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Sammanfattning 
Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd 
av den höga värmen migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. Dessa oligomerer skapar 
därefter problem i form av vita fällningar och avlagringar, som leder till en 
reducering av maskinernas effektivitet, samt försämring av materialets utseende. 
En vanligt förekommande metod för att begränsa problemet är att tillsätta 
hjälpkemikalier i färgbadet. Novozymes A/S hävdar att genomförda studier med 
PET-garn och enzymet cutinase NS59038 har visat en minskning av det vita damm 
som kan ses på garnet i samband med migration av oligomerer.  
 
Eftersom enorma mängder PET produceras globalt varje år skulle endast en liten 
minskning av mängden kemikalier innebära en stor skillnad. Kemikalier som ersätts 
med andra kemikalier kan ifrågasättas om det är en bra metod eller om det bestrider 
syftet. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan enzymer ses som ett bättre alternativ 
eftersom de enligt Jajpura (2017) är biologiskt hållbara, formar sällan någon 
biprodukt och dess reaktion kräver oftast mildare förhållanden. 
 
Hjälpkemikalien Sera Con P-NSI används av Ludvig Svensson AB som färgar garn 
av den flamskyddade polyesterfibern Trevira CS. Syftet med projektet har därmed 
varit att undersöka om enzymet cutinase NS59038 är ett alternativ till 
hjälpkemikalien Sera Con P-NSI, för att reducera de problem som uppstår med 
oligomerer i färgningsprocessen med Trevira CS. Garnets egenskaper har jämförts 
genom visuell analys med mikroskop, viktförändring, reflektionsspektrofotometer 
och dragprovning. Metoder som använts i syfte att detektera oligomerer har varit 
FTIR, UV-vis spektrofotometer och svart svavelfilterpapper. 
 
Utifrån genomförda analyser av garnets vikt, styrka, färgupptagning och visuell 
bedömning har det inte kunnat konstateras att cutinase NS59038 skulle vara ett 
alternativ till Sera Con P-NSI. Resultat från analysmetoderna visade skillnader i 
medelvärde, men inget samband mellan val av färgrecept och garnets egenskap har 
detekterats. De olika färgningsförsöken visade inte någon förekomst av 
fällningar/avlagringar som med använda testmetoder har kunnat bekräftas som 
oligomerer. Resultaten bedömdes därmed inte som tillräckliga för att konstatera om 
cutinase NS59038 påverkar garnets kvalitet i jämförelse med hjälpkemikalien Sera 
Con P-NSI. 
 
Nyckelord: PET, cutinase, hjälpkemikalie, Sera Con P-NSI, oligomerer, garn, 
Trevira CS. 
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Abstract 
In the dyeing process of polyester (PET) the temperature goes up to around 130℃ 
and as a result oligomers migrate out of the PET fiber. These oligomers create 
problems as white precipitates that deposits on the material and the inside of 
machines. This leads to a reduction in machine efficiency, as well as a change of 
material appearance. One common method for limiting the problem is to add help 
chemicals in conjunction with the dyeing process. According to results from 
previous studies, Novozymes A/S claims that the enzyme cutinase NS59038 has 
reduced the white dust on the yarn of polyester. 
 
Based on the enormous quantity of PET that are produced every year, even a small 
reduction of the chemicals that are used would mean a huge difference. Chemicals 
that replace other chemicals can be questioned whether or not it can be seen as an 
alternative or if it disputes the purpose.  From a sustainable point of view enzymes 
could according to Jajpura (2017) be seen as a better alternative because they are 
biodegradable, their reaction seldom form any byproduct and often requires less 
energy. 
 
The help chemical Sera Con P-NSI is used by Ludvig Svensson AB and is added 
to the dye bath in the dyeing process of the specific polyester Trevira CS (a flame 
retardant polyester fiber). The purpose of the project has thus been to investigate 
whether the enzyme cutinase NS59038 is an alternative to the help chemical Sera 
Con P-NSI, to reduce the problems with oligomers in the dyeing process of Trevira 
CS. The properties of the yarn have been compared by visual analysis with 
microscope, weight change, measurement of the color change with 
spectrophotometer and tensile strength. Methods used to detect oligomers have 
been FTIR, UV-vis spectrophotometer and black sulfur filter paper. 
 
Based on the analysis of the weight of the yarn, strength, color uptake and visual 
assessment, it can not be established that cutinase NS59038 would be an alternative 
to Sera Con P-NSI. Results from the analysis methods show differences in the 
mean, but no connection between the choice of dye recipe and the properties of the 
yarn can be detected. None of the precipitates that was predicted to arise on the 
surface of the yarn was ever detected. The results are therefore not considered 
sufficient to determine whether cutinase NS59038 affects the quality of the yarn 
compared to the help chemical Sera Con P-NSI.  
 
Keywords: PET, cutinase, help chemical, Sera Con P-NSI, oligomers, yarn, Trevira 
CS. 
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Sammanfattning – populärversion 
Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd 
av den höga värmen migrerar delar av PET-fibern ut till ytan. Dessa delar benämns 
som oligomerer och genererar problem som syns i form av vita fällningar och 
avlagringar på garnet och i maskinen. Problemet består inte bara av en synlig 
försämring av materialets utseende utan ger även en reducering av maskinens 
effektivitet.  En metod som är vanligt förekommande för att minimera problemet är 
att addera hjälpkemikalier i samband med färgningsprocessen. Bioteknikföretaget 
Novozymes A/S hävdar att ett specifikt enzym vid namn cutinase NS59038 har 
minskat det vita dammet som uppkommer på garnet i samband med migration av 
oligomerer.  
 
Ludvig Svensson AB använder sig utav hjälpkemikalien Sera Con P-NSI, som 
adderas i färgbadet för att begränsa uppkomsten av oligomererna. Garnet som 
används på Ludvig Svensson AB är den flamskyddade polyesterfibern Trevira CS.   
Syftet med projektet har därmed varit att undersöka om enzymet cutinase NS59038 
är ett alternativ till hjälpkemikalien Sera Con P-NSI, för att reducera de problem 
som uppstår med oligomerer i färgningsprocessen med Trevira CS.  
 
Flertalet metoder har använts för jämförelser av garnets egenskaper mellan de olika 
färgrecepten. Analys med mikroskop utfördes för att bedöma förändringar av 
fiberns yta, dragprovning för att avgöra garnets styrka, samt mätning av garnets 
färgupptagning med hjälp av reflektionsspektrofotometer. För att detektera 
eventuell förekomst av oligomerer på garnet och i färgbadet har utrustning som 
använder sig av infrarött och uv-ljus nyttjats. Även en filtrering av färgbadet med 
ett specifikt filterpapper har genomförts. 
 
Utifrån genomförda analyser av garnets vikt, styrka, färgupptagning och visuell 
bedömning har det inte kunnat konstateras att cutinase NS59038 skulle vara ett 
alternativ till Sera Con P-NSI. Resultat från analysmetoderna visade skillnader i 
medelvärde, men inget samband mellan val av färgrecept och garnets egenskap har 
detekterats. De olika färgningsförsöken visade inte någon förekomst av fällningar 
som med använda testmetoder har kunnat bekräftas som oligomerer. Resultaten 
bedömdes därmed inte som tillräckliga för att konstatera om cutinase NS59038 
påverkar garnets kvalitet i jämförelse med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.  
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Förord 
Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är sista momentet av 
Textilingenjörsutbildningens 180 högskolepoäng. Projektet är genomfört av två 
studenter på Textilhögskolan i Borås, där alla praktiska moment utförts tillsammans 
och resterande delar av arbetet har fördelats lika mellan båda projektmedlemmarna. 
Ett gemensamt intresse för textil och bioteknik har varit en bidragande orsak till val 
av ämne. 
 
Tack till Veronica Malm för handledning, Göran Knopp för samarbete och 
bidragandet till material, Ellinor Niit för teknisk support och ett extra tack till övriga 
tekniker i färg- och beredningslaboratoriet på Textilhögskolan i Borås.  
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Ordlista 
Oligomer  - linjär eller cyklisk struktur av ett fåtal molekyler. 
Enzym  - protein som katalyserar en viss reaktion. 
Katalysator  - ett ämne som påskyndar en reaktion (utan att själv förbrukas). 
Substrat  - molekyl som binder till den aktiva ytan hos enzymet, dvs det/de 

ämnen som omvandlas med hjälp av enzymet. 
 
CIE - Internationell belysningskommission (Commission Internationale  
 d’Eclairage). 
owf - weight of fabric. 
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1. Introduktion 
2017 uppgick den globala produktionen av fibrer till 103.1 miljoner ton, varav ca 
63% bestod av syntetiska fibrer (The Fiber Year Consulting 2018). Konsumtionen 
av polyester (PET) fibrer har sedan år 2000 ökat med nästan 6% årligen och 2017 
dominerades den globala fibermarknaden av PET, som stod för ca 50% av den 
totala produktionsmängden (IHS Markit 2018).  
 
Vid tillverkning av PET bildas oligomerer som en biprodukt vid 
kondensationsreaktionen, vilket leder till att PET-fibrer består av 1-3% oligomerer 
(Glosson 2003; Receu, Gorenšek & Žigon 2002). Färgning av PET sker sedan i 
höga temperaturer och som en följd av detta migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. 
Tillsammans med de kemikalier som används i färgningsprocessen och andra 
orenheter från tex vatten, bildar oligomererna vita fällningar och avlagringar på 
materialet och i maskiner. Dessa avlagringar försämrar materialets utseende och 
skapar problem genom att reducera maskinernas effektivitet (Hooker, Hinks, 
Montero & Icherenska 2003.; Nechwatal et al. 2006; Silva, Cavaco-Paulo & Fu 
2015). Olika metoder används för att minimera problemet med oligomerer, men 
flertalet av dem innebär att extra kemikalier används, antingen i färgningsprocessen 
eller i efterhand för rengöring av material och maskiner (Burkinshaw & Filarowski 
2015; Glosson 2003; Receu, Gorenšek & Žigon 2002). 
 
Enzymer är proteinmolekyler som fungerar som katalysatorer för kemiska 
reaktioner (Jenkins 2003; Mather & Wardman 2015; Nylander 1997). Inom 
textilindustrin har enzymer under lång tid använts för behandling och modifiering 
av naturfibrer, men för syntetiska fibrer är det ännu endast förekommande i 
laboratorieskala (Jajpura 2017; Silva, Cavaco-Paulo och Nierstrasz 2010). Cutinase 
(EC 3.1.1.74) är en typ av karboxylesterhydrolas som tillhör huvudklassen 
hydrolaser (BRENDA 2019) och kan hydrolysera substrat med hög molekylvikt 
såsom syntetiska polyestrar (Chen, S., Su, Chen, J. & Wu 2013). Att enzymet 
cutinase kan hydrolysera PET har visats i studier (Hooker et al. 2003; Vertommen, 
Nierstrasz, van der Veer & Warmoeskerken 2005) och därmed bör cutinase vara ett 
alternativ för att eliminera de oligomerer som skapar problem i färgningsprocessen. 
Bioteknikföretaget Novozymes A/S är ledande inom utvecklingen av enzymer och 
har genomfört studier i Kina med enzymet cutinase NS59038 som påvisat goda 
resultat. Vid färgning av garnkoner har cutinase NS59038 tillsatts vid en temperatur 
på 80-85°C i slutet av färgningsprocessen, vilket har minskat problemet med det 
vita damm som oligomererna bildar på garnet (Novozymes A/S u.å. b). 

1.1. Problemformulering 
När PET-garn färgas utan hjälpkemikalie finns det risk att både garn och maskiner 
påverkas av vita avlagringar och damm som lägger sig på garnets yta. Någon form 
av åtgärd är därmed nödvändig för att avlägsna oönskade oligomerer, som annars 
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stör kommande bearbetningar av garnet, menar Ellinor Niit1. Hjälpkemikalier 
verkar vara en vanligt förekommande metod inom industrin för att reducera 
problemet (Burkinshaw & Filarowski 2015; Glosson 2003; Novozymes A/S u.å.; 
Receu, Gorenšek & Žigon 2002), vilket till viss del bekräftades genom ett möte 
med Göran Knopp, färgmästare hos Ludvig Svensson AB. Göran Knopp2 delgav 
att den metod som används hos Ludvig Svensson AB för att motverka problemet 
med oligomerer vid färgning av den flamskyddade polyesterfibern Trevira CS är 
att addera hjälpkemikalien Sera Con P-NSI i färgbadet. 
 
Eftersom enorma mängder PET produceras varje år (The Fiber Year Consulting 
2018), skulle endast en liten minskning av mängden kemikalier som används göra 
en stor skillnad. Ur ett hållbarhetsperspektiv har enzymer stor potential att ersätta 
kemikalier eftersom de är biologiskt nedbrytbara, formar sällan någon biprodukt 
och reaktionen kräver ofta mildare förhållanden (Jajpura 2017). Även Silva, 
Cavaco-Paulo och Nierstrasz (2010) menar att studier pekar på att modifiering av 
syntetiska polymerer med enzym kan anses vara en miljövänlig metod. 

1.2. Syfte 
Projektets syfte är att undersöka om cutinase NS59038 är ett alternativ till 
hjälpkemikalien Sera Con P-NSI som används hos Ludvig Svensson AB för att 
minimera de problem som kan uppstå med oligomerer i färgningsprocessen. 
Samtliga färgningsförsök kommer att genomföras med garn av Trevira CS som 
tillhandahållits av Ludvig Svensson AB. Projektet skall undersöka flertalet 
analysmetoder för att bedöma varje metods tillämpning som potentiell analysmetod 
för jämförelser av garnets egenskaper om det färgats utan hjälpkemikalie, med Sera 
Con P-NSI eller med cutinase NS59038. Syftet är också att avgöra om cutinase 
NS59038 påverkar kvaliteten på garnet. 

1.3. Forskningsfrågor 
Kan enzymet cutinase NS59038 ge likvärdigt eller bättre resultat i 
färgningsprocessen för garn av Trevira CS, med syfte att motverka de avlagringar 
i form av oligomerer som bildas i maskin och på garnet, än hjälpkemikalien Sera 
Con P-NSI? 
 
Påverkas garnets kvalitet i form av styrka, färg, vikt- och ytförändringar vid 
tillsättning av cutinase NS59038 jämfört med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI? 
 

                                                
1 Ellinor Niit, universitetsadjunkt, Textilhögskolan Borås. Möte 19-04-01. 
2 Göran Knopp, färgmästare och produktionstekniker, Ludvig Svensson AB. Möte 19-03-01. 
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Vilka analysmetoder kan användas för jämförelser av garnets egenskaper, samt för 
att detektera oligomerer, om garnet har färgats utan hjälpkemikalie, med Sera Con 
P-NSI eller med enzymet cutinase NS59038? 

1.4. Avgränsningar 
Olika typer av hjälpkemikalier används inom textilindustrin för att minimera de 
problem som kan uppstå som följd av oligomerer. Denna studie har endast granskat 
dispergeringsmedlet Sera Con P-NSI som används som hjälpkemikalie hos Ludvig 
Svensson AB. 
 
För att jämföra garnets kvalitet mellan de olika färgningsmetoderna hade flertalet 
av garnets egenskaper kunnat testas. Detta projekt avser endast att analysera garnets 
viktförändring, färgskillnad, färgupptagning, brottstyrka och brottförlängning, samt 
eventuell förändring av garnets yta.  
 
Samtliga färgningar har utförts i liten skala, i laboratoriemiljö. För att avgöra om 
resultatet blivit detsamma eller om det hade blivit några skillnader i större skala 
hade även en färgning i fabrik behövts utföras.  

2. Litteraturgenomgång 
Litteratursökning har i första hand skett genom databaserna Primo, Science Direct 
och Google Scholar där sökord såsom cutinase, enzyme, (linear and cyclic) 
oligomer, dye, polyester, poly(ethylene terephthalate), surface modification, 
analysis, spectrophotometer och spectroscopy används i olika kombinationer. 
Teknisk information och säkerhetsdatablad för använda kemikalier har erhållits 
från Ludvig Svensson AB. Novozymes A/S har bidragit med säkerhetsdatablad för 
enzymet cutinase NS59038. 

2.1. Färgning av polyester 
Enligt Kadolph (2013) färgas PET konventionellt med dispersionsfärgämnen i en 
halvkontinuerlig färgningsprocess. Garn viras upp på korsrullar, perforerade 
metallhylsor som vidare installeras på insatsställ och monteras in i färgmaskinen. I 
maskinens kärl färgas sedan garnet genom att färgbadet pumpas omväxlande ut och 
in från mittendelen av metallhylsorna. 
 
I färgningsprocessen av PET krävs att en stor mängd kemikalier adderas till 
färgbadet och för att syntetfibern ska uppnå önskat färgresultat färgas garnet i höga 
temperaturer omkring 130°C. Den höga temperaturen leder till att oligomerer 
migrerar ut ur PET-fibrerna och lägger sig på ytan av garnet, i färgbadet och inuti 



 
 

5 

maskinen (Glosson 2003; Hooker et al. 2003; Nechwatal et al. 2006; Silva, Cavaco-
Paulo & Fu 2015). 

2.1.1. Oligomerer 
Oligomerer är en struktur av ett fåtal molekyler som är linjära eller cykliska och 
bildas som en biprodukt vid polymerisationen av PET. Innan bearbetning består 
varje PET-fiber av ca 1-3% oligomerer, huvudsakligen cykliska trimerer, och som 
tidigare nämnts migrerar en stor del av de cykliska trimerer ut ur fibrerna i 
färgningsprocessen. Tillsammans med de kemikalier som används vid färgning 
bildar de cykliska trimererna vita fällningar och avlagringar som fäster på 
materialets yta och inuti maskinen. Detta resulterar i en försämring av garnets 
utseende, samt en reducering av maskinernas effektivitet (Glosson 2003; Hooker et 
al. 2003; Nechwatal et al. 2006; Silva, Cavaco-Paulo & Fu 2015). 
 
Varierande information finns angående vid vilken temperatur oligomerer migrerar 
ut ur fibern. Shukla och Kulkarni (1999) hävdar att oligomerer migrerar ut ur fibern 
vid 150°C-230°C och att den maximala migrationen sker vid 150-230°C. Vid 
glastransitionstemperaturen (Tg) för PET, som är högre än 60°C börjar flexibiliteten 
öka och detta innebär att oligomerer redan vid denna temperatur börjar migrera ut 
ur fibern (Čunko & Raffaeelli 1984 se Receu, Gorenšek & Žigon 2002). 
Burkinshaw och Filarowski (2015) hävdar att mängden oligomerer som migrerar ut 
under 110°C är minimal, men för högre temperaturer ökar mängden oligomerer som 
migrerar från fibern i relation till temperaturökningen.  

2.1.2. Befintliga metoder för att minimera problemet 
Oligomerer löses inte upp med enbart vatten, därför är det otillräckligt att göra en 
efterbehandling med endast ett vattenbad för att avlägsna de oligomerer som 
uppkommer vid färgningsprocesser av PET (Nechwatal et al. 2006; Silva, Cavaco-
Paulo & Fu 2015).  
 
Glosson (2003) menar att det är flera parametrar som påverkar mängden av 
oligomerer som migrerar till ytmaterialet såsom badförhållandet, stigningen av 
temperaturen, tiden, trycket samt hastigheten på pumpningen av färgbadet inne i 
färgmaskinen. Även typen och mängden färgämne kan påverka kvantiteten av 
oligomerer, mörka nyanser såsom svart och marinblå synliggör fler oligomerer i 
motsats till ljusa färger. Eftersom det är flera parametrar som kan påverka 
mångfalden oligomerer, går det genom att justera färgbadet under 
färgningsprocessen att kontrollera mängden av oligomerer.  
 
Schindler (2009) hävdar att en stor mängd oligomerer uppkommer särskilt vid 
färgning av lösa fibrer och garner. Enligt Chamber (2004) kan en alkalisk 
färgningsprocess av PET med pH mellan 9.0-9.5 motarbeta migration av 
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oligomerer. Glosson (2003) menar att en annan metod är att tillsätta extra 
kemikalier till färgbadet. Adderas ett dispergeringsmedel till färgbadet håller sig 
fasta ämnen finfördelade i badet och på så sätt följer oligomererna med ut vid 
tömning (Glosson 2003). Burkinshaw och Filarowski (2015) menar att frigörelse 
av oligomerer kan reduceras genom färgning vid lägre temperaturer, dvs 110-
125°C, och att hjälpkemikalier såsom carriers kan möjliggöra detta. Både 
Burkinshaw och Filarowski (2015) samt Shukla och Kulkarin (1999) hänvisar dock 
till att studier även har visat att carriers kan främja migrering av cykliska trimerer 
till fiberns yta. För att avlägsna de avlagringar som bildas inne i maskiner menar 
Hooker et al. (2003) att det är vanligt att rengöring sker med katjoniska tensider 
som är starkt alkaliska. Vidare hävdar Hooker et al. (2003) att de metoder som 
används för att avlägsna oligomerer är tids- och energikrävande, kan förstöra 
utrustning och material, samt även resultera i utsläpp som är potentiellt farligt för 
vattenlevande organismer.  
 
Flera större företag och industrier tillsätter hjälpkemikalier i färgningsprocessen för 
att på ett enkelt och effektivt sätt avlägsna oligomerer. Enligt Göran Knopp3, 
färgmästare på Ludvig Svensson AB använder de sig av Sera Con P-NSI, ett 
dispergeringsmedel som adderas till receptet i färgningsprocessen av PET, för att 
motarbeta oligomerer. 

2.2. Enzymer 
Enzymer är proteinmolekyler som finns i alla levande organismer. De fungerar som 
katalysatorer för kemiska reaktioner, dvs de påskyndar hastigheten utan att själv 
genomgå någon förändring (Jenkins 2003; Mather & Wardman 2015; Nylander 
1997).  
 
Till skillnad från kemiska katalysatorer är enzymer i hög grad specifika, dvs det 
finns olika enzymer för olika kemiska reaktioner (Choudhury 2014; Jajpura 2017; 
Jenkins 2003; Mather & Wardman 2015). En vanlig förklaring för hur enzymer 
fungerar är den sk ”lås och nyckel” modellen, som finns beskriven i tex Choudhury 
(2014), Japura (2017) och Jenkins (2003). ”Lås och nyckel” modellen (se a. figur 
1) hävdar att enzymets aktiva yta är format så att substratet passar in och kan binda 
till enzymet. Modellen är ett enkelt sätt att beskriva hur enzym och substrat binder 
samman, men enligt Jenkins (2003) beskriver modellen en fast konstruktion som 
inte tar hänsyn till att enzymer är flexibla molekyler. En annan förklaring kom från 
Koshland (1958) där han menar att substratet inducerar förändringen hos den aktiva 
ytan för att generera en korrekt passform och att ett icke-substrat inte kan 
genomföra denna förändring (se b. figur 1). Att förändringen sker endast när enzym 

                                                
3 Göran Knopp, färgmästare och produktionstekniker, Ludvig Svensson AB. Möte 19-03-01. 
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och substrat binder, skulle enligt Jenkins (2003) innebär att de endast är 
komplementära i sitt övergångstillstånd. 

 
Varje enzym har ett optimalt pH-värde där den katalytiska aktiviteten är som högst. 
Även en liten förändring kan påverka enzymets struktur, stabilitet och aktivitet 
(Araújo, Casal & Cavaco 2008; Jajpura 2017; Jenkins 2003). Mather och Wardman 
(2015) förklarar att enzymers katalytiska aktivitet beror på proteinkedjornas 
struktur, vilken bestäms av intra- och intermolekylära bindningar. Dessa bindningar 
håller kedjorna i dess tredimensionella struktur och är de som är känsliga för 
förändringar i pH och temperatur. För temperaturen gäller därmed liknande 
förhållanden, dvs enzymets aktivitet ökar upp till en viss optimal temperatur. 
Därefter minskar aktiviteten markant pga termisk denaturering, vilket innebär att 
bindningar bryts ner, enzymets tredimensionella struktur förstörs, naturliga 
egenskaper förloras och enzymet blir inaktivt (Jajpura 2017; Jenkins 2003). Att 
använda enzymer i våta processer innebär därmed att vissa försiktighetsåtgärder bör 
tas i beaktande. Dessa åtgärder innefattar noggrann kontroll av temperatur och pH, 
användning av kompatibla joniska tensider och icke-joniskt vätmedel, samt att 
förvaring av enzymet sker under angivet förhållande (Choudhury 2014). Jenkins 
(2003) hänvisar dock till att studier har visat att det är möjligt att förändra proteinets 
uppbyggnad och därmed öka enzymets katalytiska förmåga, samt förbättra dess 
stabilitet gällande temperatur och pH. 
 
Enligt Jajpura (2017) har enzymer stor potential att ersätta olika kemikalier inom 
textilindustrin, speciellt för våta processer, pga att de är biologiskt nedbrytbara, 
ekologiskt hållbara, formar sällan någon biprodukt och reaktionen kräver oftast 
mildare förhållanden. Att enzymet inte själv genomgår någon förändring vid 
kemiska reaktioner innebär även att vid rätt reaktionsförhållande behåller enzymet 
sin katalytiska aktivitet och kan därmed användas igen. Utmaningen består i att 
enzymerna är svåra att samla upp, vilket ofta leder till att enzymerna töms ut 
tillsammans med reaktionsbadet. Nechwatal et al. (2006) menar att enzymer är 
allmänt bekant inom textilvärlden som metod för att modifiera textila ytmaterial 
och specifika enzymer kan vara ett tillvägagångssätt för att eliminera de oönskade 
oligomerer som skapar problem i färgningsprocessen.  

2.2.1. Cutinase 
Enzymer klassificeras och namnges enligt den kemiska reaktionen de katalyserar, 
eftersom det är denna egenskap som skiljer enzymer från varandra. 

Figur 1. Olika förklaringsmodeller för hur enzymer fungerar. a) “Lås och nyckel” modellen.  
b) Substratet (röd) inducerar en förändring hos enzymet.  
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Klassificeringssystemet består av sex huvudklasser som vidare delas in i olika 
underklasser och varje enzym tilldelas ett sk EC-nummer som möjliggör 
identifiering av enzymet (Jenkins 2003; Nylander 1997). Enzymer kan bla reducera, 
oxidera och bryta ner substrat, men för textilier är hydrolys vanligast och därmed 
sker störst användning av enzym från klassen hydrolaser (Araújo, Casal & Cavaco 
2008; Jajpura 2017). 
 
Cutinase (EC 3.1.1.74) är en typ av karboxylesterhydrolas som tillhör huvudklassen 
hydrolaser. I naturen utsöndrar mikroorganismer såsom svamp och bakterier 
enzymet cutinase för att hydrolysera esterbindningarna hos kutin, en polymer som 
bidrar till att ge växter dess vattenavstötande yta (BRENDA 2019; Chen, S., Su, 
Chen, J. & Wu 2013). Till skillnad från lipase saknar cutinase det hydrofoba lock 
som täcker enzymets aktiva yta, vilket enligt Chen et al. (2013) är orsaken till att 
cutinase kan hydrolysera substrat med hög molekylvikt såsom kutin och även 
syntetiska polyestrar. 

2.2.2. Polyester och cutinase 
PET är en hydrofob fiber, vilket påverkar dess bearbetning genom att vatten och 
kemikalier hindras från att tränga in i fibern. Därmed försämras kemikaliernas 
möjlighet att binda till fiberns yta och svårigheter uppstår vid applicering av 
ytbehandlingar och färgämnen. Olika metoder används därför för att modifiera 
PET-fiberns yta i syfte att göra fibern mer hydrofil och förbättra dess egenskaper 
(Silva, Cavaco-Paulo & Nierstrasz 2010; Vertommen et al. 2005). Behovet av att 
finna en metod med mindre påverkan på miljön har resulterat i flertalet studier där 
PET behandlats med olika typer av cutinase i syfte att åstadkomma en hydrofil yta 
(Alisch-Mark, Herrmann & Zimmermann 2006; Brueckner, Eberl, Heumann, Rabe 
& Guebitz 2008; Kanelli et al. 2015; Silva et al 2005; Vertommen et al. 2005). Att 
enzymer är stora molekyler gör även att deras verkan är begränsad till fiberns yta 
och därmed behålls fiberns fördelaktiga egenskaper (Silva, Cavaco-Paulo & 
Nierstrasz 2010; Vertommen et al. 2005).  
 
Hooker et al. (2003) genomförde en studie med cutinase där syftet var att bekräfta 
enzymets effekt på cykliska trimerer. Cutinase adderades till en lösning 
innehållande cykliska trimerer från PET och fick därefter verka under rörelse. 
Resultatet visade att i princip inga linjära trimerer eller dimerer kunde observeras 
efter verkningstid. Enligt författarna indikerar resultatet att när hydrolys av cykliska 
trimerer startat fortsätter det tills i princip alla esterbindningar är hydrolyserade och 
potentiellt sker hydrolys av de cykliska trimererna enligt figur 2. Figuren visar hur 
cutinase hydrolyserar en cyklisk trimer i flera steg, vilket resulterar i en sista 
produkt av tereftalsyra (TA). 
 
 
 



 
 

9 

 
Novozymes A/S (u.å. b) hänvisar även de till att hydrolys av de cykliska trimererna 
sker enligt figur 2, vilket resulterar i att trimererna inte längre orsakar problem 
såsom fällningar och avlagringar. Enligt Novozymes A/S har de fabrikstester som 
utförts med PET-garn och cutinase NS59038 visat goda resultat. Företaget hävdar 
att problemet med det vita damm som oligomererna bildar på garnet har minskat 
när cutinase NS59038 har adderats och fått verka efter genomförd 
färgningsprocess. Enzymet har tillsatts vid en temperatur på 80-85°C, med en 
mängd som motsvarar 0.5% av materialets vikt och en verkningstid på 30 minuter 
(Novozymes A/S u.å. b). 

  

Figur 2. Hydrolys av cyklisk trimer med hjälp av cutinase. 
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3. Material och metoder 
Ludvig Svensson AB har bidragit med det garn och de kemikalier som har använts 
i detta projekt. Enzymet cutinase kommer från bioteknikföretaget Novozymes A/S 
och namnges som NS59038. Alla laborationer har utförts med utrustning tillgänglig 
på Textilhögskolan. 
 
Syftet med att utföra färgning i labbskala var att få tillgång till material att analysera 
för att bedöma om problemet med cykliska trimerer varierar om färgning sker med 
antingen utan hjälpkemikalie, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI, eller med 
enzymet cutinase NS59038. Det färgade garnet har använts för att undersöka 
egenskaper såsom brottstyrka, brottöjning och vikt. Även en jämförelse av garnets 
färg har gjorts genom mätningar med en reflektionsspektrofotometer. Skillnader i 
ytstrukturen har undersökts genom mikroskop. Analys av färgbadens innehåll har 
gjorts med en UV-vis spektrofotometer och detektering av ämnen på garnet har 
utförts med FTIR. Vidare har även en filtrering utförts med svart svavelfilterpapper 
för att kunna påvisa oligomerer.  

3.1 Tillverkning av härvor 
Att tillverka härvor av garnet innan 
färgning bedömdes som den bästa 
metoden för att erhålla ett så jämnt 
färgresultat som möjligt, samt att 
minimera garnets benägenhet att 
trassla sig under färgningsprocessen. 
Härvor med en vikt av 10 gram 
tillverkades med hjälp av en 
mekanisk härvel från Max Kohl 
A.G. (figur 3). Härveln som 
användes hade ett mekaniskt 
räkneverk där 1 steg på räkneverket 
skall motsvara att 1 meter garn 
snurrats upp. 

3.1.1. Garn 
Garnet som erhölls från Ludvig Svensson AB var ett ofärgat stapelfibergarn med 
garnnumret Nm 40/2, i en typ av polyester av varumärket Trevira CS. Trevira CS 
är en flamskyddad polyester som är tillverkas genom en modifiering i 
polyesterfiberns kemiska struktur (Trevira GmbH 2019). Enligt Trevira GmbH 
(2019) är strukturen uppbyggd av en sammonomer innehållande organofosfat. 
Uppbyggnaden består av fler monomertyper och därför har sammonomeren flera 
strukturellt olika repeterande enheter i en och samma kedja (Albertsson, Edlund & 

Figur 3. Härveln som användes till att tillverka 
garnhärvor. 
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Odelius 2012). Göran Knopp4 förklarade under ett möte att även om Trevira CS 
färgas vid en lägre temperatur än vanlig polyester (ca 15-20°C lägre) används 
hjälpkemikalen Sera Con P-NSI för att förhindra de problem som kan uppstå med 
oligomerer. Efter färgning vaxas även garnet för att minska förekomst av damm i 
vävprocessen.  
 
Tre koner av garn från samma tillverkningsbatch har använts och benämns i denna 
rapport som kona 1, 2 och 3. Garn från kona 2 har endast använts till det första 
slaskförsöket, därefter har alla färgningar skett med garn från kona 1 och 3. 

3.1.2. Utförande 
Ett första garnprov motsvarande 10 steg på härvelns räkneverk snurrades upp för 
att avgöra hur väl det mekaniska räkneverket fungerade. Garnprovet vägdes på våg 
KERN ABJ 220-4M med 4 decimaler, och mättes med ett måttband, vilket gav ett 
resultat på 9.80 meter och en vikt på 0.4828 gram. Utifrån denna information 
beräknades hur många steg på räkneverket som krävdes för att tillverka härvor på 
10 gram. 
 

1.		10	&'() = 0.4828	)./0	 → 1	&'() = 	
0.4828
10

= 0.04828	)./0 

 

2.		23'/4	&'()	5ö.	/''	7883å	10	)./0 =	
10

0.04828
≈ 207	&'() 

 
Beräkningar gav att ca 207 steg skulle motsvara 10 gram. När 207 steg snurrades 
upp visade det sig dock ge en härva med något för låg vikt. För att uppnå en vikt på 
10 gram höjdes antalet steg till 220. En härva på 220 steg tillverkades och visade 
sig ge ca 10 gram, ytterligare två härvor tillverkades för att verifiera. Vikten på de 
tre härvorna varierade, men alla motsvarade ca 10 gram. Att uppnå exakt 10 gram 
för alla härvor bedömdes som ett för högt krav och en felmarginal på ±0,1000 
godkändes. 
 
Det antal härvor som krävdes för färgningsförsöken tillverkades sedan under ett 
tillfälle och varje härva vägdes för att kontrollera att vikten höll sig inom 
felmarginalen. Därefter förvarades härvorna i två olika påsar för att särskilja härvor 
från kona 1 och kona 3.  

3.2. Färgning i laboratorium 
Totalt har åtta stycken färgningsförsök utförts inklusive två “slaskförsök” som 
gjordes för att upptäcka och eliminera eventuella felkällor som kunde uppstå. De 
sex försök som har legat till grund för resultatet har utförts med variation av de 
                                                
4 Göran Knopp, färgmästare och produktionstekniker, Ludvig Svensson AB. Möte 19-03-27. 
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ingående kemikalierna, mängden cutinase, samt verkningstid för cutinase. Varje 
försök har bestått av sex olika härvor, från två olika garnkoner, som färgats i 
separata rör i en Pyrotec MB2. Färgreceptet för varje försök har blandats som en 
batch och sedan fördelats med 250 ml i varje rör. Figur 4 visar en översikt av de 
olika färgningsförsöken. 
 

3.2.1. Färgrecept och kemikalier 
Baserat på befintligt färgrecept hos Ludvig Svensson AB och hänvisningar från 
Novozymes (u.å. b) har sex olika färgrecept utformats. Detta resulterade i att recept 
1 var utan hjälpkemikalie (se tabell 1) och recept 2 var med hjälpkemikalien Sera 
Con P-NSI (se tabell 2). För de fyra recept innehållande cutinase NS59038 har 
variation skett av mängden enzym och dess verkningstid (se tabell 3). Nedan följer 
en sammanställning av samtliga sex färgrecept som utförts i labbskala. 

Recept 1. Utan hjälpkemikalie   Recept 2. Sera Con P-NSI 
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Figur 4. Översikt av genomförda färgningsförsök. 
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Recept 1: Utan hjälpkemikalie. 
Recept 2: Med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
Recept 3:1: Med enzymet cutinase. Mängd: 0.5% owf. Verkningstid: 30 min. 
Recept 3:2: Med enzymet cutinase. Mängd: 2.0% owf. Verkningstid: 30 min. 
Recept 3:3: Med enzymet cutinase. Mängd: 0.5% owf. Verkningstid: 120 min. 
Recept 3:4: Med enzymet cutinase. Mängd: 2.0% owf. Verkningstid: 120 min. 
 
 
 

 
Färg/Kemikalie Funktion Mängd Mängd totalt 

Albaflow UNI 
Lösning 1:10 

Vät- och avluftningsmedel. 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine TOP 
Lösning 1:10 

Egaliseringsmedel 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine DIF Diffusionsmedel 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50ml 

Albatex AB-45 pH-buffert. 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50 ml 

Terasil Black BFE Färgämne 2.5% owf 0.25g x6 =1.50 g 

Maskin Badförhållande Provets vikt Total badvolym 

Pyrotec MB2 1:25 10g x6 =60g 250ml x6 =1500ml 

 
Vät- och avluftningsmedlet Albaflow UNI adderas till färgbadet för att motverka 
luftansamling i garnkonerna (Huntsman Corporation 2009). Univadine TOP är ett 
egaliseringsmedel som gör att färgen fäster och fördelar sig jämnt på garnet 
(Huntsman Corporation 2007a). För att färgen skall röra sig in och ut ur fibern och 
därmed ge ett jämnare färgningsresultat, används diffusionsmedlet Univadine DIF 
(Huntsman Corporation 2007b). Albatex AB-45 är en kemikalie som fungerar som 
en pH-buffer och reglerar pH-värdet under hela färgningsprocessen (Huntsman 
Corporation 2007c). Sera Con P-NSI är hjälpkemikalien som Ludvig Svensson AB 
använder för att reducera problem med oligomerer. Sera Con P-NSI är ett 
dispergeringsmedel som håller oligomererna finfördelade i färgbadet så de inte 
agglomererar och på så sätt följer fällningarna med badet ut vid sköljning (DyStar 
2016). Färgämnet Terasil Black BFE består av en blandning av olika azofärgämnen 
(Huntsman Corporation 2013). 
  

Tabell 1. Färgrecept 1, utan hjälpkemikalie. 
 
Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.Tabell 1. Färgrecept 1, utan 
hjälpkemikalie. 
 
Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, 
med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.Tabell 1. Färgrecept 1, utan hjälpkemikalie. 
 
Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.Tabell 1. Färgrecept 1, utan 
hjälpkemikalie. 
 
Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, 
med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038. 
 
Figur 5. Utrustning som använts vid färgning av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som 
använts för att minska problemet med trassel.Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med 
enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
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med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.Tabell 1. Färgrecept 1, utan hjälpkemikalie. 
 
Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI.Tabell 1. Färgrecept 1, utan 
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Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, 
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Färg/Kemikalie Funktion Mängd Mängd totalt 

Albaflow UNI 
Lösning 1:10 

Vät- och avluftningsmedel. 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine TOP 
Lösning 1:10 

Egaliseringsmedel 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine DIF Diffusionsmedel 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50ml 

Albatex AB-45 pH-buffert. 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50 ml 

Sera Con P-NSI 
Lösning 1:10 

Dispergeringsmedel 20 ml/l 5.0ml x6 =30.0ml 

Terasil Black BFE Färgämne 2.5% owf 0.25g x6 =1.50 g 

Maskin Badförhållande Provets vikt Total badvolym 

Pyrotec MB2 1:25 10g x6 =60g 250ml x6 =1500ml 

 
Cutinase NS59038 är enzymet som använts i färgrecept 3:1-3:4, vilket hydrolyserar 
cykliska trimerer och därmed minskar mängden oligomerer (Novozymes A/S u.å. 
a). En enmolarig lösning av natriumkarbonat (Na2CO3) blandades och användes för 
att justerar pH till 8.0-8.5 innan cutinase tillsattes i färgrecepten. Kemikalierna 
Albaflow UNI, Univadine TOP och Sera Con P-NSI upplevdes som svåra att 
pipettera pga hög viskositet. Därför blandades lösningar i förhållande 1:10 av dessa 
kemikalier, som sedan användes i alla utförda försök. 
 
 
Färg/Kemikalie Funktion Mängd Mängd totalt 

Albaflow UNI 
Lösning 1:10 

Vät- och avluftningsmedel. 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine TOP 
Lösning 1:10 

Egaliseringsmedel 10 ml/l 2.50ml x6 =15.0ml 

Univadine DIF Diffusionsmedel 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50ml 

Albatex AB-45 pH-buffert. 1 ml/l 0.25ml x6 =1.50 ml 

Terasil Black BFE Färgämne 2.5% owf 0.25g x6 =1.50 g 

Cutinase 
NS59038 

Enzym Recept 3:1 & 3.2 0.5% owf 0.05ml x6 = 0.30ml 

Recept 3:3 & 3:4 2.0% owf 0.20ml x6 =1.20ml 

Maskin Badförhållande Provets vikt Total badvolym 

Pyrotec MB2 1:25 10g x6 =60g 250ml x6 =1500ml 

Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, 
med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med enzymet cutinase NS59038. 
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enzymet cutinase NS59038.Tabell 2. Färgrecept 2, med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
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använts för att minska problemet med trassel.Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med 
enzymet cutinase NS59038. 
 
Figur 5. Utrustning som använts vid färgning av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som 
använts för att minska problemet med trassel. 
 
 
Figur 6. Förbehandling av garnet i form av sköljFigur 5. Utrustning som använts vid färgning av 
garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som använts för att minska problemet med trassel. 
 
 
Figur 6. Förbehandling av garnet i form av sköljning under rinnande vatten.Figur 5. Utrustning 
som använts vid färgning av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som använts för att minska 
problemet med trassel. 
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som använts vid färgning av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som använts för att minska 
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Figur 5. Utrustning som använts vid färgning av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som 
använts för att minska problemet med trassel.Tabell 3. Färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, med 
enzymet cutinase NS59038. 
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3.2.2. Förstudie 
Syftet med förstudien var att utföra sk “slaskförsök”, för att vid kommande 
experiment undvika felkällor och avvikelser så mycket som möjligt. Förstudien 
utfördes på ett metodiskt och noggrant sätt med avsikt att notera nödvändiga 
ändringar i upplägget. Vid första “slaskförsöket” var förhoppningen att se 
problemet som uppstår med oligomerer, dvs avlagringar på garnet och i provrören, 
därför färgades härvor med sex olika recept. Samtliga härvor var hämtade från 
garnkona två och den första härvan färgades med endast vatten för att enklare 
jämföra skillnader. Den andra härvan hämtades från ett “vanligt” PET-garn istället 
för Trevira CS, med färgrecept ett utan färg. Härva nummer tre och fyra färgades 
med färgrecept ett, den ena med färg och den andra utan. Återstående två härvor 
färgades med färgrecept två, den ena med färg och den andra utan. Från det första 
slaskförsöket noterades synliga ojämnheter på garnet och någon form av rest i 
provrören. Härvorna trasslade sig i provrören och det skapade problem med att reda 
ut garnet för kommande analysmetoder.  
 
Slaskförsök två innebar att testa om 
fiberkorgarna (figur 5) gick att använda i 
Pyrotec-rören för att undvika att härvorna 
trasslade sig. Målet var även att fullfölja 
ett helt försök med färgning och torkning 
för att kunna uppskatta tidsåtgången som 
krävdes. För att tillföra rätt mängd av pH-
justerare var även syftet att testa detta 
under slaskförsök två. För fullständig 
lista på mängd natriumkarbonat 
(Na2CO3) för att justera pH, se bilaga 1. 
Förhoppningen var också att se 
avlagringar och oligomerer på garnet och 
i provrören. Samtliga härvor färgades med färgrecept ett, de första tre från garnkona 
ett och de återstående tre från garnkona tre. Slaskförsök två gav insikt om hur lång 
torkningstid som krävdes för att härvorna skulle torka ordentligt, utan att utsätta 
garnet för onödig påfrestning. Fiberkorgarna visade sig ge mindre friktion på garnet 
och därmed en reducering av trassel av härvorna. Dessvärre fastnade vissa härvor i 
de perforerade hålen på fiberkorgarnas väggar. Garnet gick dock att lirka loss och 
den skada som uppkommit på garnet bedömdes vara godtagbar.  

3.2.3. Utförande av färgningsprocess 
Färgning av garnet har utförts i Pyrotec MB2 från Roaches, för utförlig lista av 
använd utrustning se bilaga 2. Förbehandling av garnet och blandning av färgrecept 
har kunnat ske parallellt då alla färgningsförsök har utförts tillsammans av 
rapportens författare. För en utförlig steg-för-stegbeskrivning av utformad och 
genomförd process, se bilaga 3.  

Figur 5. Utrustning som använts vid färgning 
av garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna 
som använts för att minska problemet med 
trassel. 
 
 
Figur 6. Förbehandling av garnet i form av 
sköljning under rinnande vatten.Figur 5. 
Utrustning som använts vid färgning av 
garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som 
använts för att minska problemet med trassel. 
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använts för att minska problemet med trassel. 
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garnet. I förgrunden syns fiberkorgarna som 



 
 

16 

 
För att avlägsna spinnolja och andra orenheter har 
garnet förbehandlats genom att sköljas under rinnande 
kranvatten i 10 minuter, se figur 6. Därefter har 
härvorna placerats individuellt i fiberkorgar som har 
förslutits med ståltråd och korgarna har sedan lagts ner 
i Pyrotec-rören. Beredning av färgrecept till varje försök 
har skett som en batch för att reducera variation mellan 
de ingående härvorna i samma försök pga eventuella 
felmätningar av kemikalier. Blandning av färgbadet har 
skett på en värme- och magnetplatta för att bibehålla en 
temperatur på 40℃ samt en konstant omrörning. 
Uppmätning och addering av kemikalier har skett i 
dragskåp. Därefter har batchen fördelats med 250 ml/rör 
och rören har placerats i en Pyrotec MB2. Färgprocessen för färgrecept 1 och 2 har 
programmerats enligt steg A-E i tids- och temperaturschemat, vilket har inneburit 
en färgprocess som har varit ca 150 minuter lång, se figur 7. Efter genomförd 
färgprocess har härvorna sköljts under rinnande kranvatten och därefter torkats i 
värmeskåp med en temperatur på 60℃ i två timmar. Innan vidare bearbetning och 
analys har även garnet fått lufttorka i rumstemperatur i minst 12 timmar. Färgbaden 
har sparats i glasburkar för senare analysering. 
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Recepten innehållande cutinase NS59038 utformades efter hänvisningar från 
Novozymes A/S (u.å. b). Därmed avvek färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4 genom att 
steg F-I adderades till processen, se figur 8 och figur 9 Temperatursänkningen vid 
steg E avslutades vid 80℃, rören togs ur Pyrotec och pH-värden justerades till 8.0-
8.5. För att bibehålla temperaturen i färgbaden skedde justering av pH-värden 
samtidigt som Pyrotec-rören befann sig i ett uppvärmt vattenbad på en kokplatta. 
Därefter utfördes uppmätning och addering av cutinase NS59038 individuellt för 

Figur 7. Tids- och temperaturschema för recept 1 och 2. 
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a. Höjning med 2°C /min upp till 70°C. Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 

 
Figur 7. Tids- och temperaturschema för 
recept 1 och 2.a. Höjning med 2°C /min upp till 70°C. 
Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 

 
Figur 7. Tids- och temperaturschema för recept 1 och 
2. 
 
 
Figur 7. Tids- och temperaturschema för 
recept 1 och 2.a. Höjning med 2°C /min upp till 70°C. 
Tar 15 minuter. 



 
 

17 

varje rör inuti i ett dragskåp. Rören placerades åter i Pyrotec och enzymet fick verka 
vid en temperatur på 80℃. Färgprocessen avslutades med en temperaturhöjning för 
att avaktivera cutinase NS59038 och därefter skedde sköljning och torkning som 
vid tidigare försök. För fullständig figur över tids- och temperaturschema för recept 
3:1 och 3:2, se bilaga 4, samt för recept 3:3 och 3:4, se bilaga 5. 
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3.2.3.1. Avvikelser mellan försök 
Viss avvikelse från planerad färgprocess har skett vid alla färgningsförsöken. Den 
nedkylning som skett när färgbadet fördelats i varje rör innan start av färgprocess, 
samt vid justering av pH-värde och addering av cutinase, har lett till att den 
ingående temperaturen inte stämt överens med planerad process och färgning. 
 

e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 30 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
Figur 8. Tids- och temperaturschema över steg 
E-I för recept 3:1 och 3:2.e. Sänkning med ca 2.25°C 
/min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 30 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
FiguFigur 13. Visar resultat för parvisa jämförelser 
med Tukey test. 
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e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 120 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
 
 
Figur 10. Upplindat garn från alla färgrecept. 
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Figur 9. Tids- och temperaturschema över steg E-I för recept 3:3 och 3:4. 
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Figur 8. Tids- och temperaturschema över steg E-I för recept 3:1 och 3:2. 
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Färgrecept 1 och 2 har haft en ingående temperatur vid start av färgningsprocess på 
31.8℃, respektive 31.2℃. För de färgningar som har utförts med cutinase 
NS59038, recept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4, har den ingående temperaturen vid start av 
färgningsprocessen varit 31.1℃, 29.1℃, 33.8℃ respektive 31.8℃. Efter justering 
av pH och addering av enzymet har den ingående temperaturen varit 29.1℃, 58.3℃, 
70.0℃ respektive 64.3℃. Denna temperatur har lett till att verkningstiden för 
enzymet har varierat pga av den tid som krävts för att uppnå 80℃, vilket var den 
förutbestämda temperaturen för enzymets verkan. För de fyra olika recepten har 
den extra verkningstiden varit 50, 22, 10 respektive 16 minuter. 

3.5. Analys av garnet 
Vertommen et al. (2005) bekräftade att hydrolys av PET sker genom behandling 
med cutinase, men även att cutinase adsorberar till materialets yta, dvs fastnar på 
ytan, och att tvätt med endast vatten inte är tillräckligt för att avlägsna proteinrester. 
Först när cutinase har avlägsnats från ytan är det möjligt att utvärdera den 
förändring som skett (Silva, Cavaco-Paulo & Nierstrasz 2010) och olika författare 
har använt sig av olika metoder för att avlägsna de proteinrester som adsorberat till 
materialets yta. En frekvent använd metod verkar vara att utföra en tvätt med 
natriumkarbonat (Na2CO3) och därefter en sköljning, eller ytterligare tvätt, med 
(destillerat) vatten (Feuerhack et al 2008; Kanelli et al. 2015; O’Neill & Cavaco-
Paulo 2004; Silva et al 2005). Alisch-Mark, Herrmann & Zimmermann (2006) 
förvarade tygproverna i ättiksyra över natten och därefter sköljdes de flertalet 
gånger med destillerat vatten. Mest grundlig var dock Brueckner et al. (2008) som 
inte bara tvättade med Na2CO3, utan även utförde en tvätt med en tensid och därefter 
en extraktion. 
 
Enligt nämnd litteratur krävs därmed att enzymet inte längre adsorberar till fiberns 
yta för att kunna utvärdera avvikelser i garnets yta eller färg. I denna studie har 
avaktivering av enzymet gjorts genom värmehöjning efter färgprocess, därefter har 
efterbehandling av garnet skett genom sköljning i både varmt och kallt vatten. 

3.5.1. Visuell bedömning av utrustning och garn 
En visuell bedömning av garnet och Pyrotec-rören har utförts efter varje 
färgningsförsök. Garnet har betraktats i både vått och torrt tillstånd, direkt efter 
färgning och när garnet har torkat. Syftet har varit att bedöma om vita avlagringar 
eller avvikelser i färgens homogenitet kan ses på garnet. Även rören har synats inuti 
efter eventuella avlagringar och beläggningar. 
 
Fibrer från garnet har analyserats i mikroskop för att granska fiberns yta och de 
nyansskillnader i form av vita partier som uppkommit efter färgning. Prover av 
både svarta respektive vita partier har tagits från tre garnhärvor hos samtliga 
färgrecept.Två olika mikroskop har testats för att bedöma om några förändringar 
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kunde urskiljas, USB-mikroskop av modell DINO capture 2.0 samt ett äldre 
mikroskop från Nikon med bildvisning via tv och skrivare från Sony. 

3.5.2. Viktförändring 
Eftersom oligomerer migrerar ut ur PET-fibrerna under färgprocessen (Hooker et 
al. 2003; Nechwatal et al. 2006; Silva, Cavaco-Paulo & Fu 2015), borde en 
viktminskning av materialet ske, om inte oligomererna adsorberat på materialets 
yta. Brueckner et al. (2008) analyserade viktförändring av tyg behandlat med 
cutinase och menade att en viktminskning på 1% kunde urskiljas. Nechwatal et al. 
(2006) menar att hydrolys med hjälp av enzym bör orsaka en märkbar 
viktminskning, men att många försök att analysera på detta sätt har förvånande nog 
misslyckats. Därmed finns motsägelser inom litteraturen gällande metodens 
gångbarhet, och vägning av härvor före och efter färgning genomfördes och utifrån 
resultat bedömdes metodens tillförlitlighet. 

3.5.2.1. Utförande vid vägning 
Vägning av varje härva före och efter färgning har utförts med våg, KERN ABJ 
220-4M (kalibrerad 2017-12-11). Samtliga garnhärvor har torkats först i värmeskåp 
(60°C) i två timmar och vidare genom lufttorkning på galler i ett dygn, hänsyn har 
ej tagits till eventuella skillnader i rummets luftfuktighet och temperatur vid 
genomförandet. Alla avlästa decimaler har använts under beräkning och avrundning 
har skett först efter garnets viktförändring (VF) i % beräknats enligt ekvation 
nummer 1 nedan. Utvärdering av resultat har skett genom en jämförelse av 
medelvärde och standardavvikelse från varje försök och vidare analys av 
viktförändring har genomförts med programvaran Minitab. 
 

1.		=>?'5ö.ä3A.>3)	[%] = 	
=E	 −	=G
=G

× 100%									Aä.	=G = =>?'	5ö.(, =E = =>?'	(5'(. 

3.5.3. Analys med reflektionsspektrofotometer 
Flertalet författare har använt sig av reflektionsspektrofotometer för att utvärdera 
materialets färgupptagning, där en bedömning av färgstyrkan utförs genom en 
jämförelse av K/S-värdet vid en specifik våglängd hos alla prover (Alisch-Mark, 
Herrmann & Zimmermann 2006; Brueckner et al. 2008; Feuerhack et al. 2008; 
Kanelli et al. 2015; Silva et al. 2005). Med tanke på att ytstrukturen hos ett garn är 
relativt ojämn sker en obestämd spridning av ljuset, vilket kan förklaras av 
Kubelka-Munk teorin, se ekvation 1 (Harrick Scientific Products Inc u.å.). 
 

1.		
J
K
=
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Materials färgupptagning, och därmed dess färgstyrka, bestäms av reflektionsvärdet 
(R) (Brueckner et al 2008; Kanelli 2015), vilket ger att mängden ljus som 
absorberas är beroende av färgens koncentrationsmängd och spridningen av ljuset 
orsakas av materialets ytstruktur (Brueckner et al. 2008). 
 
Mee-Young, Kellis och Poulose (2002) samt Kanelli et al. (2015) har även beräknat 
och analyserat materialets färgförändring (DE) genom användning av 
färgkoordinaterna L, a, b i CIE L*a*b* systemet. Enligt Kanelli et al. (2015) är DE 
värdet enklast att använda när en jämförelse mellan två färgnyanser avses 
analyseras. Beräkning av DE görs med ekvation 2. 
 
2.		∆T = U∆VO + ∆/O + ∆PO 

3.5.3.1. Utförande av färgmätning 
Färgmätning för alla härvor från varje färgningsförsök har utförts med hjälp av 
reflektionsspektrofotometer, Datacolor check PRO. Reflektionsspektrofotometern 
har inför varje mätning kalibrerats med tillhörande svart kalibreringsrör och vit 
kalibreringsplatta (serienummer 6059) enligt instruktioner från använd 
programvara, Datacolors TOOLS.  
 
Garn från varje härva lindades upp på en svart kartongbit så att garnet täckte en yta 
på ca 15 cm2 (3 x 5 cm), se figur 10. Därefter utfördes två mätningar på varje garn, 
dvs 12 stycken mätningar totalt per försök, och utifrån CIE L*a*b* systemet 
beräknade programvaran medelvärdet av mätningarna. En jämförelse mellan de 
olika recepten gjordes genom att mätningarna från recept 1 lästes in som en standard 
och de övriga recepten som batcher. Garnets färgskillnad mellan de olika 
färgrecepten utvärderades genom färgkoordinaterna L*a*b*. Där L* är ljusheten, 
a* förklarar innehållet av mängden grönt till rött och b* innehållet av blått till gult. 
Ett resultat där toleransvärdet ΔE<1 innebär att färgskillnaden är så pass liten att 
ingen visuell skillnad kan detekteras. 

Figur 10. Upplindat garn från alla färgrecept. En viss ojämnhet i färgnyans kan anas i form av 
vita ränder. 
 
 
Figur 11. Mikroskopbild visar vita partier på färgat garn.Figur 10. Upplindat garn från alla 
färgrecept. En viss ojämnhet i färgnyans kan anas i form av vita ränder. 
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3.5.4. Analys med FTIR 
För att detektera ämnen används Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 
ljus absorberas genom att garnet bestrålas med infrarött ljus (Yang 1994). De 
funktionella grupperna kan identifieras genom FTIR. Då frekvensen är likadan som 
rörelsen i molekylen avger utrustningen dalar i form av en graf med vågtalet på x-
axeln och transmittansen på y-axeln (Yang 1994). Infrarött ljus absorberas vid olika 
våglängder för varierande bindningar i molekylen. För att identifiera vilka 
bindningar som finns i molekylerna jämförs mätningarna med redan kända 
våglängder för specifika bindningar (Yang 1994). Datan jämfördes med några 
nämnda våglängder för specifika bindningar enligt McMurry (2011).  
 
Enzymatisk aktivitet av PET sker genom hydrolys av esterbindningar, vilket lämnar 
ändgrupper av hydroxyl- och karboxylsyror på fiberns yta (O’Neill & Cavaco-
Paulo 2004; Silva & Cavaco-Paulo 2008). 

3.5.4.1. Utförande av analys med FTIR 
Tre härvor av totalt sex stycken, från varje färgrecept valdes slumpmässigt ut för 
att undersökas med hjälp av FTIR. Både svarta och vita partier scannades för att 
kunna urskilja eventuella olikheter. FTIR Nicolet iS10 från Thermo Scientific 
användes tillsammans med programvaran Omnic och data överfördes därefter till 
Excel för att transformeras till grafer. Data jämfördes med nämnda vågtal för 
specifika bindningar enligt McMurry (2011) och en visuell bedömning av spektrum 
genomfördes mellan grafer för olika färgrecept för att avgöra om skillnader fanns.  

3.5.5. Dragprovning 
Dragprovning av det färgade garnet har utförts enligt standard SS-EN ISO 
2062:2009, metod C. Syftet med dragprovning var att utvärdera om det efter 
färgning fanns några avvikelser i garnets styrka mellan de olika 
färgningsmetoderna. 

3.5.5.1. Utförande av dragprovning 
Alla härvor har befunnit sig i konditionerad miljö med en luftfuktighet mellan 58-
60% i minst 12 timmar innan dragprovning. Från varje färgrecept har 30 stycken 
provkroppar, slumpmässigt fördelat på de sex ingående härvorna, genomgått 
dragprovning. För att randomisera antal provkroppar från varje härva har en 
slumptalstabell (Engstrand & Olsson 2003, s. 250) använts. Genom att peka på en 
siffra i slumptalstabellen och därefter fortsätta utläsa siffror horisontellt, från 
vänster till höger, har varje härva tilldelats en viss mängd provkroppar.  
 
Dragprovning har skett med dragprovare, Mesdan LAB och tillhörande 
programvara, Mesdan Tensolab. Maskinen har enligt standard varit inställd för att 
varje provkropp skall ha en spänning på 0.5 cN/tex innan start av test samt en 
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konstant draghastighet på 250 mm/min. De provkroppar som gått av mindre än 5 
mm från klämmor har förklarats ogiltiga enligt anvisning i standard. Om detta har 
skett har ett nytt test från samma härva utförts för att uppnå summan på 30 stycken 
dragprovningar per färgningsförsök.  
 
Beroende på hur mycket färg och kemikalier som garnet har absorberat under 
färgningsprocessen skiljer sig tex-talet mellan de olika färgningsförsöken. 
Brottstyrkan har därför beräknats som cN/tex istället för endast cN för att ge mer 
exakta skillnader mellan de olika försöken. En meter från varje härva vägdes och 
utifrån detta bestämdes textalet för varje färgningsförsök genom att beräkna 
medelvärdet för de sex ingående härvorna. Brottstyrka omvandlades till [cN/tex] 
genom att divideras med medelvärdet.  
 
Medelvärde och standardavvikelse för brottstyrka och brottförlängning beräknades 
utifrån data enligt formel 1 och 2 med hjälp av programvaran Excel. 
 

1.		X(A(4Yä.A(, Z̅ =
∑ Z]
^
]_`

3
 

2.		K'/3A/.A/YY>?(4&(, & = 	a
∑ (Z] − Z̅)O^
]_`

3 − 1
 

 
Därefter genomfördes en hypotesprövning med signifikansnivån α = 0.05 i Minitab 
för att avgöra om det fanns några signifikanta skillnader i garnets brottstyrka och 
brottförlängning mellan de olika färgningsförsöken. 

3.6. Analys av färgbadet 
Syftet med analys av färgbadet var att avgöra om någon metod kunde användas för 
att detektera oligomerer, främst cykliska trimerer och även de produkter som blir 
kvar efter hydrolys av PET med cutinase. Enligt O’Neill och Cavaco-Paulo (2004) 
samt Silva och Cavaco-Paulo (2008) ger hydrolys av PET att monomerer i form av 
tereftalsyra (bensen-1,4-dikarboxylsyra) och etylenglykol (etan-1,2-diol) finns kvar 
i lösningen. 
 
Enligt litteratur krävs det en förberedande separering i form av en extraktion med 
hjälp av ett lösningsmedel som dioxan eller kloroform, som ett första steg för att 
analysera mängden oligomerer i färgbadet (Nechwatal et al. 2006; Shukla & 
Kulkarni 1999). En annan effektiv separationsteknik förklarades av Schindler 
(2009) där en tunnskiktskromatografi (TLC) användes för att avskilja ämnen. 
Metoderna var inte möjliga att utföra då tillgång till utrustning saknades. 
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3.6.1. Analys med UV-vis spektrofotometer 
En möjlig metod för kvantifiering av oligomerer är med hjälp av en UV-vis 
spektrofotometer och nämns av Nechwatal et al. (2006), O’Neill och Cavaco-Paulo 
(2004) samt Schindler och Finnimore (2005). Schindler och Finnimore (2005) 
hävdar att kvantitativ analys av oligomerer från PET är möjlig med hjälp av UV 
pga av detekterbara absorptionstoppar vid 250 nm. Nechwatal et al. (2006) menar 
däremot att det finns svårigheter med metoden, eftersom det krävs ett specifikt 
lösningsmedel vid utförande och absorptionstopparna är svåra att avläsa, då 
topparna kan ligga nära andra ingående ämnen. Enligt O’Neill och Cavaco-Paulo 
(2004) har tereftalsyra och dess estrar, som är biprodukterna i lösningen efter 
hydrolys, karakteristiska absorptionstoppar mellan 240-244 nm. Författarna hävdar 
dock att metoden uppvisar stora felkällor pga att proteinet absorberar starkt i samma 
intervall och stör därmed analys. 

3.6.1.1. Utförande av analys med UV-vis spektrofotometer 
Varje ämne absorberar olika mängd ljus vid olika våglängder. Även om en UV-vis 
spektrofotometer inte kan användas till att genomföra en fullständig identifiering 
av ett ämne, är det möjligt att bekräfta om en lösning innehåller ett ämne genom 
jämförelse med ett känt referensspektrum (Bart 2005). En lösning innehållande alla 
ingående ämnen förutom det specifika ämne som skall testas kan läsas in i maskinen 
som referens, en sk “baseline” (OECD 1981). 
 
Utrustningen som användes vid analysen var UV-vis spektrofotometer, Thermo 
Scientific Evolution 201 och programvaran Thermo Scientific Insight. En ny 
blandning av varje färgrecept gjordes för att användas som referensprov där 
förekomsten av oligomerer och oönskade fibrer från härvorna eliminerats. Från 
varje färgrecept valdes slumpmässigt tre olika färgbad för analys. Därefter gjordes 
en utspädning (1:10) av samtliga färgbad eftersom mörka nyanser kan försvåra 
avläsningen i UV-vis spektrofotometer. Den oanvända blandningen av varje 
färgrecept lästes in som en baseline innan avläsning av de tre proverna från 
motsvarande använda färgbad. När samtliga recept genomgått UV-vis 
spektrofotometern kunde absorptionstopparna läsas av från kurvan. 

3.6.2. Analys med svart filterpapper 
Enligt Macherey-Nagel (u.å.), PowerShow (u.å.), Textilcolor AG (u.å.) och VWR 
International, LLC (u.å.) användes ett svart svavelfilter MN 220 för att sila 
färgbadet och på så sätt samla ihop ljusa fällningar som fastnat på det svarta 
filterpappret. Genom denna analysmetod skulle mängden fällningar kunna 
fastställas eller åtminstone konstateras. För att utföra denna analysmetod krävdes 
en Büchner-tratt med tillhörande vakuumsug. 
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3.6.2.1. Utförande av analys med svart filterpapper 
Vid utförandet av analysmetoden användes svart svavelfilterpapper, en våg med 
varunamnet Mettler Toledo, en Büchner tratt och en flaska för vakuumfiltrering 
med tillhörande slang. Tre filterpapper för samtliga sex färgrecept klipptes ut för 
att överensstämma med diametern på Büchner-tratten. En passare användes för att 
få en så precis mätning som möjligt av alla filterpapper. Efter filtrering lufttorkades 
filterpappret på ett horisontellt galler i 24 timmar. Filterpappret vägdes före och 
efter filtrering för att kunna avgöra viktförändringar (fullständig lista med samtliga 
viktresultat före och efter filtrering finns i bilaga 6). En visuell bedömning utfördes 
för att konstatera om vita fällningar hade ansamlats eller inte på filterpappret. 

4. Resultat 
Resultatdelen belyser utfallet från samtliga genomförda laborationer och metoder. 
Med hjälp av tabeller och grafer redogörs slutgiltigt resultat. 

4.1. Visuell bedömning 
Inga avlagringar eller fällningar har observerats inuti Pyrotec-rör efter genomförda 
färgningsförsök. De vita partier som noterades på flertalet härvor har endast 
uppkommit på de delar av garnet som befunnit sig inuti partier där härvan tvinnats. 
Resultatet från den visuella bedömningen med mikroskop synliggjorde inga större 
skillnader i garnets ytstruktur mellan svarta och vita partier. En liten mängd 
ojämnheter noterades på vissa svarta partier (se figur 12) jämfört med de vita 
partierna som har en slätare ytstruktur (se figur 11). Resultatet tyder på att de vita 
partierna endast uppkommit som följd av en ojämn färgning. 

4.2. Viktförändring 
Pga ett misstag i kommunikationen mellan projektets författare vägdes aldrig 
härvorna som färgats med recept 3:2 efter genomförd färgning. När felet upptäcktes 
hade redan delar av härvorna använts för analys, därmed finns inget resultat för 

Figur 11. Mikroskopbild visar vita partier på 
färgat garn. 
 
Figur 12. Mikroskopbild visar svart partier på 
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Tabell 4. Visar medelvärde och 
standardavvikelse för garnets 
viktförändring.Figur 12. Mikroskopbild visar 
svart partier på färgat garn. 
 
Tabell 4. Visar medelvärde och 
standardavvikelse för garnets viktförändring. 
 
Figur 13. Visar resultat för parvisa 
jämförelser med Tukey test.Tabell 4. Visar 
medelvärde och standardavvikelse för garnets 
viktförändring.Figur 12. Mikroskopbild visar 
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medelvärde och standardavvikelse redovisat för recept 3:2. Resultatet (se tabell 4) 
visar en liten skillnad mellan de olika försöken, där samtliga färgningar har gett en 
ökning av härvans vikt med ca 0.2%. För fullständig data över garnets vikt före och 
efter färgning, se bilaga 7. 
 
 

Färgrecept 
Viktförändring [%] 

bc s 
1 - utan hjälpkemikalie 2.063 0.075 
2 - med Sera Con P-NSI 1.785 0.064 
3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min 1.892 0.072 
3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min - - 
3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 2.033 0.051 
3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min 1.687 0.072 
 
Levene’s test bekräftade antagandet att variansen är lika för populationen (p = 0.946 
> α = 0.05) innan genomförande av ANOVA. Nollhypotesen, att alla medelvärden 
var lika, förkastades (F0 = 34.09 > F0.95, 4, 25 = 2.759), vilket innebär att 
viktförändringen för minst ett recept är signifikant skilt från övriga. Parvisa 
jämförelse med Tukey test, 95% konfidensintervall, gav att det finns signifikanta 
skillnader i viktförändring för alla färgrecept förutom tre stycken. Recept 1 och 3:3, 
recept 2 och 3:1 samt recept 2 och 3:4 har ingen signifikant skillnad i medelvärde, 
vilket illustreras i figur 13. genom att de intervallen innehåller värdet noll. För 
fullständigt resultat från Minitab, se bilaga 8. 
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4.3. Brottstyrka och brottförlängning 
Resultatet från dragprovning visar en skillnad i medelvärde för alla färgrecept både 
för brottstyrka och brottförlängning, se tabell 5 Recept 3:4 har högst medelvärde 
för brottstyrkan och är även ett av de färgrecept som har lägst standardavvikelse. 
Brottförlängningen har mindre variation mellan de olika recepten, där skillnaden 
mellan färgrecepten befinner sig inom ett intervall av 0-0.5%. För mer utförlig data 
från dragprovning se bilaga 9. 
 
 
 

Färgrecept 
Brottstyrka [cN/tex] Brottförlängning [%] 

bc s bc s 

1 - utan hjälpkemikalie 27.84 1.42 19.49 0.49 

2 - med Sera Con P-NSI 28.65 1.44 19.05 0.68 

3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min 27.31 1.80 19.01 0.72 

3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min 27.74 1.65 19.12 0.65 

3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 27.68 1.89 19.47 0.62 

3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min 29.20 1.44 19.30 0.49 

 
Analys av garnets brottstyrka med programvaran Minitab gav att nollhypotes 
förkastades (F0 = 5.75 > F0.95, 5, 174  £ 2.305), dvs att alla medelvärden var lika, vilket 
innebär att det fanns skillnader i 
garnets brottstyrka beroende på 
vilket färgrecept som använts för att 
färga garnet. Parvisa jämförelser 
med Tukey test (95% 
konfidensintervall) visade att 
signifikant skillnad fanns mellan fem 
av de sex ingående färgrecepten. De 
färgrecept som inte har en likadan 
bokstav i gruppindelning (se tabell 6) 
har därmed medelvärden som 
signifikant skiljer sig från varandra. 
 
Resultat från analys visade även att andelen data som tillhör variation av typ SSE 
(slumpmässig variation) är ca sex gånger så stor som SSA (behandlingsskillnaden), 
455.23 kontra 75.28. Vidare kan uttydas att determinationskoefficienten (R2) endast 
är 14.19%. Recept 3:3 och 3:1 har störst spridning av data från dragprovning, där 
recept 3:1 har ett värde som avviker markant från övriga (se figur 14). 
 

Färgrecept Grupp 
3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min A   
2 - med Sera Con P-NSI A B  
3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min  B C 
3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min  B C 
1 - utan hjälpkemikalie  B C 

Tabell 6. De recept som inte har en likadan bokstav 
är signifikant olika. 
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Även analys av garnets brottförlängning visade en signifikant skillnad i medelvärde 
mellan de olika färgrecepten (F0 = 3.60 > F 0.95, 5, 174 < 2.305). Parvisa jämförelse 
med Tukey test (95% konfidensintervall) gav dock att endast recept 1 och 3:1 hade 
en signifikant skillnad i medelvärde. Skillnaden i medelvärde mellan övriga recept 
kan därmed anses vara oväsentlig. Recept 3:1 har störst spridning i mätvärden, 
vilket syns tydligt i figur 15 där varje punkt representerar en observation. Analys 
visar även att den slumpmässiga variationen (SSE) står för mer än 90% av ingående 
data, vilket medför att determinationskoefficienten (R2) endast är 9.37%. För 
fullständigt resultat för analys av dragprovning från Minitab se bilaga 10. 
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Figur 14. Lådagram visar spridningen av data för garnets brottstyrka uppdelat per 
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4.4. Färgförändring 
Från resultatet av inläsning med reflektionsspektrofotometer utfördes en jämförelse 
av färgkoordinaterna L*a*b* i D65-ljus, dvs dagsljus, mellan de olika färgrecepten. 
Inläsning av recept 1 gav följande medelvärden på färgkoordinaterna: L* = 17.23, 
a* = -0.23, b* = -2.79. Tabell 7 redovisar avvikelse i färgkoordinaterna för övriga 
färgrecept gentemot färgrecept 1. Värdena faller inom toleransvärde ΔE<1.0 vilket 
innebär att färgskillnaden är så pass liten att ingen visuell skillnad kan detekteras 
och därmed anses färgen vara likvärdig mellan provkropparna. 
 
K/S-värdet har beräknats utifrån reflektionsvärden vid våglängden för lägsta 
uppmätta reflektion, vid 590 nm. Jämförelse av K/S-värden ger minimala 
avvikelser i färgupptagning mellan de olika recepten, där recept 2 har högst 
färgstyrka med ett reflektionsvärde på 1.92% och ett K/S värde på 25.05, se tabell 
7. Figur 16 visar att garnets färgupptagning är relativt likvärdig för de olika 
färgrecepten över alla våglängder, där blå kurva åskådliggör recept 2. 
 
 
Färgrecept ΔL* Δa* Δb* ΔE  R [%] 

(590 nm) 
K/S 

1 - utan hjälpkemikalie - - - - 1.99 24.14 
2 - Sera Con P-NSI -0.28 -0.10 0.16 0.34 1.92 25.05 
3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min -0.28 -0.07 0.20 0.35 1.95 24.65 
3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min -0.01 0.00 0.12 0.12 2.00 24.01 
3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 0.04 -0.09 0.10 0.14 2.00 24.01 
3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min -0.13 0.07 0.11 0.18 1.99 24.14 
 

 
Figur 16. Visar K/S-värdet beroende på våglängd för de olika färgrecepten. Svart kurva – recept 
1, blå kurva – recept 2, gul kurva – recept 3:1, röd kurva – recept 3:2, grön kurva – recept 3:3, 
orange kurva – recept 3:4. 
 
Figur 17.Graf visar resultat för vita partier, recept 3:1 från FTIR analys.Figur 16. Visar K/S-
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2, gul kurva – recept 3:1, röd kurva – recept 3:2, grön kurva – recept 3:3, orange kurva – recept 
3:4. 
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Figur 18. Resultat från filtrering av färgbad med svart svavelfilterpapper. Recept 2 (vänstra 
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recept 1, blå kurva – recept 2, gul kurva – recept 3:1, röd kurva – recept 3:2, grön kurva – recept 
3:3, orange kurva – recept 3:4. 
 
Figur 17.Graf visar resultat för vita partier, recept 3:1 från FTIR analys.Figur 16. Visar K/S-värdet 



 
 

29 

4.5. FTIR 
Genom graferna från FTIR går det att utläsa en likhet mellan transmittansen och 
vågtalet för härvor från samma recept, se exempel från vita partier för recept 3:1 i 
figur 17. Spektrum uppvisar även ett mönster som verkar vara likvärdigt mellan de 
olika färgrecepten och endast kan särskiljas genom olika djup på dalarna. Enligt en 
jämförelse med register över kända våglängder för specifika bindningstyper 
(McMurry 2011), bekräftar den djupa dalen med ett vågtal på omkring 1700 att 
karbonylgrupper (C=O) finns i samtliga provkroppar. Karbonylgrupper finns på 
återkommande ställen i PET-fiberns monomerer. För att förklara de resterande 
dalarnas innebörd, krävs en mer ingående analys och jämförelse med fler spektrum 
över kända bindningar och ämnen. För resultat från avläsning av garn från övriga 
färgrecept se grafer i bilaga 11. 
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4.6. Färgbadet 
Resultatet från filtrering med svart 
svavelfilterpapper visar att en större 
mängd vita fällningar har ansamlats på 
filtret efter filtrering av färgrecepten med 
cutinase. Färgbaden från recept 2 med 
hjälpkemikalien Sera Con P-NSI visade 
inga vita fällningar (se figur 18). Vägning 
av filterpapper gav en viktförändring för 
samtliga provkroppar. Stora skillnader i 
viktförändring konstaterades för 
provkroppar inom samma färgrecept, 
vilket kan ses på de höga värdena för 
standardavvikelse gentemot medelvärde 
(tabell 8). Flertalet provkroppar visade sig 
ha en viktminskning efter genomförd 
filtrering. Eftersom resultatet gav 
orimliga värden gjordes ingen vidare 
analys av data. 
 
Resultatet från UV vis-spektrofotometern gav ingen tillförlitlig data eftersom det 
uppkom en stor mängd störningar på spektrum under 280nm. Att utifrån graferna 
försöka detektera kända absorptionstoppar hade därmed inte gett något säkert 
resultat och en vidare analys bedömdes därför som irrelevant och genomförde ej. 
 
 
 

Färgrecept 
Viktförändring [%] 

bc s 

1 - utan hjälpkemikalie 1.96 0.05 

2 - med Sera Con P-NSI 4.73 9.93 

3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min 3.23 7.26 

3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min -0.36 4.19 

3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 3.15 8.88 

3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min 5.13 6.77 

Tabell 8. Viktförändring efter utförd filtrering med svart svavelfilterpapper. 
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras huruvida svårtolkade resultat förhåller sig till litteratur. Samtliga 
färgningsmetoder, garnet och färgbaden behandlas och ett mindre stycke tar upp 
hållbarhetsperspektivet.  

5.1. Färgningsmetoden 
I färgningsprocessen kan avvikelser förekomma då mängden kemikalier kan variera 
från prov till prov, eftersom två personer har utfört pipetteringen och andra 
uppmätningar. Små mängdskillnader och avvikelser kan få stor betydelse för 
slutresultatet av analys av garn och färgbaden. För att höja precisionen i utförandet 
av experimenten bör en person genomföra alla moment, i ett och samma försök. 
Det hade med fördel förbättrat både noggrannheten och säkerheten för alla 
moment.  Eftersom Glosson (2003) menar att det är flera parametrar som påverkar 
mängden oligomerer som migrerar till ytmaterialet kan även små avvikelser i 
färgningsprocessen innebära stora skillnader på slutresultatet.  
 
Vid justering av pH och addering av cutinase uppstår en nedkylning som inte går 
att undvika eftersom rören måste tas ur Pyrotec. Vid första färgningsförsöket med 
cutinase, dvs recept 3:1, resulterade nedkylningen i att den ingående temperaturen 
vid start av verkningstiden för cutinase endast blev 30℃. För att komma tillrätta 
med problemet placerades Pyrotec-rören i ett vattenbad för att bibehålla 
temperaturen när justering av pH utfördes. Detta gav en ingående temperatur på ca 
70℃ vid start av verkningstiden av cutinase för efterföljande recept. Viss 
temperaturskillnad fanns mellan rören och de olika färgrecepten pga svårigheter att 
hålla en konstant temperatur med hjälp av vattenbadet. Beslut togs att den höjning 
som krävdes för att komma upp till 80℃ skulle bortses från och som följd av detta 
varierade verkningstiden för enzymet och avvikelser gentemot den planerade 
verkningstiden uppkom. Eftersom använd färgningsmetod krävde individuell 
justering av pH och addering av cutinase i varje rör, uppkommer en fördröjning 
mellan färgningsprocessen och verkningstiden med cutinase. Därmed kan 
verkningstiden för cutinase snarare ses som en efterbehandling av garnet än en del 
av färgprocessen.  
 
Försvagning av garnet och andra skillnader i kvalitet på garnet kan bero på 
mekanisk bearbetning under färgningsprocessen, snarare än skillnader sinsemellan 
färgrecepten. De garner som behandlats med cutinase har genomgått en längre 
behandlingstid och kan därför ha påverkats mer. För att härvan inte skulle trassla 
sig under färgningsprocessen blev lösningen att placera varje härva i en sk fiberkorg 
för att sedan placera hela korgen i Pyrotec-rör. Dessa fiberkorgar har små 
perforerade hål för att badet skall kunna röra sig in och ut och skapa ett genomflöde 
under färgningsprocessen. Garnet har i vissa fall fastnat i dessa hål och fått lirkas 
loss, vilket har lett till skador på vissa garnpartier. Dessa skador har tagits i 
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beaktande när dragprovning har genomförts. Skadade delar av garnet togs bort och 
har inte använts vid utförd laboration.  

5.2. Garnet 
Vid första färgning kunde nyansskillnader i färgen uttydas på garnet. Vissa partier 
hade blivit vita och en teori var att detta berodde på oligomerer som enligt Glosson 
(2003) kan vara en orsak till nyansskillnader hos garnet. När alla färgningar 
genomförts kunde ett tydligt mönster för denna nyansskillnad urskiljas hos nästan 
alla härvor. De vita partierna verkar ha uppkommit där garnet har varit tvinnat i 
härvan, vilket tyder på att en ojämn färgning uppstått endast för att färgen inte 
lyckats tränga in i härvan. Mikroskop visade inte heller några större skillnader i 
garnets ytstruktur mellan svarta och vita partier. Ytterligare förstoring hade krävts 
med tex svepelektronmikroskop (SEM) för att möjliggöra identifieringen av 
oligomerer på garnytan. SEM har inte varit möjlig att utföra, pga brist på 
maskinutrustning.  
 
Anledning till att oligomerer inte kunnat påvisas kan förslagsvis bero på skillnaden 
i den kemiska strukturen mellan icke-modifierad PET och Trevira CS. En annan 
orsak kan vara att olika temperaturer används för att färga PET till skillnad mot 
Trevira CS. När temperaturen endast når 115 grader i färgningsprocessen för 
Trevira CS kan detta påverka upphovet av oligomerer, eftersom Glosson (2003) 
menar att temperaturen är en av orsakerna till mängden oligomerer som 
uppkommer. Även badförhållandet kan enligt Glosson (2003) vara en bidragande 
orsak till mängden oligomerer som uppkommer, ett lägre badförhållande leder till 
en högre förekomst av oligomerer. För att genomföra färgning i Pyrotec, och 
därefter erhålla ett färgbad för vidare analys, valdes badförhållandet 1:25. Hos 
Ludvig Svensson AB (och inom övriga industrin) används normalt sett 
badförhållande 1:10 enligt Göran Knopp5. Därmed kan valet av ett högre 
badförhållande varit en bidragande orsak till att förekomst av oligomerer inte 
kunnat bekräftas. 
 
Vertommen et al. (2005) hävdar att cutinase adsorberar till materialets yta och att 
det inte är tillräckligt att genomföra en sköljning för att avlägsna proteinrester. I 
denna studie har enzymet avaktiverats genom värmehöjning och därefter har endast 
sköljning av garnet i vatten genomförts, vilket troligen inte är tillräckligt för att 
avlägsna rester av protein från materialet. Att ingen ytterligare efterbehandling har 
genomförts, med tex natriumkarbonat (Feuerhack et al 2008; Kanelli et al. 2015; 
O’Neill & Cavaco-Paulo 2004; Silva et al 2005), kan därmed vara en orsak till att 
inget tydligt samband mellan val av färgrecept och garnets färgupptagning kan 
uttydas i resultaten.  
 

                                                
5 Göran Knopp, produktionstekniker och färgmästare, Ludvig Svensson AB. Möte 2019-04-10. 
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Enligt CIE LAB-ekvationen visade provkropparna en obetydlig färgförändring, där 
resultat för färgrecept 3:2-3:4 ger ett något lägre DE värde, vilket kan ge en 
indikation på att längre verkningstid och högre procenthalt cutinase ger en mindre 
färgförändring än vid användning av Sera Con P-NSI. Mätningar med 
reflektionsspektrofotometer visar en minimal skillnad mellan de olika färgrecepten 
om jämförelse görs av materialets färgupptagning. Beräknade K/S-värden visar 
dock att recept 2 som innehåller Sera Con P-NSI, har högst färgupptagning och 
därmed högst färgstyrka. En mer grundlig tvätt av garnet hade även inneburit att 
överflödig färg avlägsnats som kan ha påverkat avläsning med 
reflektionsspektrofotometer. 
 
Analys av garnets brottstyrka visade en observation för recept 3:1 som kan anses 
vara en outlier och som därmed skulle kunna väljas bort (se figur 14 i stycke 4.4.). 
En granskning av data gav ingen antydan om felmätning, vilket medförde att 
observationen trots avvikande värde ansågs vara en del av mätning och därmed inte 
togs bort. Att determinationskoefficienten (R2) är så pass låg för både garnets 
brottstyrka (R2 = 14.19%) och brottförlängning (R2 = 9.37%) innebär att den mesta 
variationen i data är slumpartad. Detta medför att sambandet mellan utfall från 
dragprovning och typ av färgrecept är svagt och resultatet ger ingen förklaring om 
val av färgrecept påverkar garnets brottstyrka och brottförlängning. Detta kan även 
förklaras av att den slumpmässiga variationen (SSA) är flera gånger större än 
variationen pga behandling (SSE), ca sex gånger större för brottstyrkan och ca tio 
gånger större för brottförlängningen. Om det hade funnits en markant skillnad 
mellan de olika färgrecepten borde SSA varit det dominerande värdet. 
 
Enligt hänvisning från litteratur borde material som behandlats med enzym påvisa 
en viktminskning (Brueckner et al. 2008; Nechwatal et al. 2006). Istället visar 
resultatet en viktökning för härvor från alla färgrecept. Att en viktökning av garnet 
har skett beror troligen endast på de ämnen i form av färg och övriga kemikalier 
som garnet har absorberat under färgningsprocessen. Resultatet visar inte heller 
något samband över hur mycket garnets vikt har ökat beroende på om färgning skett 
utan hjälpkemikalie, med Sera Con P-NSI eller med cutinase NS59038. Utifrån 
erhållna resultat anses metoden inte vara tillförlitlig för att analysera om hydrolys 
av cykliska trimerer skett. 

5.3. Färgbadet 
Analys av färgbadet med UV-vis spektrofotometern gav ingen användbar data 
eftersom stora mängder störningar uppkom på kurvan under 280 nm. De ämnen 
som hoppades kunna detekteras, dvs cykliska trimerer, tereftalsyra, enzym etc, 
borde varit synliga i ett intervall mellan 240-250 nm (O’Neill & Cavaco-Paulo 
2004; Schindler och Finnimore 2005). Vid ett senare tillfälle tillkom information 
från tekniker i kemilaboratoriet om att störningarna hade kunnat elimineras genom 
användning av kyvetter tillverkade av kvarts. Vid avläsning under 280 nm är det 
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enligt tekniker inte möjligt att använda kyvetter av plast eller glas eftersom de 
skapar stora störningar på kurvan. En verifiering av denna information hittades i en 
manual, där det finns beskrivet att användning av maskinens hela 
våglängdsspektrum (190-1100 nm) kräver kyvetter av kvarts (Agilent Technologies 
Inc 2012). Att genomföra nya mätningar med kvarts-kyvetter hade möjligtvis gett 
ett resultat som kunnat analyseras närmare. Men med anledning av att litteratur 
hänvisade till att metoden inte var tillräckligt tillförlitlig fattades beslutet att inte 
använda mer tid till att genomföra ytterligare en analys.  
 
Ju mer vita fällningar som ansamlats på det svarta svavelfilterpapret, desto mer 
oligomerer fanns och det innebar också sämre dispergeringsegenskaper (Textilcolor 
AG u.å.). Eftersom färgbaden från färgrecepten med cutinase visade sig ha större 
mängd vita fällningar på filterpapper, motsäger det den önskade effekten av 
enzymet. Dock kan orsaken till större mängd vita avlagringar på filtret lika väl bero 
på att enzymet agglomererat med andra ämnen och fiberrester från garnet. Utfallet 
från färgbaden med Sera Con P-NSI gav goda resultat efter genomförd filtrering. 
Ingen vit fällning syntes på filterpappret och detta antydde till bättre 
dispergeringsegenskaper. Viktförändringen efter filtreringen med det svarta 
svavelfilterpapret varierade avsevärt mellan provkropparna, datan ansågs därför 
inte vara tillförlitlig och vidare analys genomfördes ej. 
 
Kranvatten användes i färgningsprocessen, vilket kan innebära att det funnits 
bakterier och metaller i vattnet, som påverkat färgbadet på något sätt (Svenskt 
vatten u.å.). Då färgbaden har förvarats förslutet med lock under en längre tid före 
filtrering kan bakterier därför bildats i färgbaden.  

5.4. Hållbarhetsperspektiv 
Den globala produktionen av fibrer domineras av polyester, med siffror som tyder 
på att ca 50 miljoner ton producerades under 2017 (IHS Markit 2018; The Fiber 
Year Consulting 2018). De enorma mängder PET som produceras varje år bekräftar 
vikten av att finna metoder som ökar fiberns hållbarhet genom att reducera dess 
miljöpåverkan. En minskning av mängden kemikalier som används i 
färgningsprocessen är ett steg för att uppnå detta mål.  
 
Anledningar till att enzymer har potential att ersätta kemikalier inom textilindustrin 
är enligt Jajpura (2017) framför allt att de är biologiskt nedbrytbara, de formar 
sällan någon biprodukt och dess reaktion kräver oftast mildare förhållanden. Även 
om dessa anledningar tas i beaktande kan enzym som ersättning av hjälpkemikalier 
i färgningsprocessen för PET ifrågasättas. 
 
Genomförda färgningsförsök i detta projekt har visat att det krävs en justering av 
pH-värdet innan addering av cutinase, vilket innebär en användning av ytterligare 
kemikalier. Verkningstiden för cutinase bidrar även till en avsevärt längre 
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färgningsprocess, vilket resulterar i en högre energiförbrukning. Från ett 
hållbarhetsperspektiv är det därför inte självklart att cutinase kan anses som ett 
bättre alternativ än hjälpkemikalier.  
 
Om hållbarhet betraktas ur ett företags synvinkel kan även en metods kostnad anses 
vara en del av dess hållbarhet. Hade det i dagsläget funnits metoder som kunnat 
möjliggöra återanvändande av enzymet skulle det inneburit en process som varit 
betydligt billigare och därmed mer attraktiv att införa och utveckla. Enligt Jajpura 
(2017) består utmaningen av att enzymerna är svåra att samla upp och vidare 
forskning krävs för att hitta lämpliga metoder. 

6. Slutsats 
Om enzymet cutinase NS59038 ger likvärdigt eller bättre resultat i 
färgningsprocessen för garn av Trevira CS går inte med säkerhet att konstatera. De 
olika färgningsförsöken har inte visat någon förekomst av fällningar/avlagringar 
som med använda testmetoder har kunnat bekräftas som oligomerer. Eftersom 
problemet inte har påträffats på varken garnet eller i Pyrotec-rören, kan det därför 
ifrågasättas om endera cutinase eller en hjälpkemikalie är nödvändig vid färgning 
av Trevira CS. 
 
Analysmetoderna som använts för att utvärdera garnets egenskaper har gett resultat 
som påvisar skillnader i medelvärde mellan de olika färgrecepten. Däremot har 
inget samband eller återkommande mönster mellan de olika färgrecepten och 
resultat från de olika analysmetoderna kunnat detekteras. Resultaten bedöms 
därmed inte som tillräckliga för att konstatera om cutinase NS59038 påverkar 
garnets kvalitet i jämförelse med hjälpkemikalien Sera Con P-NSI. 
 
Samtliga analysmetoder förutom viktförändring anses kunna tillämpas för 
jämförelser av garnets egenskaper mellan de olika färgrecepten. Dock bör en 
grundlig tvätt av garnet utföras efter färgning för att avlägsna proteinrester innan 
analys. Även mer kunskap om FTIR och UV-vis spektrofotometer krävs för att 
kunna analysera testresultat. 

7. Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom förekomst av oligomerer inte kunnat bekräftas varken på garnet eller i 
använd utrustning kan det ifrågasättas om migration av oligomerer för fibrer av 
Trevira CS sker i den omfattning som genererar ett problem. Enligt funnen litteratur 
(Burkinshaw & Filarowski 2015; Glosson 2003; Schindler 2009) är det flera 
faktorer som påverkar mängden oligomerer som migrerar och skapar problem i 
färgningsprocessen för PET. Ingen litteratur har kunnat styrka att samma problem 
finns specifikt för Trevira CS. En möjlig metod för att verifiera problemet hade 
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varit fler förstudier där variation av badförhållande, temperatur och tid utförts. 
Även genomförande av färgning i industriell skala hade varit av betydelse för att 
kunna variera parametrar såsom tryck och hastighet på pumpning av färgbadet då 
dessa inte är möjliga att kontrollera vid färgning med Pyrotec i laboratoriemiljö.  
 
Som ett förberedande moment vid identifieringen av oligomerer bör någon form av 
extraktion av färgbaden genomföras med hjälp av tex tunnskiktskromatografi 
(TLC). Detta beskrevs som ett viktigt moment enligt funnen litteratur och eftersom 
denna del av metoden valdes bort pga begränsad tillgång till utrustning, vore det 
relevant att lägga till detta moment i arbetsgången, för att se om resultatet blivit 
detsamma. Färgningsprocessen hade även behövt kompletteras med en avslutande 
tvätt av garnet, med tex natriumkarbonat, för att säkerställa att proteinrester 
avlägsnats innan analys. För att avgöra cutinases påverkan på garnets kvalitet kan 
det dessutom vara relevant att undersöka andra egenskaper såsom fiberns UV 
resistens, vilken normalt sett är mycket god för PET. 
 
En vidare analys av de vita fällningarna som ansamlats på det svarta filterpappret 
hade krävts för att kunna fastställa ingående ämnen. FTIR hade kunnat påvisa om 
det fanns tereftalsyra i fällningarna och därmed ge en bekräftelse på att hydrolys av 
cykliska trimerer skett. Dessutom är en mer ingående analys av resultat från FTIR 
relevant för att konstatera betydelsen av de skillnader som synts på spektrum mellan 
de olika färgrecepten. 
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Bilaga 1. pH justering färgbad. 
 
 

Härva Recept 3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min 
pH före pH efter Mängd lösning Na2CO3 [ml] 

1 4.58 8.13 1.50 
2 4.61 8.18 1.60 
3 4.61 8.16 1.50 
4 4.58 8.31 1.60 
5 4.59 8.38 1.50 
6 4.57 8.34 1.50 

 
 
 

Härva Recept 3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min 
pH före pH efter Mängd lösning Na2CO3 [ml] 

1 4.61 8.09 1.60 
2 4.64 8.07 1.50 
3 4.67 8.02 1.60 
4 4.64 8.15 1.60 
5 4.64 8.04 1.50 
6 4.63 8.00 1.50 

 
 
 

Härva Recept 3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 
pH före pH efter Mängd lösning Na2CO3 [ml] 

1 4.61 8.16 1.50 
2 4.60 8.04 1.50 
3 4.61 8.01 1.50 
4 4.61 8.11 1.50 
5 4.61 8.21 1.55 
1 4.61 8.16 1.50 

 
 
 
Härva Recept 3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min 

pH före pH efter Mängd lösning Na2CO3 [ml] 
1 4.65 8.09 1.55 
2 4.65 8.07 1.50 
3 4.67 8.07 1.45 
4 4.69 8.07 1.45 
5 4.69 8.02 1.45 
6 4.69 8.04 1.45 

 
  

Tabell 9. pH-värde före och efter justering för recept 3:1, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 10. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:1, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5.Tabell 10. pH-värde före och efter justering för recept 3:1, samt mängden enmolarig lösning 
av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 10. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:1, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning 
av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5.Tabell 10. pH-värde före och efter justering för recept 3:1, samt mängden enmolarig lösning 
av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 

Tabell 10. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning 
av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 11. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:2, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 

Tabell 11. pH-värde före och efter justering för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5.Tabell 12. pH-värde före och efter justering 
för recept 3:3, samt mängden enmolarig lösning av Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 
8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 

Tabell 12. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
Na2CO3 som krävts för att få ett pH-värde mellan 8.0-8.5. 
 
 
Tabell 13. pH-värde före och efter justering för recept 3:4, samt mängden enmolarig lösning av 
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Bilaga 2. Utrustning till färgningsförsök 
Dragskåp 
Värmeskåp 
Värme- och magnetplatta, IKA RCT basic  
Termometer, IKA ETS-D5 
Våg med 3 decimaler, KERN EG 420-3NM (kalibrerad 2017-10-10) 
Pyrotec MB2, Roaches 
pH-mätare, F20 FiveEasy Mettler Toledo 
Kokplatta 
6 st rör á 350 ml tillhörande Pyrotec 
6 st fiberkorgar i metall med lock tillhörande Ahiba Texomat. 
Ståltråd för att fästa locket på fiberkorg. 
Tång 
Gallerram 
Ugnsplåt 
Gryta 10L 
Pipettsug 
Pipettrör (glas) 0.5ml x 1 
Pipettrör (glas) 1ml x 2 
Pipettrör (glas) 10 ml x 3 
Bägare (glas) 2000 ml 
Mätcylinder (glas) 1000 ml 
Mätcylinder (glas) 250 ml 
6 st bägare (glas) 250 ml 
6 st silar (metall) 
36 st glasburkar med lock till förvaring av färgbad 
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Bilaga 3. Färgprocess steg-för-steg 
Blandning av färgrecept: 

1. 600 ml vatten mäts upp med mätcylinder och hälls över i bägare. 
2. Bägare placeras på värme- och magnetplatta (vm-platta). 

- Vm-platta ställs in på 100℃ och nivå 5 för varv per minut (rpm). 
3. Vattnet värms till 40℃ (tar ca 20 min). 

- Temperaturen sänks på vm-platta till 50℃ (håller då ca 40℃ enligt 
termometer), nivå 5 rpm behålls. 

4. Bägare tas bort från vm-platta.  
5. Kemikalier mäts upp och adderas i vattenbadet inne i dragskåp. 

- OBS! Kemikalielösning rörs runt innan uppmätning. 
6. Bägare placeras på vm-platta i 10 minuter, 50℃, nivå 5 rpm. 
7. Magnetblandaren stängs av.  
8. Färg vägs upp och adderas (± 0.001) i badet, vatten fylls upp till 1500 ml. 

- Tänk på att räkna bort för mängden tillsatta kemikalier, men räkna även 
med att ca 10 ml av färgbadet avdunstar under blandning. 

9. Bägare placeras på vm-platta, 100℃, nivå 5 rpm, tills den når 40℃. Klart! 
 
Förbehandling: 

1. Härvorna vägs i torrt tillstånd och vikt antecknas för varje härva. 
2. Två stycken garnhärvor placeras på en glasstav genom att staven träs genom 

härvornas båda ändar. Det krävs noggrannhet för att ha koll på vilket 
nummer av rör varje härva hör till. 

3. Glasstaven hålls under vattenkranen och sköljs i rinnande kallt vatten i 10 
minuter. 
- För att avlägsna spinnolja och andra orenheter. 

4. Härvan vrids försiktigt i några sekunder för att mängden vatten i härvan 
skall avlägsnas. 

5. Härvan placeras i en sil över bägare och den får rinna av i minst 10 minuter. 
6. Härvan vrids försiktigt i några sekunder för att ytterligare avlägsna vatten i 

härvan. 
7. Härvan placeras i en fiberkorg, utan att härvan pressas samman för mycket, 

och sedan fästes locket med hjälp av ståltråd. 
8. En fiberkorg placeras i varje rör. 

 
Färgning: 

1. Färgbadet fördelas i rören, 250 ml/rör. 
2. Rören sätts in i Pyrotec. 
3. Temperaturen höjs med 2℃/min upp till 70℃. 
4. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
5. Temperaturen höjs med 1℃/min, upp till 115℃. 
6. 115℃ bibehålls i 60 minuter. 
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7. Värmeskåp sätts på 60℃. 
 

 
8. Temperaturen sänks till 70℃. Tar ca 20 minuter, vilket innebär en 

minskning på 2.25℃/min. 
9. Rören tas ur och öppnas försiktigt i dragskåp! 
10. Färgbadet hälls av genom att en sil placeras över bägare. Fiberkorgen tas 

emot och placeras stående på silen.  
11. Härvan plockas försiktigt ut ur fiberkorgen, placeras i silen och får rinna av 

i 10 minuter. 
12. Härvan sköljs under rinnande kranvarmt vatten i 2 minuter. 
13. Härvan sköljs under rinnande krankallt vatten i 2 minuter. 
14. Härvan kramas ur försiktigt för att avlägsna vatten. 
15. Härvan placeras på gallerram och torkas i värmeskåp med temperatur 60℃ 

i 2 timmar (en ugnsplåt placeras i botten av värmeskåpet för att vätska skall 
samlas upp). 

16. Färgbadet hälls upp i glaskolv och försluts. Varje glaskolv märks med 
försöksnummer, numret på Pyrotec-rör och varningstext med 
faropiktogram. 

17. Låt härvorna lufttorka över natten. 
 

Nedan gäller för färgrecept 3:1, 3:2, 3:3 och 3:4: 

 
8. Temperaturen sänks till 80℃. Tar ca 15 minuter, vilket innebär en 

minskning med ca 2.25℃/min.  
9. Rören tas ur, öppnas försiktigt i dragskåp! 
10. För att bibehålla värmen när pH-värdet justeras, placeras Pyrotec-rören i ett 

vattenbad i en stor gryta på en kokplatta. 
11. pH-värdet i färgbaden justeras till mellan 8.0-8.5 genom att addera 1.5 ml 

enmolarig lösning av natriumkarbonat (Na2CO3). Kontroll av pH-värdet 
utförs med hjälp av pH-mätare innan och efter addering av Na2CO3. 

12. Cutinase adderas 
- Recept 3:1: 0.5% owf 
- Recept 3:2: 2.0% owf 
- Recept 3:3: 0.5% owf 
- Recept 3:4: 2.0% owf 

13. Pyrotec körs i 80℃ 
- Recept 3:1: 30 min 
- Recept 3:2: 30 min 
- Recept 3:3: 120 min 
- Recept 3:4: 120 min 

Nedan gäller för färgrecept 1 och 2: 
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14. Cutinase avaktiveras mha av höjning av temperatur till 115°C i 10 minuter. 
15. Temperaturen sänks till 70℃. Tar ca 20 minuter, vilket innebär en 

minskning på 2.25℃/min. 
16. Rören tas ur och öppnas försiktigt i dragskåp! 
17. Färgbadet hälls av genom att en sil placeras över bägare. Fiberkorgen tas 

emot och placeras stående på silen.  
18. Härvan plockas försiktigt ut ur fiberkorgen, placeras i silen och får rinna av 

i 10 minuter. 
19. Härvan sköljs under rinnande kranvarmt vatten i 2 minuter. 
20. Härvan sköljs under rinnande krankallt vatten i 2 minuter. 
21. Härvan kramas ur försiktigt för att avlägsna vatten. 
22. Härvan placeras på gallerram och torkas i värmeskåp med temperatur 60℃ 

i 2 timmar (en ugnsplåt placeras i botten av värmeskåpet för att vätska skall 
samlas upp). 

23. Färgbadet hälls upp i glaskolv och försluts. Varje glaskolv märks med 
försöksnummer, numret på Pyrotec-rör och varningstext med 
faropiktogram. 

24. Låt härvorna lufttorka över natten. 
 
Kommentarer:  

- Alla mätningar av kemikalier görs med pipett och pipettsug. 
- Blanda kemikalier i badet i dragskåp. 
- Vidta försiktighet när rör skall öppnas. 
- Vid första sköljning av utrustning sparas diskvatten för uppsamling. 
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Bilaga 4. Tids- och temperaturschema för recept 3:1 och 3:2. 
Temp. 

[℃] 
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a. Höjning med 2°C /min upp till 70°C. Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 30 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
 

 
Figur 19.  Fullständigt diagram över tids- och 
temperaturschema för färgrecept 3:1 och 3:2.a. 
Höjning med 2°C /min upp till 70°C. Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 30 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
 

 
Figur 19.  Fullständigt diagram över tids- och 
temperaturschema för färgrecept 3:1 och 3:2. 
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Figur 19.  Fullständigt diagram över tids- och temperaturschema för färgrecept 3:1 och 3:2. 
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Figur 19.  Fullständigt diagram över tids- och temperaturschema för färgrecept 3:1 och 3:2. 
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Bilaga 5. Tids- och temperaturschema för recept 3:3 och 3:4. 
Temp. 

[℃] 
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a. Höjning med 2°C /min upp till 70°C. Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 120 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
 

 
Figur 20.  Fullständigt diagram över tids- och 
temperaturschema för färgrecept 3:3 och 3:4.a. 
Höjning med 2°C /min upp till 70°C. Tar 15 minuter. 
b. 70℃ bibehålls i 10 minuter. 
c. Höjning med 1°C /min, upp till 115°C. Tar 45 minuter. 
d. 115°C bibehålls i 60 minuter. 
e. Sänkning med ca 2.25°C /min till 80°C. Tar 15 minuter. 
f. 80℃ bibehålls i 120 minuter. 
g. Höjning med 3℃/min upp till 115℃. Tar ca 12 minuter. 
h. 115°C bibehålls i 10 minuter. 
i. Sänkning med ca 2.25°C /min till 70°C. Tar ca 20 minuter. 
• = Rören tas ut ur Pyrotec 
 
 
 

 
Figur 20.  Fullständigt diagram över tids- och 
temperaturschema för färgrecept 3:3 och 3:4. 
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Bilaga 6. Viktförändring, svart svavelfilter 
 
 
Härva Recept 1 – utan hjälpkemikalie 
 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 889 906 17 1.91 

2 956 975 19 1.99 

3 854 871 17 1.99 

    1.96 

Härva Recept 2 – med Sera Con P-NSI 
 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 868 974 106 12.21 

2 950 888 -62 -6.53 

3 870 944 74 8.51 

    4.73 

Härva Recept 3:1 - Cutinase 0.5% owf, 30 min 

 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 929 958 29 3.12 

2 932 895 -37 -3.97 

3 863 954 91 10.54 

    3.23 

 
  

Tabell 13. Viktförändring för svart svavelfilterpapper, recept 1, 2 och 3:1 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 1. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring 
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Härva Recept 3:2 - Cutinase 2.0% owf, 30 min 

 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 936 889 -47 -5.02 

2 875 902 27 3.09 

3 955 963 8 0.84 

    -0.36 

Härva Recept 3:3 - Cutinase 0.5% owf, 120 min 

 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 876 981 105 11.99 

2 869 897 28 3.22 

3 955 900 -55 -5.76 

    3.15 

Härva Recept 3:4 - Cutinase 2.0% owf, 120 min 

 Vf [mg] Ve[mg] Dif. [mg] VF [%] 

1 892 967 75 8.41 

2 940 915 -25 -2.66 

3 893 979 86 9.63 

    6.90 

  

Tabell 14. Viktförändring svart svavelfilterpapper, recpet 3:2, 3:3 och 3:4 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3.Tabell 2. Garnets vikt före (Vf) 
och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före 
(Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % 
för försök 1, 2 och 3.Tabell 2. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3.Tabell 2. Garnets vikt före (Vf) 
och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens 
och garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och 
efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 
14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % 
för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före 
(Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % 
för försök 1, 2 och 3.Tabell 2. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) filtrering samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och 
garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3.Tabell 2. Garnets vikt före (Vf) 
och efter (Ve) filtrering samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
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Bilaga 7. Garnets viktförändring 
 
 
Härva Försök 1, recept 1 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 10.0850 10.2939 0.2089 2.07 

2 10.0570 10.2749 0.2179 2.17 

3 10.0662 10.2795 0.2133 2.12 

4 9.9958 10.1939 0.2010 2.01 

5 9.9919 10.1968 0.2049 2.05 

6 10.0726 10.2702 0.1976 1.96 

Härva Försök 2, recept 2 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 10.0831 10.2676 0.1845 1.83 

2 10.0049 10.1901 0.1852 1.85 

3 10.0606 10.2422 0.1816 1.81 

4 10.0333 10.2126 0.1793 1.79 

5 10.0054 10.1814 0.1760 1.76 

6 10.0286 10.1958 0.1672 1.67 

Härva Försök 3, recept 3:1 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 9.9201 10.1104 0.1903 1.92 

2 10.0183 10.2188 0.2005 2.00 

3 10.0784 10.2660 0.1876 1.86 

4 10.0211 10.2001 0.1790 1.79 

5 10.0363 10.2285 0.1922 1.92 

6 10.0568 10.2438 0.1870 1.86 
 
  

Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens 
och garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och 
efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 
14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % 
för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens 
och garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och 
efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05  
 
 
Figur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje färgrecept.Figur 21. Test för 
lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning 
samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och 
efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 
14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % 
för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6.Tabell 14. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens 
och garnets viktförändring (VF) i % för försök 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
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Härva Försök 4, recept 3:2 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 10.0632 - - - 

2 9.9773 - - - 

3 9.9762 - - - 

4 10.0002 - - - 

5 9.9965 - - - 

6 10.0158 - - - 

Härva Försök 5, recept 3:3 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 10.0234 10.2235 0.2001 2.00 

2 10.0947 10.3052 0.2105 2.09 

3 10.0473 10.2568 0.2095 2.09 

4 10.0980 10.2997 0.2017 2.00 

5 10.0133 10.2104 0.1971 1.97 

6 9.9889 10.1941 0.2052 2.05 

Härva Försök 6, recept 3:4 

 Vf [g] Ve[g] Dif. [g] VF [%] 

1 10.0997 10.2590 0.1593 1.58 

2 10.0922 10.2567 0.1645 1.63 

3 10.0489 10.2215 0.1726 1.72 

4 9.9195 10.0860 0.1665 1.68 

5 10.0243 10.2014 0.1771 1.77 

6 9.9328 10.1060 0.1732 1.74 
 
  

Tabell 16. Garnets vikt före (Vf) och efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring 
(VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05Tabell 15. Garnets vikt före (Vf) och 
efter (Ve) färgning samt differens och garnets viktförändring (VF) i % för försök 4, 5 och 6. 
 
 
Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05  
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Figur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje färgrecept. 
 
 
 
Figur 23. Plot över individuella värden för viktförändring från varje färgreceptFigur 22. 95% 
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Bilaga 8. Resultat från Minitab, 
viktförändring. 
Test for Equal Variances: Viktförändring [%] versus Recept  
 
Method 
Null hypothesis          All variances are equal 
Alternative hypothesis   At least one variance is different 
Significance level      α = 0,05 
 
95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
 
Recept   N         StDev                            CI 
Recept 1   6   0,0752773    (0,0291246; 0,340928) 
Recept 2   6   0,0644205    (0,0125177; 0,580923) 
Recept 3:1   6   0,0716705    (0,0247669; 0,363418) 
Recept 3:3   6   0,0508593    (0,0228010; 0,198784) 
Recept 3:4   6   0,0714609    (0,0237354; 0,376996) 
  
Individual confidence level = 99% 
 
Tests                       
Method                 Test Statistic  P-Value 
Multiple comparisons          —          0,884 
Levene                      0,18          0,946 
 
 

 
 

Recept 3:4

Recept 3:3

Recept 3:1

Recept 2

Recept 1

0,2000,1750,1500,1250,1000,0750,050

P-värde 0,884

P-värde 0,946

Multiple Comparisons

Levene‘s Test

Re
ce

pt

Test för lika varians: viktförändring vs recept
ķ  =  0,05

Om intervall inte överlappar varandra finns en signifikant skillnad i standardavvikelsen.

Figur 21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05  
 
 
Figur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje färgrecept.Figur 
21. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05  
 
 
Figur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje färgrecept. 
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One-way ANOVA: Viktförändring [%] versus Recept  
 
Method 
Null hypothesis          All means are equal 
Alternative hypothesis   At least one mean is different 
Significance level       α = 0,05 
 
Equal variances were assumed for the analysis. 
 
Factor Information 
Factor    Levels    Values 
Recept            5    Recept 1; Recept 2; Recept 3:1; Recept 3:3; Recept 3:4 
 
Analysis of Variance 
Source    DF    Adj SS      Adj MS    F-Value    P-Value 
Recept     4      0,6176     0,154412       34,09        0,000 
Error      25      0,1132     0,004529 
Total      29      0,7309 
 
Model Summary 
               S        R-sq     R-sq(adj)    R-sq(pred) 
0,0673003    84,51%       82,03%         77,69% 
 
Means 
Recept         N      Mean     StDev                  95% CI 
Recept 1      6     2,0633    0,0753    (2,0067; 2,1199) 
Recept 2      6     1,7850    0,0644    (1,7284; 1,8416) 
Recept 3:1   6     1,8917    0,0717    (1,8351; 1,9483) 
Recept 3:3   6     2,0333    0,0509    (1,9767; 2,0899) 
Recept 3:4   6     1,6867    0,0715    (1,6301; 1,7433) 
 
Pooled StDev = 0,0673003 
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Intervallplot för viktförändring vs recept
95% konfidensintervall

Poolad standardavvikelse användes för att beräkna intervallen.

Figur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje färgrecept. 
 
 
 
Figur 23. Plot över individuella värden för viktförändring från varje 
färgreceptFigur 22. 95% konfidensintervall för garnets viktförändring för varje 
färgrecept. 
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Figur 23. Plot över individuella värden för viktförändring från varje färgrecept 
 
 
 
Figur 24. Lådagram för garnets viktförändringFigur 23. Plot över individuella 
värden för viktförändring från varje färgrecept 
 
 
 
Figur 24. Lådagram för garnets viktförändring 
 
 
 
Figur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och 
oberoende.Figur 24. Lådagram för garnets viktförändringFigur 23. Plot över 
individuella värden för viktförändring från varje färgrecept 
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Figur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och 
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Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey testFigur 25. Utfall från 
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Figur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och 
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Figur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och 
oberoende. 
 
 
 
Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey testFigur 25. Utfall från 
residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende.Figur 24. 
Lådagram för garnets viktförändring 
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Tukey Pairwise Comparisons  
 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 
Recept        N      Mean    Grouping 
Recept 1      6    2,0633    A 
Recept 3:3   6    2,0333    A 
Recept 3:1   6    1,8917      B 
Recept 2      6    1,7850      B C 
Recept 3:4   6    1,6867         C 
 
Means that do not share a letter are significantly different. 
 
Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 
                                Difference            SE of                               Adjusted 
Difference of Levels      of Means    Difference        95% CI            T-Value   P-
Value 
Recept 2 - Recept 1          -0,2783          0,0389   (-0,3924; -0,1643)    -7,16         0,000 
Recept 3:1 - Recept 1       -0,1717          0,0389   (-0,2857; -0,0576)    -4,42         0,001 
Recept 3:3 - Recept 1       -0,0300          0,0389   (-0,1440;  0,0840)    -0,77         0,936 
Recept 3:4 - Recept 1       -0,3767          0,0389   (-0,4907; -0,2626)    -9,69         0,000 
Recept 3:1 - Recept 2        0,1067          0,0389   (-0,0074;  0,2207)      2,75         0,075 
Recept 3:3 - Recept 2        0,2483          0,0389   ( 0,1343;  0,3624)      6,39         0,000 
Recept 3:4 - Recept 2       -0,0983          0,0389   (-0,2124;  0,0157)    -2,53         0,116 
Recept 3:3 - Recept 3:1     0,1417          0,0389   ( 0,0276;  0,2557)      3,65         0,010 
Recept 3:4 - Recept 3:1    -0,2050          0,0389   (-0,3190; -0,0910)    -5,28        0,000 
Recept 3:4 - Recept 3:3    -0,3467          0,0389   (-0,4607; -0,2326)    -8,92        0,000 
 
Individual confidence level = 99,29% 
 

Figur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende. 
 
 
 
Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey testFigur 25. Utfall från residualplottar tyder på 
normalfördelning, lika varians och oberoende. 
 
 
 
Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
testFigur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende. 
 
 
 
Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey testFigur 25. Utfall från residualplottar tyder på 
normalfördelning, lika varians och oberoende. 
 
 
 
Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
testFigur 25. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende. 
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Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 
2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1.Figur 26. 95% konfidensintervall från Tukey 
test 
 
 
Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
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Bilaga 9. Dragprovning 
 
 

Härva 

Recept 1 – utan hjälpkemikalie 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 8 1604 
1645 
1484 
1565 
1576 
1514 
1459 
1494 

20.303 
19.825 
18.750 
18.869 
19.705 
19.586 
19.467 
19.705 

mitten 
nedre - ca 2 cm 
övre - ca 2 cm 

mitten 
övre - ca 3 cm 

nedre - ca 2 cm 
mitten 

övre - ca 2 cm 

2 1 1671 20.422 nedre - ca 1 cm 

3 4 1504 
1425 
1481 
1545 

18.989 
18.869 
18.511 
19.825 

övre - ca 2 cm 
nedre - ca 1 cm 
övre - ca 1 cm 

mitten 

4 5 1489 
- 

1412 
1434 
1476 
1567 

19.586 
- 

19.108 
18.869 
19.228 
19.705 

mitten 
för nära övre 

övre - ca 3 cm 
mitten 
mitten 

övre - ca 5 cm 

5 9 1666 
1585 
1561 
1429 
1508 
1588 
1536 
1581 
1727 

20.183 
20.064 
19.944 
18.750 
19.347 
19.467 
19.347 
19.825 
19.586 

nedre - ca 5 cm 
övre - ca 5 cm 

nedre - ca 6 cm 
nedre - ca 6 cm 
nedre - ca 1 cm 
övre - ca 2 cm 
övre - ca 5 cm 

mitten 
mitten 

6 3 - 
1481 

- 
- 

1535 
1479 

- 
19.705 

- 
- 

19.586 
19.705 

för nära nedre 
mitten 

för nära nedre 
för nära nedre 

mitten 
mitten 

 
 
 
  

Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2.Tabell 16. Resultat av dragprovning för recept 
1. 
 
Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
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Härva 

Recept 2 – med Sera Con P-NSI 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 2 1461 
1474 

18.631 
19.944 

övre - ca 1 cm 
mitten 

2 8 1565 
1512 
1490 
1554 
1626 
1549 
1497 
1420 

18.869 
19.347 
18.631 
18.989 
19.228 
19.347 
18.750 
17.675 

nedre - ca 2 cm 
nedre - ca 1 cm 
övre - ca 5 cm 

nedre - ca 4 cm 
nedre - ca 4 cm 
nedre - ca 5 cm 
övre - ca 3 cm 

mitten 

3 4 1568 
- 

1668 
1657 
1449 

19.705 
- 

17.914 
19.944 
18.989 

nedre - ca 1 cm 
för nära övre 

övre - ca 6 cm 
nedre - ca 5 cm 
övre - ca 3 cm 

4 3 - 
1539 
1490 
1553 

- 
19.825 
18.869 
18.511 

för nära nedre 
övre - ca 5 cm 
övre - ca 1 cm 

nedre - ca 2 cm 

5 5 1407 
1601 
1476 
1474 

- 
1467 

18.392 
18.869 
19.108 
18.989 

- 
18.511 

övre - ca 5 cm 
övre - ca 4 cm 
övre - ca 1 cm 

nedre - ca 1 cm 
för nära nedre 

nedre - ca 1 cm 

6 8 1615 
1559 

- 
1669 
1553 

- 
1670 

- 
1487 

- 
1522 
1496 

20.303 
19.347 

- 
18.272 
19.586 

- 
20.183 

- 
19.108 

- 
17.795 
19.705 

mitten 
övre - ca 3 cm 

för nära övre 
mitten 
mitten 

för nära nedre 
nedre - ca 3 cm 

för nära nedre 
övre - ca 6 cm 
för nära nedre 

nedre - ca 4 cm 
nedre - ca 1 cm 

 
 

  

Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3.Tabell 19. Resultat av dragprovning för 
recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1.Tabell 17. Resultat av dragprovning för 
recept 2. 
 
Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3.Tabell 19. Resultat av dragprovning för 
recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3.Tabell 19. Resultat av dragprovning för 
recept 3:2. 
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Härva 

Recept 3:1 – cutinase 0.5% owf, 30 min 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 6 1434 
1442 
1554 
1446 
1406 
1437 

19.057 
19.297 
18.937 
19.537 
19.057 
18.698 

nedre - ca 5 cm 
övre - ca 3 cm 

nedre - ca 5 cm 
övre - ca 3 cm 

nedre - ca 5 cm 
mitten 

2 8 1403 
1451 
1476 
1310 
1187 
1434 
1464 
1411 

18.937 
18.338 
18.338 
17.859 
17.139 
19.057 
19.537 
18.458 

övre - ca 1 cm 
övre - ca 4 cm 

mitten 
mitten 
mitten 

övre - ca 6 cm 
nedre - ca 5 cm 

mitten 

3 4 1559 
1394 
1427 
1561 

20.136 
18.937 
19.057 
19.537 

övre - ca 2 cm 
övre - ca 2 cm 
övre - ca 4 cm 

mitten 

4 1 1389 19.057 mitten 

5 7 1503 
1560 
1532 
1716 
1571 
1442 
1387 

19.057 
19.057 
18.937 
20.495 
19.776 
20.016 
17.978 

övre - ca 5 cm 
övre - ca 2 cm 

mitten 
nedre - ca 6 cm 

mitten 
mitten 
mitten 

6 3 - 
1386 
1378 
1542 

- 
26.004 
18.817 
20.136 

för nära övre 
övre - ca 1 cm 
övre - ca 6 cm 

mitten 
 
 
 
 

  

Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3.Tabell 19. Resultat av dragprovning för 
recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2.Tabell 18. Resultat av dragprovning för 
recept 3:1. 
 
Tabell 19. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3.Tabell 19. Resultat av dragprovning för 
recept 3:2. 
 
Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:3. 
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Härva 

Recept 3:2 – cutinase 2.0% owf, 30 min 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 4 1313 
1514 

- 
1512 
1370 

17.981 
18.691 

- 
17.508 
18.573 

mitten 
mitten 

för nära övre 
nedre - ca 2 cm 

mitten 

2 1 - 
1440 

- 
19.282 

för nära övre 
mitten 

3 7 1581 
- 

1538 
1548 

- 
1476 
1408 
1455 

- 
1511 

19.992 
- 

17.981 
19.874 

- 
19.282 
19.164 
19.519 

- 
19.756 

mitten 
avbruten 

nedre - ca 4 cm 
övre - ca 5 cm 

för nära övre 
mitten 

övre - ca 4 cm 
undre - ca 5 cm 

för nära övre 
mitten 

4 6 1449 
1397 
1409 
1586 
1337 
1286 

19.282 
19.519 
19.046 
20.110 
18.454 
18.927 

övre - ca 3 cm 
nedre - ca 3 cm 

mitten 
mitten 
mitten 
mitten 

5 9 1434 
1529 
1395 
1524 
1620 
1466 
1324 
1522 
1388 

18.454 
19.164 
18.691 
19.401 
19.874 
19.164 
18.691 
19.282 
18.927 

övre - ca 4 cm 
nedre - ca 5 cm 

mitten 
nedre - ca 1 cm 

mitten 
mitten 

övre - ca 5 cm 
mitten 
mitten 

6 3 1466 
1580 
1480 

19.519 
20.229 
19.282 

nedre - ca 3 cm 
nedre - ca 5 cm 

mitten 
 
 
 
 
 
  

Tabell 20. Resultat av dragprovning för recept 3:2. 
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Härva 

Recept 3:3 – cutinase 0.5% owf, 120 min 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 8 1606 
1604 
1578 

- 
- 

1563 
1563 
1525 
1438 
1562 

19,154 
19,633 
19,633 

- 
- 

20,112 
18,316 
19,753 
19,034 
20,112 

övre - ca 4 cm 
övre- ca 2 cm 

mitten 
för nära övre 
för nära övre  

övre - ca 2 cm 
övre - ca 4 cm 

nedre - ca 2 cm 
mitten 

nedre - ca 4 cm  

2 3 1479 
1471 
1627 

19,154 
19,034 
19,753 

övre - ca 3 cm 
nedre - ca 6 cm 
nedre - ca 4 cm 

3 7 1586 
- 

1452 
1516 

- 
1650 
1636 
1428 
1391 

19,753 
- 

19,992 
19,274 

- 
20,471 
19,992 
19,633 
19,274 

mitten 
för nära nedre 

nedre - ca 1 cm 
nedre - ca 3 cm 

avbruten 
nedre - ca 3 cm 
övre - ca 3 cm 
övre - ca 4 cm 

nedre - ca 5 cm 

4 6 1742 
1577 

- 
- 

1638 
1428 
1457 
1353 

20,71 
18,436 

- 
- 

19,872 
19,393 
19,633 
18,795 

nedre - ca 5 cm 
mitten 

för nära övre 
för nära undre 

nedre - ca 4 cm 
övre - ca 5 cm 
övre - ca 5 cm 

nedre - ca 4 cm  

5 5 1555 
1298 
1553 

- 
1368 
1519 

19,872 
18,316 
19,633 

- 
18,316 
19,753 

mitten 
nedre - ca 6 cm 

mitten 
för nära övre 

mitten 
mitten  

6 1 1373 19,154 övre - ca 6 cm 
 
 
 

  

Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 
 
Tabell 21. Resultat av dragprovning för recept 3:4.Tabell 20. Resultat av dragprovning för 
recept 3:3. 



 
 

64 

 
 

Härva 

Recept 3:4 – cutinase 0.5% owf, 120 min 

Konditionering ca 0.5 dygn (över natten). Luftfuktighet 60%. Temp. 20.6℃ 

Antal provkroppar Brottstyrka [cN] Brottförlängning [%] Anmärkning 
(var garn gick av) 

1 3 1448 
1633 
1449 

19.563 
19.801 
18.489 

mitten 
mitten 

nedre - ca 4 cm 

2 6 1615 
1621 
1585 
1527 
1544 
1611 

20.040 
20.040 
19.443 
19.443 
18.728 
19.443 

mitten 
nedre - ca 3 cm 

mitten 
nedre - ca 5 cm 

mitten 
övre - ca 4 cm 

3 8 1636 
1509 
1568 
1457 
1481 
1527 
1662 
1518 

19.085 
19.085 
19.682 
18.370 
18.966 
19.443 
19.682 
18.728 

nedre - ca 2 cm 
övre - ca 1 cm 

mitten 
övre - ca 6 cm 

mitten 
nedre - ca 4 cm 

mitten 
nedre - ca 4 cm 

4 2 1531 
1482 

19.205 
20.040 

övre - ca 6 cm 
mitten 

5 4 1400 
1567 
1489 
1670 

19.085 
19.324 
18.489 
19.920 

nedre - ca 4 cm 
övre - ca 3 cm 

mitten 
övre - ca 4 cm 

6 7 1590 
1460 
1481 
1408 
1573 
1437 
1509 

19.085 
18.966 
19.324 
19.682 
19.920 
19.205 
18.728 

mitten 
nedre - ca 6 cm 
övre - ca 6 cm 

neder - ca 6 cm 
övre - ca 1 cm 

mitten 
övre - ca 5 cm 

 
 
 

  

Tabell 22. Resultat av dragprovning för recept 3:4. 
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Bilaga 10. Resultat från Minitab, 
dragprovning. 
Test for Equal Variances: Brottstyrka [cN/tex] versus Försök  
 
Method 
Null hypothesis   All variances are equal 
Alternative hypothesis   At least one variance is different 
Significance level       α = 0,05 
 
95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
Försök    N      StDev               CI 
Recept 1   30  1,41619  (1,00681; 2,18411) 
Recept 2   30  1,44098  (1,10712; 2,05634) 
Recept 3:1   30  1,79855  (1,11623; 3,17739) 
Recept 3:2   30  1,65047  (1,25928; 2,37174) 
Recept 3:3   30  1,89228  (1,41211; 2,78024) 
Recept 3:4   30  1,44084  (1,13724; 2,00152) 
 
Individual confidence level = 99,1667% 
 
Tests 
Method                 Test Statistic    P-Value 
Multiple comparisons                    —         0,533 
Levene                                   0,66         0,653 
 

 
  
  

Recept 3:4

Recept 3:3

Recept 3:2

Recept 3:1

Recept 2

Recept 1

3,02,52,01,51,0

P-värde 0,533

P-värde 0,653

Multiple Comparisons

Levene‘s Test

Test för lika varians: brottstyrka vs recept
ķ  =  0,05

Om intervall inte överlappar varandra finns en signifikant skillnad i standardavvikelsen.

Figur 27. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05. Alla intervall överlappar 
varandra, vilket innebär att det inte finns någon signifikant skillnad i standardavvikelse. 
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One-way ANOVA: Brottstyrka [cN/tex] versus Försök  
 
Method 
Null hypothesis          All means are equal 
Alternative hypothesis   At least one mean is different 
Significance level       α = 0,05 
 
Equal variances were assumed for the analysis. 
 
Factor Information 
Factor   Levels    Values 
Försök          6     Recept 1; Recept 2; Recept 3:1; Recept 3:2; Recept 3:3; Recept 
3:4 
 
Analysis of Variance 
Source   DF     Seq SS    Contribution     Adj SS       Adj MS          F-Value     P-
Value 
Försök      5       75,28            14,19%        75,28        15,056                 5,75         0,000 
Error    174      455,23            85,81%      455,23          2,616 
Total    179      530,51          100,00% 
 
Model Summary 
           S        R-sq      R-sq(adj)    PRESS    R-sq(pred) 
1,61749    14,19%       11,72%    487,167           8,17% 
 
Means 
Försök         N      Mean      StDev                  95% CI 
Recept 1     30    27,841       1,416    (27,258; 28,424) 
Recept 2     30    28,654       1,441    (28,071; 29,236) 
Recept 3:1   30    27,305       1,799    (26,723; 27,888) 
Recept 3:2   30    27,741       1,650    (27,158; 28,324) 
Recept 3:3   30    27,684       1,892    (27,101; 28,267) 
Recept 3:4   30    29,199       1,441    (28,616; 29,782) 
 
Pooled StDev = 1,61749 
 
  
Tukey Pairwise Comparisons  
 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 
Försök         N       Mean    Grouping 
Recept 3:4   30     29,199    A 
Recept 2     30     28,654    A B 
Recept 1     30     27,841        B C 
Recept 3:2   30     27,741        B C 
Recept 3:3   30     27,684        B C 
Recept 3:1   30     27,305            C 
 
Means that do not share a letter are significantly different. 
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Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 
 
                                   Difference            SE of                                  Adjusted 
Difference of Levels    of Means    Difference                95% CI       T-Value  P-
Value 
Recept 2 - Recept 1            0,813           0,418    (-0,392;  2,018)             1,95      0,378 
Recept 3:1 - Recept 1       -0,535            0,418    (-1,740;  0,669)           -1,28      0,794 
Recept 3:2 - Recept 1       -0,100            0,418    (-1,305;  1,105)           -0,24      1,000 
Recept 3:3 - Recept 1       -0,157            0,418    (-1,362;  1,048)           -0,38      0,999 
Recept 3:4 - Recept 1        1,358            0,418    ( 0,153;  2,563)             3,25      0,017 
Recept 3:1 - Recept 2       -1,348            0,418    (-2,553; -0,143)           -3,23      0,018 
Recept 3:2 - Recept 2       -0,913            0,418    (-2,118;  0,292)           -2,19      0,250 
Recept 3:3 - Recept 2       -0,970            0,418    (-2,175;  0,235)           -2,32      0,191 
Recept 3:4 - Recept 2        0,545            0,418    (-0,660;  1,750)             1,31      0,782 
Recept 3:2 - Recept 3:1     0,435            0,418    (-0,770;  1,640)             1,04      0,903 
Recept 3:3 - Recept 3:1     0,378            0,418    (-0,827;  1,583)             0,91      0,945 
Recept 3:4 - Recept 3:1     1,893            0,418    ( 0,688;  3,098)             4,53      0,000 
Recept 3:3 - Recept 3:2    -0,057            0,418    (-1,262;  1,148)           -0,14      1,000 
Recept 3:4 - Recept 3:2     1,458            0,418    ( 0,253;  2,663)             3,49      0,008 
Recept 3:4 - Recept 3:3     1,515            0,418    ( 0,310;  2,720)             3,63      0,005 
 
Individual confidence level = 99,56% 
  

 
 
 
 
 

Figur 28. Resultat av Tukey test med 95% konfidensintervall. 
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Intervallplot för brottstyrka vs reept
95% konfidensintervall

Poolad standardavvikelse användes för att beräkna intervallen.
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Individuella värden för garnets brottstyrka

Figur 29. Visar intervallen som innehåller 95% av observationerna.  
 

Figur 30. Visar individuella värden för garnets brottstyrka och deras spridning. 
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Lådagram för garnets brottstyrka

Figur 31. Lådagram över garnets brottstyrka. Lådan illustrerar mittersta hälften av uppmätt 
data för varje recept. 
 

Figur 32. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende. 
 



 
 

70 

Test for Equal Variances: Brottförlängning [%] versus Försök  
 
Method 
Null hypothesis          All variances are equal 
Alternative hypothesis   At least one variance is different 
Significance level       α = 0,05 
 
95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
 
   Försök     N          StDev                            CI 
Recept 1   30     0,486636       (0,368841; 0,70396) 
Recept 2   30     0,680423       (0,509116; 0,99705) 
Recept 3:1   30     0,721030       (0,494208; 1,15339) 
Recept 3:2   30     0,650344       (0,459549; 1,00909) 
Recept 3:3   30     0,614960       (0,448359; 0,92479) 
Recept 3:4   30     0,485672       (0,377214; 0,68561) 
 
Individual confidence level = 99,1667% 
 
Tests 
                            
Method                Test Statistic       P-Value 
Multiple comparisons                         —           0,346 
Levene                                    0,75           0,584 
 
  

 
 
 
  

Recept 3:4

Recept 3:3

Recept 3:2

Recept 3:1

Recept 2

Recept 1

1,11,00,90,80,70,60,50,4

P-värde 0,346

P-värde 0,584

Multiple Comparisons

Levene‘s Test

Test för lika varians: brottförlängning vs recept
 ķ  =  0,05

Om intervall inte överlappar varandra finns en signifikant skillnad i standardavvikelsen.

Figur 33. Test för lika varians med signifikansnivå a = 0.05. Alla intervall överlappar varandra, 
vilket innebär att det inte finns någon signifikant skillnad i standardavvikelse. 
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One-way ANOVA: Brottförlängning [%] versus Försök  
 
Method 
Null hypothesis          All means are equal 
Alternative hypothesis   At least one mean is different 
Significance level       α = 0,05 
 
Equal variances were assumed for the analysis. 
 
Factor Information 
Factor    Levels    Values 
Försök           6     Recept 1; Recept 2; Recept 3:1; Recept 3:2; Recept 3:3; Recept 
3:4 
 
Analysis of Variance 
Source     DF    Seq SS   Contribution    Adj SS    Adj MS    F-Value    P-Value 
Försök        5      6,770              9,37%      6,770      1,3539          3,60        0,004 
Error       174    65,444           90,63%     65,444      0,3761 
Total       179    72,213         100,00% 
 
Model Summary 
             S      R-sq    R-sq(adj)    PRESS    R-sq(pred) 
0,613280    9,37%        6,77%   70,0347           3,02% 
 
Means 
Försök         N       Mean     StDev                       95% CI 
Recept 1     30   19,4944    0,4866    (19,2734; 19,7154) 
Recept 2     30     19,045      0,680    ( 18,824;  19,266) 
Recept 3:1   30     19,009      0,721    ( 18,788;  19,230) 
Recept 3:2   30     19,117      0,650    ( 18,896;  19,338) 
Recept 3:3   30     19,465      0,615    ( 19,244;  19,686) 
Recept 3:4   30   19,3001    0,4857    (19,0791; 19,5211) 
 
Pooled StDev = 0,613280 
 
  
Tukey Pairwise Comparisons  
 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 
Försök         N        Mean      Grouping 
Recept 1     30    19,4944      A 
Recept 3:3   30      19,465      A B 
Recept 3:4   30    19,3001      A B 
Recept 3:2   30      19,117      A B 
Recept 2     30      19,045      A B 
Recept 3:1   30      19,009          B 
 
Means that do not share a letter are significantly different. 
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Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 
                                   Difference           SE of                                 Adjusted 
Difference of Levels    of Means   Difference                95% CI      T-Value    P-
Value 
Recept 2 - Recept 1         -0,450           0,158     (-0,907;  0,007)           -2,84       0,056 
Recept 3:1 - Recept 1      -0,485           0,158     (-0,942; -0,028)          -3,06        0,030 
Recept 3:2 - Recept 1      -0,377           0,158     (-0,834;  0,080)          -2,38        0,169 
Recept 3:3 - Recept 1      -0,029           0,158     (-0,486;  0,428)          -0,18        1,000 
Recept 3:4 - Recept 1      -0,194           0,158     (-0,651;  0,263)          -1,23        0,823 
Recept 3:1 - Recept 2      -0,035           0,158     (-0,492;  0,421)          -0,22        1,000 
Recept 3:2 - Recept 2       0,073           0,158     (-0,384;  0,530)           0,46         0,997 
Recept 3:3 - Recept 2       0,421           0,158     (-0,036;  0,878)           2,66         0,089 
Recept 3:4 - Recept 2       0,256           0,158     (-0,201;  0,712)           1,61         0,590 
Recept 3:2 - Recept 3:1    0,108           0,158     (-0,349;  0,565)           0,68         0,984 
Recept 3:3 - Recept 3:1    0,456           0,158     (-0,001;  0,913)           2,88         0,050 
Recept 3:4 - Recept 3:1    0,291           0,158     (-0,166;  0,748)           1,84         0,444 
Recept 3:3 - Recept 3:2    0,348           0,158     (-0,109;  0,805)           2,20         0,244 
Recept 3:4 - Recept 3:2    0,183           0,158     (-0,274;  0,640)           1,15         0,857 
Recept 3:4 - Recept 3:3   -0,165           0,158     (-0,622;  0,292)         -1,04         0,903 
 
Individual confidence level = 99,56% 
 

 
 
 
Figur 34. Resultat av Tukey test (95% konfidensintervall) för brottförlängning. 
konfidensintervall. 
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Individuella värden för garnets brottförlänging

Figur 35. Visar intervallen som innehåller 95% av observationerna.  
 

Figur 36. Visar individuella värden för garnets brottförlängning och deras spridning. 
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Lådagram för garnets brottförlängning

Figur 37. Lådagram över garnets brottförlängning. Lådan illustrerar mittersta hälften av 
uppmätt data för varje recept. 
 

Figur 38. Utfall från residualplottar tyder på normalfördelning, lika varians och oberoende. 
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Bilaga 11. Grafer från FTIR 
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Figur 39. Graf visar resultat för vita partier, recept 1 från FTIR analys. 
 

Figur 40. Graf visar resultat för svarta partier, recept 1 från FTIR analys. 
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Figur 41. Graf visar resultat för vita partier, recept 2 från FTIR analys. 
 

Figur 42. Graf visar resultat för svarta partier, recept 2 från FTIR analys. 
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Figur 43. Graf visar resultat för vita partier, recept 3:1 från FTIR analys. 
 

Figur 44. Graf visar resultat för svarta partier, recept 3:1 från FTIR analys. 
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Figur 45. Graf visar resultat för vita partier, recept 3:2 från FTIR analys. 
 

Figur 46. Graf visar resultat för svarta partier, recept 3:2 från FTIR analys. 
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Figur 47. Graf visar resultat för vita partier, recept 3:3 från FTIR analys. 
 

Figur 48. Graf visar resultat för svarta partier, recept 3:3 från FTIR analys. 
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Figur 49. Graf visar resultat för vita partier, recept 3:4 från FTIR analys. 
 

Figur 50. Graf visar resultat för svarta partier, recept 3:4 från FTIR analys. 
 


