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SAMMANFATTNING 
 
Idag läggs tygspill1 på skyhöga deponiberg eller går till förbränning runt om i 
världen. Det här beteendet behöver en förändring och det fort. Resurserna till att 
framställa jungfruliga2 tyger av olja börjar sina och trots det är det billigare att köpa 
jungfruligt material än återvunnet. Föreliggande examensarbete har undersökt vad 
det textila produktionsspillet från Swegmark of Swedens storsäljande behå, vilket 
idag hamnar på soptipp i Lettland, skulle kunna mekaniskt återvinnas till. För att 
bidra till en värld där tygspill får ett värde har kemikalierna, vilka tillsätts under 
beredningsprocessen, setts över. Dessa kan finnas kvar i slutprodukten och kan då 
leda till att materialet klassas som farligt avfall om kemikalierna är miljö- och 
hälsofarliga. 
 
Om tygspillet återvinns till nya produkter exempelvis små plastbitar, så kallade 
pellets, finns det krav på att ett materialsäkerhetsdatablad återfinns för att de ska 
kunna säljas vidare. Detta för att pellets räknas som en kemisk produkt. 
Materialsäkerhetsdatabladet bör innehålla all information gällande material- och 
kemikalieinnehåll i tygspillet. Trots att vissa varor innehåller harmlösa kemikalier 
krävs ändå en redovisning av dessa för att en storskalig försäljning ska vara möjlig. 
 
Tygspillet i föreliggande examensarbete består av 92 % polyamid 6 och 8 
% Lycra®. Materialblandningen smältes ner och gjordes till pellets för att sedan 
formsprutas, utan separering av de olika materialen. Experimentets 
dragprovsresultat jämfördes sedan med ren jungfrulig polyamid 6. Resultatet 
visade att det återvunna materialets dragspänning knappt skiljde sig från en 
jungfrulig polyamid 6. Det återvunna materialet har ett snitt på 63,9 MPA och den 
jungfruliga 65,0 MPA. Slutsatsen blir att det är fullt möjligt att återvinna denna 
materialblandning och få ut en produkt av samma kvalitet som av en jungfrulig 
PA6. Detta är ett mycket bättre sätt att hantera tygspillet än att det som idag 
hamnar på deponier. 
 
Nyckelord: Polyamid 6, Lycra®, blandmaterial, kemikalieinnehållets relevans, 
mekanisk återvinning, formsprutning 

                                                        
1 Tygspill - Innebär textila restprodukter från produktionen vilka skulle kunna användas till 
2 Jungfruligt - ett nytt material från råolja, en fiber vilken inte är återvunnen. 
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ABSTRACT 
 
In today's world, fabric waste from the production is thrown on the mountains of 
garbage or incinerated. This behaviour needs to change, and fast. The resources to 
produce virgin fabrics are running low and still are virgin materials cheaper than 
recycled. This thesis is about what the production fabric waste, from one of 
Swegmark of Sweden's blockbuster bras, could be mechanically recycled into 
instead of ending up in landfills in Latvia. In order to contribute to a world where 
fabric waste has a value, the chemicals in the products need to be documented. 
This because some chemicals from the production processes may still remain in the 
finished fabric. Even if chemicals in some facilities don’t have to be reported 
because of their harmlessness, the chemicals with a bad impact on nature need to 
be. However, if the recycled product will be able to sell, it needs a material safety 
data sheet. Where all material- and chemical information are described, whether 
they are harmful or not. 
 
The fabric waste in this thesis consisted of 92 % polyamide 6 and 8% Lycra®. The 
fabric waste was melted, made into pellets and then injection moulded. This 
experiment was then compared in tensile stress with virgin pure polyamide 6. The 
results showed that the recycled PA6/Lycra® almost had the same properties as a 
virgin PA6. The conclusion is that it’s possible to recycle blended fabric made out 
of 92 % polyamide 6 and 8% Lycra® to create a product of the same quality as with 
pure virgin PA6. This is a much better way to handle the waste than to throw it on 
the mountains of garbage. 
 
Keywords: Polyamide 6/lycra® blend, recycling, injection moulding 
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SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION  
 
Idag läggs tygspill från sömnadsproduktioner på soptippar eller går till förbränning 
runt om i världen. Det här beteendet behöver en förändring och det fort. Resurserna 
till att producera nya tyger börjar sina och trots det är det billigare att köpa nya 
material än återvunna. Med återvinning menas att göra om tygspill till något nytt 
och användbart. Detta examensarbete har undersökt det textila produktionsspillet 
från Swegmark of Swedens storsäljande behå, Stars, för att se på dess 
återvinningsmöjligheter. Kemikalierna, vilka används vid produktionen av tyget, 
har spårats och redovisats. Detta av den anledningen att vissa företag kräver en 
redovisning av innehållet i tygspillet för att kunna köpa och återvinna det. För att 
kunna erbjuda tygspillet till en bredare grupp och i större omfång är denna 
redovisning nödvändig. Om tygspillet säljs vidare och återvinns är det ett bättre 
alternativ än att det, som idag, läggs på soptipp i Lettland. 
 
Olika sätt att återvinna tygspillet, som bestod av 92% polyamid 6 och 8% Lycra®, 
har undersökts där formsprutning blev det som testades. Formsprutning är ett sätt 
att producera produkter genom att smälta ner små bitar av plast som sedan sprutas 
in i en form där plasten stelnar. Efter detta jämfördes det återvunna 
blandmaterialets styrka med en ny ren polyamid 6. Resultatet av detta prov visade 
att den återvunna produkten av denna materialblandning hade nästan samma 
egenskaper som ny ren polyamid 6. Detta visar att det är fullt möjligt att producera 
formsprutade produkter av detta återvunna blandmaterial och få ut en produkt med 
nästintill lika god kvalitet. 
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FÖRORD 
 
Föreliggande examensarbete är gemensamt skrivet av Fanny Ronsten och Elin 
Hellström vid Textiligenjörsprogrammet i Borås. Det är en del av 
forskningsprojektet Från Spill till Guld, ett projekt initierat av Swerea IVF, 
sponsrat av Vinnova. Det stora projektet går ut på att minska och ta hand om 
spillmaterial i tre olika sektioner: metall, pulverlackering och textil.  
 
Tack till Swegmark of Sweden och Swerea IVF vilka gjort detta examensarbete 
möjligt samt bidragit med all behövlig information, handledning och material. 
Detta speciellt till Anna Nilsson från Swegmark och Martin Strååt, Stefan Posner, 
Christina Jönsson och Jan Johansson från Swerea IVF. Ett stort tack till Christina 
Svensson som peppat och handlett i både mörka och ljusa tider. Tack även till 
Patricia Frenzel från Penn Textile Solutions och Lisa Dolde från Invista som 
delgett så mycket information och material de kunnat. Slutligen även ett tack till de 
som visade vägen under studiebesök på Eco Baltia, Ragn-Sell och Rosme i 
Lettland. 
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1 INTRODUKTION  
Då tygspill finns i stora mängder världen över och de jungfruliga syntetiska 
materialens resurser börjar ta slut ökar intresset och behovet av att ta till vara på 
detta tygspill. Detta är inte hållbart och kräver en förändring. Konsumtionen av 
återvunna material behöver bli en del av människors shoppingbeteende. (Palm 
2011) För att detta ska ske behöver större mängder textila material återvinnas. 
 
I forskningsprojektet Från Spill till Guld (se 1.1.1 Från Spill till Guld sid. 2) vill 
Swerea IVF introducera en så kallad mäklartjänst för återvinning. Med detta menar 
Swerea IVF att de vill koppla ihop företag med spill med dem som vill återanvända 
eller återvinna dessa. Detta skulle leda till en värld där inte bara exempelvis spill 
från metall har ett värde utan även tygspill. 
 
Föreliggande examensarbete ska framförallt se över mekanisk återvinning av 
tygspill, innehållande 92 % Polyamid 6 (PA6) och 8 % Lycra®, från Swegmark of 
Swedens (Swegmark) bästsäljande behå, Stars. Tygspillets kemikalieinnehåll i den 
vita modellen ska undersökas för att utreda om detta påverkar dess förmåga till 
vidare återvinning i samband med mäklartjänsten. Samt om dess kemikalier är 
miljö- och hälsofarliga. Utöver detta kommer återvinningsföretag kontaktas för att 
ta reda på vilken information de vill ha gällande tygspill. Det textila tygspillet från 
denna produktion blir alltså ett första testmaterial till mäklartjänsten i det stora 
forskningsprojektet. 

1.1 BAKGRUND 
Det stora huvudprojektet Från Spill till Guld samt företaget Swegmark vars tygspill 
föreliggande examensarbete handlar om kommer att presenteras nedan. 

1.1.1 FRÅN SPILL TILL GULD 
Forskningsprojektet Från Spill till Guld går ut på att spillet ska minskas med 30 % i 
vardera bransch; metall, pulverlackering och textil. Textildelen i 
forskningsprojektet handlar om att minska det textila spillet i produktionen samt 
säkerställa giftfria flöden vid textilåtervinning. Detta ska åstadkommas med hjälp 
av ett flertal olika delar. Bland annat genom att se över spårbarhet, 
teknikutveckling för återvinning av textil, minskning av spill samt återvinning av 
det på den svenska marknaden. Flera parter är delaktiga i detta projekt då olika 
delar behöver ses över, bland annat Swegmark, Ragn-Sells, Kemikalieinspektionen 
och Swerea IVF vilka är ägare av forskningsprojektet. (Wadman, Lundewall, 
Avellan, Österberg, Jönsson, Strååth, Lindén & Posner 2014; Jönsson, Posner, 
Olsson & Könhke 2015) 
 
Den del som detta examensarbete ska se över är hur tygspillet från produktionen 
ska tas om hand för att undvika förbränning och deponi. Fokus kommer förutom 
detta att ligga på kemikaliespårning och hur pass viktig den är för att tygspillet ska 
kunna säljas via den tidigare nämnda mäklartjänsten. 
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1.1.2 SWEGMARK OF SWEDEN 
Företaget startades år 1940 av familjen Swegmark som då producerade 
korsetter. Idag producerar de trosor och behåar med störst fokus på behåar. 
(Swegmark 2015a) Deras sömnadsproduktion utförs i Riga, Lettland i deras 
egen fabrik medan deras tyg produceras i Tyskland på Penn Textile Solutions 
(Penn). Detta för att hålla produktionen nära och minska ledtider samt 
minimera miljöpåverkan genom korta transportsträckor. 
 
Företaget har en miljöpolicy vilken är, enligt ledningen, känd för alla anställda. 
De är ISO 14001- och öko-texcertifierade. (Swegmark 2015b) Dessa 
certifieringar innebär att de vill jobba mot en mindre miljöpåverkan. 

1.1.3  AVFALLSHIERARKIN 
Avfallshierarkin ses ofta när avfall diskuteras. Den handlar i stora drag om vilka 
sätt det finns att ta hand om avfall på och vad som gynnar miljön bäst 
(avfallsreduktion) samt vad som gynnar det sämst (deponi). (se Figur 1 
Avfallshierarkin nedan). 

 
Figur 1 Avfallspyramiden 

 
1.1.3.1 Avfallsreduktion 
Det första och mest prioriterade steget i avfallshierarkin är att minska spill och 
förebygga användandet av farliga kemikalier vid produktion. Detta innebär bland 
annat att reducera mängden spill som uppstår vid till exempel läggbilder och 
kantklipp vid utskärning av mönsterbitar inför sömnadsproduktionen. 
Avfallsreduktion innebär även att titta på alla produktionsprocesser och det spill 
som uppstår där, till exempel vid produktionen av materialet som ska användas och 
se till att inte onödigt spill skapas. 
 
1.1.3.2 Återanvändning 
Nästa steg är att direkt återanvända tygspillet utan omarbetning. Detta kallas för 
primär- eller in-plant återvinning.  Det finns då möjligheter att antingen 
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återanvända tygspillet och låta det återgå till samma industri som tidigare eller 
säljas vidare för andra ändamål. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 
 
1.1.3.3 Materialåtervinning  
Materialåtervinning kan antingen ske mekaniskt eller kemiskt. Vid mekanisk 
återvinning, även kallad sekundär återvinning, kan materialet skäras till 
pellets/granulat, smältas ned och spinnas till filament, formas till plastprodukter 
eller sammanfogas till exempelvis nonwovenmaterial. (Shen, Worrell & Patel 
2010) Materialet behöver sorteras efter materialinnehåll för att det lättare ska gå att 
återvinna. Sortering av material beroende på hur smutsigt det är krävs dessutom för 
att förenkla efterarbetet. Insamling av material och sorteringen är den viktigaste 
delen inom mekanisk återvinning för att det överhuvudtaget ska gå att ta till vara 
på tygspillet. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) Olika additiv kan tillsättas för 
att förbättra de mekaniska egenskaperna vilka ofta blir sämre vid omarbetning. 
Exempelvis kan termoplastisk polyuretan (TPU) tillsättas till polymera material vid 
formsprutning för att förbättra dess slagseghet3 och på så sätt minska dess sprödhet 
(Palanivelu, Balakrishnan & Rengasamy 2000). 
 
Vid kemisk återvinning, tertiär återvinning, utförs återvinningen på monomernivå 
vilket framförallt används för blandmaterial för att separera eller modifiera dess 
molekylära struktur (IKEM 2015). I detta fall kan även kemiska föreningar 
separeras från materialblandningarna. Det är en fördelaktig process viken ger 
möjligheten att framställa nya råvaror med samma kvalitet som jungfruliga 
material. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 
 
1.1.3.4 Förbränning 
Vid förbränning, även kallat kvartär- och energiåtervinning, utvinns energi från 
avfallet. Energiinnehållet i de vanligaste termoplasterna varierar mellan 30-45 
MJ/kg vilket kan jämföras med kol och olja där energiinnehållet ligger på 25 
respektive 40 MJ/kg. Här kan material från både tidiga produktionssteg och 
gammalt nedsmutsat avfall komma till användning. När det inte finns några 
återvinningsmöjligheter är förbränning ett bättre alternativ än deponi. Ett stort 
problem med förbränning är dock den rök vilken bildas när plast förbränns och det 
krävs en avancerad reningsteknologi för att minska dess negativa effekt. Efter 
förbränning återstår restmaterial i form av aska vilket i sin tur skickas till deponi. 
Förbränning är det vanligaste sättet att ta tillvara på materialrester i Sverige idag. 
(Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 
 
1.1.3.5 Deponi 
Deponi är avfall som inte förbränns utan direkt hamnar på soptipp för nedbrytning 
(Svantesson 2014). Det är ett resursslöseri att slänga textilier då de kan användas 
högre upp i avfallshierarkin (Sjöström 2014). 

                                                        
3 Slagseghet - När ett material är böjbart utan att spricka, alltså när materialet kan 
deformeras utan att brista har det god slagseghet. Motsatsordet till slagseghet är sprödhet. 
(Sandberg 2004) 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Generellt är textiliers miljöpåverkan under produktionen stor. Det förbrukas energi, 
vatten och kemikalier samt ger upphov till koldioxidutsläpp på cirka 15 kg 
koldioxid per kg textil. Medan detta sker finns det inga lättillgängliga 
återvinningssystem för det tygspill eller avfall som textilier slutligen resulterar i. 
(Palm 2011) Ett problem som uppstår gällande återvinning är att det krävs runt 
10000 - 15000 ton spill per år för att ett återvinningsföretag finansiellt ska kunna 
gå runt.4 
 
Konsumenter kommer att fortsätta köpa olika sorters textilier och mängden avfall 
kommer att öka. Detta kommer leda till att mer och mer avfall skapas och nya sätt 
att producera material från avfall borde ses som en självklarhet. Dock är det för 
tillfället billigare att skapa nya material än att återvinna gamla vilket blir ett 
ekonomiskt problem. Detta då det inte lönar sig ekonomiskt att producera material 
från spillresurser utan istället produceras material från utdöende resurser, vilket 
inte lönar sig sett till miljö- och hållbarhetsaspekter. Ett annat problem är att många 
kläder innehåller blandningar av material vilket försvårar möjligheten till 
återvinning. (Personne & Sundin 2013; Wang 2006) 
 
När det kommer till återvinningsmarknaden har textilier länge haft en lägre 
prioritet än andra material. Detta beror bland annat på att de kan vara mer 
komplicerade att återvinna (i jämförelse med till exempel många metaller) samt att 
det är billigare att producera nya material från råolja än från återvunna (Personne & 
Sundin 2013). Samtidigt behövs bränsle till fjärrvärme och textilier har där varit en 
simpel lösning som förbränningsmaterial. Vilket tidigare nämnts vill Swerea IVF 
etablera en mäklartjänst för att lättare koppla samman företag med tygspill till salu 
med företag som vill köpa det. På så sätt kan tygspillet få ett högre värde än det har 
idag, då det går till förbränning eller deponi. För att företag ska kunna köpa tygspill 
behövs en tydlig material- och kemikalieinnehållsförteckning. Med en tydlig 
förteckning ökar chanserna för att företag ska kunna använda sig av det textila 
spillmaterialet. Då det finns olika krav i olika industrier skulle en redovisning av 
kemikalieinnehåll vara ett bra sätt att erbjuda sitt spill till en större sektor. 
(Swedish Chemicals Group at Swerea IVF 2015). Därav hoppas detta 
examensarbete kunna inleda mäklartjänsten via undersökning av vikten av 
spårbarhet, transparens och vad återvinningsmarknaden behöver veta för att köpa 
tygspill. 
 
Föreliggande examensarbete ska även utreda alternativ till mekanisk återvinning av 
blandmaterialet PA6 92 % och Lycra® 8 % vilket används i många underkläder och 
badkläder. Skulle detta kunna återvinnas direkt i produktionen på ett 
kostnadseffektivt sätt skulle företaget spara pengar samt slippa slänga användbart 
material. Dessutom skulle de resurser vilka krävs för framställning av jungfruliga 
material sparas. 

1.2.1 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att se över hur tygspillet från Swegmarks 
sömnadsproduktion i Riga hanteras idag. Om det går att återvinna till en ny 
produkt samt vilken information som behöver delges för vidare försäljning av 
tygspillet inom mäklartjänsten i Från Spill till guld. 

                                                        
4 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vilken information är viktig för att tygspillet i en produktion ska kunna 

säljas vidare för att sedan återvinnas? 
• Hur hanteras tygspillet av PA6/Lycra® på Swegmark of Swedens 

sömnadsfabrik idag? 
• Är återvinning av materialblandningen 92 % PA6 och 8 % Lycra® möjlig? 
• Om inte, hur kan de då separeras? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

1.4.1 MATERIAL 
Enbart tyg (med artikelnummer: 59600) från Swegmarks storsäljande modell Stars 
(med artikelnummer: 12350) kommer användas i föreliggande examensarbete. 
Tanken var att tygspill skulle användas men det gick inte att få tag på, därav valdes 
samma tyg som tygspillet kommer från att användas. Materialet i modellen är en 
blandning av 92 % PA6 och 8 % Lycra®. Specifikt är det tygspillet som uppstår vid 
tillskärning av mönsterbitar i läggbilden som diskuterats i detta examensarbete. Där 
har en bredd på 1,80m valts till uträkningarna, detta då bredden varierar beroende 
på läggbild och ett ungefärligt mått var nödvändigt. Effektiviteten gällande 
tygåtgången för läggbilden av 59600 räknades ut till 85,5%, då den ligger mellan 
84,5% och 86,5%. Gällande kemikalieinnehåll har fokus enbart legat på den vita 
modellen. 

1.4.2 ÅTERVINNINGSMETOD 
Återvinningsmetod avgränsades till mekanisk återvinning. Då återanvändning är 
allmänt känt och redan används idag, vid till exempel stoppning av möbler och 
annat dylikt, valdes detta bort. Kemisk återvinning valdes även det bort då det finns 
artiklar som påvisar att det är fullt möjligt att återvinna denna blandning samt 
skulle försvåra en annars kanske mer simpel och billigare metod som mekanisk 
återvinning. Fokus kommer att ligga på att återvinna PA6 och Lycra® tillsammans, 
utan separering. I litteraturstudien kommer dock även återvinning genom 
separering att ses över. 

1.4.3 BENÄMNINGAR 
Då det finns många namn på elastan kommer det material vilket återfinns i 
tygspillet benämnas Lycra® medan det i litteraturstudien och i de allmänna 
beskrivningarna kommer att benämnas elastan. Ett tag in i projektet framgick det 
att det hela namnet på Lycra®n var Lycra®t136c, dock kommer enbart namnet utan 
artikelnummer anges när det handlar om den specifika tygblandningen. 
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2 METOD OCH MATERIAL 
2.1 METOD 
För att besvara frågeställningarna i föreliggande examensarbete användes fyra 
metoder; en fältstudie, en litteraturstudie, en faktainsamling samt ett experiment.  
För att ta reda på hur tygspillet hanteras idag utfördes en fältstudie till Swegmarks 
sömnadsfabrik, Rosme, i Riga. Där kontaktades det företag vilket hanterar allt 
fabriksavfall idag. Vidare utfördes en litteraturstudie för att undersöka bland annat 
hur denna specifika materialblandning kan återvinnas, vad det återvunna materialet 
skulle kunna användas till samt om deklarering av kemikalieinnehåll är viktigt. En 
faktainsamling genom mailkontakt med underleverantörer och leverantörer av det 
textila materialet till Swegmark utfördes. Det senare då aktuella rapporter talar om 
att en striktare redovisning av kemikalieinnehåll skulle förenkla och effektivisera 
återvinningen av textilt avfall, däribland Avfallsutredningens rapport från 2012, 
Kemikalieinspektionens rapport Hazardous chemicals in textiles och en idag 
pågående rapport från Naturvårdsverket5. Under faktainsamlingen kontaktades 
även företag vilka arbetar med återvinning samt företag vilka använder återvunnet 
material. Slutligen genomfördes ett experiment där materialet testades att 
mekaniskt återvinnas tillsammans. 
 
Etik gällande intervjuer och mailkonversationer har vidtagits. Alla personer som 
har intervjuats och rådfrågats har fått förfrågan om det är okej att nämnas med 
namn i föreliggande examensarbete.   

2.1.1 FÄLTSTUDIE RIGA 
Fältstudien utfördes för att se hur tygspillet på Swegmarks sömnadsfabrik, Rosme, 
hanteras för tillfället samt vilka möjligheter till mekanisk återvinning som finns på 
plats i Riga. Besök gjordes hos det företag vilka idag hämtar avfallet på fabriken. 
För att få mer kunskap om resurser på plats kontaktades Ragn-Sells, en part i 
forskningsprojektet Från Spill till Guld, och ett besök på deras anläggning för 
medicinsk återvinning utfördes för att få en djupare kunskap om dagens 
återvinnings- och avfallshanteringssituation i Lettland. 

2.1.2 LITTERATURSÖKNING 
Artiklarna i föreliggande examensarbete är bland annat Peer-Review artiklar och 
vetenskapliga publikationer, det är i grunden dessa examensarbetets resonemang 
stödjer sig på. De sökmotorer vilka användes mest var Summon och Google 
Scholar där exempel på sökord som gav resultat var: Recycling polyamide 6, 
recycling textile waste, recycling polyamide 6 AND spandex, Characterization of 
recycled polyamide 6, ("traceability" OR "transparency") AND "chemicals" AND 
"textile", ("traceability" OR "transparency") AND "chemicals", "recycling" AND 
"polyamide" AND "elastane". Kurslitteratur och böcker om polymera material har 
använts för att beskriva material och dess egenskaper samt olika typer av 
återvinning. Rapporter från tidigare projekt liknande Från Spill till Guld har lästs 
för att ta del av bakgrunden till forskningsprojektet och få en uppfattning om den 
grund som redan lagts. 

                                                        
5 Stefan Posner forskare Swerea IVF, medförfattare till opublicerad rapport den 15 maj 
2015 
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2.1.3 FAKTAINSAMLING 
Fakta samlades in genom mailkontakt med tygleverantören Penn och med deras 
underleverantör Invista. Frågor gällande bland annat kemikalieinnehåll, material, 
konstruktion samt monomerer vid uppbyggnad av polymerer ställdes till de två 
företagen.  
Företag vilka använder sig av återvunnet material samt företag vilka jobbar med 
återvinning kontaktades via mail för att ta reda på vilka krav och önskemål de hade 
gällande köp av tygspill för återvinning 

2.1.4  EXPERIMENT 
Ett experiment utfördes genom att tyget klipptes ner i mindre bitar och sedan 
smältes om till pellets. Pellets är små plastbitar vilka krävs för att vidare kunna 
smälta ner och producera nya produkter. I detta examensarbete smältes pelletsarna 
ner och formsprutades till dragprovsstavar vilka sedan testades och jämfördes med 
jungfrulig och återvunnen PA6. Även ett slagseghetstest utfördes för att se om 
återvinningsprocessen påverkat materialets sprödhet. Experimentet utfördes enligt 
de standarder som finns angivna för de olika testmetoderna i den mån det var 
möjligt. Brist på tygspill påverkade antalet prover vilket resulterade i ett lägre antal 
prover än testmetoderna anger. För utförligare förklaring av hur det gick till se 5 
Experiment på sid. 18. 

2.2 MATERIAL 
Nedan beskrivs materialen PA6 och elastan vilka återfinns i tygspillet från 
Swegmark. Tyget ifråga består av 92 % PA6 och 8 % Lycra®, dessa två material 
stickas samman till en varptrikå (se Bilaga 11.1.3 Penn Textile Solutions). Detta 
tyg kommer, vilket tidigare nämnts, från modellen Stars.  

2.2.1 STARS 
Stars är Swegmarks bästsäljande behå och finns i flera olika färger, antracit, 
nougat, pralin och vit. Den är en formpressad behå, vilket innebär att dess kupor är 
formade genom formpressning, utan byglar. Det står angivet på hemsidan att den är 
tillverkad i ett Öko-tex cetifierat material. Dock skiljer sig procentsatserna av 
materialblandningen på Swegmarks hemsida från de angivna av Penn gällande 
materialet. På hemsidan står det att den består av 90 % Polyamid och 10 % elastan, 
medan det i specifikationen står 92 % Polyamid och 8 % elastan. (Swegmark 
2015c) Artikelnumret är detsamma som det angivna av Anna Nilsson på 
Swegmarks. Efter konsultation med henne framkom det att informationen från 
Penn är den som stämmer. Swegmarks brukar avrunda uppåt eller nedåt till 
närmsta 0:a eller 5:a på deras webbplats (se Bilaga 11.1.4 Swegmark). 

2.2.2 POLYAMID 
Polyamider består av linjära polymerkedjor med amidgrupper i huvudkedjan. 
Mellan dessa kedjor finns alifatiska eller aromatiska segment med olika längd. 
Beroende på vilka segment de består av fungerar de på olika sätt. PA6 (där 6:an 
står för de sex kolatomer i dess kemiska struktur, se Figur 3 Uppbyggnad av PA6 
sid. 8) är en alifatisk polyamid vilken är framställd genom ringöppning av en 
laktam. PA6 är en av de två mest kommersiellt använda polyamiderna, PA66 är 
den andra. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012; Bunsell 2009) Vanligtvis 
framställs PA6 från caprolaktam vilken kräver en katalysator. Denna gör om små 
mängder av caprolaktamet till ε-aminocapronsyra vilka hjälper till i 
polymerisationsprocessen. Denna katalysator kan bestå av olika ämnen; vatten, 
syror eller baser. I vatten är det enkelt att kontrollera reaktionsprocessen medan 
basiska katalysatorer bidrar till en högre produktionshastighet och högre 
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molekylvikt men är i sin tur lite svårare att kontrollera. Utifrån detta ses vatten vara 
en bra katalysator då utbytet är högt om än med en långsam produktionshastighet. 
(Deopura & Alagirusamy 2008) 
 
Smältpunkten för PA6 är 215ºC. Som grupp kännetecknas amiderna av sin höga 
styrka, elasticitet, seghet, nötningsresistens och slitstyrka. De har också en god 
resistens mot lösningsmedel. De amorfa delarna i polyamiden har en tendens att 
suga upp vatten vilket gör polyamiden mer seg. Vattenupptagningen resulterar 
även i att de intermolekyllära vätebindningarna bryts och på så sätt försämras 
materialets styrka och styvhet. PA6 kan få andra egenskaper vid tillsatser av 
additiv, t.ex. kan glasfibrer tillsättas för att öka dess mekaniska egenskaper så som 
dragspänning. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012; Bunsell 2009) 
 
Polyamidfibrer tillverkas genom smältspinning vilket är miljömässigt positivt då 
det inte krävs något lösningsmedel. Massan smälts ner och trycks ut genom ett 
spinneret vilket bildar filament genom att kall luft kyler ner polymerkedjorna 
(filamenten). Efter denna process kan filamenten sträckas ut för att bli orienterade 
och på så sätt starkare, därefter oljas de in och rullas upp på bobiner. De kan även 
klippas till stapelfibrer för att få ett stapelfibergarn. (Eberle, Kilgus, Hermeling, 
Hornberger, Kupke, Menzer, Moll & Ring 2008) Spinnereten kan ha olika former, 
efter att materialblandningen i föreliggande examensarbete undersökts, såg 
polyamidfilamenten trilobala ut (se Figur 2 PA6 från Penn i mikroskop nedan). Om 
ett filament är rund ser den mer slät ut, i detta fall ser det ut som att filamenten 
vrider på sig. Detta tvärsnitt är utvecklat för att filamentet ska ha en slumpmässig 
kontakt mot huden vilket leder till att materialet blir behagligare att bära. (Tingsvik 
2012) 

 

Figur 2 PA6 från Penn mikroskop  

Figur 3 Uppbyggnad av PA6 
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2.2.3 ELASTAN 
 
Elastan, vilket har handelsnamnen Lycra® och Spandex, skapades för att ersätta 
gummi vilket var ett svårt material att använda i kläder. Elastan har förmågan att 
sträckas ut upp till sju gånger sin egen längd och därefter återgå till sin 
ursprungslängd. Elastan tog snabbt över gummimarknaden inom konfektion då den 
kan spinnas till tunnare filament, färgas samt är starkare än gummi. Den kan 
stickas/vävas direkt in i tyger, användas i en bikomponentfiber eller tvinnas 
samman med ett annat filament- eller stapelgarn. Vid tvinning med ett annat garn 
tvinnas ofta det andra garnet runt elastanet som då blir kärnan i det nya garnet. Det 
är dock en av de dyraste och mest komplexa syntetfibrerna att tillverka. 
(Humphries 2009) 
 
Elastan tillverkas med hjälp av torrspinning där två prepolymerer tillsammans 
bildar en polymer, dessa prepolymerer består av en makroglykol och en 
diisocyanat. Makroglykolen ger filamentet sin flexibilitet och stretch medan 
diisocyantet ger den dess styrka. Dessa binds samman till en polymer genom att 
isocyanatet reagerar med OH-grupperna i makroglykolen. Makroglykolen kan 
bestå av olika ämnen beroende på vilket handelsnamn filament har (Madehow 
2015). I detta fall, Lycra®, används ofta polyeter. Tack vare dessa etergrupper blir 
filamentet resistent mot alkalier. (Tingsvik 2012) 
 
Elastan är en elast och består av två olika segment. Dessa kallas för flexibla och 
rigida segment. De flexibla segmenten är de som utgör filamentets amorfa del när 
polymeren är relaxerad. De rigida segmenten består, efter polymerisationen av 
diisocyanat, av en uretangrupp och en difenylmetylgrupp. (Tingsvik 2012) 

 

 
Figur 4 Uppbyggnationen av Elastan med en etergrupp  

Sett från höger i bilden ovan återfinns först en uretangrupp, sedan en difenylmetylgrupp bestående av 
två bensenringar med ett CH2 mellan sig, det rigida segmentet avslutas med ännu en uretangrupp. 

Längst till vänster, i det flexibla segmentet, återfinns en etergrupp. 
 

Polymeren hålls ihop av flertalet starka vätebindningar vilka bildas i det sista steget 
av polymerisationen. När polymeren är i vila och inte är utsträckt är den till största 
delen amorf, detta beror på att delarna ligger vikta inuti polymeren. När den sträcks 
vecklas de flexibla delarna ut och binder till varandra och den blir då mer kristallin. 
Problemet med elaster är att de inte kan smälta vilket försvårar återvinning av 
materialet. (Tingsvik 2012) 
 
Elastan blir till filament och produceras genom torrspinning vilket tidigare nämnts. 
Det innebär att en lösning, bestående av polymerer och lösningsmedel, pressas 
genom en spinneret och kommer in i en kammare där varm luft torkar filamenten, 
sedan dras de för att orienteras och rullas upp. Av denna process erhålls en 
blockpolymer med ett innehåll på minst 85 % polyuretan där blocken består av 
flexibla och rigida segment. (Eberle et al. 2008) Dock är produktionen av elaster 
inte den bästa då petroleumoljan som används kommer att ta slut och inte är lätt att 
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återvinna, Dessutom är det inte särskilt bra för miljön på det sätt det syntetiseras, 
detta då den reagerar med en diisocyanat vilken kan bilda giftiga gaser vid 
felbehandling. Skulle elastan produceras av andra oljor, så som rapsolja, skulle de 
kunna återvinnas lättare samt är denna typ av olja förnyelsebar. (Sheng, Jiang, 
Zhang & Hua 2014) 

 
2.2.3.1 Termoplastisk elast 
Det finns även uretanbaserade termoplastiska elaster, så kallade TPU, dessa 
material är intressanta då de uppför sig som gummielaster fast de kan smälta. Tack 
vare detta kan de lättare återvinnas. De består, precis som elaster, av block av hårda 
och elastiska segment. De hårda segmenten består av högt molekylära föreningar 
baserade på diisocyanater eller dioler och de flexibla av hydroxylterminerade 
polyestrar- eller polyetrar. TPU har ofta bättre egenskaper än de andra 
termoplastiska elasterna. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012) Utifrån 
handelsnamnet Lycra® t136c återfanns en doktorsavhandling som påpekade att 
Lycra® n i detta examensarbete var en termoplastisk elast (Zang 2009). På Lycra®s 
egen hemsida finns Lycra®t136c med en beskrivning om vad den kan användas till, 
där återfinns ingen information om vad det är för typ av material, det vill säga om 
det är en elast eller en termoplastisk elast. (Lycra 2015) Dock säger Lisa Dolde på 
Invista vid mailkontakt att denna typ av Lycra® inte är en termoplastisk elast men 
att den har egenskaper som påminner om en sådan (se Bilaga 11.1.1 Invista). 
 

2.2.4 BLANDMATERIALET LYCRA® OCH PA6 
PA6 och Lycra® blandas ofta på grund av att deras egenskaper kompletterar 
varandra. Polyamider är starka, hållbara, mjuka, har en god mekanisk hållbarhet, 
lättarbetade vid tillverkning och bearbetning och till sist även motståndskraftiga 
mot kolväten. När det kombineras med Lycra® uppnår materialet hög elasticitet och 
god komfort (Lv, Yao, Wang, Wang, Zhu & Hong 2015).  
 
Som sagt smälter inte elastan och på grund av detta kan det vara problematiskt med 
dess bearbetning och avfallshantering (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). PA6 
har, som tidigare nämnts, en smälttemperatur på 215ºC. Kombinationen av dessa 
två i en återvinning och smältprocess blir därför komplicerad på grund av att ett av 
materialen inte smälter. Efter ett möte med Martin Strååt kom förslaget att det kan 
vara möjligt att acceptera en viss mängd elastan vid återvinning av blandmaterial 
vid formsprutning. Materialet behöver inte vara lika rent vid formsprutning som 
vid filamenttillverkning (Scaffaro et al. 2011). Vid formsprutning kan alltså 
blandmaterial fungera och då även med elastan. Swerea IVF har testat 
formsprutning med upp till 15 % främmande material, exempelvis färgkemikalier, 
additiv eller fibrer, vilket har lett till återvunna material med generellt goda 
egenskaper. 6 
 
När det kommer till blandmaterial där elastan är ett av materialen anser Martin att 
borttagning av denna är ett måste vid spinning till nya fibrer. Han säger även att 
vid smältfiltrering (se 4.1 Smältfiltrering sid. 16) krävs en liten mängd av det 
ungefär 5 %. Han nämner även att 8 % kan gå, “man kan inte veta förrän man 
provat”.7 
 

                                                        
6 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
7 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
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3 LITTERATURSTUDIE 
Nedanstående artiklar är huvudsakligen Peer-Review och vetenskapliga 
publikationer, för mer utförliga sökord, se 2.1 Metod sid. 6. Utöver detta har 
allmän fakta hämtats från bland annat kurslitteratur.  
 
Gällande källkritik har artiklar som påstått något vilket aldrig tidigare nämnts 
granskats extra noga och fler artiklar som kan styrka det har då sökts. Hemsidor har 
mestadels undvikits då de kan vara vinklade men när de använts har de stärkts 
kurs- eller vetenskaplig litteratur. Hemsidor tillhörande företag, så som Lycra®, har 
betraktats med vaksamhet då även de kan vara vinklade. Källkritik gällande källor 
före 2000 har iakttagits. Där de används har det antingen varit grundläggande 
information som inte ändrats med åren eller så har de stärkts med nyare källor.  

3.1  KEMIKALIER 

3.1.1  SPÅRBARHET OCH SPÅRNING 
I Kings (1997) artikel diskuteras spårbarhet och transparens i varor där kontakt 
med producent har saknats. Enligt King vore lösningen i detta fall standardiserade 
metoder för referensmaterial att jämföra med. Han visar även att värdet i att kunna 
spåra det kemiska innehållet i ett material kommer kunna visa dess kvalitet. I 
Prigge, Siestup, Förster och Haasis (1998) artikel kommer de fram till att om 
kemikaliehistoriken är känd under en processgång så kan processgången utvecklas 
där efter och leda till en mer miljövänlig produktion. Även de anser att den bästa 
lösningen på spårbarheten vore att skapa ett standardiserat certifikat, för varje 
material, där all kemikalieinformation under varje processteg samlas. 
 
Kemikalieinspektionen har skrivit en rapport gällande kemikalieinnehållet i textila 
produkter. Detta för att se vilka kemikalier, skadliga för människa och natur, det 
kan återstå i färdiga produkter. Där nämns olika existerande regleringar, mestadels 
i Europa, samt ett förslag på att en gemensam reglering gällande kemikalier i 
textilier borde finnas. (Swedish Chemicals Agency 2013) 
 
Avfallsutredningen (2012) presenterade i sin rapport vikten av att effektivisera 
avfallshanteringen på ett miljömässigt sätt för att sträva mot ett mer hållbart 
samhälle. Med avfallshierarkin (se 1.1.3 Avfallshierarkin sid. 2) som riktlinje 
fokuserade de på verksamhet- och hushållsavfall samt kommunikationen mellan 
producenter, kommuner och konsumenter för att förenkla och förbättra 
avfallshanteringen. De menar att om innehållet i produkter är kända skulle det leda 
till att hantering av avfall sker på ett mer effektivt sätt. (Swedish Chemicals Group 
at Swerea IVF 2015) 

3.1.2 KEMIKALIEINNEHÅLL 
Swedish Chemicals Agency (2013) beskriver i sin rapport att det är svårt att exakt 
veta vad en textil produkt innehåller sett till kemikalier, detta då leverantörslistan 
ofta är lång och materialen kommer från olika håll. Kedjan är både komplex och 
global vilket gör det komplicerat att spåra alla ämnen.  
 
I detta examensarbete erhölls en god kontakt med leverantörer och frågor ställdes 
via mail till bland annat Penn gällande deras kemikalieanvändning. Av dem erhölls 
säkerthetsdatablad på de använda kemikalierna, utifrån dessa går att se vilka ämnen 
som återfinns i den vita modellen av Swegmarks behå Stars (se Resultat sid 22; se 
Bilaga 11.2.1-11.2.3 Förtvätt, Färgning & Efterbehandling). Enligt Cas (2015) 
krävs det att CAS nummer finns registrerat för att kunna spåra kemikalier i 
produkter, detta nummer anger vilka substanser kemikalierna innehåller samt om 
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den har någon påverkan på människa och/eller natur. Även H-nummer är en typ av 
faroangivelse vilken beskriver kemikaliers fara för omgivningen, samt på vilka sätt 
den kan vara skadlig (ECHA 2015). 

 
Tyger vilka innehåller elastan kan genomgå olika behandlingar. Behandling med 
optiska vitmedel är en av dessa, detta då elastan kan ha en annan nyans än 
materialet det blandats med. (Bellini, Bonetti, Franzetti, Rosace & Vago 2006) 
Optiska vitmedel är färgämnen med förmågan att absorbera UV-ljus, energin från 
detta ljus sänds sedan ut och blir synligt för det mänskliga ögat. En yta behandlad 
med optiska vitmedel upplevs ofta som mer vit än en yta färgad med vit textilfärg. 
(Tingsvik 2012) 
 
Enligt ett informationsblad erhållet från Swerea IVF (se Bilaga 11.6 Optiska 
vitmedel) syntetiseras optiska vitmedel från olika kemikalier, de är aromatiska 
molekyler vilka har egenskapen att de avger blått ljus, detta fenomen kallas 
flourescens. Det finns olika klasser av optiska vitmedel där Triazin-stilbener (di-, 
tetra-eller hexa-sulfonerade), Kumariner, Imidazoliner, Diazoles, Triazoler, 
Benzoxazolines och Bifenyl-stilbener är några av dessa. Informationsbladet påvisar 
även att vissa optiska vitmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga 
personer. De är även kända för att vara giftiga mot bland annat vattenlevande 
organismer samt orsaka mutationer hos bakterier. Förut användes dessa i 
tvättmedel men har nu tagits bort på grund av sin påverkan på miljön. 
 
En annan behandling vilken utförts på tyget från Penn är en mjukgörande 
behandling vilken är polysikoxanbaserad. Mjukgörare tillsätts för att öka 
komfortegenskaper på varan. Polysiloxaner är stora och verkar främst på ytan av 
materialet. Inom textilberedning används främst tre olika typer av polysiloxaner; 
dimetylpolysiloxande, metylvätepolysiloxane och silikonelastomerer. 
Dimetylpolysiloxane är en icke-reaktiv förening, metylvätepolysiloxane är reaktiv 
och kondensationsreaktioner sker vid kontakt med en katalysator. Denna används 
främst som ett hydrofoberingsmedel. (Tingsvik 2012) Enligt säkerhetsdatabladen 
har kemikalierna i den mjukgörande behandlingen flest varningar gällande 
påverkan på människa och miljö. Hela 18 olika H-nummer återfinns i ECHA när 
dess CAS-nummer undersöks. Alla håller sig inom de ramar för vad som är en 
tillåten koncentration i Europa. (se Bilaga 11.2.3 Efterbehandling) 

3.2 ÅTERVINNING IDAG 
Enligt Wang (2010) går dagens syntetiska tygspill mestadels till deponi vilket är 
både bortkastade resurser och bortkastad energi. I dagsläget har viss 
textilåtervinning börjat växa och blivit mer framgångsrik. Wang nämner även att 
textilåtervinningens infrastruktur är en essentiell utveckling för återvinningens 
fortsatta framgång. 
 
När det kommer till materialet som belyses i detta examensarbete kan termoplaster, 
så som PA6, smältas ner och spinnas om och kan därför återvinnas enkelt genom 
mekanisk återvinning. Enligt Bernasconi, Rossin och Armanni (2007) och 
Personne och Sundin (2013) är det dessutom billigare att mekaniskt återvinna ett 
material än att återvinna det kemiskt. Dessutom är det mer miljövänligt att 
återvinna åtminstone polyester mekaniskt än kemiskt enligt Shen, Worrell och 
Patel (2010) där de tittat på materialets hela livscykel. 
 
Återvinning av polyamid har tidigare utförts av både DuPont och Monsanto för att 
producera nya fibrer. Båda deras försök var lyckade men intresset från allmänheten 
var för tillfället för litet vilket resulterade i att återvinningsanläggningarna fick 
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läggas ner då de inte var lönsamma. (Wang 2006) Detta visar på att samhällets 
shoppingvanor behöver förändras. 

 
Enligt Ghasemi, Mirzadeh, Bates och Kamal (2015) blandas vanligvis återvunnen 
PA6 med jungfrulig vid återvinning då dess mekaniska egenskaper ofta blir sämre 
vid bearbetning. Vidare nämner de att PA6 som inte torkas innan återvinning har 
ofta lägre molekylvikt än om det torkats innan. De menar även att otorkad PA6 får 
ofta en högre kristallinitetshastighet vilket kan göra materialet mer sprött. Enligt 
Bunsell (2009) kan molekylvikten ha en påverkan på materialets mekaniska 
egenskaper, där lägre molekylvikt kan antyda att egenskaperna försämrats. Detta 
tros bero på att den innehåller en viss del organiska orenheter jämfört med 
jungfrulig. I Bunsells studie testades även att blanda in Polypropen (PP) för att se 
om det kunde höja värdet på det återvunna materialet. Det visades där att en 
återvunnen PA6 med PP inte uppvisade någon större skillnad gällande egenskaper 
mot en helt återvunnen PA6 vid tester i rumstemperatur. 
 
I Ghasemi et al. (2015) artikel beskrivs det att industrispill från PA6 filament har 
högre brottgräns än spill från mattproduktion. De förklarar att görs nytt material av 
industrispill är det relativt billigt och kräver ingen depolymerisation om det 
återvinns genom omsmältning. Det material vilket då erhålls är en produkt lämpligt 
för bland annat formsprutning. 
 
Ytterligare en studie som påvisar att återvunnen polyamid ofta blandas med 
jungfrulig, för att materialet ska behålla sina goda mekaniska egenskaper, är 
Scaffaro och La Mantias artikel (2002). De beskriver att detta vanligen utförs i 
industri där spillmaterial och jungfruligt material båda återfinns. Vidare förklarar 
Scaffaro och La Mantias att återvinning av material innehållande bara en typ av 
polymer ofta går att hitta i fordonsindustrin. I deras studie utfördes två prover med 
PA6, det ena torkat i 120 grader i tre timmar i en vakuumugn och det andra otorkat 
med en tillsatt stabilisator. Resultatet visar att det torkade provet inte brutits ner 
speciellt mycket och molekylvikten är ungefär densamma som tidigare. Detta 
gäller även för det otorkade provet men enbart där stabilisatorn var tillsatt. Ett 
otorkat prov utan stabilisator visar en försämrad molekylvikt på grund av att 
materialet hydrolyserats då den ännu hade ett högt vatteninnehåll. De visar att utan 
torkning blir den återvunna varan mer spröd. 
 
I Langley, Kim och Lewis (2000) rapport utfördes ett experiment där klippt och 
strimlat textilavfall av en blandning av bomull, elastan och polyester återvunnits. 
Materialen bearbetades med en kardningsmaskin för att sedan göras till garner och 
tyg. Det framkom då att elastan var ett problem när det gäller återvinning av 
blandmaterial. Ett problem som där kan uppstå är att elastan ofta trasslar in sig i 
maskinen och försvårar återvinningen. Men de menar på att om det blandade 
materialet bara innehåller en liten del, ca 10 %, av elastan skulle det möjligtvis 
kunna gå att återvinna dem tillsammans. 

3.2.1 SEPARATION AV PA6 OCH ELASTAN 
I Yin, Yao, Wang och Wangs (2014) artikel förklaras det att mekanisk återvinning 
av PA6 med en liten del elastan länge varit möjligt med lösningsmedlet N, N-
dimetylformamid, detta är dock inte bra ur miljösynpunkt därav har en mer 
miljövänlig metod undersökts. Dock har N, N-dimetylformamid fortfarande 
använts för att lösa upp elastanet då inget, ur tekniskt perspektiv, bättre alternativ 
ännu finns. Deras experimentet utfördes genom att tvätta materialet i avjoniserat 
vatten och sedan använda lösningsmedlet för att lösa upp elastan. Efter det 
värmebehandlades materialet i en temperatur på 220 grader där vatten i gasform 
och ett atmosfärstryck separerande elastanresterna och polyamiden. Separationen 
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skedde sedan genom att resterna av elastan tvättades bort med hjälp av etanol vilket 
är ett betydligt bättre alternativ än att enbart använda lösningsmedlet, N, N-
dimetylformamid. På detta sätt erhålls ett material enbart av PA6 vilket underlättar 
återvinningsmöjligheterna väsentligt.  

 
Lv et al. (2015) gick vidare med resultatet från ovanstående artikel och testade att 
återvinna en blandning av PA6 och elastan på samma sätt som beskrivs i 
föregående artikel. Tre prover användes där ett prov var av jungfrulig ren PA6 
medan de två andra var en blandning av PA6 och elastan. Alla prover tvättades i 
avjoniserat vatten och behandlades med N, N-dimetylformamid. Sedan tvättades 
materialet och ett prov värmebehandlades och tvättades med etanol medan det 
andra enbart torkades. Alla material smältes ner separat och formpressades tillslut. 
Den återvunna värmebehandlade PA6 fick en dragspänning på 46,6MPa och den 
obehandlade ca 30 MPa, jämfört med en jungfrulig PA6, vilken hade en 
dragspänning på cirka 65 MPa. Vid senare undersökning med 
svepelektronmikroskop (SEM) visade det sig att det prov som inte 
värmebehandlats hade spår av elastan kvar. Vilket resulterade i sämre styrka och 
mekaniska egenskaper än det material som genomgått värmebehandlingen. Dock 
hade det material som genomgått värmebehandlingen sämre egenskaper än den 
jungfruliga PA6. För att komma bort från dessa sämre egenskaper skulle en 
återvunnen PA6 kunna blandas med en jungfrulig för att kunna användas. Denna 
forskning visar att en återvinning genom formpressning av blandmaterialet 
PA6/elastan, efter att elastan hydrolyserats bort, ger en ny produkt vilken inte bör 
användas i samma syfte som tidigare men kan användas till något nytt. 

 
3.2.1.1 Hydrolys 
Enligt Eberson (2015) går hydrolysering till genom att polymerer bryts ned i en 
kemisk reaktion vid tillsättning av vatten. Yin et al. (2014) beskriver att elastan kan 
hydrolyseras och även polyamid. Elastan är känsligare än PA6 och kan därav 
hydrolyseras utan att polyamiden gör det med. Försiktighet för att inte bryta ned 
och försvaga polyamiden är dock viktigt. De förklarar att vid hydrolysering av 
elastan kan även PA6s polymerer brytas ned vilket skulle leda till exempelvis 
försämrade mekaniska egenskaper. De påstår även att detta kan motverkas genom 
att tillsätta kedjeförlängare som sätter sig på polymerernas ändar som då förlänger 
polymererna och i och med det stärker deras mekaniska egenskaper. 

3.3 ANVÄNDNING AV SPILLMATERIAL 
Här återfinns artiklar om vad tygspill skulle kunna användas till istället för deponi 
eller förbränning. 

3.3.1 BIKOMPONENTFIBER 
Kent, Hoyt, Ilg och Queen (1998a) förklarar i sitt patent att bikomponentfibrer 
består av två delar: en kärna och ett skal. Dessa kan komplettera varandra och 
tillsammans bli en mer åtråvärd fiber än vad de båda är var för sig. De menar på att 
det går att “gömma” förorenat eller svagt material inuti det så kallade skalet av 
oförorenat material som ofta består av 30-50% av fiberns totala vikt. Vidare säger 
Kent et al. (1998a) och Kent et al. (1998b) att det trots en förorenad kärna går att få 
ut en bra, stabil och stark fiber. Med förorenad menas till exempel färgad. De 
nämner även att den förorenade kärnan kan ge den nya fibern betydligt sämre 
mekaniska egenskaper än vad som förutspåtts eller önskats. 
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3.3.2 GLASFIBERFÖRSTÄRKNING 
Om tygspillet detta examensarbete utgår från, med 92 % PA6 och 8 % Lycra®, 
skulle kunna separeras så att enbart PA6 återstår finns det en marknad för 
formsprutat glasfiberförstärkt polyamid enligt Wang (2006). Wang förklarar att 
polymerer så som polyamider återvinns och förstärks med glasfiber för att höja 
dess mekaniska egenskaper. Det finns dessutom andra som jobbar med att 
återvinna olika polyamider förstärkta med glasfiber genom formsprutning vilket 
innebär att det skulle kunna leda till en ytterligare återvinningsmarknad. (Eriksson, 
Albertsson, Boydell, Eriksson & Månson 1996; Pedroso, Mei, Agnelli & Rosa 
1999; Eriksson, Albertsson, Boydell & Månson 1998; Thomason 2001) 
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4 MÖTE OCH INTERVJU PÅ SWEREA IVF 
Efter möte och studiebesök på Swerea IVF väcktes en tanke kring 
återvinningsmöjligheter av PA6- och Lycra®blandningen: Om Lycra® endast var en 
liten procentenhet av materialet skulle det kunna gå att återvinna dem tillsammans 
via smältspinning. För att få ett så starkt material som möjligt skulle då en 
bikomponentfiber vara intressant att testa. Då med PA6 och Lycra® som kärna och 
ren PA6 som skal.  

 
Vid samtal med Martin Strååt på Swerea IVF framgick det att vid formsprutning 
krävs det inte lika rena material som det gör vid filamentspinning, han påpekade att 
då Lycra® inte smälter kan detta förstöra maskinen för smältspinning. De 
kvarvarande lycrafilamenten efter att PA6 smält skulle kunna täppa igen 
smältspinningsmaskinen. Han nämnde då att Lycra® måste separeras från PA6 vid 
smältspinning vilket kan ske via till exempel hydrolys eller smältfiltrering. Vid 
formsprutning kan en viss mängd Lycra® accepteras. Han påpekade även att färgen 
på spillet inte skulle spela någon roll utan smältan till formsprutning kan färgas 
svart och på så sätt bli homogen färgmässigt, trots de tidigare olika färgerna.8 
Ghasemi et al. (2015) påpekade att det var relativt billigt och inte krävde några 
depolymerisationssteg då industrispillet återvanns genom mekanisk återvinning. 
Spillet genomgick då en separation och maldes ner och smältes om och sades vara 
ett bra material till exempelvis formsprutning. 

4.1 SMÄLTFILTRERING 
Vid smältfiltrering separeras materialen i ett blandmaterial. Materialen behöver ha 
olika smälttemperaturer eftersom de separeras genom att ena materialet smälter och 
det andra inte gör det. De värms upp så pass mycket att ena materialet smälter och 
därefter trycks hela massan mot ett stålnät, vilket fungerar som ett filter. Det smälta 
materialet trycks då ut och genom stålnätet medan materialet i fast form stannar 
kvar. 
 
Vid smältfiltrering av bland- och återvunna material bör det bortfiltrerade 
materialet inte överstiga ca 5 % av den totala mängden, om detta sker kan filtret 
täppas till. 9 Detta stöds av Boo, Mikofalvy, Summers, Sell och Mittendorf (1992) 
vilka även påpekar att smältfiltrering är ett bra alternativ för att eliminera orenheter 
från återvunna material, dock får de inte utgöra en stor del av materialinnehållet. 
De nämner även att kvaliteten på det filtrerade materialet beror på hur tätt filtret i 
fråga är. 

 

4.2 FORMSPRUTNING  
Formsprutning är en intermittent process vilket innebär att plastdetaljer formas 
färdigt innan de tas bort från maskinen och nästa formning påbörjas. 
Formsprutningsmaskinen består av två delar: en sprutenhet och en 
formlåsningsenhet. I sprutenheten skjuvas materialet mot uppvärmda 
cylinderväggar tack vare en skruv som roterar i enheten. Materialet smälter då och 
förs framåt av den roterande skruven in i den svalare formlåsningsenheten. 
Produkten som bildas tas ut ur formlåsningsenheten när den svalnat så pass att den 
inte kommer ändra form i rumstemperatur. Den kan inte kallas för homogen då 
materialet som sprutas in först i formen stelnar snabbare då den läggs mot den 
svalare formväggen. Då den kyls fort ökar dess viskositet och blir som ett segt 

                                                        
8 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
9 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
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skikt, även kallat skin, medan det som sprutas in efter stelnar långsammare och 
orienteras enligt flytriktningen. Formsprutning klarar, som sagt, av blandmaterial 
eller material innehållande en viss mängd främmande ämnen, exempelvis 
färgkemikalier, additiv eller fibrer. (Albertsson, Edlund & Odelius 2012)  

 

4.2.1 FORMSPRUTNING OCH TERMOPLASTISK ELAST 
Vid detta examensarbetes experiment på Swerea IVF 8/5 nämnde Jan Johansson 
termoplastisk polyuretan (TPU) och hur den vid formsprutning kan tillsättas för att 
få bättre mekaniska egenskaper inom slagseghet. Lycra®n i detta examensarbete 
har sagts vara en elast som inte smälter men om detta var en felbedömning skulle 
det innebära att Lycra®n egentligen är en termoplastisk elast och kan smälta, och på 
så sätt förenkla återvinningsmetoden. Mailkontakt togs med Invista, tillverkare av 
Lycra®n, för att bekräfta detta påstående. Lisa Dolde på Invista svarade då att den 
inte är en termoplastisk elast, utan att påvisa det genom en källa (se Bilaga 11.1.1 
Invista). Istället kontaktades då Penn (se Bilaga 11.1.3 Penn Textile Solutions), 
som köper Lycra®n av Invista, för att sedan sticka upp tyget. Där återgavs 
Lycra®ns artikelnummer t136c som senare återfanns i en doktorsavhandling: 
Conductive TPU/CNT composites for strain sensing av Zang, R. (2009). Där 
förklaras det att denna Lycra® är en termoplastisk polyuretan. 
 
Den termoplastiska polyuretanens egenskaper vid formsprutning förklaras i 
Palanivelu, Balakrishnan och Rengasamys (2000) artikel där de upptäckt att ju 
större procentandel TPU blandat med polyacetal desto bättre slagseghet får 
plastmaterialet. Även i Hou, Liu och Yangs (2006) artikel där de testar PA6 med 
TPU kommer de fram till att ju större procentandel TPU ju högre slagseghet. Dock 
minskade deras materials draghållfasthet och elasticitetsmodul.  
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5 EXPERIMENT 
Experimentet i detta examensarbete hade en underliggande hypotes att Lycra®n i 
materialblandningen skulle försämra det återvunna materialets mekaniska 
egenskaper, då den är sagd att inte kunna smälta. Detta experiment utfördes på 
Swerea IVF i Mölndal med hjälp av deras maskiner och personal. Testerna utfördes 
i den beskrivna ordningen nedan, där först pellets tillverkades för att vidare försök 
ska vara möjliga.  
 
Det gick till så att tyget erhållet från Swegmark delades upp i två delar på ett 
kilogram vardera. Prov nummer ett var otorkat PA6/Lycra® och skars ned i remsor 
med en bredd på cirka 10 cm med hjälp av en skärmaskin. Detta för att de lättare 
skulle gå att tillsätta i tvåskruvsextrudern, ZSK 26K 10,6. Prov nummer två 
torkades i en varmluftsugn i 16 timmar, i en temperatur på 80ºC. Därefter skars 
även det i strimlor, á 10 cm, vilka förvarades i en återförslutningsbar påse för att 
inte dra till sig fukt. 

 

5.1 PELLETSTILLVERKNING 
För att kunna formspruta krävs det först att materialet görs om till pellets. Det 
otorkade provet matades ner i extrudern och vägde innan pelletstillverkningen 
1000 gram. Extrudern, av modell ZSK 26K 10,6, hade en temperatur på 240ºC och 
matade fram materialen med en hastighet på 120 varv/minut. Temperaturen valdes 
så att den var över PA6 smältpunkt, men inte för hög så att elastan skulle brytas ner 
och bilda giftig gas. Ut ur denna extruder kom smala plaststrängar vilka 
transporterades på ett transportband för att svalna och hackades sedan till små 
pellets i en pelletskvarn. (se Figur 5 Pelletstillverkning nedan) Innan de 
transporterades bort var maskinen tvungen att gå ett tag, för att få ut kvarvarande 
material från tidigare körningar, vilket resulterade i att en del av materialet gick till 
spillo och inte kunde tas tillvara på. Tiden proverna gick igenom extrudern var 
cirka 40 sekunder. Det torkade provet gick igenom samma procedur, detta prov 
vägde även det 1000 gram innan smältbearbetningen. Efter pelletstillverkningen 
vägde det otorkade provet 760 gram och det torkade provet 763 gram. Skulle dessa 
pellets utformas i industrin skulle de klassas som en kemisk produkt och ett MSDS 
skulle krävas för att kunna använda de till nya produkter.10 Därefter torkades dessa 
prover i 90ºC i 19 timmar i en varmluftstork för att bli av med ytterligare 
vatteninnehåll inför kommande tester. 

 
 

 
Figur 5 Pelletstillverkning  

Tyget matas in i extrudern och kommer ut som plaststrängar vilka hackas upp i pelletskvarnen till 
pellets. 

 

                                                        
10 Christina Jönsson forskare Swerea IVF, möte den 13 maj 2015 
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Figur 6 Pellets  

Pellets efter att de hackats sönder i pelletskvarnen 
 
Pelletstillverkning är något som även sker med jungfrulig PA6, då tillverkas pellets 
av olja och genomgår sedan samma steg som beskrivs i 5.2 Formsprutning.11 

 
 

 
Figur 7 Hur återvunnet material används jämfört med jungfrulig PA6 

Här går det att se att vid tillverkning av material från jungfrulig och återvunnet material 
måste samma process genomföras.  

* Hur kvaliteten blir av att formspruta återvunnet material undersöks i föreliggande 
examensarbete 

 

5.2 FORMSPRUTNING 
Vid formsprutningen smältes pelletsen tills smältan hade en temperatur på 250ºC. 
Formlåsningsenheten hade en temperatur på 80ºC. Pelletsen matades ner i 
maskinen och smälte vid skjuvningen med de varma cylinderväggarna. När 
smältan tagit sig fram till öppningen mot formlåsningsenheten pressades den med 
hjälp av ett insprutnings- och eftertryck på 218 bar in i formen och stelnade så fort 
den kom i kontakt med den svalare ytan. Denna process tog 25 sekunder. Därefter 
utförs ett eftertryck för att föra ut all luft vilken kan finnas i formen. Kylningstiden 
i formlåsningsenheten var 10 sekunder och totalt tog hela proceduren för 
formsprutningen cirka 40 sekunder från att pelletsen tillfördes till att en 
dragprovsstav erhölls (se Figur 9 dragprovsstav sid. 20). 

 

                                                        
11 Christina Jönsson forskare Swerea IVF, möte den 13 maj 2015 
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Figur 8 Injection moulding process (van Lieshout 2015) 
Vid punkt 2 tillsätts pellets, i kammaren nedan skjuvas det mot de varma cylinderväggarna med hjälp 
av den skruvliknande mekanismen. Vid punkt 3 pressas de in i formen vilken är punkt 5. Där stelnar 

smältan och efter det öppnas formen och ut kommer provet (se Figur 9 Dragprovsstav) 
 
 

Produkten som formsprutades var en dragprovsstav och dragprovades och 
jämfördes med jungfrulig PA6 ur tabell och med Lv et al. (2015) experiment. Lv et 
al (2015) formpressade sitt material men enligt Scaffaro, Dintcheva, Marino och La 
Mantia (2011) ska det inte skilja mycket sätt till egenskaper vid dragprovning på 
formpressade material och formsprutade. De testade att både formspruta och 
formpressa ett antal prover av blandningen biopolymer/polyhydroxialkanoater. 
Resultaten där visar att de formsprutade proverna hade lite lägre värden på 
dragprovet än de formpressade. Skillnaden antogs bero på att de formsprutade 
proverna genomgått en högre bearbetning och på så sätt brutits ned mer.  

 

 
 

Figur 9 Dragprovsstav 
Detta är storleken på den provstav som erhölls genom formsprutning och den som sedan testades i 

dragprovet. 
 

Provstavarna delades upp i tre delar vilka förvarades på olika sätt. De otorkade 
proverna lindades in i aluminiumfolie och placerades sedan i en återförslutningsbar 
påse för att inte dra till sig mer fukt efter formsprutningsprocessen. Det torkade 
proverna delades upp i två delar där hälften genomgick samma process som ovan 
medan de andra placerades i ett varmt vattenbad i 13 dagar för att konditioneras. 
Formsprutade prover bör konditioneras innan dragprovning utförs och placeras då i 
ett konditionerat rum, det vill säga i 23 °C med 50 % luftfuktighet. Eftersom 
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polyamiders mekaniska egenskaper är beroende av fukthalten i materialet provas 
denna materialgrupp ofta både torr/torkad och konditionerad till jämvikt vid 23 °C 
och 50 % luftfuktighet. Med den tjocklek som dessa prover har, 4mm, skulle det ta 
närmare ett år för provkropparna att nå jämvikt på detta sätt. Det går betydligt 
snabbare om de placeras i vattenbad, det skulle dock kräva längre tid än 13 dagar 
för att rätt egenskaper skulle uppnås.12 Detta gjordes för att få en inblick i hur 
PA6/Lycra® reagerar beroende på fuktinnehåll. 

5.3 DRAG- OCH SLAGSEGHETSPROV  
Proverna testades i dragprovningsmaskinen MTS 20/M enligt ISO 527. Fyra prover 
testades av varje material: det otorkade, torkade och det konditionerade. Enligt ISO 
527 ska 10 prover av varje material utföras men tyvärr fanns inte material nog åt 
det. För att mäta deras elasticitet användes en töjningsgivare (se Figur 10 
Töjningsgivare nedan).  
 
Dragprovet utfördes först med en hastighet på 50mm/min för att se den spänning 
provstavarna klarade tills de nådde flytgränsen. Sedan testades modulen för att se 
hur dess elasticitet betedde sig, då drogs hastigheten ner till 2mm/min för att få en 
mer noggrann observation. Ett medelvärde av deras dragspänning och E-modul 
(dess styvhet) erhölls, se 6.4 Resultat av Experiment. Resterande provomgångar 
utfördes på samma sätt.  
 
För att även få ett hum om hur bra det återvunna materialets slagseghet var 
utfördes slagseghetsprover. Provstavarna fick varsin notch (jack) skuren i dess mitt 
av maskinen Instron ceast AN50. Detta för att ge ett värde på hur mycket energi 
som krävs för att en spricka ska växa från den ena sidan av provet till den andra. 
Slagsegheten testades sedan i maskinen Instron ceast 9050 där provstavarna lades 
på två pelare med sin notch mitt emellan. Därefter släpptes ett verktyg i form av en 
yxa från toppen av maskinen, denna slungades fritt nedåt och klöv provstaven mitt 
itu. Slagsegheten räknades ut i både procent, efter hur mycket energi yxan 
förlorade för att klyva provstaven (hade provet stoppat yxan helt hade slagsegheten 
varit 100 %), och i kJ/m2. 

 

 
Figur 10 Töjningsgivare 

Här ses ett dragprovningstest med en töjningsgivare som mäter den elasticitet som sker i början av 
dragprovet, när provet fortfarande kan återhämta sig efter att den pålagda spänningen avlägsnats. 

                                                        
12 Jan Johansson forskare Swerea IVF, samtal den 8 maj 2015 
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6 RESULTAT 
Nedan presenteras resultaten från de olika delarna i föreliggande examensarbete, 
det börjar med fältstudien från Riga. Därefter presenteras resultatet av 
litteraturstudien samt faktainsamlingen och slutligen beskrivs resultatet av 
experimentet. 

6.1 FÄLTSTUDIE RIGA 

6.1.1 FABRIKSSPILLETS HANTERING IDAG  
Stora papper- och plastbitar sorteras i sömnadsfabriken i Riga och dessa material 
säljs sedan vidare för återvinning. Tygspillet från Rosme hamnar idag i en 
container, tillsammans med små bitar av papper och plast, vilken plockas upp av 
Eco Baltia Via. De fraktar sedan detta avfall till deponi. Inga resurser läggs på att 
sortera bort de små bitarna av papper och plast, som idag följer med från 
läggbordet. Detta då det ännu inte finns någon marknad för att sälja tygspillet 
vidare. Vid samtal med produktionsledaren Illiahz Zaichenok13 framkom det att om 
det skulle finnas ett intresse och en lönsamhet i att sortera ut detta spill skulle det 
utan problem kunna utföras.  

 
Allt tygspill samlas alltså tillsammans vilket gör återvinningen svår även om de 
små papper- och plastbitarna var bortsorterade ur tygspillet. Detta för att tygspillet 
består av olika kompositioner och procentsatser. 
 
Ragn-Sells jobbar med återvinning i Riga och deras återvinningsstation för 
medicinskt avfall besöktes. Här hanterades materialet genom att det steriliserades i 
en autoklav med hög temperatur och högt tryck. Efter denna behandling hackades 
materialet ner i små bitar och kördes därefter till deponi, denna behandling utförs 
för att ta bort infektionsrisken vilken kan förekomma vid avfall från medicinska 
institutioner.14 

6.1.2 SPILLMÄNGD 
För att räkna ut en ungefärlig mängd av det vita materialets spill per år utfördes 
följande uträkningar: 
 
Utnyttjandegrad av läggbild = 85,5%     
⇒ Spill = 14,5% 
 
Materialåtgång per behå = 0,13 m 
Antal producerade behåar per år av den vita Stars = 55000 stycken 
 
Materialåtgång = 0,13⋅55000=7150m/år 
Tygbredd = 1,80m 
Materialvikt = 280g/m2  
Materiallängd per år = 0,145⋅7150m/år=1036,75m/år 
Kvadratmeter material per år= 1,80m⋅1036,75m/år=1866,15m2/år 
Materialvikt i tygspill per år= 280g/m2⋅1866,15m2/år=522522g/år≈0,52ton/år 
 
 
 

                                                        
13 Illiahz Zaichenok Produktionsledare Rosme, studiebesök den 21 april 2015 
14 Mareks Belskis Servicechef för farligt avfall Ragn-Sells i Riga, studiebesök den 23 april 
2015 
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Sett till hela produktionen av Stars, med alla färger hade spillmängden varit: 
 

Utnyttjandegrad av läggbild = 85,5%     
⇒ Spill = 14,5% 
 
Antal producerade behåar per i år av Stars i alla färger = 108000 stycken. Samma 
materialåtgång som ovan.  
 
Materialåtgång = 0,13⋅108 000= 14040m/år 
Tygbredd = 1,80m 
Materialvikt = 280g/m2  
Materiallängd per år = 0,145⋅14040m/år=2035,8m/år 
Kvadratmeter material per år = 1,80m⋅2035,8m/år=3664,44m2/år 
Materialvikt i tygspill per år = 280g/m2⋅3664,44m2/år=1026043,2g/år≈1,02ton/år 
 
Sett till mängden trots att allt material från alla färger är inräknat är det fortfarande 
lite för att återvinning ska vara lönsam enligt Strååt, då krävs cirka 10000 - 15000 
ton/år. Dock skulle mängden spill öka om andra delar än bara läggbildsspillet 
räknas med, dock skulle det fortfarande vara för liten mängd för en storskalig 
återvinning.15 

6.2 RESULTAT AV LITTERATURSÖKNING 
Litteraturstudien visade på att behovet av en mäklartjänst, där företag kan sälja sitt 
spill till företag som vill återvinna det, existerar och växer. Om detta ska uppnås 
behöver dessutom transparens och lättillgänglig kemikalie- och materialspårbarhet 
inrättas. Samtidigt uppmärksammas det att människors shoppingvanor, som att inte 
vilja köpa återvunnet material, behöver förändras. 
 
Vidare visade litteraturstudien att återvinning av polyamid är vanligt i dagsläget 
och det finns olika metoder inom denna typ av återvinning. Det framgick även att 
kombinationen av PA6 och elastan är så pass vanlig i produkter att utvecklingen av 
deras återvinningsmetoder pågår i dagsläget. Återvinningen av blandmaterial har 
stor fokus på att separera dessa två material då elastan inte smälter och försvårar 
återvinningsprocessen. Detta genom att försämra det återvunna materialets 
egenskaper eller riskera att förstöra maskinen som används vid återvinningen. 
Dock är maskinerna inte lika känsliga vid formsprutning: blandmaterial med upp 
till 15 % främmande material har tidigare testats på Swerea IVF och visat på goda 
resultat. Ofta försämras de mekaniska egenskaperna vid mekanisk återvinning och 
olika alternativ för att lösa detta har testats hos dem. Däribland att blanda 
återvunna fibrer med nya, tillsätta olika additiv för att bibehålla egenskaperna samt 
blanda in glasfibrer.16 Efter undersökningar gällande materialen i tygspillet 
framgick det att Lycra® möjligtvis inte är en elast med bindningar som gör att den 
inte smälter utan en termoplastisk elast vilken till skillnad från elasten kan smälta. 
Termoplastisk polyuretan används dessutom som en tillsats för att förstärka 
slagsegheten i olika material vid formsprutning. 

6.3 RESULTAT AV FAKTAINSAMLING 
Utifrån mailkontakt med leverantören framgick det att en del kemikalier används i 
den vita behåmodellen. Säkerhetsdatablad erhölls och utifrån dem undersöktes de 
kemikalier som används vid de olika processerna tyget genomgår hos Penn (se 

                                                        
15 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
16 Martin Strååt forskare Swerea IVF, möte den 4 maj 2015 
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Bilaga 11.2.1-11.2.3 Förtvätt, Färgning & Efterbehandling)17. Även dess 
faroangivelse utifrån märkning i säkerhetsdatablad samt från sökningar på dess 
identifikationsnummer, CAS-nummer, I ECHAs databas står att finna i Bilaga 
11.2.1-11.2.3 Förtvätt, Färgning & Efterbehandling. Innebörden av 
faroangivelsekoden, H-numret, återfinns förklarade i Bilaga 11.3 H-nummer. 

 
Företag vilka använder sig av tygspill kontaktades och där framkom från 
exempelvis Re:newcell att de var noga med kemikalieinnehållet i de material de 
återvinner idag. Skulle en vidareutveckling ske av återvinningsprocesser finns en 
möjlighet att ett bredare utbud av tygspill skulle kunna återvinnas sett till 
kemikalieinnehåll. Det viktiga är att det i slutprodukten inte finns några farliga 
kemikalier kvar. (Bilaga 11.1.2 Re:newcell) 
 
I förtvätten av materialet användes enbart en produkt innehållande tre kemikalier, 
dessa kemikalier var enligt säkerhetsdatabladet hälsofarliga/irriterande. Efter en 
sökning i ECHAs databas återfanns fler varningar för hur de olika kemikalierna 
kan påverka människa och natur, det visade sig där att de inte bara är irriterande 
utan direkt skadliga i vissa avseende samt att Isotridekanol är både frätande samt 
skadlig för vattenlevande organismer under lång tid. (se H412 i Bilaga 11.3 H-
nummer) 
 
Under färgningsprocessen användes tre olika produkter där det första var ett optiskt 
vitmedel vilket saknade CAS nummer så ingen djupare undersökning kunde 
utföras. Stefan Posner på Swerea IVF kontaktade bolaget Dystar, som kemikalierna 
kom från, för att fråga varför de inte angivit CAS nummer och där blev svaret att 
ämnet inte var farligt och att de därför inte hade någon plikt att ange det.18 Detta 
optiska vitmedel är av klassen Bifenyl-Stilbener. (se Bilaga 11.1.3 Penn Textile 
Solution) De andra kemikalierna var märkta med miljöfarligt, frätande och 
hälsofarligt/irriterande. Efter en sökning i ECHA erhölls ungefär samma 
information men mer utförlig om vilka skador som kunde uppstå. Där nämndes 
också att kemikalierna i Setavin PA hade en långvarig giftighet på vattenlevande 
organismer. (Se H410 i Bilaga 11.3 H-nummer) 
 
Under slutberedningen användes tre produkter där den första av dem innehöll en 
mängd olika kemikalier, Rucofin GWA. Detta är en mjukgörare och tillhör 
gruppen polysiloxanmjukgörare. Det saknades faroanmärkningar i 
säkerhetsdatabladen angående vilken effekt de olika produkterna kan ha på 
människa och natur. Efter sökningar i ECHA återfanns flera olika effekter dessa 
produkter har på omgivningen. Bland annat kan ättiksyran vara brandfarlig både i 
vätske- och gasform. Blandningen av 5-klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on och 2-metyl-
2H-isotiazol-3-on är giftig vid förtäring, den är dessutom giftig vid hudkontakt och 
inandning samt skadlig för vattenlevande organismer. 1,2-bensisotiazol-3(2H) -on 
är även den skadlig för vattenlevande organismer. Ättiksyran, blandningen av 5-
klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 1,2-bensisotiazol-
3(2H) -on hade, i ECHA, restriktioner gällande koncentrationer. Mängden vilken 
används i denna blandning håller sig inom dessa koncentrationer. De andra 
kemikalierna i Rucofin GWA hade fler farliga egenskaper vilka går att läsa i Bilaga 
11.3 H-nummer. 

                                                        
17 Säkerhetsblad från Penn Textile Solutions gällande de kemikalier vilka används i alla 
processer tyget genomgår. 
18 Stefan Posner forskare Swerea IVF, samtal den 6 maj 2015 
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6.4 RESULTAT AV EXPERIMENT 
Att gå från ett tyg till pellets var betydligt enklare än förväntat. Inga missfärgningar 
eller bitar av Lycra® återfanns i materialet som kom ut ur extrudern. Dock blev 
pelletsen missfärgade då pelletskvarnen inte var rensad sen tidigare. 
Formsprutningen gick även den över förväntan och provstavar erhölls vilka sedan 
dragprovades.  
 
I dragprovet testades först de otorkade proverna, de hade en dragspänning på 63,2 
MPa i snitt när de nådde flytgränsen, och en töjning på 3,5 %. De torkade proverna 
hade lite högre dragspänning: 63,9 MPa. Töjningen var den samma som de 
otorkade proverna, 3,5 %. Efter dessa testades dragspänning på de konditionerade 
proverna. Deras dragspänning var enbart 32,0 MPa, töjningen var där desto högre, 
hela 35,83%. Vid modulkörningen hade de otorkade proverna en E-modul på 2695 
MPa, de torra proverna 2726 och de konditionerade proverna 1024MPa. (se Tabell 
1 Dragprovsresultat och jämförelsevärden från Ravago och Lv et al. (2015)) 

 
Tabell 1 - Dragprovsresultat och jämförelsevärden från Ravago 

 
För mer information se Bilaga 11.4 Dragprovning och 11.7 Ravago 

 
Om resultaten jämförs med en jungfrulig polyamid skiljer det sig knappt. En PA6 
från Ravago, Ravamid R200 H (se Bilaga 11.7.1 Ravamid®R200 H), har en 
dragspänning på 65.0 MPa, det torkade provet hade en dragspänning på 63,9 MPa. 
Sett till E-modulen skiljer de sig inte märkbart heller då Ravago har en E-modul på 
2650 MPa på sin jungfruliga PA6 och det torkade provet i detta test har en E-
modul på 2726MPa. Ravago har även tabellvärden på prover vilka innehåller en 
okänd del elaster, Ravamid B ST BK45 (se Bilaga 11.7.2 Ravamid®B ST BK45), 
där är värdena betydligt lägre än i den rena PA6. Dragspänning i denna ligger på 
40 MPa.  
 
Om värdena från dragprovet i föreliggande examensarbete jämförs med Lv et al. 
(2015), där de återvann PA6 efter att ha separerat det från elastan. Nedan, i Figur 
11 Dragprovskurva ny PA6 jämfört med torkad PA6/Lycra®, syns det att deras 
jungfruliga PA6 har en dragspänning som är marginellt högre än snittet på den 
återvunna blandade varan i detta examensarbete. Det går också att se att deras 
återvunna polyamid, där de hydrolysrat bort elastan, är betydligt sämre. 
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Figur 11 Dragprovskurva ny PA6 jämfört med torkad PA6/Lycra® 

Här syns tydligt hur proverna i Lv et al. (2015) skiljer sig från proverna i föreliggande 
examensarbete. Prov 2 och 3 är PA6 där de hydrolyserat bort elastan. Prov 4 och 5 är de 

torkade och otorkade proverna från dragprovet ovan. Det är nästan uppe på lika hög 
dragspänning som en ny PA6. (OBS: Bild inte fullt korrekt då ny PA6 = 65.0MPa och 

Torkad = 63.9MPa) 
 
Slagprovet visade att segheten jämfört med en ny PA6 inte skiljde sig märkvärt. En 
jungfrulig, enligt Ravago, har ett värde på 5,5 kJ/m2, de otorkade proverna hade ett 
medelvärde på 4,97kJ/m2 medan de torkade proverna hade ett medelvärde på 5,19 
kJ/m2. Provet innehållande elaster från Ravago har ett värde på 14.0 kJ/m2. De 
konditionerade proverna testades inte då de i dragprovet visat sig vara betydligt 
segare än resterande prover. (se Bilaga 11.5 Slagseghetsprov) 
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7 DISKUSSION  
7.1 DISKUSSION FÄLTSTUDIE RIGA 
Det framkom vid fältstudien i Riga att Swegmarks tygspill idag hamnar på deponi, 
alltså kan tygspillet bara hanteras bättre sett till avfallshierarkin. Mängden tygspill 
som fokuserats på i detta examensarbete visade sig vara sammanlagt över ett ton, 
gällande alla färger, från läggbildernas tillskärning. Skulle tygspillet vid alla 
processer i fabriken ses över skulle det resultera i ännu mer. Ändå är detta inte 
särskilt mycket för industriell återvinning.  
 
Det finns inga resurser på fabriken idag för att samla tygspill för återvinning. De 
resurser som saknas är personal för sortering och insamling samt lagerutrymme för 
förvaring av tygspillet, då de skulle behöva spara på spillet längre än vad avfallet 
görs idag då det hämtas två gånger i veckan. Detta skulle kunna vara möjligt att 
åtgärda om det fanns en marknad att sälja spillet till och då gör det lönsamt för 
fabriken att tillsätta dessa resurser. Är detta möjligt är det bättre för en hållbar 
framtid och för både människa och natur än att det, som idag, hamnar på soptippen.  

7.2 DISKUSSION LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien visar på att spårbarheten uppmärksammas mer och mer i dagens 
samhälle och kommer bli viktigare ju mer det talas om återvinning och dess 
utveckling. Detta visar även att intresset för att värdesätta tygspill växer och en så 
kallad mäklartjänst troligtvis kommer bli nödvändigt. 
 
Utöver detta visade litteraturstudien att det redan finns flertalet sätt att separera 
materialen och återvinna PA6 för sig själv. Inga artiklar återfanns där de hade gått 
in för att återvinna blandningen av materialen. Därav undersöktes i detta 
examensarbete om det var möjligt att återvinna dem tillsammans. Första tanken var 
att göra en bikomponent med en kärna av återvunnet material och ett yttre skal av 
ren jungfrulig PA6. Detta för att minska mängden material som produceras från 
jungfrulig PA6 och öka möjligheten att en större mängd återvunna material 
produceras. Det hade även varit åtråvärt med en bikomponentfiber för att hålla kvar 
den återvunna produkten i sin ursprungliga industri. Detta för att om samhällets 
öppenhet till att shoppa återvunna tyger ska utvecklas behöver det finnas återvunna 
tyger att köpa. Samtidigt som det skulle innebära en reducering av tillverkningen 
av jungfruliga material. Om detta återvunna material skulle säljas till en annan 
industri och återvunnet material från en annan industri säljas till textilindustrin 
skulle det ändå gå runt, trots att det byter industri. Det finns dock en risk för längre 
transportsträckor om spillet byter industri, den risken skulle även kunna existera 
om det stannar inom samma industri. Det som då får ställas mot varandra är vad 
som tär på miljön mest; transportutsläpp eller tillverkning utifrån jungfruligt 
material.  
 
Efter konsultation framgick det att en bikomponentfiber med Lycra® i skulle kunna 
förstöra smältspinningsmaskinen vid tillverkningsprocessen, på grund av dess 
oförmåga att smälta. En separation av materialen skulle vara nödvändig för att 
utföra detta steg och då separering redan visat sig vara möjligt testades istället 
formsprutning för återvinning av tygpillet utan separering.  
 
Denna typ av återvinning, mekanisk, är en downcycling av materialet. Vanligtvis 
försämras de mekaniska egenskaperna om materialet inte förstärks på något vis. 
Många studier visade på att återvunnen PA6 ofta förstärks genom att blandas med 
jungfrulig PA6. De mekaniska egenskaperna blir ändå oftast sämre jämfört med 
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jungfrulig och det återvunna materialet skulle då kunna användas i en annan 
bemärkelse än det tidigare gjort. Till exempel kan det (som det gjorts i detta 
examensarbete) formsprutas och sedan säljas som plastdelar till bilindustrin. En 
fördel vore om återvinningsprocessen kunde ske i närheten av produktionen eller 
om tygspillet kunde fraktas till återvinning tillsammans med de färdigproducerade 
varorna. Oavsett var återvinningen sker så undviker tygspillet att förorena marken i 
form av deponi då någon typ av återvinning sker. 

7.3 DISKUSSION FAKTAINSAMLING 
Vid kemikaliegenomgången visade det sig att vissa kemikalier saknade CAS-
nummer, detta på grund av att det bara är förpliktigat att redovisa miljö-och 
hälsofarliga kemikalier. Denna regel gör det svårt att undersöka hur kemikalierna i 
materialet påverkar sin omgivning. Även om producenten försäkrar att produkten 
inte innehåller något farligt är det mer trovärdigt om det går att undersöka. En regel 
gällande transparens och kemikalieredovisning borde finnas.  
 
Vid kontakt med företag som jobbar med återvinning framgick det tydligt att det 
inte finns några gemensamma önskemål gällande deklarering av innehåll i tygspill. 
En anledning till detta skulle kunna vara att återvinning av textilier ännu inte finns 
i stor skala och att det som sagt inte finns några givna regler. 

7.4 DISKUSSION EXPERIMENT 
Återvinningen i detta examensarbete blev att mekaniskt bryta ner blandmaterialet, 
PA6/Lycra® för att göra något nytt av det. Detta utfördes genom formsprutning 
vilket redan nämnts. Innan detta sker krävs att pellets produceras vilket gick 
betydligt bättre än väntat. Pellets görs oavsett var materialet kommer från, om det 
är nytt eller återvunnet. Vid tillverkningen av pellets matades 1000 gram tyg in i 
maskinen, vikten på pelletsen som kom ut var bara, i snitt, runt 760 gram. Detta 
skulle kunna bero på att material gick till spillo mellan extruden och 
pelletskvarnen, där en viss del smält material blev förorenat från tidigare körningar. 
En annan anledning skulle kunna vara att Lycra®n bröts ner vid upphettningen och 
på så sätt resulterade i att materialet som kom ut enbart var PA6. Då Lycra®n 
endast var 8 % av materialet och det var betydligt mer som försvann är det troligare 
att minskningen i vikt beror på materialet som gick till spillo. 
 
Vid formsprutningen var det inga problem med de tillverkade pelletsen, ingen 
antydan på att det fanns för mycket fukt i dem märktes. I denna process är det 
möjligt att använda material som innehåller upp till cirka 15 % främmande ämnen 
exempelvis färgkemikalier, additiv eller fibrer, vilket gör att det är ett passande 
alternativ till materialet i detta examensarbete. Det skulle här även vara möjligt att 
återvinna allt tygspill från Stars, oavsett färg, då det är möjligt att färga allt i 
samma färg vid formsprutningen. Detta skulle leda till att mer material skulle 
kunna återvinnas.  
 
Vid dragprovet visade resultaten att de torkade proverna var lite bättre än de prover 
vilka inte hade torkats innan pelletstillverkningen. Jämfört med en ny PA6 var 
proverna nästan uppe i samma dragspänning trots att de innehöll 8 % Lycra® vilket 
var detsamma gällande resultatet av slagproven. Vid jämförelse med Lv et al. 
(2015) där de separerade materialen går det att se att polyamiden förstörts av detta. 
Deras värden på behandlad och återvunnen PA6 var betydligt sämre än det resultat 
detta examensarbete visar på. Ett bättre sätt är då att återvinna materialblandningen 
tillsammans, då minskar risken att polyamiden förstörs vid hydrolysering av 
elastan. Det konditionerade provet hade en sämre dragspänning men en betydligt 
större töjning. Detta beror sannerligen på att de amorfa delarna i polyamiden dragit 
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åt sig vattnet vilket gör den segare men ger den en sämre dragspänning. Då PA6 
hade mjuknat så pass mycket vid konditionering kan det vara en viktig detalj att 
titta på vid återförsäljning av materialet, då olika delar av världen vid olika årstider 
har olika fuktighetsförhållanden. 

 
Återvinningen i föreliggande examensarbete gick som sagt bättre än förväntat och 
dragproven visade på nästan jungfrulig styrka väcktes misstankar om att Lycra®n, 
som har sagts vara en elast, skulle kunna vara en termoplastisk elast. Detta skulle 
innebära att Lycra®n kan smälta och på så vis kan blandmaterialet enklare 
återvinnas vilket skulle kunna förklara de goda resultat som erhållits. Detta vände 
upp och ner på alla resonemang gällande att den inte smälter. Då Invista angav att 
deras Lycra® inte är en termoplastisk elast men det återfanns i en 
doktorsavhandling att den är det, blev en slutsats svår att dra. Samtidigt har 
information kring TPUs förmåga att förbättra slagsegheten i formsprutade material 
väckt ett hopp om att Lycra®n till och med skulle kunna vara en tillgång. Dock 
visade slagseghetsprovet på att dess slagseghet inte förbättrats.  
 
Då Invista inte vill berätta vad deras Lycra® innehåller eller vill ge någon källa på 
att det är en elast är misstankarna större mot dem än mot doktorsavhandlingen. 
Detta är oroväckande inför den kommande mäklartjänsten. Ska det vara så 
hemlighetsfullt och otransparent i textilbranschen kommer mäklartjänsten få 
problem då MSDS krävs för att den ska fungera. 
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8 SLUTSATSER  
Syftet med detta examensarbete var att se om tygspillet, från Swegmarks fabrik i 
Riga, gick att återvinna till en ny produkt samt att ta reda på vilken information 
som är viktig för försäljning genom mäklartjänsten. Dessa frågor besvaras nedan.  
 
• Vilken information är viktig för att tygspillet i en produktion ska kunna 
säljas vidare för att sedan återvinnas? 
 
Slutsatsen är bland annat att det är relevant att deklarera det innehåll, gällande 
material och kemikalier, ett tygspill innehåller. Detta för att undvika att det hamnar 
på deponi eller förbränns. Om det skulle finnas transparens på alla företag skulle 
möjligheter till återvinning högre upp i avfallshierarkin öppna sig. Då själva 
tygspillet omformas till pellets, är farliga ämnen i materialinnehållet det mest 
relevanta. När det sedan kommer till omformning från pellets till en ny produkt är 
istället ett MSDS ett krav, detta bör innehålla information gällande allt material- 
och kemikalieinnehåll. Detta för att nya kemiska kompositioner kan ha uppstått vid 
pelletstillverkningen. Faktainsamlingen från leverantören visade att tygspillet 
innehöll flera olika kemikalier men att alla var inom de tillåtna gränserna i Europa. 
Dessa kemikalier borde ändå redovisas för att det lättare ska gå att göra en MSDS 
vid återvinning av tygspillet. 
 
• Hur hanteras tygspillet av PA6/Lycra® på Swegmark of Swedens 
sömnadsfabrik idag? 
 
Swegmarks tygspill hamnar i dagsläget på deponi, tillsammans med små plast- och 
pappersbitar. Skulle resurser till sortering och lagring av tygspillet tillsättas och en 
marknad för tygspill etableras skulle kanske dessa tillsatta resurser kunna gå runt 
ekonomiskt. Om även alla deras processteg under produktionen skulle ses över 
skulle mer spill kunna samlas in och då lättare säljas till återvinning.  
 
• Är återvinning av materialblandningen 92% PA6 och 8% Lycra® möjlig? 
 
Då det ännu är oklart huruvida Lycra®n i detta examensarbete är en elast eller en 
termoplastisk elast, kommer slutsatser för båda alternativen ges nedan. Detta 
tygspill har flera vägar att gå om det bara sorteras upp i fabriken:  
 
- Det skulle kunna återvinnas genom formsprutning om det är en elast som 
inte kan smälta.  
- Skulle det vara en termoplastisk elast kan tygspillet även återvinnas genom 
att producera bikomponentfibrer.  
 
Av dragprovningsresultatet går att utläsa att de ugnstorkade proverna var 
marginellt bättre än de otorkade. Men inom gränserna för att klassas som 
likvärdiga. Detta visar att det är fullt möjligt att återvinna ett blandmaterial av PA6 
och Lycra® tillsammans, det visar även att det nästan inte förlorar någon 
dragspänning jämfört med en jungfrulig PA6. Detsamma gäller slagprovet, där är 
värdena nästan desamma som en ny PA6. Detta resultat visar att det i detta fall 
skulle vara ett bättre alternativ miljömässigt för Swegmark att sälja vidare sitt spill 
till formsprutning, då detta material fungerar som en ny PA6, istället för 
deponering. 
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• Om inte, hur kan de då separeras? 
 
Separation av blandmaterialet är även det möjligt. Då bland annat via 
hydrolysering eller smältfiltrering för att ta bort Lycra®n och enbart återvinna 
återstående PA6. För att undvika att den tappar sina mekaniska egenskaper allt för 
mycket skulle det kunna blandas med jungfrulig PA6 eller glasfiber och då skulle 
både resurser och pengar kunna sparas. Det går dock att se från litteraturstudien att 
PA6 mekaniska egenskaper blir betydligt sämre av hydrolyseringen. Föreliggande 
examensarbete visar att återvinning tillsammans är det bästa alternativet sett till 
formsprutning av materialet. Då erhålls ett material med nästan lika bra egenskaper 
som ett jungfruligt.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  
Nedan presenteras olika förslag på vidare utveckling av detta examensarbete. 
En intressant del vore att se om det är möjligt att återvinna tygspillet i Riga på 
Ragn-Sells anläggning för medicinsk återvinning, skulle det gå att utföra det där? 
Detta då de har en autoklav som kan uppnå hög temperatur och högt tryck vilket 
kan användas vid borttagning av Lycra® om enbart polyamid ska återvinnas.  
 
Kemikalieinnehållet i Stars olika färger bör ses över, innehåller någon färgprocess 
miljö- och hälsofarliga kemikalier? Hela produktionens tygspill bör även den ses 
över, inte bara det som uppstår vid tillskärningen. Detta för att så lite tygspill som 
möjligt ska hamna på deponi samt för att få ihop tillräckligt mycket så att det så det 
går att sälja det vidare. Kopplat till insamling av tillräckligt tygspill, bör en 
sourcing på andra textilföretag (eller helt enkelt utveckling av mäklartjänsten) med 
likadana materialkompositioner göras. Detta för att även samla ihop deras spill och 
på så vis lättare sälja vidare det till återvinningsföretag. 
 
Då det formsprutade blandmaterialet fick så pass bra egenskaper bör en ekonomisk 
utredning göras. Vad bör det återvunna materialet kosta? Är det ekonomiskt 
möjligt att sälja tygspillet och på så sätt kunna tillsätta och betala för de extra 
resurser som krävs på fabriken, i form av personal och lagerutrymme? Detta om 
sourcingen är lyckad och större mängd spill kan samlas in varje år.  
 
Då tyget som använts i detta projekt inte är riktigt tygspill utan kommer direkt från 
ett tyglager (se 1.4 Avgränsningar) bör även riktigt tygspill testas. Har det smutsats 
ner för mycket vid produktion för vidare återvinning och i sådana fall behöver det 
rengöras? 
 
En materialutredning bör ses över från Swegmarks håll för att undersöka vad deras 
Lycra® är för elast och även undersöka termoplastiska elaster. Fungerar de på 
liknande sätt som deras Lycra® kan den bytas ut mot en termoplastisk elast och på 
så vis förenkla framtida återvinningsprocesser. Utvecklingen av behåarnas design 
skulle Swegmark också kunna se över. Alla delar behöver kanske inte innehålla 
Lycra® och på så sätt bli mer simpla att återvinna. 
 
Andra alternativ för spillet är att formgjuta dem eller göra nonwoven av det. Vid 
försvagat material skulle det kunna förstärkas med jungfrulig PA6 eller andra 
material så som glasfibrer. Skulle glasfiber tillsättas finns det studier som visat att 
polyamid innehållande glasfiber kan återvinnas med ett lyckat resultat, vilket är 
positivt då materialet kanske kan återvinnas fler gånger efter förstärkningen.  
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