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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver det utredande arbetet som genomförts på en ny 

testmöjlighet för membrantygers ångpermeabilitet som skapats på 

Mittuniversitetet. Ångpermeabilitet innebär ett materials förmåga att släppa igenom 

fukt. Denna nya testrigg kan simulera mer verkliga förhållanden (temperatur och 

luftfuktighet) än vad den testmetod som utförts tidigare på Mittuniversitetet enligt 

en ISO-standard för ångpermeabiliteten kan simulera. Syftet med arbetet var att 

genomföra tester på den nya testriggen och få en förståelse för yttertygernas 

påverkan på membranet samt utvärdera resultatet mot ISO-standardtestet för 

ångpermeabiliteten för att se om dessa resultat skiljer sig åt. Vidare har fyra olika 

underklädestyger testats med målet att kunna utvärdera deras påverkan på 

membrantyget. Målet med detta projekt var att genomföra dessa tester samt att 

utvärdera resultatet och materialens egenskaper.  

Inledningen av projektet gav grundläggande kunskap om skalplagg, membraner 

och andra aktuella material och denna kunskap var värdefull för att sedan kunna 

utvärdera resultaten som gavs. Förstudien följdes sedan av en planeringsfas av 

vilka tester som skulle utföras och slutligen ett genomförande av två olika 

testomgångar i den nya testriggen samt en testomgång enligt ISO-standardtestet. 

Ett luftpermeabilitetstest genomfördes också som ytterligare en faktor för att 

utvärdera olika egenskaper på underklädestygerna. Resultaten från samtliga tester 

beräknades och analyserades för att nå slutsatser om samtliga material och vad som 

påverkar dem.  

Resultatanalysen visade att membrantygerna inte fungerar på samma sätt när den 

yttre och inre temperaturen förändras och resultatet från den nya testriggen gav inte 

samma resultat som ISO-standardtestet. Resultatet från testerna med 

underklädestygerna var svårare att analysera och där hade en större bredd på de 

olika materialen samt en annan placering av testsensorer behövts för att eventuellt 

kunna göra en bättre utvärdering. 

Syftet och målet med detta projekts uppnåddes och en utvärdering av de testade 

materialen samt testmetoderna har kunnat genomföras.  

Nyckelord: Membran, ånggenomsläpp, luftfuktighet, skalplagg.   
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Abstract  
This report describes the investigative work carried out on a new test opportunity 

that measures the water vapor permeability of textiles for the purpose of quality 

control. Water vapor permeability is a garments ability of transfer moisture. This 

new test rig, established by Mid Sweden University, can simulate conditions that 

resemble more like the actual use of shell garments, compared with the ISO-

standard test for water vapor permeability used in Mid Sweden University today. 

The purpose with the project was to perform tests on the new test rig and compare 

the outer fabric´s impact on the membrane as well as evaluate and compare the 

results from the ISO-standard test. Furthermore have four different base layer 

fabrics been tested with the goal of being able to evaluate their impact on the 

membrane fabric. The goal of this project was to carry out these tests as well as 

evaluate the results and the properties of the materials.  

The introduction of the project gave basic knowledge of shell garments, 

membranes and other different materials and this knowledge was valuable for later 

evaluation of the given results. The study was then followed by a planning of the 

test that was to be carried out and finally an implementation of two different test 

rounds in the new test rig and one test round in the ISO-standard test. A test for the 

determination of the permeability of fabrics to air was also carried out as another 

factor to evaluate different characteristics of the base layers. The results from all 

tests was analyzed and evaluated to reach conclusions about all materials and what 

affects them.  

The result showed that the membrane fabrics does not work at the same way when 

the ambient and the internal temperature changes. Also, the result from the new test 

rig was not the same as the result from the ISO-standard test. The result from the 

test with the base layers was more difficult to analyze and a greater width of the 

materials and also another location of the sensors perhaps would make it easier to 

analyze.  

The purpose and goal with this project have been achieved and analyses have been 

completed. 

Keywords: Membrane, breathability, humidity, shell garments.   
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Terminologi 
Textillabb – Laborationsmiljö på Mittuniversitetet i Östersund som tillhör Sports 

Tech Research center [1].   

Hydrofilt – Något som gärna löser sig i vatten [2]. 

Hydrofobt – Används om något som repellerar vatten [3]. 

PU membran – Ett membran gjort av polyuretan [4]. 

Cordura – Ett varumärke med slitstarkt tyg tillverkat för att stå emot slitage och 

svåra förhållanden [5]. 

Vattenpelare – En metod som anger ett mått på det vattentryck ett material kan stå 

emot och där med hur vattentätt det är. Anges i millimeter där ett högre tal 

indikerar på en bättre vattentäthet.[5] 

Andningsförmåga – Anger hur väl ett material kan släppa igenom fukt. Mäts i 

många olika enheter beroende på testmetod.  

Vikt – Tygets vikt i gram per kvadratmeter [6]. 

Derivata – Anger förändringshastigheten hos en funktion.   

PU 10000/10000 – Är ett mått som klädtillverkare ofta använder och det beskriver 

hur vattentätt ett material är samt hur väl plagget andas. Det första talet mäts i mm 

och 10000mm innebär att det är möjligt att placera ett fyrkantigt rör med 

dimensionerna 1x1mm över tyget och sedan fylla röret med vatten till en höjd av 

10000mm innan vatten börjar läcka in. [7]  

Det andra talet säger hur många gram vattenånga som kan passera 1 m
2
 av tyget 

under 24 timmar. Ju högre tal desto bättre [6]. 

ePTFE membran – Ett material som Gore-Tex membran tillverkas av, ePTFE är 

mikroporöst och vattenavstötande [8]. 

Ångpermeabilitet och fukttransport – Anger en textilis förmåga att transportera 

vattenånga från ena sidan av textilen till den andra. I denna rapport används orden 

ångpermeabilitet och fukttransport och det betyder samma sak.  
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1. Introduktion 

1.1 Presentation av och bakgrund till projektet 

I dagens samhälle används skalplagg mer och mer och deras funktioner har blivit 

mer avancerade. Skalplaggens mångsidighet och det faktum att de går att använda 

året runt är den främsta orsakens till dess populäritet. Under kalla förhållanden 

kombineras dessa plagg med lager på lager av varma kläder vilket gör att 

smidigheten hos brukaren behålls samtidigt som värmen bevaras.  

Ett skalplagg består av ett yttertyg, ett membran och ofta någon form av foder. 

Yttertyget är ytbehandlat att stå emot regn, fukt, vind och smuts. Membranet i sin 

tur stöter bort regn och vind men släpper igenom fukt från insidan, det kallas att 

membranet ”andas”. Fodret ser annorlunda ut beroende på vilket typ av skalplagg 

det handlar om men dess uppgift är att skapa en barriär mellan membranet och 

kroppen. För att mäta ett skalplaggs förmåga att föra fukt från en hög luftfuktighet 

till låg luftfuktighet mäts fukttransporten i materialet. Ånga och fukt strävar alltid 

efter att ta sig till ett torrare och kallare klimat från ett fuktigare och varmare 

klimat. Detta gör att dessa vattentäta material är idealiska för fysisk aktivitet vid 

lägre temperaturer men om det är varmt och fuktigt utanför plagget kan deras 

funktion istället få motsatt effekt. [9] 

Mittuniversitetet genomför sedan en tid tillbaka standardiserade ISO-tester för 

fukttransporten i olika material. Dessa tester genomförs dock inte under 

förhållanden som liknar hur det kan se ut vid användandet av ett skalplagg i 

verkliga förhållanden. Skalplagg är konstruerade att stå emot väder som vind, 

lättare regn och smuts under en viss grad av aktivitet och ofta är det då en stor 

skillnad mellan temperaturen innanför och utanför plagget. Vid genomförandet av 

ISO-testet är den yttre temperaturen, alltså luften, 23 grader Celsius. Likaså 

simuleras den inre temperaturen, det som ska representera kroppen, till 23 grader 

Celsius. Ett skalplagg används sällan vid en temperatur på 23 grader Celsius och 

kroppens hudtemperatur är normalt runt 30-35 grader Celsius [10]. 

Med anledning av denna kännedom har en ny testrigg byggts som kan simulera en 

låg yttre temperatur på utsidan av materialet samt en högre temperatur på insidan 

av plagget. Syftet är att upptäcka skillnader i de olika sätten att testa fukttransport 

och att kunna utvärdera textilier under förhållanden som liknar verkligheten. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att genom tester jämföra fukttransporten för olika yttertyger och deras 

påverkan på ett membran samt se hur ett underklädesplagg påverkar tygets 

egenskaper. Testet genomförs i en testrigg som simulerar förhållanden där 

skillnaden i temperatur mellan utsidan av tyget och insidan är hög för att simulera 

ett användande i ett förhållande med låg temperatur omgivande temperatur. Detta 

görs för att få en ökad förståelse för användningen av skalplagg och vilka 

klädesplagg som är optimalt att kombinera med skalplagg vid en mellan till hög 

intensitet under lägre temperaturer, likt höstväder. Tester kommer sedan att 

genomföras enligt ISO-standard för fukttransport och syftet med det är att se om 

resultatet skiljer sig åt när de yttre respektive inre förhållandena av tyget inte är 

likadan. Testerna kommer att genomföras på Mittuniversitetet.  

1.3 Avgränsningar 

Tillgången till material är begränsat och testerna kommer därför att genomföras 

med samma membran men med tre olika yttertyger. Upprepade försök kommer att 

ske i den mån att de inte anses påverka tygerna. Underkläderna kommer att bestå 

av fyra olika material som tillhandahållits från Mittuniversitetet.  

1.4 Mål 

- Målet med detta projekt är att utföra tester på tre olika yttertyger sammansatta 

med samma typ av membran och utvärdera deras egenskaper för fukttransport 

under en omgivande temperatur på 8 grader Celsius för att sedan jämföra 

resultatet med ett ISO-standardtest där den motsvarande yttre temperaturen är 

23 grader Celsius.  

- Vidare är målet att kombinera dessa tyger tillsammans med fyra olika typer av 

underkläder för att se hur dessa påverkas ihop.  

1.5 Resurser 

Textillabbet är till förfogande under hela projektets gång men tillgången till 

material är begränsad. Till förfogande finns tre skaltyger samt fyra olika material 

för underkläder.  

1.6 Tidsplan 

Examensarbetet är en kurs som omfattar 15 hp vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsarbete.  
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1.7 Översikt 

I kapitel 2 presenteras den teori som använts till grund för förstudien, testavsnittet, 

utvärderingar, analytiska beräkningar samt rapportskrivningen. Kapitel 3 redovisar 

de metodansatser som använts samt hur genomförandet av projektet gick till. 

Kapitel 4 visar resultaten från samtliga tester. I kapitel 5 och 6 presenteras en 

diskussion respektive slutsats för samtliga delar av projektet. Slutligen, redovisas 

eventuella förslag till åtgärder och rekommendationer i kapitel 7.  
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2. Teori 
Teorin som har varit kopplat till projektet och fungerat som en grund för vidare 

analys av resultaten presenteras i kapitel 2.  

2.1 Skalplagg 

Skalplagg kallas de plagg som är sammansatta med ett membran som har förmågan 

att stänga ute yttre påfrestningar som vind och regn men samtidigt släpper de ut 

fukten som bildas på insidan av materialet, närmast kroppen. Ett skalplagg ska 

förse användaren med maximal komfort i alla typer av väderförhållanden och 

omgivningar. Skalplagg finns i konstellationer skapade av olika funktionstyger; 

membran, beläggningar och mikrofibertyg. [11] 

Ett membran kan beskrivas som en plastfilm som lamineras på ett yttertyg [2]. Om 

membranet är poröst så är det tillverkat med små håligheter på 0,5-1,0 micron 

vilket gör att de kan släppa igenom vattenmolekyler eftersom dessa har en storlek 

på 0,0004 micron men vattendroppar har en storlek på 100 micron vilket gör att de 

inte kommer igenom membranet [4] [12]. I praktiken innebär detta att när kroppen 

blir varm och börjar svettas innanför plagget så kan vattenmolekylerna från svetten 

vandra ut genom plagget men regnet som samtidigt angriper på utsidan av plagget 

kommer inte kunna tränga igenom membranet från andra hållet. 

Ett annat alternativt för membran är ett hydrofilt membran, dessa fungerar genom 

en molekylär process där fukten absorberas i tyget och sedan vandrar genom tyget 

för att avdunsta från yttertyget [13] [11]. Eftersom naturen alltid strävar efter 

jämnvikt kommer värme alltid gå mot kyla och fuktig luft går alltid mot torrare luft 

[4]. Se bild 2.1.  
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Bild 2.1 Konstruktionsmässig beskrivning hur ett skalplagg med membran fungerar.[2] 

Sedan finns ytterligare ett alternativ för skalplagg och det är beläggningar. Det 

innebär att en pasta fördelas över tygets baksida och när den sedan torkar bildar 

den små håligheter, likt ett membran där fukten kan vandra ut. Denna metod är 

betydligt billigare än andra konstellationer men dess livslängd är inte lika 

konkurrenskraftig. [4] 

Mikrofiber i skalplagg är tillverkat genom att tyget har vävts tätt men inte som 

tvinnade trådar utan i små knippen, detta bildar små hålrum likt porer som är 

väldigt små och därmed gör det svårt för vatten att ta sig igenom. [4] [12].  

Skalplagg finns i tre olika sammansättningar, 3-lagers skal, 2,5-lagers skal samt 2 

lagers skal. Ett 3-lagers skal består av yttertyget, membranet samt ett foder där alla 

tre material är lamminerade. Fördelen med detta är att förslitningarna mellan 

tygerna inte blir särskilt stora vilket gör plagget slitstarkt och hållbart [1]. Ett 2-

lagers skall innebär att membranet enbart fästs i yttertyget. För att sedan skydda 

membranet sys ett separat foder på, vilket gör att andningsförmågan generellt är 

bättre än 3-lagers skal eftersom att membranet är mer fritt. Ett 2,5-lagers skal är 

nästan som ett 2-lagers skal förutom att det saknar ett innerfoder. Det har istället 

ersatts med en yta på membranet som ska tåla nötning. [2] [9] I detta projekt 

används 2-lagers skal där inget foder inkluderats, alltså ett membran som fästs på 

ett yttertyg.  
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Skalplagg används dock sällan utan någon form av baslager, ett plagg närmast 

kroppen. Dessa plagg är av olika material men för att de ska fungera som bäst 

tillsammans med ett skalplagg bör de ha en god uppsugningsförmåga samtidigt 

som de kan avdunsta fukten från tyger. De bör också torka snabbt för att upprätta 

komforten för användaren. [14] Det finns en mängd olika rekommendationer om 

vilket material som är bäst att använda som basplagg men eftersom materialen 

beter sig olika vid olika förhållanden och aktivitetsgrader går det inte att utse något 

material till det mest optimala. [14] 

2.2 Luftfuktighet 

Fukt tenderar alltid att vilja röra sig från förhållanden med ett högt tryck till ett 

förhållande med lägre tryck. I detta projekt beskrivs den relativa luftfuktigheten 

och den mäts i procent och visar mängden fukt i luften i förhållande till dem 

maximala luftfuktigheten vid dem temperaturen. Luftfuktigheten hör ihop med 

temperaturen och om temperaturen stiger så stiger också luftfuktigheten. Vid 

beräkning av partialtrycket för vattenångan så har en tabell används. Se bild 2.2. 

Vad gäller fukttransporten i ett tyg så är det fördelaktigt att så snabbt som möjligt 

suga upp fukten från kroppen samt avdunsta denna fukt från tyget vilket lämnar 

brukaren torr och bekväm i sitt plagg och detta sker snabbare ju högre trycket är 

[14] [15].  
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Bild 2.2 Tabell för vattenångas partialtryck 

2.3 Mikroporösa material 

Mikroporösa material är porösa vilket innebär att de innehåller små håligheter som 

släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar. Anledningen till varför detta 

fungerar är på grund av storleksskillnaden mellan en vattendroppe och vattenånga, 

vattenånga är så pass mycket mindre att de kan passera mycket små hål i materialet 

men vattendroppe har betydligt svårare att ta sig igenom. [2] [16] 

2.4 Hydrofila material 

Hydrofila material är försedda med en icke-porös film och förlitar sig på förmågan 

att transportera vattenånga genom en molekylär process med absorption, diffusion 

och desorption [17]. Vattenmolekylerna absorberas först till ytan av det hydrofila 

materialet och sedan förflyttas de till nästa molekyl bredvid [4][16]. Diffusionen 

innebär att vattenmolekylerna rör sig från en plats med hög koncentration till en 

plats med lägre koncentration. Vilket i praktiken innebär att vattenmolekylerna vill 

förflytta sig från de fuktiga förhållandena innanför plagget ut till mindre fuktiga 

förhållanden utanför plagget. Desorption är när vattnet avdunstar från materialet 

[13]. 
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2.5 Polyamid 

Polyamid är ett material som ibland även kallas nylon, det är gjort av fibrer i syntet 

som liknar plast. Materialet är starkt, tåligt och skrynklar sig inte. Det är 

snabbtorkande och drar inte åt sig särskilt mycket fukt samtidigt som de har en hög 

temperaturresistens. [18] [19] 

2.6 FC-free DWR 

DWR är en ytbehandling som appliceras på yttertyget av ett skalplagg för att göra 

tyget vattenavstötande. Efter behandling med DWR blir materialet hydrofobt, 

vilket betyder att det inte gillar vatten och därför stöter tyget bort det. FC-free 

innebär att behandlingen är fri från flourcarboner [20]. Flourcarboner är 

miljöskadliga och svårnedbrytbara ämnen som länge har använts vid impregnering 

men som fasas ut mer och mer och ersätts med lågflourerande varianter eller helt 

andra ämnen [21]. 

2.7 Tygets struktur 

Fibrer är den viktigaste komponenten av ett tygs egenskaper och dessa är normalt 

sett formade till garn som sedan antingen stickas eller vävs till en tygstruktur. På 

vilket sätt fibrerna är anordnade i garnet, vilken fibertyg det är samt tygets tjocklek 

och vikt påverkar dess fukttransport [13] [14]. Som ett exempel är ull ett material 

som naturligt besitter förmågan att kunna krympa sina fibrer när fukt når dem. 

Detta innebär att det skapas små hålrum i strukturen som tillåter luft att samlas. 

Luft har åtta gånger högre förmåga att isolera värme än fiber och därför har ull en 

bra isoleringsförmåga [13]. 

2.8 Ull, polyester och bomull som baslager 

Däremot är inte ull alltid det mest optimala som baslager närmast kroppen, ull har 

en förmåga att ”klia” p.g.a. att dess fibrer är korta vilket innebär att fler 

”fiberändar” nuddar kroppen [14]. Därför är längden på fibrerna i tyget en viktig 

faktor tillsammans med stoleken, tunna fibrer är mer motståndskraftiga och 

dessutom skapar de bättre uppsugningsförmåga då fler fibrer kan packas tätt på 

samma yta än grövre fibrer [14]. Ull har en bra uppsugningsförmåga men tar längre 

tid på sig än andra material innan fukten avdunstar och därmed torkar de 

långsammare.  

Att blanda in polyester tillsammans med ett annat material såsom ull har visat sig 

vara fördelaktigt för både isolering- och uppsugningsförmågan.  
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Polyester är nämligen hydrofobiskt och stöter bort vatten samtidigt som ull har hög 

uppsugningsförmåga och bidrar med sin isoleringsförmåga kompletterar dessa 

material varandra väl. [14] Bomull kan också kombineras med andra material 

såsom ull eller syntetiska material för att kombinera materialens bästa förmågor 

gällande uppsugning eller avdunstning av fukt. Detta är en ständigt utvecklande 

process med en mängd olika materialkombinationer. [14]  

Bomull som ett ensamt material ger en skön känsla mot huden och tar lätt upp fukt 

men när materialet väl har sugit upp fukten behåller gärna fibrerna i tyget den 

vilket innebär att plaggen kan klibba sig fast på huden och ger en mindre 

komfortabel känsla [14].  

2.9 Testtyger 

Tygerna som har används under detta projekt presenteras nedan tillsammans med 

egna bilder tagna av ett mikroskop. Se bilder 2.4–2.13. Tre olika skaltyger 

bestående av ett membran som har applicerats på ett yttertyg, har använts under 

testerna och dessa har alla samma membran men olika yttertyg. Yttertygerna 

innehåller dock samma material och är ytbehandlade med samma DWR men 

skillnaden dem emellan är hur de har vävts och därmed vikten. Vidare i rapporten 

kommer dessa tyger att kallas för Tyg 1, Tyg 2 och Tyg 3. Ytterligare fyra tyger 

användes under testomgång två och fungerade som underkläder, dessa tyger var en 

skjorta, en t-shirt, ett tyg med en blandning av 30 % polyester och 70 % ull samt ett 

tyg med 100 % ull. Dessa tyger kommer att kallas Underklädestyg (U) 1-4 

fortsättningsvis i rapporten.  

Tyg 1 har ett yttertyg av 100 % polyamid och ett hydrofilt PU Membran 

10000/10000 – 10000 mm vattenpelare samt andningsförmåga 10000 g/m
2
/24h. 

Yttertyget är behandlat med ett FC fritt DWR. Tyget har en vikt på 140g/sqm. [6] 

Bild 2.4 och 2.5 är bilder tagna med mikroskop på respektive sida av Tyg 1. 

 

 

 

 

 

 
Bild 2.4 tagen med mikroskop av yttertyget 

för Tyg 1. 
Bild 2:5 tagen med mikroskop på 

membranet för Tyg 1. 
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Tyg 2 är det tjockaste tyget. Det är tillverkat av 100 % polyamid med 500 denier 

och ett hydrofilt membran PU membran 10000/10000. Yttertyget är behandlat med 

ett FC fritt DWR och har en vikt av 280g/sqm. [6] Bild 2.6 och 2.7 nedan visar Tyg 

2 från båda sidor tagna med ett mikroskop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyg 3 är precis som de andra testtygerna tillverkad av 100 % polyamid men 300 

denier. Den har ett hydrofilt PU membran 10000/10000 och är behandlat med FC 

fritt DWR. Dess vikt är 195g/sqm. [6] Bild 2.8 och bild 2.9 visar bilder tagna med 

mikroskop på var sida av Tyg 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.6 visar bild av Tyg 2 yttertyg tagen 

med mikroskop. 
Bild 2.7 visar bild av Tyg 2 membran tagen 

med mikroskop. 

Bild 2.8 visar Tyg 3 yttertyg tagen med 

mikroskop. 
Bild 2.9 visar Tyg 3 membran tagen med 

mikroskop. 
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Underklädestygerna är utvalda med avsikt att representera plagg som en brukare 

skulle kunna använda under sitt skalplagg. Dessa tyger valdes ut av 

uppdragsgivaren.   

Underklädestyg 1 är ett tyg som klippts ut 

från en t-shirt av bomull från Textillabbet på 

Mittuniversitetet. En mikroskopbild är tagen 

av tyget som visar hur strukturen ser ut, se 

bild 2.10. 

 

 

 

 

Underklädestyg 2 är ett tyg från en skjorta 

av bomull som Textillabbet på 

Mittuniversitetet tillhandahållit. En 

mikroskopbild är tagen av tyget som visar 

dess struktur, se bild 2.11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.10 av underklädestyg 1, förstorad i 

mikroskop. 

Bild 2.11 av underklädesplagg 2, förstorad i 

mikroskop. 
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Underklädestyg 3 är ett tyg av en 

ullmix på 70 % ull och 30 % polyester. 

Det ska representera ett underställ. Bild 

2.12 visas en bild på tygets struktur 

förstorat med ett mikroskop.  

 

 

 

 

Underklädestyg 4 består av 100 % ull 

och ska representera ett underställ. 

  

Bild 2.13 av underklädesplagg 4, förstorad i 

mikroskop. 

Bild 2.12 av underklädesplagg 3, förstorad i 

mikroskop. 
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3. Metod 
I kapitel 3 presenteras metoderna som tillämpats under projektet. Innan projektet 

startade upprättades en SMART och projektet valdes att bedrivas agilt för att kunna 

tillåta snabba beslut och förändringar fortlöpande under projektets gång [21]. Detta 

utgjorde en grund för det fortsatta arbetet, se avsnitt 3.1. En förstudie som 

innefattades av planering, intressentanalys och kommunikationsplan beskrivs i 

avsnitt 3.2 och vidare i avsnitt 3.2.1  beskrivs den litteraturstudie som inledde 

arbetet för att skapa en förståelse för ämnet som sedan följdes av delarna med 

textiltesterna och de analytiska beräkningarna. För textiltesterna och de analytiska 

beräkningarna beskrivs vilken utrustning som har använts under genomförandet 

och hur testerna utfördes samt hur mätdata har sammanställts och beräknats. 

3.1 Innan projektstart 

Innan projektet påbörjades gjordes en SMART. En så kallad ansökan för att 

bedriva projektet som innehåller syfte, mål, angränsningar, resurser och tidsplan, se 

bilaga A. Denna SMART fick revideras en bit in i projektet när testmaterialet och 

förutsättningarna för projektet presenterades, se bilaga B. Tanken var först att testa 

olika typer av membran men testtygerna hade alla samma membran så 

frågeställningen ändrades till att utvärdera yttertygerna istället. Samt att fokusera 

på själva resultatet som testerna gav för att kunna göra en jämförelse med ISO-

standardtestet. Denna SMART fungerade sedan som en grund till arbetet att sträva 

efter och försöka uppnå det tidigare satta syftet och målet.  

Projektet har bedrivits agilt med anledning av att ett agilt arbetssätt tillåter snabba 

förändringar och flexibilitet [21]. Under projektets gång har förändringar och 

korrigeringar skett och tillåtits.  

3.2 Förstudie 

Arbetet inleddes med en förstudie med syftet att skapa tydliga riktlinjer om hur 

projektet skulle genomföras, hur tidsplanen såg ut och vilka intressenter som skulle 

ingå i projektet. En intressentanalys upprättades för att få en överblick om vilka 

som skulle beröras av projektet, se bilaga C, och en kommunikationsplan sattes för 

att se hur de olika intressenterna skulle kontaktas och inom vilket skede, se bilaga 

D. En färdplan uppskattades grovt för att få en överblick på tidsåtgången, se bilaga 

E.  
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3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att få en större förståelse om ämnet och för att 

lägga en grund till den avslutande utvärderingen av projektet. Tidigare studier och 

forskning inom området studerades samt vetenskapliga artiklar och litteratur 

hämtades via Mittuniversitetets söktjänst PRIMO och internetbaserade 

informationssidor.  

3.3 Luftpermeabilitet ISO 9237:1995(E) 

Ett test som genomfördes på samtliga underklädestyger för att mäta deras 

luftpermeabilitet. Luftpermeabiliteten anger hur bra en textils förmåga att släppa 

igenom luft från ena sidan till den andra är. Luftpermeabiliteten hos ett tyg 

påverkas av faktorer som tygets struktur, porstorlek, garnmaterialet och tjocklek 

[22]. Dessa påverkande faktorer är liknande vad som påverkar ångpermeabiliteten 

och tanken bakom detta test var att se om det går att dra några kopplingar till ett 

tygs luftpermabilitet och dess egenskaper för fukttransport. Textillabbet på 

Mittuniversitetet äger ett instrument kallat RYC-D-20-01-Akustron och detta 

instrument är kalibrerat att uppfylla ISO 9237:1995(E) krav. [23] 

3.4 Genomförande ISO 9237:1995(E) 
Testet utfördes genom att placera tyget som skulle testas i Akustron-instrumentet 

och låsa fast det med en spak vartefter luftpermabiliteten i mm/s mäts och kan 

avläsas på en display på instrumentet. Varje tyg testades totalt 10 gånger på olika 

delar av tyget och åt olika fiberriktningar för att därefter beräkna medelvärdet på 

varje tyg.  
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Tyg 1  Tyg 2  Tyg 3 

Varje tyg testades tre gånger var vilket innebär att 9 test genomfördes under testomgång 1. 

3.5 Test med sensorer 

Testet går ut på att 8 sensorer mäter temperatur och relativ fuktighet varje sekund 

på utsidan samt insidan av ett tyg för att mäta dess förmåga att släppa igenom 

vattenånga och temperatur. Testupplägget har lagts upp efter önskemål av 

uppdragsgivaren samt i beaktning av den begränsade mängden testmaterial som 

fanns tillgängligt.  

Testomgång 1 

3 olika skalplagg testades var för sig där samtliga tyger hade samma membran (PU 

10000/10000) men olika typer av yttertyg. Testet genomfördes med en 

vattentemperatur (innertemperatur) på 32̊ Celsius samt en yttertemperatur på 8̊ 

Celsius. Den relativa luftfuktigheten registrerades ca 1 cm ovanför vattenytan, där 

sensor 7 var placerad, och uppmättes till ca 97 % och startvärdet för relativa 

luftfuktigheten inuti kylboxen var ca 25 % – 30 %.    
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3.5.1  Genomförande av test med sensorer 

Testet inleds med att en behållare med vatten fylls upp till en tidigare uppmätt 

markering samt värms upp till 32 grader Celsius med hjälp av en apparat som 

mäter vattentemperaturen och ser till att den hålls stabil genom att värma/kyla 

vattnet. Tyget som ska testas fästs över en hållare där även en plastkopp (volym 

625cm
3
) med sensorer för temperatur och relativ fuktighet placeras se bild 3.1. 

Inuti koppen sitter även en liten tygpåse (ca 10mL) med kaliumacetat som ska 

minska luftfuktigheten inuti koppen under den första delen av testet vid 

stabilisering av temperaturen. [24] Sensorpar 6-7 registrerar mätvärden precis 

under tyget, d.v.s. ovanför vattnet på ”kroppssidan” och dessa sensorer är placerade 

i kylboxen. Sensorpar 0-1 sitter närmast ovanför tyget på insidan. Ca.7cm ovanför 

tyget sitter sensorpar 2-3 och ca 11cm ovanför tyget sitter sensorpar 4-5. 

Sensorerna sitter i par vilket innebär att de kan registrera temperatur och 

luftfuktighet på båda sidor av sensorparen. Se bild 3.2.  

    

    

 

 

 

 

 

  

Bild 3.2 visar hur sensorerna är placerade i koppen. 

Sensorpar 0-1 längst ner med sensor 0 riktad nedåt, 

sensor 1 uppåt. Sensorpar 2-3 ca 7 cm upp i koppen och 

sensorpar 4-5 ca 11cm upp. Bilden visar även den lilla 

tygpåsen med kaliumacetat. 

Bild 3.1 visar hur koppen med sensorer samt tyget 

som ska testas är placerade i hållaren. 
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Dessa sensorer har en precision på ±3% för den relativa fuktigheten mellan 0 till 

100 % samt ±0.3°C för temperaturen mellan 0 till 60°C. [21] Sensorerna är 

kopplade till en modul som samverkar ihop med programmet LabVIEW där all 

mätdata registreras, se bild 3.3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kylbehållaren består av en bottendel av frigolit samt ett lock från en kylbox. Denna 

ställs in på 8°C som ska simulera ”yttertemperaturen”. Innan alla mätningar 

påbörjas bör temperaturen och den relativa luftfuktigheten vara stabila och inte ha 

visat några tecken på förändring under en period. Detta läses av från mätvärdena i 

LabVIEW.   

När själva testet ska starta så plockas underdelen av kylboxen bort och hela 

systemet ställs ner i vattenbehållaren och testet startas genom att sensorerna börjar 

avläsas. Sensorpar 6-7 ska nu vara 1 cm ovanför vattenytan. Den relativa 

fuktigheten i koppen ökar succesivt in i testet tills det är mättat. En ungefärlig tid 

för testet var förbestämt mellan 13-15 minuter.   

De registrerade värdena från varje test sammanställdes i ett Exceldokument där 

varje test för sig utvärderades med medelvärde för den relativa luftfuktigheten, 

derivatan för den relativa luftfuktigheten och skillnaderna mellan varje enskilt tests 

värden i förhållande till medelvärdet. Sedan jämfördes de olika tygernas kurvor 

med derivatan för relativa luftfuktigheten, förändringen över tid för den relativa 

luftfuktigheten och temperaturförändringen mot varandra för att kunna utvärdera 

egenskaperna hos tygerna.  

Bild 3.3: En översiktlig bild över kylboxen med dess innehåll när den är placerad i vattenbadet. (1) Hållaren för tyget samt plastkoppen 

(2). (3) Bottendelen av frigolit samt locket som kommer från en kylbox (4). (5) Det testade tyget som placeras i vattenbehålaren (8) 

med sensorerna (7) ca 1cm ovanför vattenbadet (9).  Till höger ses modulen som är kopplade via testanordningen till datorn och 

LabVIEW. Bild från [24].  
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Tyg 1 

U1 U2 U3 U4 

Medelvärdet beräknades för att se så att inget test avvek från de andra vilket kan 

skapa ojämna resultat. Detta beräknades genom att summera samtliga värden från 

varje test och dividera dem med antalet värden, enligt formel (1): [25] 

x  =
1

𝑛
 ∑𝑥₁       (1) 

Där x  är medelvärdet, 𝑥₁ är varje enskilt mätvärde och n är antalet mätvärden.  

Derivatan i detta fall anger den relativa luftfuktighetens förändringshastighet i 

sensor 0 från att testet startas tills att det inte längre sker någon förändring och 

trycket är mättat, d.v.s. det är inte längre någon skillnad mellan luftfuktigheten på 

tygets insida respektive utsida. Den beräknades enligt formel (2): 

𝐷 = 𝑛ₓ₊₁ − nₓ  (2) 

Där D är förändringen, nx är ett uppmätt tal och nx+1 är nästa tal i följd.  

Slutligen beräknades även skillnaden mellan var och ett av de genomförda testerna 

mot dess medelvärde. Detta beräknades enligt formel (3): 

𝑆 = (𝑥1 − nₓ)²  (3) 

Formel (1) och formel (2) är beräknade enligt önskemål från uppdragsgivaren.  

Testschema för sensortest omgång 2 

När samtliga tester för omgång 1 hade genomförts inleddes omgång 2. Denna 

omgång gick till precis som föregående i genomförande men nu testades istället 

underklädestyger ihop med ett av de tre tidigare skaltygerna. Tyg 1 valdes ut att 

testas tillsammans med fyra olika typer av material. Dessa materialet var en t-shirt i 

bomull, en skjorta i bomull, ett ulltyg med 70 % ull och 30 % polyester samt 

ytterligare ett ulltyg med 100 % ull. 

 

 

 

 

Varje test upprepades tre gånger vilket innebär att totalt 12 test genomfördes under testomgång 2. 
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Tyg 1  Tyg 2  Tyg 3 

Varje tyg testas två gånger var. 

 

Resultatet från testomgång 2 sammanställdes på samma vis som testomgång 1. 

3.6 ISO-test 15496:2004 

Detta test genomfördes med avsikt att få ett referensresultat till sensortestet som 

genomfördes i testomgång 1. Denna testmetods resultatenhet är inte densamma 

som sensortestets men genom att, utifrån de beräknade resultaten, ranka de olika 

testtygerna från bäst till sämst är det möjligt att utvärdera om de två olika testerna 

skiljer sig åt. Samma skaltyger som innan användes även för detta test.  

Testschema ISO15496:2004 

De tre skaltygerna testades för ånggenomsläpp enligt ISO-standardtestet. Testet 

upprepades två gånger.   

 

 

 

 

 

3.6.1  Genomförande av ISO 15496:2004 

Ett test utifrån en internationell standard som beskriver vattenånggenomsläpp för 

textilier [26]. Testet förbereds dagen innan genom att blanda mättat kaliumacetat 

med vatten som tillsammans bildar en geléliknande massa, se bild 3.3. För 100g 

kaliumacetat behövs 31g vatten. Denna blandning suger åt sig vatten. Dagen efter 

fortsätter förberedelserna och då delas gelén upp i plastkoppar (samma typ av kopp 

som används i sensoretestet) som vägs till ungefär 120 gram gelé i varje kopp. Ett 

referensmembran av 100 % ePTFE membran placeras över koppen och löds fast 

för att skapa en sluten miljö, se bild 3.4.  
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Ett vattenbad värms upp till 23 °C i en vattentank, detta är samma vattentank som 

används i sensortestet. Även temperaturen i rummet registreras och ska vara runt 

23 °C. Sedan placeras en anordning i vattnet som är anpassad för testet med sex hål 

där kopparna så småningom ska placeras. Därefter spänns testtygen fast över en 

metallring (denna har samma dimensioner som hållaren i sensortestet) tillsammans 

med ytterligare ett referensmembran. De tyger som testas samt en kopp med ett 

extra referensmembran istället för ett skaltyg placeras i vattenbehållaren för att 

stabilisera sig under 15 minuter. När dessa 15 minuter har passerat så vägs varje 

kopp med gelé, sedan kontrolleras dem så att hela referensmembranet är täckt av 

gelén innan de placeras i varje metallbehållare med membranet nedåt. Koppen är 

nedsänkt ca 5mm ner i vattnet under testets gång. Efter ytterligare 15 minuter tas 

kopparna bort från vattnet och vägs igen. Se bild 3.5 och 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.3: Visar kopparna som vägts upp med gelé. Bild 3.4: Visar hur kopparna förseglas med lödning. 

Bild 3.5: Visar hur kopparna är placerade när testet genomförs. Bild 3.6: Maskinen som användes under testet. 
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Detta test upprepades två gånger för att upptäcka eventuella handläggningsfel och 

det beräknade medelvärdet från dessa två tester utvärderades.  

De analytiska beräkningarna skedde på två olika vis. Dels så utvärderades 

skillnaden mellan kopparnas vikt före och efter mot varandra, se formel 4, och 

vidare användes den standardiserade formeln enligt ISO-standarden [26] för att 

utvärdera resultatet, se formel 5.  

∆𝑚 = 𝑚15 − 𝑚0   (5) 

Där ∆m är skillnaden mellan kopparnas vikt före= m0 och efter 15 minuter=m15 

Vattenångspermabilitet enligt ISO 15496 beräknades enligt följande formel.  

𝑊𝑉𝑃𝑎𝑝𝑝 =
∆m𝑎𝑝𝑝

𝑎∗∆𝑝∗∆𝑡
  (6) 

Där WVPapp är anordningens vattenångspermabilitet [g/m
2
*Pa*h], ∆mapp är 

förändringen [g] i massa för koppen med enbart referensmembran. a är arean [m
2
] 

över koppens öppning, ∆t är tiden som testet pågick [h]. ∆p, som är skillnaden i det 

partiella vattenångtrycket genom tyget beräknas enligt formel (7): 

∆𝑝 = 𝑝𝑠𝑏 −
𝑝𝑠𝑎∗𝑅𝐻

100
     (7) 

Där RH, den relativa luftfuktigheten [%] och psb, det mättade vattentrycket vid 

given temperatur 23°C avläses enligt tabell i ISO-formel [26]. psa, som är det 

mättade vattenångtrycket i testrummet vid given temperatur beräknas enligt formel 

(8): 

𝑝𝑠𝑎 = 133,3 ∗ 10 exp {− [
2919,611

(𝑇𝑎+273)
− 4,79518 ∗ lg(𝑇𝑎 + 273) + 23,03733]})   (8) 

Där Ta är temperaturen °C i rummet och Tb är temperaturen °C i vattenbadet.  

Slutligen används formel (9) för att beräkna vattenångspermabiliteten av tyget, 

WVP [g/m
2
*Pa*h]: 

  𝑊𝑉𝑃 = (
𝑎∗∆𝑝∗∆𝑡

∆𝑚
−

1

𝑊𝑉𝑃𝑎𝑝𝑝
)  (9) 

Där ∆m är förändringen [g] i massa för kopparna med skaltyger. Fullständiga 

beräkningar kan ses i Bilaga F.   
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultaten från samtliga textiltester var för sig. Testerna med 

sensorer har delats upp i första delen, avsnitt 4.1, där enbart skaltygerna testades, se 

avsnitt 4.1.2  samt andra delen där ett Tyg 1 testades tillsammans med fyra olika 

underklädestyger, se avsnitt 4.1.3. Under dessa tester samlades en stor mängd 

mätdata in och allt får inte plats att redovisas. All data har därför analyserats och 

därefter valts ut och det som ansågs mest relevant för resultatet är presenterat under 

detta avsnitt.  

Efter att ha analyserat samtliga av de åtta sensorernas resultat beslutades det att 

sensor 0 är mest intressant att utvärdera. Anledningen till detta är för att sensor 0 är 

placerad precis ovanför tyget och det är där den största utvecklingen av temperatur 

och luftfuktighet sker. Resterande sensorer analyserades men gav inte lika stora 

utslag och skillnader över tid eller sinsemellan att de inte ansågs tillföra något till 

utvärderingen.  

Vidare presenteras resultatet från ISO:15496:2004 i avsnitt 4.2 och resultatet från 

ISO-test 9237:1995(E) kan ses under avsnitt 4.3. 

4.1 Test med sensorer 

Här presenteras ett medelvärde för den relativa luftfuktigheten samt 

temperaturförändringen för sensor 0 från de tre testerna som genomfördes på varje 

membrantyg. Skillnader mellan deltesterna samt mätdata från var och ett av tygen 

finns presenterade under bilaga D. Resultatet presenteras i tre olika grafer; den 

relativa luftfuktigheten hos varje membrantyg över tid, derivatan för dessa test 

samt temperaturförändringen. 

4.1.2 Relativa luftfuktigheten membrantyger 

Den relativa luftfuktigheten, RH, registrerades varje sekund under testets gång, se 

graf 4.1, 4.2 och 4.3. Tyg 1 har brantast kurva vid förändringen av luftfuktighet och 

det syns även på derivatan vilket innebär att förändringen sker snabbast för Tyg 1. 

Tyg 1 förändrar även temperatur snabbast och når en högre maxtemperatur än Tyg 

2 och Tyg 3 som har jämna resultat i förhållande till varandra. Tyg 3 uppnår dock 

aningen högre värden än Tyg 2 och särskilt på grafen för temperaturförändringen, 

se graf 4.2, syns det att Tyg 3 förändrar temperaturen snabbare och kommer också 

upp till en högre maxtemperaur.  
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Graf 4.1: Visar relativ luftfuktighet för sensor 0 för Tyg 1, 2 och3. 

 

 

Graf 4.2: Visar derivatan för den relativa luftfuktigheten över tid 
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Graf 4.3: Visar temperaturförändringen över tid för varje tyg.  

4.1.3 Fukttransport med underklädestyger 

Resultatet för testerna med underkläderna presenteras i graf 4.4, graf 4.5 och graf 

4.6. Underklädestyg 2 har snabbast förändring för den relativa luftfuktigheten 

vilket syns främst på graf 4.4 och graf 4.6. Enligt graf 4.6 ser det ut som att U1 har 

långsammast förändring men det går att urskilja ett tydligare resultat från graf 4.6 

där U1 är näst bäst och U3 och U4 är mycket jämna men också sämst.  

Gällande temperaturförändringen är U1 enda testet som kommer upp mot 20 ̊C, se 

graf 4.7. Nämnvärt är också att när underklädestygen adderas med skaltyget 

påverkas inte temperaturförändringen lika mycket som relativa luftfuktigheten 

påverkas, se graf 4.8. U3 behåller temperaturen bäst. 
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Graf 4.4: Visar medelvärdet av förändringen av relativa luftfuktigheten för de fyra olika 

underklädestygerna ihop med Tyg 1 samt enbart för Tyg 1.  

 

 

Graf 4.5: Visar derivatan för den relativa luftfuktigheten för samtliga underklädestyger ihop med det 

Tyg 1 samt enbart för Tyg 1. 
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Graf 4.6: Visar derivatan för samtliga underklädestyger ihop med Tyg 1. 

 

Graf 4.7 visar temperaturförändringen över tid för underklädestygen tillsammans med membrantyget. 
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Graf 4.8 visar temperaturförändringen över tid för underklädestygen tillsammans med membrantyget 

samt enbart Tyg 1. 

4.2 ISO-test 15496:2004 

Resultatet av textiltesterna för ånggenomsläpp enligt ISO 15496 [24] redovisas i 

tabell 4.1. Skillnaderna i vikt vid vägningarna från testomgång 1 respektive 2 visas 

och har räknats ut i ett medelvärde. Medelvärdet för viktskillnaderna är beräknat 

enligt formel (1). Vidare har ISO-15496 formel [24] använts för att räkna ut 

ångpermeabiliteten i g ånga/m
2
*Pa*h och ett medelvärde från de båda 

testomgångarna har sedan beräknats.   

Grått tyg var de tyg som hade störst upptag och blått tyg hade sämst som visas i 

tabellen i ett rankingsystem med placering 1, 2 och 3.  

 

Tabell 4.1: Visar resultatet för de tre olika tygerna från ISO-test 15496 
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4.3 ISO-test 9237:1995(E)  

Resultatet av mätningarna som genomfördes med Akustron-instrumentet redovisas 

i tabell 4.2. Tabellen visar de fyra olika underklädestygerna och dess medelvärde 

från de tio repeterade mätningarna som genomfördes på varje tyg. I tabellen visas 

också ett rankingresultat utifrån vilket tyg som hade högst uppmätt luftpermabilitet. 

För samtliga mätvärden se Bilaga G. 

Underklädestyg 4 hade högst uppmätt värde tätt följt av underklädestyg 3 och 1. 

Underklädestyg 2 hade en betydlit lägre luftpermabilitet.  

   

Underklädestyg Flöde (mm/s) Ranking 

U1 1 235,6 3a 

U2 335,7 4a 

U3 1 276,9 2a 

U4 1 425,7 1a 

Tabell 4.2 visar en sammanställning av uppmätta medelvärden i mm/s för 

luftpermabilitetstest med Akustron-instrument. 
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5 Diskussion 
I kapitel 5 presenteras diskussionen som berört hela projektet; förstudien, 

textiltesterna, beräkningarna och utvärderingen. Diskussionen är indelad i ett 

avsnitt för varje metoddel men avslutas med en gemensam diskussion för hela 

projektet.  

5.1 Förstudie 

Förstudien och framförallt litteraturstudien var en viktig del i projektet och det 

märktes tydligt vid utvärderingen av testmetoderna. Med kunskapen om hur fukt 

och ånga transporteras genom olika material och hur fibrer, strukturer och 

luftfuktighet påverkar transporten så var det möjligt att dra vissa slutsatser från de 

olika testernas resultat. Nämnvärt är också att detta område är stort och komplicerat 

och litteraturstudien begränsades till det närmast möjliga runt projektet. Det är 

önskvärt att genomföra vidare studier på andra typer av material för membran, 

yttertyger och underkläder men tillgången till testmaterialet från start satte 

begränsningarna som rådde under projektets gång.      

5.2 Sensortest – enbart skaltyger 

Resultaten från sensortesterna visade att Tyg 1 hade det högsta uppmätta värdet för 

relativa luftfuktigheten och det stödjer även grafen för derivatan där Tyg 1 har en 

brantare kurva med ett högre maxvärde. Tyg 2 och Tyg 3 hade jämna kurvor vid 

mätningen av den relativa luftfuktigheten men det går att urskilja en liten skillnad 

där Tyg 3 når upp till ett högre värde för den relativa luftfuktigheten samt ett högre 

maxvärde för derivatan.  

Vid utvärdering av den förändrade temperaturen syns det tydligare att Tyg 1 

snabbast når upp till den högsta temperaturen följt utav Tyg 3 och sist Tyg 2. Dessa 

resultat kan styrkas av teoridelen där det framgår att strukturen och tjocklek på 

fibern samt vikten på tyget påverkar dess fukttransport. Detta resonemang stärks 

ytterligare genom att utvärdera tygernas utseende där Tyg 1 känns smidigare och 

lättare, Tyg 2 och 3 är relativt lika varandra men Tyg 2 har en grövre fiberstruktur 

och vikt.  

Mikroskopbilderna visar även dem att Tyg 2, som fick sämst resultat för 

genomsläpp, också ser grov ut i strukturen och det var svårt att få en bild med 

mikroskopet. Till skillnad från Tyg 1 som släpper igenom betydligt mer ljus och 

där man kan se hur fibrerna ligger.   
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Resultatet av beräkningarna för skillnader mellan varje test för sig och deras 

medelvärden valdes att inte tas med i resultatdelen. Anledningen till det var att de 

inte tillförde något till själva jämförelsen mellan testtygerna eller jämförelsen 

mellan de olika testmetoderna. De var dock nödvändiga att analysera för projektet 

eftersom det är av vikt att se så att inte något gått snett och visat helt skilda resultat. 

Om det hade inträffat hade ett alternativ varit att göra om något eller några 

testförsök på nytt eftersom det är av stor vikt med så jämna upprepade resultat som 

möjligt vid en senare jämförelse.  

Trots att resultatet för skillnaderna i varje test inte redovisas i resultatavsnittet är de 

värda att nämnas i denna diskussionsdel. Därför har dessa grafer även placeras som 

en bilaga, se bilaga H. Vid utvärdering av varje enskilt test och skillnaden mellan 

dessa går det att se tydligt att den största skillnaden mellan testerna sker under den 

första delen av testet, mellan 0-170 sekunder in i testet. Detta kan bero på att den 

relativa luftfuktigheten inte har exakt samma startvärde för varje test. När dessa 

värden är annorlunda är även lufttrycket annorlunda eftersom dessa två hör ihop, se 

teoriavsnitt 2.2. För att undvika detta eller minska på skillnaderna mellan varje test 

skulle en noggrannare avläsning av den relativa luftfuktigheten hos varje sensor 

kontrollerats innan testet startades.  

5.3 Sensortest – underklädestyger 

Detta test genomfördes med de yttertyg som fick bäst resultat i föregående test, 

Tyg 1, och resultatet visade tydligt på hur mycket ett extra plagg under skaltyget 

påverkar. Med ett underklädestyg under membranet sker förändringen mycket 

långsammare och luftfuktigheten ökar succesivt. Detta syns även på grafen för 

derivatan, enbart skaltyget för sig når ett betydligt högre maxvärde än när de är 

kombinerat med ett underklädestyg.  

Om istället enbart kombinationerna jämförs mot varandra får U2 högst betyg med 

en kurva som ligger över de andra tygerna vid förändringen av den relativa 

luftfuktigheten samt det högsta uppmätta derivatavärdet, se graf 4.4–4.6. Som det 

framgår från teorin, se avsnitt 2.8, påverkar yttre faktorer som temperatur och 

fuktighet om ett basplagg fungerar optimalt. Under dessa test låg den relativa 

luftfuktigheten på omgivande delen av skalplagget på ca 95 % vilket kan motsvara 

en hög grad av fysisk aktivitet under verkliga förhållanden. Det kan vara en 

förklaring till varför tygerna med ull inte har en särskilt snabb utväxling av 

luftfuktigheten, ull suger åt sig en stor mängd fukt innan det börjar ske avdunstning 

från tyget, se avsnitt 2.8.  
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Om temperaturförändringen analyseras syns det tydligt att bomullsplaggen U1 och 

U2 förändrar temperaturen betydligt snabbare och når en högre maxtemperatur. 

Ullplaggen, U3 och U4 förändrar temperatur långsammare och når inte lika högt i 

maxtemperatur. Detta styrker även teorin eftersom ullmaterial är exceptionella på 

att behålla värmen p.g.a. att deras fibrer krymper vid kontakt med fukt så att luft 

samlas i hålrummen och fungerar som isolerande. Nämnvärt är också att 

temperaturen för enbart Tyg 1 sjunker en bit in i testet, ett beteende som inte någon 

av kombinationerna med underplaggen har vilket bevisar fördelen med att använda 

ett baslager för att hålla sig varm. Det hade varit intressant att undersökt ytterligare 

hur länge varje underklädestyg håller temperaturen eftersom det är en avgörande 

faktor för komforten.  

Precis som i sensortestet så påverkar startvärdena hur den inledande delen av testet 

beter sig. Ett exempel för detta är att graf 4.4 indikerar på att U1 har lägst 

ångpermabilitet men den har ett lägre utgångsvärde och vid avläsning av graf 4.6 

syns det att derivatan för U1 har ett högre maxvärde än U3 och U4. 

5.4 ISO 15496:2004 

Eftersom detta test genomförs på ett helt annat sätt än sensortestet så är det inte 

möjligt att jämföra några specifika mätdata. Enheterna för resultaten är helt skilda 

och det är inte möjligt att konvertera dem på något vis. Istället rankas varje test 1-3 

och på så vis är det möjligt att jämföra om det blev samma 1a, 2a och 3a på de båda 

testmetoderna. Det intressanta med resultaten från ISO 15496:2004 är att de inte 

ger samma bästa respektive sämsta tyg som sensortestet. Efter beräkningar med 

denna metod så visar det sig att Tyg 3 har de bästa egenskaperna gällande 

fukttransport och Tyg 1, som fick bäst resultat i sensortestet, hamnar istället sist 

denna gång, se tabell 4.1. Ett mer väntat resultat hade varit att Tyg 1 även vid detta 

test skulle visa sig ha bäst fukttransport eftersom det tyget har lägst vikt och 

tunnast yttertyg och dessa faktorer är enligt teorin avgörande för ett materials 

genomsläppsförmåga. En annan anledning till de avvikande resultaten kan ha med 

de hydrofila membrantygerna som testades, dessa membraners funktion bygger på 

att det finns en skillnad i tryck och temperatur mellan tygets yttre och inre sida. På 

så vis fungerar den molekylära processen, se avsnitt 2.4. Om det däremot inte är en 

skillnad i temperaturen så kommer denna process att saktas ner eller utebli, och det 

kan vara en förklaring till vad som skett under testet enligt ISO 15496.   

 



Självständigt arbete på grundnivå 

Ångpermeabilitet för skaltyger – Ett utredande 

arbete mellan två testmetoder 

Mittuniversitetet 

2018-05-30 

 

32 

 

På grund av den begränsade mängden material så användes samma tygbitar för 

samtliga tester. Det kan vara möjligt att yttertygens ytbehandling påverkades av det 

flertalet sensortester och särskilt Tyg 1 som även testades ihop med 

underklädestygerna. Det kan vara ytterligare en förklaring till det avvikande 

resultatet från ISO-15496:2004.   

5.5 ISO 9237:1995(E) 

Luftpermabilitetstestet var enkelt att genomföra och eftersom mätvärdena lästes av 

direkt från en display var testet enkelt att tolka också. Resultaten från detta test 

skulle ge en sorts koppling till hur underklädestygerna fungerade och hur mycket 

luft de släpper igenom. Det är inte fullt pålitligt att koppla ihop luftpermabiliteten 

med ångpermabilitet men testet ger i alla fall en uppfattning om tygets täthet vilket 

har en viss koppling till fukttransporten. Resultatet visade att U2 skiljde sig rejält 

mot resterande tyger, U2 hade klart lägst luftpermabilitet och U4 hade högst tätt 

följt utav U3 och U1, se tabell 4.1.  

Tyget med lägst luftpermabilitet är alltså U2, samma tyg som gjorde sig bäst ihop 

med membrantyget i sensortestet. Luftpermeabilitet och ångpermeabilitet har 

liknande faktorer som påverkar egenskaperna såsom tjocklek på tyget, porstorlek 

och vikt så att U2 som visade på bäst förmåga för fukttransport i sensortestet skulle 

ha lägst luftpermeabilitet stärker inte teoriavsnittet. Däremot är informationen om 

underklädestygernas struktur och porer begränsade utifrån mikroskopbilder så det 

är möjligt att struktur och formen på fibrerna reagerar annorlunda om det är luft 

eller vatten som interagerar med tyget.  

Den allra största faktorn för hur bra ett plagg är handlar om bekvämhet på plagget. 

Det är vad som i slutändan kommer ha betydelse för en användare och bekvämhet 

handlar mycket om en balans mellan vått och torrt, att plagget kan föra bort svett 

och överflödig värme från kroppen men samtidigt behålla en bra komfort utan att 

släppa in för mycket luft och kyla. En reflektion från dessa tester är att det är flera 

aspekter som sammanstrålar vid en bedömning av dessa underklädesplagg och det 

handlar om en helhetsbedömning om varje material samt en avvägning om vart och 

hur plagget ska användas. För att sensortestet ska kunna vara en pålitligare test för 

bedömning av underklädesplagg kan sensorplaceringen ses över. Ett förslag är att 

placera ett sensorpar mellan skaltyget och underklädestyget vilket skulle ge en mer 

överskådlig analys av sensorernas förändringar. Det skulle även skilja skaltyget 

från underklädestyget på ett annat sätt än testet som utfördes i detta projekt.  
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En lärdom är också att det skulle ha varit en större variation på 

underklädestygernas material för att eventuellt ha fått en större spridning på 

resultaten och det hade förmodligen gjort analysen enklare och mer utförlig.   

5.6 Felkällor 

Repeterbarheten på testerna och den begränsade mängden material har med stor 

sannolikhet påverkat resultaten under detta projekt. Ju fler repeterade tester desto 

mer pålitligt blir resultatet men eftersom materialet var begränsat under detta 

projekt vägdes det in vid val av testschema. Dessutom kan ett ytbehandlat yttertyg 

fara illa om det utsätts för upprepade slitningar, i det här fallet spänndes tygerna 

fast på en hållare inför varje test och det är möjligt att det kan ha skadat 

ytbehandlingen samt strukturen i tyget.  

Felkällorna för sensortestet borde vara fler än för de ISO-standardiserade testerna 

eftersom ett ISO-test är utvecklat för att minimera just felkällor. Ett tydligare 

testschema med instruktioner för vilka värden som bör uppnås i LabVIEW innan 

en testomgång startas samt riktlinjer för hur länge ett test ska pågå är att 

rekommendera för att minimera risken för ojämna resultat.   
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6 Slutsatser 
Syftet med detta projekt var att genomföra tester i en ny testrigg på 

Mittuniversitetet för att kunna utvärdera yttertygets påverkan för fukttransport på 

ett membran i ett 2-lagers skalplagg. Vidare var syftet att jämföra resultatet med 

det resultat som ISO-standardtestet för fukttransport visar. Målet var att kunna 

påvisa någon skillnad mellan dessa testmetoder och en eventuell anledning till det. 

Syftet var också att analysera om underklädestyger påverkar membrantyget. 

Projektet kunde genomföras enligt dess syfte och mål och resulterade i att 

skillnader mellan de olika testmetoderna påvisades då de inte gav samma bästa 

respektive sämsta tyg. Sensoretestets resultat styrker teoriavsnitten där vikt och 

täthet i materialet samt temperaturskillnad mellan materialets sidor är faktorer som 

påverkar fukttransporten. Gällande testerna med underklädestyger finns en stor 

utvecklingspotential där placering av sensorer mellan materialen som testas kan 

vara av idé. Användningsområden såsom intensitet och temperaturförhållanden bör 

också tas i åtanke för att kunna utföra mer pålitliga analyser för att komforten ska 

vara optimal.    

Sammanfattningsvis så är det en skillnad på de två olika testmetoderna eftersom de 

visar olika resultat. Trots att de båda är utvecklade för att testa textiliers 

fukttransport och testet genomförs på exakt samma tyger så visar de olika resultat 

för vilket tyg som är bäst och sämst. Att testa ett membrantyg i förhållanden med 

större skillnad i ytter- och innertemperatur torde utgöra ett mer pålitligt resultat. 

Det visade sig också att resultaten från sensortestet styrker teorin mer än resultaten 

från ISO-15496:2004. 
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7 Förslag till åtgärder och rekommendationer 

För vidare utveckling av sensortestet rekommenderas att det finns bestämda 

startvärden för samtliga sensorer innan varje testomgång inleds, det skulle öka 

pålitligheten hos varje test. Om flera tyger testas ihop bör sensorer placeras mellan 

dessa tyger också för att ge en bredare analys och kunna utvärdera fler faktorer 

mellan dem.  

För fortsatta studier inom detta område kan ytterligare temperaturregleringar ske 

mellan den yttre och inre temperaturen för att undersöka fukttransportens 

förändringshastighet vid olika temperaturskillnader. Genom att skapa olika 

temperaturförhållanden kan möjligtvis riktlinjer för skalplaggens 

användningsområden skapas där varje material och plaggs bästa respektive sämsta 

egenskaper kan urskiljas på ett enklare vis. Det krävs även att fler tester genomförs 

för att validera resultatet och göra det mer pålitligt. Även andra membran eller 

kombinationer av tyger bör testas och samtidigt jämföras mot ISO 15496 för att se 

om dess resultat alltid skiljer sig åt.   
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Bilaga A  
SMART 1 

Syfte 

Idag är många kläder och skor tillverkade i så kallade mikroporösa membran. Detta 

material ska ha en hög vattentäthet, vara hållfast och samtidigt kunna andas på ett 

bra sätt vilket bidrar till att komforten på kläderna ökar. Ett exempel på ett sådant 

material är GoreTex.  

Problemet är att de ISO- standardiserade testerna som görs idag inte utsätter 

materialet för samma temperaturskillnader som kan uppstå i vissa 

omgivningsförhållanden. Därför kan inte standardtesterna representera riktigt hela 

prestandan hos materialet.  Där av har en ny testrigg byggts i textillabbet på 

Mittuniversitetet som kan symbolisera den temperaturskillnaden som kan uppstå i 

vissa förhållanden. Testet tillåter att testa ånggenomsläppet på 10 olika tyger vid 

olika temperaturer och fukttighetsförhållanden.  

Syftet är att skapa en bättre förståelse för hur membrantyger fungerar under olika 

förhållande och stödja lokala företag med riktlinjer om hur man använder dessa 

tyger.  

Mål 

Att genomföra tester i den rigg som finns tillgänglig för tester och skapa 

formuleringar för var och en av materialens bästa respektive sämsta förutsättningar.  

Avgränsningar 

Avgränsningarna inom projektetet är mängden tilldelat material och tillgång till 

testmöjligheter.  

Resurser 

De resurser som kommer att finnas tillgängliga under projektet är textillabbet på 

Mittuniversitetet som tillhandahåller laborationsutrustning.  Experter inom området 

samt tidigare forskning i form av tester, artiklar och litteratur.  
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Tid 

Projektet kommer att pågå under ca 9 veckor med start den 26 mars och slut den 29 

maj.  

Kommentarer 

Olika frågeställningar för projektet kan vara:  

Hur skiljer sig olika membran åt vid olika temperaturer och 

fuktighetsförhållanden?  

Hur skiljer sig resultaten från testriggen jämfört med ISO-standardtest?  

Hur fungerar olika kombinationer av t.ex. underställ + membran?   

  



Självständigt arbete på grundnivå 

Ångpermeabilitet för skaltyger – Ett utredande 

arbete mellan två testmetoder 

Mittuniversitetet 

2018-05-30 

 

41 

 

Bilaga B 

Uppdaterad SMART 

Syfte 

Idag är många kläder och skor tillverkade i så kallade mikroporösa membran. Detta 

material ska ha en hög vattentäthet, vara hållfast och samtidigt kunna andas på ett 

bra sätt vilket bidrar till att komforten på kläderna ökar. Ett exempel på ett sådant 

material är GoreTex.  

Problemet är att de ISO- standardiserade testerna som görs idag inte utsätter 

materialet för samma temperaturskillnader som kan uppstå i vissa 

omgivningsförhållanden. Därför kan inte standardtesterna representera riktigt hela 

prestandan hos materialet.  Där av har en ny testrigg byggts i textillabbet på 

Mittuniversitetet som kan symbolisera den temperaturskillnaden som kan uppstå i 

vissa förhållanden. Testet tillåter att testa ånggenomsläppet på 10 olika tyger vid 

olika temperaturer och fukttighetsförhållanden.  

Syftet är att skapa en förståelse för fukttransporten hos membrantyger med olika 

yttertyg samt se huruvida underklädesplagg påverkar ett membrantygs egenskaper 

gällande temperatur och fukttransport. Syftet är vidare att se om den nya testriggen 

visar ett annorlunda resultat jämfört med ISO-standardtestet som används idag.  

Mål 

Att genomföra tester på tre olika tyger sammansätta med samma membran i den 

testrigg som finns tillgänglig och utvärdera dessa materials egenskaper för 

fukttransport under de förhållanden som skapats. Samt att kunna analysera och 

jämföra resultatet från den nya testriggen med det standardtest som finns idag 

enligt ISO 15496:2004.   

Målet är också att genomföra tester på membrantyg tillsammans med 

underklädestyg och utvärdera deras påverkan på fukttransporten.  

Avgränsningar 

Avgränsningarna inom projektetet är mängden tilldelat material och tillgång till 

testmöjligheter.  
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Resurser 

De resurser som kommer att finnas tillgängliga under projektet är textillabbet på 

Mittuniversitetet som tillhandahåller laborationsutrustning.  Experter inom området 

samt tidigare forskning i form av tester, artiklar och litteratur.  

Tid 

Projektet kommer att pågå under ca 9 veckor med start den 26 mars och slut den 29 

maj. 

Kommentarer 

Olika frågeställningar för projektet kan vara:  

Hur mycket påverkar yttertyget membranets fukttransport och varför? 

Hur skiljer sig resultaten från testriggen jämfört med ISO-standardtest?  

Hur fungerar olika kombinationer av t.ex. underställ + membran?   
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Bilaga C 

Intressentanalys 

En intressentanalys görs för att försäkra sig om att rätt personer är inblandade i 

projektet och det ger svar på vilka som bör kommuniceras med och vilka som 

kommer påverkas av projektet.  

Grupp Namn Typ av engagemang Kommentar 

Mittuniversitetet Mats Ainegren Genom hela projektet Handledare 

Mittuniversitetet Kajsa Nilsson Planering och 

genomförande 

Ansvarig för 

textillaboratoriet 

Mittuniversitetet Andrei 

Kuptyug 

Planering och 

genomförande 

Uppdragsgivare 

Företag Outdoorföretag Genomförande Handhåller material 
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Bilaga D  

Kommunikationsplan 

Mats Ainegren – Handledare 

Studenten har eget ansvar att boka in möten vid behov och planera mötesagendan 

inför varje möte. Kommunikationen sker via mail och fysiska möten.  

Andrei Koptyung – Uppdragsgivare 

Studenten tar kontakt via mail eller fysiska möten vid behov och frågor.  

Kajsa Nilsson – Kontaktperson 

Studenten tar kontakt via mail eller fysiska möten för handledning i textillabbet.  
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Bilaga E  
Nedan visas den färdplan som uppskattades innan projektets start.  

 

  

v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 

Förstudie        

  Planering      

    Genomförande   

       Rapport  

         Presentation 
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Bilaga F  
Beräkning av ångpermeabiliteten enligt ISO 15496:2004. 
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Bilaga G 
Mätvärden från test ISO 9237:1995(E)  

Test 1 - 23,3 grader rumstemp = 21.45% partialtryck för vattenångan, 23 

grader vattentemperatur.  

 Vikt innan [g] Vikt efter 

15min [g] 

Skillnad g ånga/m
2
*Pa*h 

Kopp 1. Tyg 2.  128,0371 
 

128,4054 0,3683 0,122558104 

Kopp 2.  Tyg 

1. 

127,8943 128,2243 0,33 0,109271387 

Kopp 3. Tyg 3.  127,5397 127,9563 0,4166 0,13950295 

Kopp 4. Endast 

membran.  

127,3082 135,4018 8,0936  

 

Test 2 - 23,3 grader rumstemp = 21,58% partialtryck för vattenångan, 23 

grader vattentemperatur.  

 Vikt innan [g] Vikt efter 

15min [g] 

Skillnad g ånga/m
2
*Pa*h 

Kopp 5. Tyg 2.   127,4726 
 

127,8796 0,407 0,136118074 

Kopp 6. Tyg 1. 127,1045 127,5005 0,396 0,132249949 

Kopp 8. Tyg 3.  127,6014 127,9965 0,3951 0,131933956 

Kopp 7. Endast 

membran. 

127,2395 134,7411 7,5016  
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Bilaga H  
Diagram för standardavvikelse i luftfuktighet mellan de enskilda testernas 

omgångar.  

Graf G:1-G:3 är resultaten från varje deltests skillnader.  

Tyg 3: 

 

Graf G:1 Visar standardavvikelsen i % från medelvärdet över tid för tester på Tyg 3.  
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Tyg 2: 

 

Graf G:2: standardavvikelsen i % från medelvärdet över tid för tester på Tyg 2. 

Tyg 1: 

 

Graf G:3 visar standardavvikelsen i % från medelvärdet för tester på Tyg 1. 
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De olika testernas skillnad vid förändring av relativa luftfuktigheten visas i graf 

G:4-G9.  

  

Graf G:4 förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för Tyg 3. 

 

Graf G:5: förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för Tyg 3, inzoomat över s.15-250. 
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Graf G:6: förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för Tyg 2. 

 

Graf G:7: förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för tester på Tyg 2, inzoomat s.15-s.250. 
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Graf G:8 visar förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för tester på Tyg 1. 

 

Graf G:9 visar förändringen av den relativa luftfuktigheten över tid för tester på Tyg 1, inzoomat s.15-

s.250. 
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