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1 Tiivistelmä tutkimuksesta

Tutkimuksessani halusin tutkia, miten eri sidokset ja kudemateriaalit vaikuttavat
kudotun kankaan hankauksenkestoon. Mikä sidos ja materiaali kestää parhaiten
hankausta? Halusin myös tutustua Martindale-testien tekemiseen ja sitä kautta
kasvattaa ymmärrystäni tekstiilien ominaisuuksista.

Kaikki näytteet on kudottu puuvillaloimeen, jossa oli suora niisintä 16-varrelle. Käytin
tutkimuksessa neljää eri kudemateriaalia: villaa, pellavaa, puuvillaa ja viskoosia.
Valitsin kyseiset materiaalit, sillä ne ovat usein käytettyjä esimerkiksi
verhoilukankaissa. Alunperin kudoin jokaisesta materiaalista näytteet neljällä eri
sidoksella. Nämä sidokset olivat palttina, satiini, panama ja toimikas. Kudoin
jokaisesta materiaali- ja sidosyhdistelmästä aina yhden näytteen, jonka leikkasin
kahtia ja saumuroin, sillä tarkoituksena oli viimeistellä toinen näyte höyryttämällä ja
jättää toinen viimeistelemättä. Tällä tavoin olisin päässyt tutkimaan, olisiko
viimeistyksellä ollut vaikutusta näytteen hankauksenkestoon.

Martindale-testien tekemiseen vierähti kuitenkin yllättävän kauan aikaa ja kurssin
itsenäisen työskentelyn määrä olisi kasvanut järjettömän suureksi, mikäli olisin
sisällyttänyt kaiken edellämainitun tähän samaan projektiin. Halusin ottaa kaikki neljä
materiaalia mukaan tutkimukseen, joten jouduin rajaamaan tutkittavat sidokset
ainoastaan palttinaan ja satiiniin. Päädyin näihin sidoksiin, sillä ne ovat molemmat
perussidoksia ja keskenään hyvin erilaisia.

Erilaisten viimeistysten vaikutusten tutkiminen olisi myös nostanut työtuntimäärää
kaksinkertaiseksi, joten tässä tutkimuksessa kaikki testattavat näytteet on
viimeistelty höyryttämällä.
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2 Johdanto

Halusin tällä tutkimuksella syventää ymmärrystäni kudottujen kankaiden
ominaisuuksista. Koko Martindale-menetelmä oli minulle uusi ja halusin päästä
kokeilemaan, kuinka testauslaite toimii ja minkälainen prosessi on kyseessä. Tämän
johdosta tutkimuskysymykseksi muodostui sidoksen ja kudemateriaalin vaikutus
kudotun kankaan hankauksenkestoon Martindale-menetelmällä testattuna.

Ennakko-oletuksena oli, että mitä tiiviimpi sidos, sen parempi hankauksenkesto.
Tutkimuksessa mukana olevista sidoksista uskoin palttinan olevan
hankauksenkestoltaan parempi ja satiinin hankauksenkestoltaan heikoimpi.
Valitsemistani materiaaleista uskoin pellavan kestävän parhaiten hankausta, sillä
pellavaa yleisesti pidetään hyvin laadukkaana materiaalina.
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3 Menetelmät

Kudoin tutkimusta varten yhteensä 16 näytettä, joista lopulta ehdin hyödyntämään
kahdeksaa. Käytin 40 cm leveää lointa ja kudoin näytteistä noin 15 cm korkeita.
Viskoosinäytteet olivat noin 5 cm korkeita, sillä loimen loppumisen takia en pystynyt
kutomaan pidempiä näytteitä. Pyrin kutomaan näytteisiin sen 15 cm, jotta koepalat
oli mahdollista leikata niin, että ne sisältävät eri loimi- ja kudelankoja luotettavamman
tuloksen aikaansaamiseksi.

Loimi on kaikissa näytteissä sama, sillä olisi ollut liian iso työ rakentaa joka
näytteeseen uusi loimi. Uuden loimen rakentamiseen kuluu useampi päivä, joten se
ei olisi ollut kannattavaa tämän kurssin aikarajojen puitteissa.

Tässä tutkimuksessa halusin nimenomaan keskittyä materiaaleihin ja sidoksiin. Sen
johdosta valitsin tutkimukseen lankoja, joiden Nm-numerot ovat lähellä toisiaan
(lukuun ottamatta chenille-viskoosilankaa), eli langat ovat suunnilleen yhtä paksuja.
Tällöin lankojen eri paksuudet vaikuttivat mahdollisimman vähän Martindale-testin
tuloksiin ja pystyin tässä tutkimuksessa keskittymään ainoastaan sidoksen ja
materiaalin vaikutuksiin.

3.1. Kudotut kankaat

Kudotut kankaat koostuvat vähintään kahdesta peruslankajärjestelmästä. Nämä
kaksi peruslankajärjestelmää ovat loimi ja kude, jotka ovat kudotussa kankaassa
toisiinsa nähden kohtisuorassa ja risteilevät toistensa yli ja ali. Loimi koostuu
langoista, jotka kutoessa kulkevat pituussuunnassa ja kude taas langoista, jotka
kutoessa kulkevat poikkisuunnassa. Sidos on tapa, jolla nämä loimi- ja kudelangat
risteilevät toistensa yli ja ali.
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3.1.1 Materiaalit

Villa on merkitykseltään tärkein ja eniten tuotettu eläinkuitu. Villaa käytetään
vaatetuksessa korkean lämmöneristyskyvyn, alhaisen rypistyvyyden ja hyvän
kosteudenimukyvyn vuoksi. Villaa käytetään paljon myös sisustuskankaissa hyvän
kulumiskestävyyden ansiosta. Ohuista villakuiduista tehdyt tuotteet, kuten vaatteet,
nyppyyntyvät enemmän kuin karkeammista kuiduista tehdyt tuotteet. Karkean, muun
muassa matoissa ja verhoilukankaissa käytettävän villan hankauksenkesto on
parempi.

Pellavan kuidut sijaitsevat kuitukimpuissa kasvin kuoren ja puumaisen sisuksen
välissä. Pellavalangat tehdään yleensä näistä kuitukimpuista. Korkean
kosteudenimukyvyn sekä hyvän lämmönjohtavuuden johdosta pellavaa käytetään
usein kesävaatetuksessa ja vuodevaatteissa. Pellavaa käytetään myös sellaisenaan
tai sekoitteina sisustustekstiileissä, kuten huonekalukankaissa tai verhoissa.
Lujuutensa vuoksi pellavaa voidaan myös käyttää erilaisiin teknisiin tarkoituksiin.
Pellavan hankauksenkesto on keskinkertainen, mutta parempi kuin puuvillalla.
Pellavakuidun tasainen pinta kestää kestää hankausta, mutta solmukohdissa
hankauslujuus on alhaisempi.

Puuvillan tuotanto on suurinta kaikista luonnonkuiduista. Miellyttävän tuntunsa
ansiosta puuvilla on hyvin yleinen materiaali vaatetuksessa ja kodin tekstiileissä,
kuten esimerkiksi vuodevaatteissa. Puuvillakuidun ilmavan rakenteen johdosta
kosteus pystyy kulkeutumaan avoimien lanka- ja kangasrakenteiden läpi. Puuvillan
hankauksenkesto on keskinkertainen. Puuvillakuidusta lähtee ensin pois
soluseinämä, kun kangasta hangataan. Tämän jälkeen fibrillirakenne alkaa murtua,
jonka myötä kuidut lopulta katkeilevat pieniksi palasiksi. Puuvillakankaan hankaus
näkyy kankaan ohenemisena.

Viskoosi on viskoosiprosessilla valmistettu selluloosakuitu. Viskoosin ominaisuudet
muistuttavat puuvillaa, joten sitäkin käytetään paljon vaatetuksessa. Viskoosiin usein
sekoitetaan muita kuituja, kuten puuvillaa tai polyesteriä, parantamaan sen
ominaisuuksia. Silkkimäisen kiillon ansiosta viskoosia käytetään verho- ja
verhoilukankaana. Erikoislujia viskoosikuituja voidaan käyttää filamentteina teknisiin
tarkoituksiin. Viskoosi itsessään ei ole hankauksenkesto-ominaisuuksiltaan paras
mahdollinen.
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3.1.2 Sidokset

Palttina ja satiini ovat molemmat yksinkertaisia ja usein käytettyjä perussidoksia,
joista voidaan poljentaa, niisintää tai molempia muuttamalla johtaa muita sidoksia.

Palttina on yksinkertaisin ja tihein sidos, jossa jokainen loimi- ja kudelanka risteää
keskenään jokaisessa sidospisteessä. Loimi ja kude kulkevat vuorotellen yhden
langan yli ja yhden ali. Palttinakankailla on yleensä suuri hankauslujuus tiheistä
sidospisteistä johtuen ja niitä voidaan käyttää hyvin monipuolisesti riippuen muun
muassa kankaan kuitumateriaaleista, paksuudesta ja viimeistyksistä.

Satiini taas koostuu kankaan oikealla puolella olevista pitkistä lankajuoksuista, jotka
luovat kankaalle tunnusomaisen kiiltävän pinnan ja sileän tunnun. Satiinissa
sidospisteet ovat hajallaan eivätkä kosketa toisiaan, mutta ne ovat kuitenkin
jakautuneet tasaisesti, jolloin lankajuoksuja muodostuu joko loimen tai kuteen
suuntaan. Loimivaltaisessa satiinissa loimilankojen lankajuoksut ovat kankaan
oikealla puolella ja kudevaltaisessa satiinissa kudelankojen lankajuoksut ovat
oikealla puolella. Satiinisidos on joustavaa ja laskeutuvaa löyhän sitoutumisen
myötä, mutta lankajuoksut tarttuvat helposti ja aiheuttavat lankavetoja.
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3.1.3 Tutkimuksen kudotut mallit

Merinovilla-palttina

Sidos: palttina

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% WO
Nm: 28/2
Kuteen tiheys: 9 lankaa / cm
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Pellava-palttina

Sidos: palttina

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% LI
Nm: 26/2
Kuteen tiheys: 10 lankaa / cm
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Puuvilla-palttina

Sidos: palttina

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Kuteen tiheys: 13 lankaa / cm
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Viskoosi-palttina

Sidos: palttina

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% CV
tex: 342
Kuteen tiheys: 4 lankaa / cm
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Merinovilla-satiini

Sidos: kudevaltainen satiini

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% WO
Nm: 28/2
Kuteen tiheys: 35 lankaa / cm
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Pellava-satiini

Sidos: kudevaltainen satiini

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% LI
Nm: 26/2
Kuteen tiheys: 23 lankaa / cm
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Puuvilla-satiini

Sidos: kudevaltainen satiini

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Kuteen tiheys: 46 lankaa / cm
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Viskoosi-satiini

Sidos: kudevaltainen satiini

Loimen materiaali: 100% CO
Nm: 34/2
Loimen tiheys: 14 lankaa / cm
Pirran numero: 70:2

Kuteen materiaali: 100% CV
tex: 342
Kuteen tiheys: 12 lankaa / cm
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3.2 Martindale-menetelmä

Ennen testejä toin näytteeni ilmastoitumaan laboratorioon yli 18 tunniksi, jotta ne
tasapainottuivat testausolosuhteisiin. Kun näytteet olivat ilmastoituneet, leikkasin
niistä kolme koepalaa niin, että jokainen koepala sisältää eri loimi- ja kudelankoja.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koepalat on leikattu näytteen eri kohdista
kuvan mukaisesti.

Kaikista villa-, pellava- ja puuvillanäytteistä leikkasin koepalat edellä esitetyllä
tavalla. Viskoosinäytteistä jouduin leikkaamaan koepalat samoista loimi- ja
kudelangoista näytteiden pienen koon vuoksi. Halusin tästä huolimatta kuitenkin
ottaa viskoosinäytteet mukaan tutkimukseen, sillä halusin tutustua materiaaliin ja sen
ominaisuuksiin paremmin. Materiaali oli myös hyvin erilainen verrattuna muihin
tutkimuksessa mukana olleisiin materiaaleihin.
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Martindale-menetelmän periaate on, että pyöreää koepalaa, joka on asetettu
näytepitimeen ja jota kuormitetaan määritellyllä painolla, hangataan hankauspintaa
(standardikangasta) vasten liikkeellä, joka muodostaa Lissajous-kuvion mukaisen
liikeradan. Kankaan hankauksenkestävyys arvioidaan tutkimalla tietyin väliajoin
koepalan rikkoutumista. Hankauksenkestävyyteen liittyen arvioin rikkoutumisen
lisäksi myös kankaiden nukkaantumista. Tässä tutkimuksessa kaikkia koepaloja on
kuormitettu 12 kPa painoilla, sillä standardin mukaan se on oikea paino
verhoilukankaiksi ajatelluille kankaille.

Kiinnitin näytteet näytepitimiin vaahtomuovitaustan kanssa, sillä koepalojen
neliömassa oli alle 550g/m². Massan ollessa yli edellämainitun, näytteet kiinnitetään
näytepitimiin ilman vaahtomuovitaustaa. Vaihdoin vaahtomuovitaustat jokaisen
näytteen kohdalla uusiin. Hankauskankaan vaihdoin aina 50 000 hankauskierroksen
välein uuteen.

Kaikki valmiina Martindale-hankaustestiä varten: näytteet ovat näytepitimissä ja painot paikoillaan
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Tutkimuksessa hankaustestauksen tarkastusväleissä noudatin Suomen
Standardisoimisliitto SFS:n taulukkoa, joka näkyy alla.

Tein hankaustestejä 25 000 hankauskierrokseen asti. Sisustus- ja verhoilukankaita
ajatellen noin 20 000 - 25 000 hankauskierrosta kestävä kangas on sopiva
tavalliseen päivittäiseen käyttöön ja yli 25 000 hankauskierrosta kestävä kangas on
sopiva kovaan käyttöön.

Suomen standardisoimisliitto SFS on määritellyt Martindale-hankaustestissä
rikkoutumispisteen kankaan tyypin mukaan. Tähän tutkimukseen katsoin taulukosta
nukattoman kudotun kankaan sekä nukkapintaisen chenille-langoista kudotun
kankaan rikkoutumispisteet. Taulukon mukaan nukattoman kudotun kankaan sekä
nukkapintaisen chenille-langoista kudotun kankaan rikkoutumispiste on saavutettu,
kun kaksi erillistä lankaa näytteestä on kokonaan poikki.
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4 Tulokset

Merinovilla

Palttina:

Ajattelin villan kestävän materiaalina paljon paremmin hankausta, kuin se lopulta
kestikään.

Palttinanäytteet olivat jo ensimmäisen 1 000 hankauskierroksen jälkeen vähän
nukkaantuneita. Näytteet nukkaantuivat tasaisesti jokaisen tarkastusvälin jälkeen
lisää aina 25 000 hankauskierrokseen asti. Lopulta näytteet olivat hyvin
nukkaantuneita ja nyppyyntyneitä, kuten kuvasta näkee. Näytteistä ei kuitenkaan
vielä 25 000 hankauskierroksen jälkeen ollut lankoja katki. Langat olivat kyllä tietyistä
kohdista sen verran kuluneita, että seuraavassa tarkastusvälissä, eli 30 000
hankauskierroksen kohdalla, lankoja olisi todennäköisesti ollut katki useampia.

Merinovilla kudemateriaalina ja palttina sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Satiini:

Näytteet nukkaantuivat heti alussa. Jo 10 000 hankauskierroksen kohdalla näytteet
olivat todella nukkaantuneita ja 12 000 hankauskierroksen jälkeen kaikissa
näytteissä oli isoja kuluneita alueita. 14 000 kierroksen jälkeen yhdestä näytteestä oli
yksi kudelanka katki ja kaikista näytteistä loimilangat paistoivat selvästi kudelankojen
alta. 18 000 kierroksen jälkeen kaikista näytteistä oli yli kaksi loimilankaa katki.

Merinovilla kudemateriaalina ja satiini sidoksena: lopputulos 18 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Pellava

Palttina:

Näytteissä lähinnä puuvillaiset loimilangat nukkaantuivat tasaisesti joka
tarkastuvälillä ihan alusta lähtien 18 000 hankauskierrokseen asti, jolloin
ensimmäisestä näytteestä katkesi yksi loimilanka. Määritelty rikkoutumispiste oli
kaksi erillistä lankaa kokonaan poikki, joten jatkoin seuraavaan tarkastusväliin. 20
000 hankauskierroksen jälkeen toisestakin näytteestä katkesi yksi loimilanka.
Lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen oli sellainen, että yksi näyte tuhoutui
kokonaan ja toisista näytteistä oli molemmista vähintään 2 loimilankaa katki.

Pellavalanka säilyi näytteissä ehjänä, mutta väri oli testin loputtua haalistunut
alkuperäisestä.

Pellava kudemateriaalina ja palttina sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Satiini:

Näytteet pysyivät hyväkuntoisina oikeastaan 14 000 hankauskierrokseen asti, lukuun
ottamatta värin haalistumista, jota oli havaittavissa jo 6 000 hankauskierroksen
jälkeen. 14 000 kierroksen kohdalla ja sen jälkeen näytteissä oli havaittavissa pientä
nukkaantumista. 20 000 kierroksen kohdalla kaikki näytteet olivat suht hyvässä
kunnossa, mutta 25 000 kierroksen jälkeen jälleen yksi näytteistä tuhoutui. Kaksi
muuta näytettä säilyivät ehjänä. Ne olivat tosin osittain nukkaantuneet ja väri oli
huomattavasti haalistunut alkuperäisestä.

Pellava kudemateriaalina ja satiini sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Puuvilla

Palttina:

Puuvillalanka yllätti kestävyydellään. Näytteissä ei tapahtunut testin aikana juuri
mitään muutoksia. 25 000 hankauskierroksen jälkeen näytteet olivat ainoastaan
hieman nukkaantuneet, mutta muuten todella hyvässä kunnossa. Näytteissä ei ollut
testin jälkeen havaittavissa myöskään värimuutoksia.

Puuvilla kudemateriaalina ja palttina sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Satiini:

Näytteissä oli heti alusta havaittavissa pientä nukkaantumista ja 6 000
hankauskierroksen jälkeen näytteistä alkoi havaita nukkaantumisen jo selvästi.
Lopulta 25 000 kierroksen jälkeen kaikki näytteet olivat selkeästi nukkaantuneita,
mutta rikkoutumattomia. Samoin kuin palttinassa, näissäkään näytteissä ei ollut
testin jälkeen havaittavissa värimuutoksia.

Puuvilla kudemateriaalina ja satiini sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Viskoosi

Palttina:

Kudemateriaali oli chenille-lankaa, joten näytteiden kangas oli hyvin nukkapintainen.
Nukkaa lähti heti ensimmäisen 1 000 hankauskierroksen jälkeen huomattavasti ja 25
000 hankauskierroksen jälkeen melkein kaikki nukka oli lähtenyt. Kaikki näytteet
kuitenkin säilyivät ehjänä.

Viskoosi kudemateriaalina ja palttina sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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Satiini:

Näytteistä lähti huomattavan paljon nukkaa heti testin alussa, samaan tapaan kuin
palttinanäytteiden kohdalla. Nukkaa lähti tasaisesti 25 000 hankauskierrokseen asti
ja testin päätyttyä melkein kaikki nukka oli lähtenyt. Loimilangat paistoivat selvästi
kudelankojen alta. Kaikki näytteet olivat testin päätyttyä kuitenkin ehjiä.

Viskoosi materiaalina ja satiini sidoksena: lopputulos 25 000 hankauskierroksen jälkeen.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimuksen myötä opin ymmärtämään, miten Martindale-arvoa luetaan ja mistä
arvo oikeasti muodostuu. Tajusin kantapään kautta, kuinka aikaavieviä
hankauksenkestotestit ovat. Opin myös villan, pellavan, puuvillan ja viskoosin
ominaisuuksista lisää. Tutkimuksessa mukana olleet sidokset eivät olleet villalle
otollisimmat tai sitten puuvillaloimi ei toiminut villaisen kuteen kanssa, sillä
villanäytteet pärjäsivät hankaustesteissä yllättävän huonosti. Testien perusteella
pellava ja puuvilla taas omaavat hyvät hankauksenkesto-ominaisuudet, sillä kaikki
pellava- ja puuvillalangat kestivät testit rikkoutumatta. Myös viskoosi kesti
hankaustestit rikkoutumatta, mutta nukkapintainen chenille-lanka ei käytettävyyden
kannalta olisi paras vaihtoehto.

Tämän tutkimuksen perusteella voisi sanoa, että villasta tehdyt näytteet eivät olisi
sopivia esimerkiksi verhoilukankaiksi. Palttinanäytteet kestivät hankaustestit läpi,
mutta olivat testien jälkeen niin nukkaantunteita, että seuraavassa tarkastusvälissä
kaikista olisi todennäköisesti ollut useampia lankoja poikki. Satiininäytteet taas olivat
jo 18 000 hankauskierroksen jälkeen saavuttaneet rikkoutumispisteensä, sillä niistä
kaikista oli useita lankoja poikki.

Valitsemani merinovillalanka ei todennäköisesti pärjännyt hankaustesteissä, sillä siitä
valmistetaan yleensä lähinnä ohuita neuletuotteita, pukukankaita tai flanelleja,
eivätkä langat tällöin joudu yhtä kovalle koetukselle. Karkea villalanka olisi
todennäköisesti pärjännyt hankaustesteissä merinovillaa paremmin.

Tajusin hankaustestejä tehdessäni, että valkoisen villalangan sijaan minun olisi
tutkimukseen kannattanut valita värillinen lanka, jotta olisin voinut tutkia samalla
värimuutoksia näytteissä. Olisi ehkä ollut järkevää valita muistakin materiaaleista
kirkkaamman värisiä tai esimerkiksi mustia lankoja, joista värimuutokset, kuten
haalistumisen olisi voinut havaita vielä selkeämmin.

Pellava osoittautui kestäväksi materiaaliksi tutkimuksen perusteella.
Palttinanäytteissä lähinnä puuvillaiset loimilangat kärsivät ja testin loputtua kaikista
näytteistä olikin nimenomaan useampia loimilankoja poikki. Pellavalangat säilyivät
ehjänä, joskin ne olivat testin aikana haalistuneet.
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Pellavalangasta kudotuissa satiininäytteissä suurimmaksi ongelmaksi muodostui
lähinnä kankaan haalistuminen ja pieni, lähinnä loimilankojen, nukkaantuminen.
Pellava itsessään on kestävä materiaali, mutta tässä tutkimuksessa puuvillainen
loimi huononsi näytteiden hankauksenkestoa. Palttinanäytteet hajosivat
nimenomaan loimilankojen katkeamisen myötä. Tätä ongelmaa ei samalla tavalla
satiininäytteissä ollut, sillä näytteiden sidos oli nimenomaan kudevaltainen satiini,
jossa kuteena ollut pellavalanka peitti puuvillaiset loimilangat.

Puuvillanäytteet kestivät tässä tutkimuksessa hankausta hyvin. Sekä palttina- että
satiininäytteet olivat ehjiä testien jälkeen. Palttinanäytteet olivat ainoastaan hieman
nukkaantuneita eikä värimuutoksia ollut lainkaan havaittavissa. Satiininäytteet
nukkaantuivat testissä enemmän, mutta niissäkään ei tapahtunut värimuutoksia.

Viskoosinäytteet selvisivät hankaustesteistä rikkoutumatta. Tutkimuksessa ollut
nukkapintainen chenille-lanka ei tosin olisi sopiva materiaali esimerkiksi
verhoilukankaisiin. Nukkaa nimittäin lähti kaikissa näytteissä huomattavasti aivan
testien alusta lähtien.

Lankojen erilaiset rakenteet, kuten erilaiset kierteet, vaikuttivat varmasti omalta
osaltaan tutkimuksen tuloksiin. Esimerkiksi puuvillalanka oli selkeästi kierteisin
verrattuna muihin materiaaleihin.

Sidoksella ei tässä tutkimuksessa ollut niin suurta vaikutusta kankaiden
hankauksenkestoon kuin olisin ajatellut. Ehkä suurin ero tapahtui puuvillanäytteiden
välillä, sillä palttina säilyi liki muuttumattomana, mutta satiinissa oli havaittavissa
selkeää nukkaantumista. Pellavan kohdalla taas satiininäytteet olivat kestävämpiä,
mutta luulen tuloksen johtuvan lähinnä puuvillaisesta loimesta, joka
palttinanäytteissä kului loppuun. Eri loimelle pellavalla kudottu palttina olisi
todennäköisesti hyvin kestävä. Villa ja viskoosi taas käyttäytyivät molemmissa
sidoksissa loppujen lopuksi aika samalla tavalla.

28



6 Jatkotutkimus

Tutkimusta voisi jatkaa testaamalla myös muiden sidosten, kuten kutomani panaman
ja toimikkaan, hankauksenkestoa. Tällä tavoin tutkimuksesta saisi laajemman ja
monipuolisemman.

Toinen jatkotutkimusidea olisi viimeistellä näytteet eri tavalla (esimerkiksi höyry, pesu
ja viimeistelemätön) ja tutkia viimeistysten mahdollista vaikutusta tekstiilien
hankauksenkestoon.

Tässä tutkimuksessa pyrin valitsemaan paksuudeltaan samankaltaisia lankoja, mutta
tutkimusta olisi mahdollista jatkaa esimerkiksi keskittymällä tiettyyn materiaaliin ja
eripaksuisiin lankoihin. Tällöin olisi mahdollista tutkia langan paksuuden vaikutusta
kankaan hankauksenkestoon. Samalla tavoin myös esimerkiksi lankojen erilaisten
kierteiden vaikutusta hankauksenkestoon olisi mahdollista tutkia.

Kirkkaan värisillä tai mustilla langoilla kutomalla olisi myös helpommin mahdollista
keskittyä tutkimaan kankaiden värimuutoksia, kuten haalistumista,
hankauksenkestotestien aikana.
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7 Lähteet

Suomen standardisoimisliitto SFS ry - “Tekstiilit. Kankaiden hankauksenkestävyyden
määritys Martindale-menetelmällä. Osa 2: Näytteen rikkoutumisen määritys (ISO
12947-2:2016)”

Elsa Silpala - Sidoksia kankaisiin

Riikka Räisänen, Marja Rissanen, Erja Parviainen, Helena Suonsilta - Tekstiilien
materiaalit

Woodhead publishing series in textiles - Understanding and improving the durability
of textiles
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