efterbehandlingar av 

materialet var okända.  

                                                      
4
 Hanna Olsson, Fristad Kansas AB (Martinson), kontakt via e-post den 10 maj 2016. 
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FIGUR 5. KVALITETSSKJORTOR 

Utöver de material som återvunnits användes även jungfruliga bomullsfibrer. Bo-

mullen införskaffades genom en av Bergman Textils kunder, Rydals Museum. 

Bomullen odlades ekologiskt i Peru, men dess kvalitet i egenskap av fiberlängd var 

okänd. 

Inför de olika delmomenten konditionerades materialen genomgående i en omgiv-

ning med temperaturen 20°C (±2°C) och luftfuktigheten 65% (±4%). Tidsinterval-

let som proverna konditionerades varierade beroende på vilka tester som utfördes. 

2.3 MEKANISK ÅTERVINNING 
Inför den mekaniska återvinningen konditionerades materialet i 16 timmar. Det 

konditionerade materialet vägdes in före och efter den mekaniska bearbetningen 

för att mäta fiberförlusten under processen. Detaljer, så som knappar, sensorer och 

tjocka sömmar, avlägsnades manuellt från sjukvårdstextilierna och kvalitetsskjor-

torna. Detta utfördes för att eliminera eventuella maskinstopp och för att underlätta 

för efterföljande steg. Därefter tillämpades en klippmaskin, NSX-QD350, vars 

funktion kompletterade textilriven genom att den klippte det resterande materialet i 

remsor vilket skulle göra det lättare att mata in materialet i textilriven. 

Den mekaniska bearbetningsprocessen utfördes av textilriven NSX-FS1040 hop-

monterad med återvinningsmaskinen NSX-QT310 med tre valsar. Processen utför-

des enligt den generella beskrivningen av mekanisk återvinning i avsnitt 1.1.1 Me-

kanisk återvinning. Teknisk beskrivning och inställningar av maskinerna finns i 

Error! Reference source not found.. Materialet matades in vid textilrivens ena 

kortsida och fördes vidare i maskinen med hjälp av två inmatningsvalsar. Därefter 

transporterades materialet genom maskinen och dess fyra valspar med hjälp av ett 

transportband. Varje valspar separerade materialet stegvis. Efter det fjärde och sista 

valsparet samlades materialet upp, vägdes in och analyserades innan det skulle 

spinnas till nytt garn. Swerea IVFs tekniker deltog vid de tillfällen som textilriven 

kördes för att säkerställa processen eftersom att maskinen ännu inte var optimalt 

installerad. Fyra tekniker fick dessutom hjälpas åt att mata fram materialet mellan 

valsparen manuellt. 
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Under mekaniska återvinning uppstod ett maskinstopp då kvalitetsskjortorna fast-

nade mellan ett valspar i textilriven. Maskinen låste sig och processen tvångsavslu-

tades. Redan i detta skede kunde kvalitetsskjortorna uteslutas för vidare bearbet-

ning och analys. Resultatet för den mekaniska återvinningen presenteras vidare i 

avsnitt 1.1.1 Mekanisk återvinning. 

2.4 RINGSPINNING 
Inför garnspinningen konditionerades fibrerna i tolv timmar. Ringspinningen och 

de förberedande stegen, fiberöppning, kardning och sträckning, utfördes i Textil-

högskolan i Borås’ spinnlabb. Introduktion och inställningar av maskinerna skedde 

i ledning av maskinteknikern Anders Berntsson. Garnspinningsprocessen inleddes 

med jungfruliga bomullsfibrer, med syfte att bestämma rätt maskininställningar. 

Därefter tillsattes återvunna fibrer stegvis för att undersöka andelen återvunna fib-

rer som kunde tillsättas utan att det brast.  När maskininställningarna var rätt in-

ställda vägdes återvunna och jungfruliga andelar fibrer upp. Batcherna av det 

material som skulle fiberöppnas och kardas anpassades efter kardmaskinens kapa-

citet, vilket var 25gram per batch. 

För att få en mer poröst och jämnt fördelad fiberblandning öppnades fibrerna ma-

nuellt innan de matades vidare in i maskinen. Väl inne i maskinen passerade den 

två trummor försedda med kardmattor, bestående av krokar, som kammade fibrer-

na och en mer orienterad vadd, bildades då trummorna roterade. Vadden placerades 

och fästes på trumman på samma sida som den kom ut ur maskinen. Trummorna 

roterade till dess att all fiberflor rullats upp på trumman för att därefter manuellt 

placeras på ett bord. 

Inför den andra kardningen veks fiberfloret två gånger, roterades därefter i 90 gra-

der, placerades slutligen återigen på transportbandet och kardningsprocessen upp-

repades. Då fiberfloret placerats på bordet återigen rullades det ihop till en grov 

sliver. 

Den grova slivern från kardningen placerades på ett transportband och matades 

vidare mot fyra valspar som sträckte slivern, vilket resulterade i en tunnare och mer 

orienterad sliver. Sträckningsprocessen repeterades ytterligare en gång i ett antal 

försök för att minska grovleken.  

Slutligen placerades slivern i en ringspinningsmaskin och spanns till garn. De ma-

skinparametrar som justerades för att anpassa garnets egenskaper var hastighet, 

tvist och den inbyggda sträckningen i spinnmaskinen. Maskinens inställningar 

inklusive ring, tvist, dragning och hastighet, presenteras i Error! Reference 

source not found.. Uppstart och maskinändringar vid ringspinning utfördes av 

Anders Berntsson. 

2.4.1 GARNNUMMER 

För att bestämma de olika garnernas garnnummer mättes och vägdes tio meter av 

varje garn. Därefter multiplicerades vikten med hundra för att bestämma ungefär-

ligt textal. Det skattade textalet avrundes till närmaste tiotal. 
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2.5 DRAGPROVNING 
Dragprov på ringspunna garner utfördes enligt standard SS-EN ISO 2062, Textil - 

Garn från förpackningar - Bestämning av brottkraft och brottförlängning hos en-

kelgarn. Standarden rekommenderade en inspänningslängd på 500 mm(±2mm) 

eller 250 mm(±1mm) men under utförandet användes en inspänningslängd på 

200mm. 

2.6 FIBERANALYS 
Nedan presenteras de analyser som har utförts för att analysera fibrernas egenskap-

er före och efter den mekaniska återvinningen. Sjukvårdstextilierna identifierades 

genom att mäta andelen ingående fibrer samt fiberlängd. De återvunna fibrerna 

som utvanns vid mekanisk bearbetning analyserades med fokus på fiberlängdsför-

delningen hos de återvunna och jungfruliga fibrerna samt referensprover från det 

externa laboratoriet, USTER® Technologies. 

2.6.1 FIBERIDENTIFIKATION 

Det ingående materialets fiberandelar mättes genom en kvalitativ och en kvantita-

tiv analys under ledning av Sibel Okcabol
5
 från Swerea IVF. 

Den kvalitativa analysen utfördes med Swerea IVFs interna metod 79.08 som in-

nebar att fibersorternas löslighet i kemikalier undersöktes. Utrustning vid utföran-

det av analysen var ljusmikroskåp med tillbehör, destillerat vatten, koncentrerad 

saltsyra, koncentrerad salpetersyra, koncentrerad svavelsyra, objektglas, pincett, 

preparernål och täckglas.  Den kvalitativa analysen innefattade en visuell bedöm-

ning, vilket ledde till att fiberslag kunde uteslutas på grund av fiberkaraktär. För att 

särskilja fibrer av syntetmaterial undersöktes deras löslighet i olika kemikalier 

genom att fibermaterialet lades på ett objektivglas, täckt med täckglas under ett 

mikroskåp. Aktuella kemikalielösningar tillsattes därefter stegvis för att undersöka 

om fibermaterialet upplöstes eller inte. 

Fiberinnehåll, med avseende materialets totala sammansättning, bestämdes kvanti-

tativt genom en kemiskanalys enligt SS-ISO 1833:2006 del 1 och 11. Behandling-

en utfördes med petroleumbensin och vatten. Avvikelser från standarden har gjorts 

vid mängd av provmaterial då 2 g användes istället för 5 g som avses. Ytterligare 

avvikelser gjordes gällande blötläggningstid som uppgick till 30 minuter, förtork-

ning skedde endast under 16 timmar och eftertorkning under 4 timmar. Även tork-

tiden i exsickatorn reducerades till 30 minuter.  

2.6.2 FIBERLÄNGD OCH FIBERLÄNGDSFÖRDELNING 

För att göra en bedömning av sjukvårdstextiliernas ingående fiberlängd utfördes en 

manuell och visuell bedömning. Utrustning vid utförandet av analysen var två 

sneda pincetter, en mörk kartong samt en millimeter-graderad linjal. Analysen 

påbörjades genom att fem garner repades upp ur varje sjukvårdstextil, det vill säga 

ur t-shirts och skjortor. Därefter hölls garnet fast med hjälp av pincetterna samtidigt 

som fibrer varsamt avlägsnades från garnet och mättes. Totalt avlägsnades tio fib-

rer utifrån vartdera garnet. Processen repeterades för garn ur både skjortor och t-

shirts. 

                                                      
5
 Sibel Okcabol forskare vid Swerea IVF, handledning den 11 maj. 
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Vid bestämning av fibrernas längdfördelning hos den återvunna blandningen av 

bomull och polyester samt den jungfruliga bomullen, har standarden SS-ISO 

6989:2004, Textilfibrer - Bestämning av längd och stapelfibrers längdfördelning 

(genom mätning av enskilda fibrer), använts som grund men med somliga avvikel-

ser. Som utrustning användes, istället för en glasplatta med utmärkt längdskala, en 

mörk kartong som underlag samt ett skjutmått. Lösningar som skulle användas för 

att hålla fibrer raka under mätning uteslöts. Två sneda pincetter användes som re-

kommenderas i standarden. Testerna på fibrerna utfördes i den angivna standard-

atmosfären för testet. 

Testet för blandningen av bomull och polyester påbörjades genom att ett slump-

mässigt stickprov på 10,00g av den totala mängden vägdes upp. Ur stickprovet 

mättes fiberlängden på 500 fibrer. Med hjälp av två pincetter, placerades i en rak 

linje på det mörka underlaget och dess längd mättes med skjutmåttet. Proceduren 

repeterades för varje fiber i stickprovet. De observerade längderna noterades i fre-

kvenstabeller och längdfördelningen sammanställdes slutligen i en graf som visade 

fibrernas längdfördelning. Hög längdfrekvens indikerade på vanligt förekommande 

fiberlängder, vilket även gick att urskilja av topparna i fördelningsgraferna. Proce-

duren för att mäta fiberlängdsfördelningen hos den jungfruliga bomullen utfördes 

på samma sätt. 

För att bestämma fiberlängdsfördelningen hos de blandade fiberpopulationerna 

framställdes teoretiska frekvenstabeller. Fiberlängdsvärden valdes slumpvis ut från 

de redan observerade fiberlängderna hos de återvunna och jungfruliga fibrerna och 

enligt de fiberandelar som de spunna garnerna bestod utav. 

2.6.3 REFERENSPROVER  

Prover på de återvunna sjukvårdstextilierna samt jungfrumaterialet skickades till 

det externa laboratoriet USTER® Technologies för att komplettera de tester som 

utfördes internt på Swerea IVF. Maskinen som användes för referensprover var 

USTER® AFIS PRO och som beskrivs kort i avsnitt 1.1.5 Metoder för att mäta 

fiberkvalitet.  

2.6.4  FIBERFÖRLUST 

Inför den mekaniska återvinningen undersöktes hur stor fiberförlusten var efter de 

olika momenten: mekanisk bearbetning, kardning och sträckning. Detta utfördes på 

grund av att det anses vara en stor problematik under mekanisk återvinning och för 

att det inför spinningsprocessen ansågs vara relevant att se hur stor det påtagliga 

utbytet var.  

För att mäta fiberförlusten utfördes en kvantitativ undersökning genom att en andel 

material av både sjukhustextil och högkvalitativa skjortor vägdes upp innan mate-

rielen passerade den mekaniska textilriven för sedan vägas på nytt. 

Likaså vägdes de olika materialfraktionerna, innehållande 35%, 30% respektive 

25% återvunna fibrer, innan det kardats och därefter sträckts en, och i vissa fall två 

gånger. Samma sak gällde de som endast innehöll jungfruliga fibrer. Efter kardning 

och sträckning vägdes materialet på nytt. 
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2.7 STATISTISKA METODER 
Inför studiens samtliga delmoment har proverna konditioneras för eliminera even-

tuella felkällor orsakat av olika temperaturer och luftfuktighet. Vid provtagning har 

det minsta antalet provkroppar valts till fem stycken för att ge så rättvisa resultat 

som möjligt. Vid fiberlängdsmätning, mätning av fiberlängdsfördelning och drag-

provning krävdes större urval av stickprov och stickprovstorlekar om 10, 500 re-

spektive 20 valdes slumpmässigt ut. 

Värdena från fiberlängdsmätningen har samlats i frekvenstabeller. Fibrernas längd-

fördelningar illustreras i grafer utifrån dessa värden. En teoretisk fiberlängdsför-

delning för de blandningar som har spunnits till nya garn skattades genom att 

slumpvis välja ut återvunna respektive jungfruliga fiberandelar motsvarande ande-

lar i garnerna. Då värden ur stickprovet skulle väljas ut användes Microsoft Excels 

verktyg för slumpvist urval.  
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3 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultaten av studiens olika delmoment: mekanisk 

återvinning, ringspinning, dragprov och fiberanalys.  

3.1 MEKANISK ÅTERVINNING 
Då textilriven kördes för första gången bearbetades sjukvårdstextilier, vilket resul-

terade i ett fiberflor enligt Figur 6. Vid det andra försöket upprepades processen 

men med kvalitetsskjortorna. Denna gång fastnade materialet mellan två av maski-

nens valsar och den mekaniska återvinningen avslutades. Med anledning av detta 

kunde inget material utav kvalitetsskjortor återvinnas i tillräckligt stor mängd för 

att kunna utföra någon vidare analys. Den lilla mängd som genomgick alla steg i 

den mekaniska återvinningen bestod dessutom till stor del utav garn som inte bru-

tits ned, se Figur 7. Vidare bestämdes att kommande tester och analyser skulle 

begränsas till de återvunna fibrerna som utvunnits ur sjukvårdstextilierna.

 

FIGUR 6. ÅTERVUNNEN SJUKVÅRDSTEXTIL 

 

FIGUR 7. ÅTERVUNNA KVALITETSSKJORTOR
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3.2 RINGSPINNING 
De fiberfraktioner som kunde spinnas till nya garn innehöll 25%, 30% respektive 

35% återvunna fibrer. Som mest kunde 35% återvunna fibrer tillsättas till de jung-

fruliga bomullsfibrerna och bilda ett nytt garn. För varje fiberfraktion spanns även 

ett referensgarn med samma maskininställningar av ren jungfrubomull. De olika 

fraktionerna, med respektive maskininställningar och garnnummer samlas i Tabell 

1 nedan. De olika garnerna visas i figurer i Appendix IV. 

TABELL 1. FIBERFRAKTIONER SOM SPUNNITS TILL GARN  

Fiberfraktion
*
 

[%] 

Antal  

sträckningar 

Dragning under 

ringspinning Längd [m] 

Vikt 

[g] 

Garnnummer 

[tex] 

25 1 12,5 10 0,870 90 

30 1 12,5 10 0,486 50 

35 1 12,5 10 0,423 40 

0 1 12,5 10 0,604 60 

25 2 12,5 10 0,565 60 

0 2 12,5 10 0,531 50 

25 1 16 10 0,405 40 

0 1 16 10 0,425 40 
*
andel återvunna fibrer, resterande jungfruliga bomullsfibrer. 

3.3 DRAGPROV 
Resultatet av dragprovet visade att den fiberblandning som hade högst genomsnitt-

lig dragstyrka var blandningen med 25% återvunna fibrer och 75% jungfruliga 

fibrer med garnnumret 90 tex. Utav referensgarnen som spanns av ren jungfrubo-

mull hade det garnet med störst garnnummer, 60 tex, störst dragstyrka. En jämfö-

relse mellan garnerna innehållande återvunna fibrer visar att ju högre andel åter-

vunna fibrer desto lägre blev den genomsnittliga dragstyrkan. En jämförelse av 

garn innehållande enbart jungfruliga bomullsfibrer visar att den genomsnittliga 

dragstyrkan ökar i förhållande till garnnumret. Den genomsnittliga styvheten hos 

respektive garn visar att blandningen innehållande 30% återvunna fibrer var styvast 

av de olika fiberfraktionerna innehållande återvunna fibrer och garnet med garn-

numret 60 tex var styvast av de garner innehållande enbart jungfrubomull.  I Tabell 

2 redovisas samtliga fiberfraktioners genomsnittliga dragstyrka och styvhet. 

TABELL 2. RESULTAT UTAV DRAGPROV 

Fiberfraktion
*
 [%] Garnnummer [tex] Genomsnittlig dragstyrka [N] Styvhet [N/tex] 

35 40 3,33 0,718 

30 50 3,87 0,725 

25 90 4,88 0,402 

25 60 3,75 0,460 

25 40 3,43 0,649 

0 60 7,90 0,794 

0 40 4,68 0,798 

0 50 6,89 0,838 
*
andel återvunna fibrer, resterande jungfruliga bomullsfibrer. 
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3.4 FIBERANALYS 
Nedan presenteras resultatet av de olika fiberanalyserna som har utförts. 

3.4.1 FIBERIDENTIFIKATION 

Resultatet av den kvalitativa fiberidentifikationen visade på att materialet bestod 

utav bomull och polyester. Den inledande visuella bedömningen visade på att 

materialet innehöll fibrer vars strukturer liknade bomullens säregna vridna struktur 

samt släta fibrer likt syntetfibrer. Fibersorterna förblev olösliga då saltsyra och 

salpeterssyra tillsattes, men löstes upp då koncentrerad svavelsyra tillsattes. 

Den kvantitativa analysen visade att fiberkompositionen i t-shirten var 56,5% poly-

ester och 43,4% bomull. Skjortorna bestod till 60,6% av polyester och 39,4% av 

bomull. Den genomsnittliga andelen bomull i både t-shirts och skjortor var 41,4% 

bomull. Sjukvårdstextilierna har i genomsnitt förlorat 8,6 procentandelar bomull 

under användningsfasen. Andelarna bomull respektive polyester presenteras över-

skådligt i tabellerna i Appendix V.  

3.4.2 FIBERLÄNGD OCH FIBERLÄNGDSFÖRDELNING 

Resultatet av fiberlängdsmätningen som utfördes utifrån fibrerna i sjukvårdstextili-

erna före återvinningen visade att t-shirtsen hade en medelfiberlängd på 12,0 mm 

och skjortorna hade en medelfiberlängd på 10,8 mm. Mätvärdena finns samlade i 

Appendix VI. 

Resultatet av fiberlängdsfördelningen hos de återvunna och de jungfruliga fibrerna 

presenteras i respektive graf i Figur 8 och Figur 9 nedan. Graferna utgår från 

längdmätningens frekvenstabeller som finns bifogade i Error! Reference source 

not found..  

Stickprovet av de återvunna fibrernas längd gav att de främst förekommande fiber-

längderna var 8, 10 och 12 mm. Medellängden var 9,1 mm.  

 

FIGUR 8. FIBERLÄNGDSFÖRDELNING FÖR ÅTERVUNNA FIBRER  
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Stickprovet av de jungfruliga fibrernas gav att de främst förekommande fiberläng-

derna var 27, 28 och 30 millimeter. Medellängden var 25,2 mm. Fiberlängdsför-

delningen för den jungfruliga bomullen visas i Figur 9. 

 

FIGUR 9. FIBERLÄNGDSFÖRDELNING FÖR JUNGFRULIGA BOMULLSFIBRER 

Teoretiskt framställda fördelningskurvor över fiberlängdsfördelningen hos fiber-

fraktionerna som kunde spinnas till nya garn utformades utifrån de enskilda fiber-

längdsfördelningarna hos de återvunna och de jungfruliga fibrerna. Resultatet av 

dessa fiberlängdsfördelningar presenteras i form av fördelningskurvor i Figur 10, 

Figur 11 och Figur 12. Graferna visar på att fördelningskurvan har två toppar och 

andelen korta fibrer ökar i takt med att andel återvunna fibrer ökar. Spridningen 

förblev samma för de olika blandningarna. 

 

FIGUR 10. FIBERLÄNGDSFÖRDELNING AV BLANDNING BESTÅENDE AV 25% ÅTERVUNNA 

FIBRER OCH 75% JUNGFRULIGA FIBRER 
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FIGUR 11. FIBERLÄNGDSFÖRDELNING FÖR BLANDNING BESTÅENDE AV 30% ÅTERVUNNA 

FIBRER OCH 70% JUNGFRULIGA FIBRER  

 

FIGUR 12. FIBERLÄNGDSFÖRDELNING FÖR BLANDNING BESTÅENDE AV 35% ÅTERVUNNA 

FIBRER OCH 65% JUNGFRULIGA FIBRER  

3.4.3 REFERENSPROVER 

Referensprover för fiberlängdsfördelningen hos återvunna och jungfruliga fibrer 

som mättes av den externa parten USTER® Technologies, stämde relativt bra 

överens med de fiberlängdsfördelningar som togs fram internt genom manuell ana-

lys enligt standard SS-ISO 6989:2004. Medellängden för de återvunna fibrerna 

skattades till 8,3 mm och de jungfruliga bomullsfibrerna skattades till 26,4 mm. 

Resultatet för referensprover finns bifogade i Appendix VII. 

3.4.4 FIBERFÖRLUST 

Materialet bestående av sjukvårdstextil vägde 13,4 kg innan det passerade den 

mekaniska textilriven och uppmättes till 0,713 kg efteråt. Fiberförlusten under den 

textila återvinningsprocessen motsvarade 94,7%. 
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Resultatet visar att fraktioner innehållande återvunna fibrer uppvisade högre fiber-

förlust under kardning och sträckning jämfört med fibervadd som enbart innehöll 

jungfruliga fibrer. Mätningar visade att fiberförlusten efter den första och andra 

sträckningen var obefintlig. I Tabell 3 redovisas fiberförlusten efter kardning och 

sträckning.  

TABELL 3. FIBERFÖRLUST VID KARDNING OCH STRÄCKNING 

Fiberfraktion Medelförlust [g] Fiberförlust [%] 

Innehållande återvunna fibrer 2,9 11,6 

Innhållande enbart jungfrufibrer 1,2 4,8 
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4 DISKUSSION 
Denna studie är uppdelad i flera delmoment vars gemensamma syfte har varit att 

fördjupa sig i ämnet mekanisk återvinning av textil med fokus på fiberkvalitet i 

form av fiberlängd och fördelning samt dess relation till ringspinning. Studiens 

enskilda moment som lett fram till studien resultat diskuteras i samma följd som de 

har presenterats i rapporten, det vill säga: teoretisk bakgrund, material och metoder 

av tester och analyser, samt resultat. 

Det råder delade meningar kring miljöpåverkan som är förknippad med mekanisk 

återvinning av textil. Enligt Palm, Harris och Ekvall (2013) är textilåtervinning ett 

bättre alternativ än förbränning med utvinning av energi och deponi, samtidigt som 

dess miljöpåverkan är betydligt större i jämförelse med återanvändning av textil. 

Själva återvinningsprocessen har enligt Palm (2011) relativt låg energiförbrukning 

jämfört med konventionellt framställda fibrer. För att metoden ska slå igenom ur 

ett miljömässigt perspektiv måste dock förebyggande processer så som ökad in-

samling av textilavfall, avfallssortering och spårbarhet av kasserade textilier ut-

vecklas. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6 Förslag till fortsatt forskning. 

Under studiens inledande moment, litteraturstudien, valdes inriktning för näst-

kommande steg och fokus lades på att undersöka fibrernas relation till garnspin-

ning utifrån dess egenskaper i form av fiberlängd och fiberlängdsfördelning. Tidi-

gare studier som diskuteras i Zeidman och Sawhney (2002)’s artikel visar att fiber-

längden var den fiberegenskapen som hade störst påverkan gällande fibrernas för-

måga att spinnas till nytt garn. Kartläggning av karaktäriseringsmetoder av fiber-

kvalitet var inledningsvis studiens huvudsyfte, men fick lägre prioritet då väletable-

rade metoder för just detta redan visat sig finnas tillgängliga på marknaden. Detta 

framkom i studier utförda av Krifa (2006) och Bragg och Shofner (1993). Till en 

början var det svårt att hitta nypublicerad litteratur angående mekanisk textilåter-

vinning. Allt eftersom kunde dock relevanta aritklar påträffas trots att området 

fortfarande är relativt outforskat.  

Materialet som användes vid textilåtervinning införskaffades av Swerea IVF innan 

dess att maskinens rivkapacitet var känd. Gällande jungfrumaterial stod valet mel-

lan bomull och polyester där beslutet föll på bomull tack vare dess naturligt krusiga 

och oregelbundna makrostruktur som förväntades komma att underlätta vid garn-

spinningen. Valet motiverades även utifrån marknadens höga efterfrågan av bo-

mullsfibrer i hopp om att denna skulle kunna mötas, vilket bland annat belyses i 

litteratur skriven av Fletcher (2014). Den ekologiskt odlade bomullen som inför-

skaffades inför garnspinning innehöll en stor andel föroreningar så som frökapslar 

och skräp.  

Inför studiens uppstart investerade Swerea IVF i en textilriven som användes för 

att separera de textila varorna till fiberform under den mekaniska återvinningen. 

Maskinen var så pass ny att dess optimala maskinställningar för ändamålet ännu 

inte hade fastställts. Körning av maskinen var dessutom resurskrävande i den be-

märkelsen att flera tekniker fordrades och endast en mycket liten mängd material 

kunde utvinnas.  
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I efterhand hade även materialvalen kunnat väljas på annat sätt. De använda sjuk-

vårdstextilierna var hårt slitna redan inför den mekaniska återvinningen och hade 

en stor andel korta fibrer. Kvalitetsskjortorna var för hårt och tätt vävda för att ens 

kunna separeras. Detta material gav dessutom upphov till ett maskinstopp och den 

lilla andel material som kunde utvinnas innehöll fortfarande en stor andel garn. Vid 

en eventuell upprepning av försöket skulle materialvalet istället väljas till en löst 

stickad vara med löst tvinnade garn. 

Vid ringspinning öppnades fibrerna manuellt inför kardning, vilket ledde till att 

fibrerna inte separerades fullt ut och bomullens föroreningar kunde inte rensas bort.  

Resultatet av litteraturstudierna visar att maskinell fiberöppning separera fibrerna 

jämnare jämfört med manuell fiberöppning. Detta framkommer i litteratur skriven 

av Sinclair (2014). Kardan hade dessutom kvar rester av andra fibrer från tidigare 

kardningsprocesser och de första fiberfloren fick en orange färg. Detta är dock inte 

något som ansågs påverka studiens resultat av fiberkvalitet och dragprovning.  

Studien begränsades till ringspinning eftersom denna utrustning fanns tillgänglig 

på Textilhögskolan i Borås. Den teoritiska förstudien och Sinclair (2014) antydde 

dock att rotorspinning skulle lämpa sig bättre för ändamålet eftersom denna spin-

ningsutrustning lättare kan fånga upp korta fibrer samt är mer tidseffektiv. Vad 

som Sinclair (2014) fortfarande argumenterar för är att ringspinning ska användas 

som metod eftersom att finare garngrovlek kan spinnas. Detta leder i sin tur till att 

textilier av högre kvalitet kan tillverkas. Om det ingående materialets fiberlängd 

hade varit längre, vore även ringspinning att föredra. Trots majoriteten av korta 

fibrer hos det ingående materialet kunde relativt jämna garner spinnas. Vid en in-

dustriell process skulle denna egenskap kunna förbättras ytterligare. 

Som mest kunde 35 procent återvunna fibrer blandas in i garnet. Försök utfördes 

även på angränsade blandningar med återvunna fiberandelar motsvarande 25, 30 

och 40 procent. Den övre gränsen för andelen återvunna fibrer valdes till 35 pro-

cent eftersom att garnet inte kunde spinnas kontinuerligt, utan gick ständigt av, vid 

inblandning av 40 procent återvunna fibrer. Den lägre gränsen för fiberinblandning 

var inte lika relevant att undersöka som den övre, däremot var det av intresse att 

spinna likvärda garner av olika fiberfraktioner för att kunna jämföra deras egen-

skaper i form av dragstyrka. 

Dragprovet utfördes för att få en indikation på vilka garner som blev starkast.  Det 

starkaste garnet var det med högst garnnummer, vilket gällde för både fiberbland-

ningar och referensgarner i ren bomull. Styvast var däremot de garnen med lägst 

garnnummer. Skillnader i garnernas dragstyrka och styvhet var dock svår att be-

döma eftersom garnerna hade olika grovlek. I brist på spunnet garn vägdes endast 

tio meter upp vid bestämning av garnets garnnummer. På grund av osäkerheten vid 

invägningen avrundades textalet till närmaste tiotal.   

Fiberidentifikationen bekräftade hypotesen om att sjukvårdstextilierna hade brutits 

ned i stor grad under användningsfasen, då framförallt bomullen. Detta har troligen 

påverkat garnspinningen negativt, eftersom Merati och Okamura (2004) betraktar 

fibrer som understiger 12,7 mm som korta och därmed svårspunna. 
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Vid fiberlängdsmätning, både inför och efter mekanisk återvinning, framkom det 

att långa fibrer var lättare att separera från mängden, vilket kan ha bidragit till 

missvisande resultat. En annan möjlig felkälla är de teoretiskt framställda fiber-

längdsfördelningarna för de olika fiberfraktionerna bestående av återvunna och 

jungfruliga fibrer. En rättvis fiberlängdsmätning kunde inte utföras på de olika 

blandningarna eftersom att fiberöppningen skedde manuellt. Fibrerna blandades 

inte jämnt i fiberfloret. 

De referensprov som skickades till det externa laboratoriet visades överensstämma 

med de tester och analyser som utfördes intern. Det bör dock noteras att hela garner 

avlägsnades inför analysen. Vid intresse av fortsatta studier kring fiberanalys borde 

en investering i liknande utrustning övervägas då den gav detaljerad och rättvis 

information om fibrernas egenskaper på kort tid. Metoden är dessutom objektiv 

eftersom den utförs maskinellt utan mänskliga felkällor. 

Invägning av materialet visade att den totala fiberförlusten vid kardning och 

sträckning var mindre jämfört med vad som observerats i tidigare studier som ut-

forskats av Östlund et al. (2015). Fiberförlusten var större hos blandningar innehål-

lande återvunna fibrer, vilket anses bero på den stora andelen korta flyktiga fibrer. 

Resonemangen som diskuteras ovan kan sammanfattningsvis anses som utgångs-

punkt för vidare utveckling av den mekaniska textilåtervinningen. Studien bidrar 

till ett nyhetsvärde då den belyser möjligheten att effektivisera metoden för meka-

nisk återvinning genom att avgöra de återvunna fibrernas förmåga att spinnas till 

nya garn utefter dess fiberlängdsfördelning. För att metoden ska slå igenom, både 

med avseende ekonomisk bärkraft samt ur ett miljömässigt perspektiv, krävs ytter-

ligare utveckling av samtliga delmetoder. Utrymmet för framtida forskning inom 

mekanisk återvinning är stort. Några förslag till vidare forskning kring ämnet, in-

klusive det låga utbytet, avfallshantering och designprocesser, presenteras i avsnitt 

6 Förslag till fortsatt forskning. 
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5 SLUTSATS 
Stapelfibrerna som utvinns ur mekanisk återvinning kan karaktäriseras genom att 

mäta dess fiberlängd och fiberlängdsfördelning. Detta har i denna studie genom-

förts manuellt, men skulle industriellt kunna tillämpas av redan etablerade analys-

metoder som finns på marknaden. Det går förutse fibrernas spinnbarhet utifrån 

fibrernas längd och fördelning då större andel korta fibrer försvårar möjligheten att 

spinna nytt garn. 

Denna studie visar på att det är möjligt att genom ringspinning spinna nytt garn 

utav mekaniskt återvunna stapelfiber då de blandas med jungfruliga bomullsfibrer. 

Detta kunde åstadkommas trots råmaterialets stora andel korta fibrer. Som mest 

kunde 35% återvunna fibrer blandas med jungfruliga fibrer och spinnas till ett nytt 

garn med grovleken 40 tex.  
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6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Som nämndes redan i rapportens inledning, finns det stort utrymme för utveckling 

inom mekanisk textilåtervinning och den metod som har tillämpats i denna studie. 

Några förslag till fortsatt forskning som skulle underlätta för vidare utveckling av 

processen presenteras nedan. 

Först och främst måste textilrivens maskininställningar optimeras. Det låga utbytet 

motsvarande 6% av det ingående materialet är för lite, såväl ur ett miljömässigt 

som ett ekonomiskt perspektiv. Mindre omfattande justeringar, så som lufttrycket i 

maskinen samt avståndet mellan valsarna, skulle kunna bidra till en betydligt mer 

sparsam process i form av material, tid och personal. På så sätt som maskinen an-

vändes vid försökstillfället var det nödvändigt att materialet matades fram manuellt 

mellan maskinens valsar. 

Ett annat område som skulle kunna utvecklas för att underlätta utförandet av fiber-

analysen är ett större referensutbud av olika fiberlängdsfördelningar. I denna studie 

utfördes endast analysen utifrån ett återvunnet material, men metoden skulle kräva 

ett helt bibliotek av fiberlängdsfördelningar för att kunna tillämpas i större ut-

sträckning. 

Ytterligare förutsättningar som skulle underlätta för den mekaniska textilåtervin-

ningen berör textilavfallet. Det saknas i dagsläget en fungerande hantering av tex-

tilavfallet som i de allra flesta fall blandas med övriga sopor. Dels måste in-

samlingen av textilavfall utvecklas, både privat och hos företag, och dels måste 

textilavfallet sorteras efter material för att i sin tur kunna textilåtervinnas. Även 

spårbarhet hos det textila avfallet är viktigt för möjliggöra tillverkning av en ho-

mogen återvunnen produkt. 

Vidare skulle även textila produkters design kunna anpassas för textilåtervinning. 

Detta skulle uppfyllas då produkternas utförande anpassades genom att exempelvis 

tillverka konstruktioner som går lätt att separera ifrån varandra. 

Slutligen anses användningsområdet för mekaniskt återvunnen textil kunna vidgas. 

De produkter som hitintills har framställts har bestått av relativt lågkvalitativa pro-

dukter så som isolering eller möbelstoppning. Trots att de slutgiltiga produkterna 

inte kan bestå av återvunna fibrer helt och hållet skulle en stor andel jungfruliga 

fibrer kunna ersättas även i högkvalitativa produkter. 

Med ovan nämnda förutsättningar uppfyllda anses den mekaniska textilåtervin-

ningen ha potential att tillämpas i större utsträckning, till och med på den industri-

ella marknaden. 
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8 APPENDIX 

Appendix I. LITTERATURSÖKNING 

 
 

Databas söksträng 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa Urvalskriterier 

Summon 

(mechanical break down) AND (tex-

tiles) AND (fiber length OR fiber 

length) 1808 1 

Vetenskapliga 

artiklar; Peer-

review artiklar 

 

(mechanical recycling)) AND (pro-

cess OR method) AND (textiles OR 

clothes OR fabric) 37 1 

Vetenskapliga 

artiklar; Peer-

review artiklar 

 

(SubjectTerms:(mechanical recy-

cling)) AND (textile fibres OR tex-

tile fibers) 139 1 

Vetenskapliga 

artiklar; Peer-

review artiklar 

 
(SubjectTerms:(mechanical proper-

ties)) AND (recycled cotton) 267 1 

Vetenskapliga 

artiklar; Peer-

review artiklar 

 
(fiber length distribution) AND (tex-

tile) AND (cotton processing) 2287 4 

Vetenskapliga 

artiklar; Peer-

review artiklar 

 Friction textile* 8043 

1 

 

2006-2016; 

engineering 

 

NE Friktion 214   

 Bomull 583   
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ScienceDirect Fiber AND yarn AND spinning 5067 1  

 Friction AND yarn AND spinning 525 2 

2006-2016; yarn; 

fiber 

Google scho-

lar Textilt avfall 974 2  
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Appendix II. KLIPPMASKIN OCH TEXTILRIV 
 

Modell  NSX-QD350 Klippmaskin 

Tillverkare Qing Dao New Shunxing Environmental Protection 

and Technology Co 

NSX-QD350  

Kapacitet 1000-1500 kg/h 

Knivvals (diameter) 320 mm 

Hastighet på knivvals 230 varv/min 

Klippmått 5mm-250mm  

Spänning 380 V（50Hz） 

Transportband 380 × 4000 × 3  mm, 1 band 

Maskinmått (L × B × H) 3550 × 960 × 1200 mm 

Vikt ca 800 kg 

 

Modell NSX-FS1040 Rivmaskin ihopmonterad med NSX-

QT310 återvinningsmaskin med tre valsar  

Tillverkare Qing Dao New Shunxing Environmental Protection 

and Technology Co 

NSX-FS1040 

 Kapacitet 100-120 kg/h 

Vals (diameter) 400 mm 

Hatighet på vals 1350 varv/min 

Nåltäthet 4,5/25,4 nålar/mm 

Motor 1,5 kw 

Fläkt 1.1kw 

Maskinmått (L x B xH) 2100×1450×1550mm 

 

NSX-QT310  

 Kapacitet 100-120 kg/h 

Vals (diameter) 250 mm 

Hatighet på vals 

Vals 1: 1900 varv/min 

Vals 2 och 3: 2000 varv/min 

Nåltäthet 

Vals 1: 4,5/25,4 nålar/mm 

Vals 2 och 3: 6/25,4 nålar/mm 

Motor 5,5 kw 

Fläkt 1.1kw 

Maskinmått (L x B xH) 4610×1720×1160mm 

Vikt 1600 kg 
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Appendix III. RINGSPINNING 
 

Karda  Mesdan, Felt Carder 337A 

Sträckmaskin  Mesdan, Mini Stirolab 3371 

Ringspinningsmaskin Mesdan, Ring Lab 3108A 

BERÄKNINGAR FÖR INGÅENDE MATERIAL I KARDAN 

Sliver 2  100tex*20ggr=2000tex 

Sliver 1  2000tex*3,57=7140/2 

  7140/2=3570 

Sträckning 2  3570*3,57=12745 

  12745/2=6373 

Stäckning 1  6373*3,57=22750 

  22750/1000*1,2=27,3 

Batch  ~25 g 

MASKININSTÄLLNINGAR AV STÄCKMASKINEN 

Valsar  A-20, B-2, C-34, D-20 

MASKININSTÄLLNINGAR AV SPINNINGMASKINEN 

Ring [mg]  125 

Mellanlägg  Vita på vals 1 och 3 

Draft  2,3 

Twist [r.p.m]  550 

Total draft   12,5 

Twist [r.p.m’]  5464 

Speed [m/m’]  9,9 
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Appendix IV. GARNER 
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Appendix V. FIBERIDENTIFIKATION OCH FI-

BERLÄNGDSMÄTNING AV SJUKVÅRDSTEXTIL 

 

Fiberandel [%] T-shirt Skjorta 

Polyester 56,6 60,6 

Bomull 43,4 39,4 

 

Fiberlängd [mm]            

T-shirt                       

1 8 10 11 12 9 9 10 8 5 6 

 2 10 9 14 8 10 22 15 10 10 8 

 3 25 25 10 25 12 10 15 15 5 12 

 4 15 5 5 20 22 19 8 22 6 6 

 5 20 18 5 5 17 8 5 10 8 17 

 Totalt 78 67 45 70 70 68 53 65 34 49 599 

Medel 15,6 13,4 9 14 14 13,6 10,6 13 6,8 9,8 11,98 

 

Fiberlängd [mm]            

Skjorta                       

1 10 10 7 5 5 18 10 10 9 5 

 2 5 8 8 9 8 10 9 4 12 6 

 3 35 12 8 6 10 15 4 6 4 6 

 4 8 11 7 4 24 13 28 19 13 5 

 5 15 8 5 10 5 20 10 8 9 8   

Totalt 73 49 35 34 52 76 61 47 47 

3

0 504 

Medel 

14,

6 9,8 7 6,8 10,4 15,2 12,2 9,4 9,4 6 10,08 
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Appendix VI. FIBERLÄNGDSMÄTNING AV 

ÅTERVUNNA FIBRER, JUNGFRULIGA FIBRER 

OCH FIBERFRAKTIONER 

 
Nedan samlas material som har legat till grund för normalfördelningskurvor och 

konfidensintervall för de återvunna fibrerna och jungfru fibrerna. Värden för åter-

vunna fibrer är fetmarkerade. 

ÅTERVUNNA FIBRER: 

Fiberlängd [mm] Frekvens 

<1 0 

1 23 

2 28 

3 27 

4 28 

5 33 

6 33 

7 30 

8 41 

9 35 

10 46 

11 27 

12 41 

13 27 

14 14 

15 8 

16 14 

17 8 

18 6 

19 9 

20 5 

21 4 

22 2 

23 2 

24 0 

25 1 

26 5 

27 0 

28 1 

29 0 

30 1 

31 1 

32 0 

33 0 

34 0 

35 0 

36 0 

37 0 

38 0 

39 0 

40 0 

>40 0 

Total 500 

Max Min Medel 

31 1 9,122 
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JUNGFRU FIBRER: 

Fiberlängd [mm] Frekvens 

<1 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 1 

6 3 

7 2 

8 2 

9 1 

10 2 

11 7 

12 8 

13 7 

14 13 

15 9 

16 15 

17 7 

18 13 

19 11 

20 20 

21 15 

22 27 

23 22 

24 35 

25 23 

26 27 

27 32 

28 30 

29 27 

30 31 

31 21 

32 19 

33 13 

34 11 

35 15 

36 8 

37 8 

38 4 

39 3 

40 2 

41 4 

42 1 

43 0 

44 0 

45 0 

46 0 

47 1 

48 0 

49 0 

50 0 

>50 0 

Total 500 

Max Min Medel 

47 5 25,174 
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BLANDNING: 25% ÅTEVUNNA FIBRER OCH 75% JUNGFRU FIBRER 

Fiberlängd [mm] Frekvens 

1 8 

2 7 

3 6 

4 4 

5 8 

6 8 

7 12 

8 8 

9 10 

10 11 

11 11 

12 16 

13 13 

14 15 

15 9 

16 15 

17 5 

18 12 

19 12 

20 17 

21 12 

22 24 

23 20 

24 25 

25 18 

26 21 

27 26 

28 22 

29 21 

30 23 

31 17 

32 15 

33 12 

34 8 

35 8 

36 8 

37 4 

38 3 

39 2 

40 1 

41 3 

Total 500 
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BLANDNING: 30% ÅTEVUNNA FIBRER OCH 70% JUNGFRU FIBRER 

Fiberlängd [mm] Frekvens 

1 9 

2 12 

3 8 

4 6 

5 11 

6 10 

7 12 

8 14 

9 11 

10 21 

11 11 

12 14 

13 19 

14 16 

15 9 

16 13 

17 4 

18 10 

19 8 

20 16 

21 16 

22 24 

23 20 

24 20 

25 17 

26 15 

27 18 

28 20 

29 20 

30 16 

31 14 

32 15 

33 8 

34 8 

35 12 

36 4 

37 7 

38 3 

39 3 

40 1 

41 3 

42 1 

47 1 

Total 500 
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BLANDNING: 35% ÅTEVUNNA FIBRER OCH 65% JUNGFRU FIBRER 

Fiberlängd [mm] Frekvens 

1 10 

2 9 

3 5 

4 11 

5 11 

6 13 

7 11 

8 14 

9 13 

10 17 

11 16 

12 21 

13 16 

14 9 

15 10 

16 15 

17 10 

18 9 

19 13 

20 17 

21 13 

22 15 

23 18 

24 19 

25 17 

26 20 

27 18 

28 16 

29 20 

30 23 

31 16 

32 13 

33 6 

34 8 

35 11 

36 4 

37 5 

38 2 

39 2 

40 1 

41 3 

Total 500 
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Appendix VII. REFERENSPROVER 
 

MEDELFIBERLÄNGD 
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FIBERLÄNGDSFÖRDELNING 

 


