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Textiltryckning är en komplicerad process där många faktorer påverkar resultatet. Orsaken till 

denna komplexitet beror på att varje steg påverkas av föregående steg i processen. 

När tryckningen äger rum ska arbetet från flera olika avdelningar kopplas samman. 

Inställningsbiten avgörs bland annat av svårighetsgraden vid mönsterpassningen, som beror 

på mönstrets design. Om det tryckta mönstrets färgnyanser stämmer överens med färglikare 

beror på tillblandningsprocessen i färgköket. 

 

Då mönstrets detaljrikedom ökar betyder det även att svårighetsgraden att utföra 

mönsterpassningen tilltar. Det är därför av intresse, ur flera synvinklar, att förenkla 

mönsterpassningen även om mönstret inte är komplicerat. Ju svårare mönster, desto mer väv 

går åt för att göra mönsterpassningen. Väven som används till mönsterpassning kan inte säljas 

vidare utan blir spill som skickas iväg till förbränning. Ur både miljö- och kostnadssynpunkt 

är det önskvärt att förenkla mönsterpassningen så att mängden spillväv minskar. 

 

Arbetets uppgift är att undersöka om det är möjligt att korta ner inställningsbiten som går åt 

till mönsterpassningen genom att hitta en ny arbetsmetod för maskinoperatörerna. För arbetets 

genomförande är en granskning av processtegen fram till och med tryckning nödvändig. 

Eftersom området är outforskat är tillgången på litteratur med anknytning till inställningsbiten 

vid rotationstryckning liten. Därför är observationer av tryckningar det viktigaste redskapet 

för att förstå problematiken med arbetet då mönsterpassningen genomförs. 

Tester för att undersöka ett antal hypoteser utförs. Men då området kring minimerad 

inställningsbit på rotationstryckmaskiner är outforskat, betyder det även att tillgången på 

standardiserade tester är obefintlig. Under arbetet har därför tre olika tester tagits fram 

specifikt för rotationstryckmaskinen TRY1 hos Almedahls, varav två genomfördes.  

Till Test 2 togs en laserpassprototyp fram och resultaten indikerade att detta kan vara en bra 

metod för att minimera inställningsbiten vid rotationstryckning. 

 

 

Nyckelord: Almedahls, textiltryckning, rotationstryckmaskin, inställningsbit, 

mönsterpassning, laserpassprototyp, 
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Textile Printing is a complex process and many factors affect the result and the cause of this 

complexity is due to the pre-treatment of the fabric. The work from several departments is 

linked together when the printing takes place. When it comes to the adjustment piece it is 

related to the level of pattern complexity which, in turn, is due to the design of the pattern and 

to what degree the printed colour matches the colour sample. This depends on the mixing 

process in the colour kitchen. 
 

Increasing the amount of details in the pattern leads to increasing the level of difficulty to 

perform the pattern adjustment. It is therefore of great interest from several points of view to 

simplify the pattern adjustment, although the pattern contains a large amount of details. It is a 

fact that the quantity needed for the adjustment piece increases when the pattern design is 

complex.   

The fabric which is used to carry out the pattern adjustment becomes waste and is sent to 

incineration. Therefore, from an environmental as well as an economical perspective, it is 

desirable to simplify the pattern adjustment which, in turn, reduces the amount of fabric 

waste. 

 

The purpose of the report is to examine whether it is possible to shorten the adjustment piece 

which is related to the pattern adjustment. To understand the complexity of this subject, an 

examination of the entire process, from the pre-treatment until the printing takes place, is 

necessary. 

Since the area is unexplored, the availability of relevant literature related to the adjustment 

piece is not particularly large. Therefore, observations of the printing process are the most 

important tool for understanding the problem associated with the adjustment of the pattern.   

Tests to examine a number of hypotheses are performed. But since the subject of minimizing 

the adjustment piece for rotary screen printing machines is unexplored, it also means that the 

availability of standardized tests is non-existent. During the work with the adjustment piece, 

three different tests have therefore been developed specifically for the rotary screen printing 

machine TRY1 at Almedahls, of which two were carried out. 

A laser adjustment prototype was created for Test 2. The test results indicated that it might be 

a good method to minimize the adjustment piece in rotary screen printing. 

 
 

Key words: Almedahls, textile printing, rotary screen printing, adjustment piece, 

pattern adjustment, laser adjustment prototype  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att trycka motiv på textil med ett automatiserat system är en teknik som utvecklades redan 

under 1750-talet. Sedan dess har teknologin gjort stora framsteg och alltmer avancerade 

tryckmaskiner har utvecklats. [1, s.8] 

Dagens kunder ställer höga krav på produkter vad gäller exempelvis färgnyanser och mönster, 

något som företag måste kunna leva upp till för att stå sig i den allt hårdare konkurrensen.  

 

Almedahl-Kinna AB, som i fortsättningen kommer att benämnas Almedahls, arbetar för att 

bibehålla en hög kvalité på produkterna som tillverkas. Med sin flexibilitet gentemot 

kunderna att kunna trycka upp mindre kvantiteter och genom att tillgodose önskemål som 

gäller färger och mönster, kan företaget behålla produktionen i Sverige. För 

bakgrundsinformation om Almedahls, se bilaga 1. [2] 

Behovet av att kunna erbjuda kundunika produkter växer. Generellt sett har längden på 

standardtryckningar blivit allt kortare; under 1950- och 1960-talen låg de på runt drygt 91 000 

m för att under 1980-talet kortats ner till 9 000 m och utvecklingen under 1990-talet fortsätter 

på samma sätt då så korta tryckningar som drygt 200 m kan förekomma. 

Att trycka mindre kvantiteter innebär mer ställtid och högre kostnader eftersom det i 

allmänhet är dyrare med kortare tryckningar. [3, s.333] 

 

Det som tar tid när ett nytt mönster ska tryckas är dels mönsterpassning men även 

färgkontrollen, som i vissa fall kan behöva göras om flera gånger innan rätt färgnyans 

framträder. Det är därför möjligt att göra stora besparingar om mängden väv som går åt till 

inställningsbiten kan kortas något. Med inställningsbit menas den mängd väv som går åt till 

mönsterpassningen. Den processen innefattar justeringar av vridreglage på maskinen för att 

schablonerna ska få rätt positionering i förhållande till varandra. I det här arbetet ligger fokus 

på mönsterpassningen som sker i Almedahls rotationstryckmaskin, en Johannes Zimmer från 

1974, som kallas för TRY1. 

  

Inledningsvis bör påpekas att den totala inställningsbiten i själva verket omfattar två 

processer; mönsterpassning och färgkontroll. Den totala inställningsbiten är den vävkvantitet 

som går åt från det att maskinen startas upp till dess att mönsterpassning och färgkontroll är 

utförda. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att minska mängden material som går åt till 

inställningsbiten vid rotationstryckning i maskinen TRY1 från 1974 hos Almedahls.  

Arbetet ska studera de inställningsmetoder som används hos Almedahls idag samt redogöra 

för vilka parametrar som påverkar den totala inställningsbiten. På detta sätt ska en metod för 

att förenkla mönsterpassningen och förslag till förändringar vilka båda kan bidra till att korta 

inställningsbiten tas fram.  

 

En minskad inställningsbit har flera fördelar genom minskade materialkostnader, 

effektiviserad produktion och en mindre mängd material som går till förbränning, något som 

är bra ur miljösynpunkt.  
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1.3 Avgränsning 

De områden som analyseras i arbetet är de parametrar som kan anses vara av avgörande 

betydelse för resultatet vid tryckningen fram till dess då färgkontrollen mot färglikare görs.  

Därför kommer metoden för färgnyansering inte att studeras närmare.  

Det som ingår är inställning av schabloner, redogörelse av förberedande processer som sker 

innan tryckning samt arbetet med mönsterpassning vid TRY1. 

Utöver nämnda områden kommer även en mindre kostnadsundersökning och tester, i den 

utsträckning det är möjligt, att utföras. 

1.4 Metod 

Eftersom arbetet till stor del bedrivs på plats hos Almedahls finns möjligheter att ha kontakt 

och diskutera med de anställda som har lång erfarenhet inom området och därefter 

sammanställa de upplysningar som anses viktiga för arbetet. En betydelsefull detalj i det här 

avseendet är att vara kritisk och jämföra svaren, samt ha i åtanke att de som intervjuas är 

präglade av just sitt område.  

Ämnet kring inställningsbit på en rotationstryckmaskin är relativt outforskat då den 

tillgängliga mängden litteratur är förhållandevis liten. Tryckt litteratur kring 

rotationstryckning rent generellt kommer att användas för att från grunden beskriva vad 

arbetet kretsar kring samt komplettera de uppgifter som fås från Almedahls. Textila tidskrifter 

kommer bistå med mer uppdaterad information om ämnet.  
Precis som under intervjuerna är det viktigt att alltid vara källkritisk och redan från början ha 

bra tillvägagångssätt för att dokumentera hänvisningar till alla källor. Det är viktigt att ha ett 

kritiskt, granskande förhållningssätt till artiklar skrivna av personer med anknytning till olika 

sorters företag i branschen. 

Observationer då tryckmaskinen körs är mycket betydelsefulla för att underlätta förståelsen 

för hur tryckeriarbetet går till och förstå problematiken. Under observationerna sker 

dokumentation i form av anteckningar, protokoll vid tryckningar, fotografier och 

videoinspelningar som sedan sammanställs i arbetet. Detta ska resultera i att hitta en metod 

och förslag till förändring hos företaget vad gäller minimering av inställningsbiten. 

1.5 Bakgrund 

Projektets bakgrund finns i problematiken kring proceduren då mönsterdelarna på 

schablonerna ska passas ihop. 

 

Mönsterpassningen sker genom att schablonerna, när de sitter på plats i tryckmaskinen, 

justeras i väft- och varpled. Väften representerar mönstrets bredd och varpen dess höjd. 

Justeringarna sker genom att vridreglage på maskinen överför förändringen till schablonerna 

via kugghjul.  

Anledningen till att Almedahls vill minska inställningsbiten beror på att förfarandet i många 

fall är en kostsam process, då det förutom tar tid även innebär att mycket material går till 

spillo. Det kan handla om 30 till 40 m väv till enbart inställningen, i vissa fall ännu mer, per 

mönster och tryckning. Under ett år genererar det stora mängder spill.  

Inledningsvis bör det dock påpekas att inställningsbiten, som är direkt förknippad med 

mönsterpassningen, inte alltid är komplicerad och tar tid att ställa in. Vid färre antal 

schabloner är mönsterpassningen enklare att utföra, tar därmed kortare tid och således blir 

inställningsbiten kortare. En mer detaljerad beskrivning av mönsterpassningen följer i kapitel 

4.  
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1.6 Frågeställningar 

Genom observationer av hur arbetet går till i TRY1 uppkommer frågan om vad som påverkar 

den totala inställningsbiten före och under tryckeriprocessen. 

 Vilka parametrar påverkar inställningsbiten under hela tryckeriarbetets gång? 

 Kan en ny metod tas fram för att underlätta arbetet med mönsterpassningen för att på 

så sätt minska spill och kostnader? 
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2. Arbetet på Almedahls 

Här följer en redogörelse för de observationer som gjorts i Almedahls tryckeri. Kapitlet 

behandlar både muntliga källor från företaget och tryckt litteratur. Syftet är att ge en bakgrund 

till komplexiteten i arbetet med rotationstryckning. 

2.1 Jämförelse av rotationstryckmaskinerna 

På Almedahls är två stycken rotationstryckmaskiner i bruk och den tryckmetod som används 

är direkttryck.  

Den äldre maskinen är från Johannes Zimmer Klagenfurt Austria, benämns TRY1, och togs i 

bruk av Almedahls 1974 och var då helt ny. Den nyare maskinen, som kallas för TRY2, 

tillverkades 1990 och köptes in 2007 från ett företag i Danmark. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den äldre maskinen, TRY1, har sedan starten endast behövt en del småreparationer, 

servicearbeten och två stora reparationer av växellådan. TRY1 har en enda motor som driver 

tryckmattan och maskinens alla kugghjul, som ser till att schablonerna kan rotera i varje 

position på maskinen. Vissa delar av TRY1 har AC-drift, det vill säga växelströmsdrift, som 

bland annat möjliggör att kugghjulen som driver rotationen av de främre schablonhållarna kan 

köras i olika hastigheter. Att maskinen bara har en motor innebär att alla schablonhållare 

endast kan köras med samma hastighet.  

Kraften från motorn går via växellådan till en variator som styr hastigheten och som sedan för 

över denna kraft via en kardanaxel till de främre schablonhållarnas positioner. Vid varje 

position överförs kraften via en kardanknut, som ingår i kardanaxeln som en led, till ett 

kugghjul med sneda skåror. Kugghjulet med sneda skåror överför kraften till det sista 

kugghjulet som slutligen driver runt den främre schablonhållaren. Tack vare kugghjulen med 

sneda skåror kan de främre schablonhållarna skruvas fram och tillbaka i breddled för att 

möjliggöra mönsterinställningen vid en tryckning. Justeringen i höjdled fungerar i princip på 

samma sätt, men görs med ett annat vridreglage. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY1, position 8 längst bort i bild. Montering av schabloner i TRY1, här ses de 

främre schablonhållarna. 

Vridreglage TRY1. Till vänster syns vridreglaget 

för bredd, och till höger är vridreglaget för höjd 

Kugghjul för att schablonen ska rotera 
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TRY1 med sin enda motor kan jämföras med TRY2 som har en AC-driven motor till varje 

schablonposition. Det möjliggör för varje schablonhållare att kunna köras individuellt. TRY2 

är dessutom kopplad till en dator där inställningspositionen för alla mönster kan sparas. Det, i 

samverkan med att varje schablonhållare drivs individuellt, innebär att schablonerna kan 

ställas in i rätt position för sitt mönster redan från början. När sedan tryckningen startas krävs 

det endast minimala förändringar av schablonernas positioner för att trycka rätt mönsterbild 

vilket innebär en avsevärt kortare inställningsbit när det gäller mönsterpassningen. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almedahls har funderat på att bygga om TRY1 för att ge maskinens schablonhållare 

individuell drift med varsin motor, liknande de i TRY2. En sådan ombyggnation skulle bara 

innebära en automatisk memorering av inställningsläget i breddriktning. Kostnaden för en 

sådan ombyggnation av TRY1 skulle bli stor, summan skulle ligga på minst 1,2–1,5 miljoner 

kronor. [6] Företaget har i nuläget bestämt sig för att inte göra en sådan investering. Den 

besparing som kommer i form av minskad materialåtgång uppväger inte den ekonomiska 

satsningen, eftersom förändringen endast innebär att inställningar memoreras i en riktning. 

Ytterligare en negativ aspekt är att motorerna vid varje schablonposition skulle ta plats och 

försvåra åtkomsten till maskinen för maskinoperatörerna. [5] 

 

Tryckmaskiner med helt digital inställning har klara fördelar gentemot tryckmaskiner med 

manuell inställning. Genom att använda högt utvecklade gummirakelsystem i samverkan med 

datoriserade kontroller, digitalmemorering av schablonernas positioner och individuell 

motordrift, uppnås bland annat en mer effektiv tryckning med en minimerad inställningsbit. 

[7] 

Nackdelen med helt datoriserade system för rotationstryckmaskiner är dock den större risken 

att de går sönder på grund av datorhaveri. Mekaniska fel är enklare att åtgärda för Almedahls 

egen personal. En stor fördel med TRY1 och dess separata inställning (det vill säga att 

inställningen inte sparas i en dator) är möjligheten att trycka specialbeställningar från kunder 

som inte ingår i Almedahls egna sortiment. Vid specialbeställningar finns det ingen anledning 

att spara dessa inställningar. [5] 

Något som är möjligt med TRY2, men inte TRY1, är att schablonerna kan lyftas upp från 

väven och hållas roterande när exempelvis en färgkontroll (jämförelse av den tryckta färgen 

mot en färglikare) ska göras. Det går inte i TRY1, något som innebär att schablon och färg 

ligger an mot väven då maskinen inte körs under färgkontrollen. Det resulterar i att 

färgfläckar uppstår och det tar cirka 4-5 m väv innan färgflödet är normalt igen och det 

tryckta kan sägas vara prima väv. Den främsta fördelen med att schablonera höjs upp och 

hålls roterande är att färgen inte torkar. När schablonerna sedan sänks ner igen uppstår 

färgfläckar även på TRY2, men längden av den väv som på grund av detta inte kan användas 

blir hälften av vad som uppstår i TRY1. 

TRY2  Till höger syns motorerna vid schablonhållarna 
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2.2 Arbetsgång vid tryckning 

Vanligtvis är det tre maskinoperatörer som arbetar vid TRY1. Det är fullt möjligt att vara två 

maskinoperatörer också, men det kan påverka den slutliga varans kvalité då det blir fler 

arbetsmoment per person. Det medför att exempelvis felaktigheter i trycket inte upptäcks 

förrän vid avsyningen då det är försent att åtgärdas. [4] 

Genom observationer av TRY1 kan en det sägas att en tryckning generellt sett består av 15 

moment. Inför tryckningen görs färgslangar i ordning, som ska kopplas till färgpumparna som 

pumpar fram färgen till färgblecket inuti schablonen. Samtidigt placeras schablonerna i sina 

respektive positioner på maskinen och monteras. Därefter monteras färgbleck och färgpropp, 

vilken pluggas fast i färgblecket för att inte färgen ska spruta ut. Sedan kopplas slangarna från 

färgpumparna till färgblecken, efter det spolas utspilld färg bredvid maskinen bort och 

därefter startas färgpumparna. Innan tryckningen startar ska räkneverket för antal meter väv 

som används nollställas. Maskinen startas och tryckningen inleds med mönsterpassning av 

schablonerna. När alla färger i rapporten är tryckta på väven stoppas maskinen för att klippa 

ut ett färgprov. Om mönstret innehåller många färger kan det dock hända att 

mönsterpassningen fortsätter under tiden då färgkontrollen genomförs. Är det färre schabloner 

görs mönsterpassningen färdig innan det är dags för färgkontroll. Hastigheten är relativt låg 

under mönsterpassningen men höjs då inställningen är färdig för att rätt styrka i färgen ska 

erhållas så att färgprov och färglikare stämmer överrens.  

När tryckningen är färdig tvättas färgpumparna och färgblecken plockas ur, vilka därefter 

placeras i färgbleckstvätten. Schabloner plockas ur och tvättas.  

 

Det är mycket som kan inträffa under en tryckning. Listan nedan beskriver de moment som 

inträffade under en observation då mönstret Astra trycktes 2010-04-29. Se TRY1 protokoll i 

bilaga2a. 

Punkter som är markerade med fet stil är moment som normalt sett ingår i tryckprocessen och 

resterande punkter är problem som uppstått.  

Meningen med listan är endast att ge en bild av att tryckningsprocessen är långt ifrån enkel att 

genomföra. Det är mycket som kan hända under en tryckning och om en del av arbetet kan 

underlättas, det vill säga mönsterpassningen då exempelvis sju eller åtta schabloner används, 

kan tid och material sparas. 
 

1. Kugghjul på maskinen byts då schablonstorleken ändras (sker inte vid varje 

tryckning). 

2. Färgslangarna görs i ordning. 

3. Schabloner läggs fram på maskinen. 

4. Schablonerna sätts fast i schablonhållarna. 

5. Färgbleck och färgpropp sätts fast i schablonen. 

6. Slang kopplas mellan färgbleck och färgpump.  

7. Gallret vid färgpumparna spolas av. 

8. Färgpumparna startas. 

9. Räkneverket nollställs. 

10. Maskinen startas. 

11. Mönsterpassning påbörjas. 

12. Färgkontroll. 

13. Hastighet sänks från cirka 9 m/min till cirka 5,6 m/min. 

14. 09:34, maskin stängs av, problem med schablon 3 (position 8). 

15. 09:35, maskin startas igen, hastighet 4,5 m/min. 

16. Mönsterpassning.  

17. Justering görs vid ett färgbleck.  

18. Mönsterpassning, cirka 37 m har gått åt. 
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19. Problem med färgtillförseln på schablon 3 upptäcks. 

20. Schablon 1 svabbas av vid cirka 53 m. 

21. Vid cirka 61 m höjs hastighet till 14,9 m/min. 

22. Problem vid schablon 3 igen, efter cirka 68 m. 

23. Mönsterpassning, färg bra vid 76 m. 

24. Vid 159 m byts färgblecket på schablon 3, hastigheten sänks då till 7 m/min. Efter 

bytet höjs hastigheten igen till 17 m/min. 

25. Vid 175 höjs hastighet till 18,4 m/min. 

26. Vid 183 kommer en söm i väven. 

27. Allt verkar fungera, hastigheten är nu 18,4 m/min. 

28. Vid 309 m svabbas schablon 1 av eftersom färgen torkar. Vattnet medför att den väv 

som blir blöt inte kan användas. Hastighet höjs därefter till 19,3 m/min. 

29. Tunna med blå färg lutas på för att komma åt all färg. 

30. Vid 402 m, dåligt med färg i kanten på schablon 3. Hastighet sänks till 6,7 m/min, vid 

418 m är det okej igen. 

31. Vid 435 m höjs hastigheten till 19,5 m/min. 

32. Fel igen vid 450 m, denna gång på grund av att tygbommen flyttats något, åtgärdas 

och är bra igen vid 455 m. 

33. Problem igen med schablon 3 vid 466 m, åtgärdas och är bra igen vid 469 m. 

34. Vid 480 m sänks hastigheten igen, nu till 11,5 m/min, för att färgblecket till  

schablon 3 ska sköljas av. 

35. Hastighet höjs igen vid 491 m. 

36. Schablon 1 veckar sig något. 

37. Vid 531 m svabbas schablon 1 av igen, hastighet då 7,1 m/min, vid 539 m höjs 

hastigheten till 22 m/min. 

38. Schablon 1 torkar igen och svabbas därför av.  

39. Vid 680 m kommer en söm igen. 

40. 708 m, återigen dåligt med färg i schablon 3, bra igen vid 713 m. 

41. Fel i trycket upptäcks vid avsyningen som sker efter torkmaskinen innan väv rullas 

upp på bommen. Åtgärdas genom att schablonen torkas av i denna punkt. 

42. Vid 763 m saknas mycket färg i schablon 3 och stora vita fläckar uppstår som följd, 

vid 770 m är trycket bra igen. 

43. Färgblecket till schablon 3 byts ut helt. 

44. Schablon 1 svabbas av igen, vid cirka 811 m, hastighet då 10,1 m/min, vid  

815 m är svabbningen klar, men på grund av vattenfläckar är trycket inte bra igen 

förrän vid 823 m. 

45. Vid 849 m torkas schablon 3 av på vissa ställen, hastighet då 17 m/min. 

46. Vid 921 m, hastighet cirka 13 m/min. 

47. Vid 931 m är tryckningen färdig. 

48. Färgbleck plockas ur och tvättas. 

49. Schabloner plockas ur. 

50. Spolar av på gallret på färgsidan igen. 

51. Schabloner tvättas av. 

 

Inställningsbiten under denna tryckning blev cirka 37 m, men eftersom en viss del av den 

totala kvantiteten trycktes under föregående dag är det svårt att uppskatta hur mycket väv som 

blivit spill.  



 13 

2.3 Mönsterpassning 

En mycket viktig aspekt vid byte av de kugghjul som driver runt schablonen och överför 

justeringarna från vridreglagen, är att de monteras i precis rätt läge. På maskinen och på 

kugghjulen finns markeringar som ska underlätta monteringen och positioneringen.  

På en liten schablons kugghjul finns ett streck som ska passas ihop med markeringen på 

maskinen. Även för en stor schablon finns åtta liknande markeringar som har numrerats från 

ett till åtta. En av markeringarna ska passas mot markeringen på maskinen. För att 

schablonerna ska komma rätt i höjdled är det viktigt att nummerordningen följs. Det är 

däremot möjligt att numreringen börjar på exempelvis två, men då måste kugghjulen för 

nästföljande schabloner vara tre, fyra, fem och så vidare. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När schablonerna sitter på plats i TRY1 startas maskinen. Hastigheten varierar något, men 

generellt sett körs väven fram med 2-4 m/min under mönsterpassningen. Till att börja med 

trycks ett par meter väv fram, så att maskinoperatörerna med hjälp av 

mönsterpassningsprickarna, till viss del, ser hur schablonerna behöver justeras med 

vridreglagen. Mönsterpassningsprickar är graverade markeringar på schablonens kant, se 

avsnitt 2.4. Från det att justeringen görs ska schablonen passera runt ett varv innan 

inställningen syns. Då omkretsen är 914 mm, innebär det svårigheter vid mönsterpassningen 

eftersom det dröjer någon meter innan förändringen syns i mönstret, det vill säga om 

justeringen blev för liten eller för stor. Samma fenomen uppstår med de små schablonerna, 

men då omkretsen är mindre syns förändringen i mönstret tidigare. [4] 

 

Det är viktigt att inse att det inte går att lita helt på mönsterpassningsprickarna. Beroende på 

hur schablonen har limmats kan det finnas små avvikelser. Därför är det viktigt att man 

noggrant granskar det tryckta mönstret på väven. [8] 

2.4 Schabloner 

Då ett nytt mönster ska tas i bruk och nya schabloner tillverkas börjar Almedahls alltid med 

att själva digitalt bearbeta mönstren från sin designavdelning. Innan ett mönster går vidare till 

mönsterbearbetning, och senare produktion, ska tryckerichefen se över mönstret. Detta för att 

kommentera eventuella svårigheter som kan uppstå vid tryckningen och om det 

överhuvudtaget är möjligt att trycka. [2] 

Designern levererar mönstret i digital eller pappersform till mönsterbearbetningen. Mönster 

som kommer till tryckeriet i pappersform måste först scannas och läggas in i datorn innan de 

kan bearbetas. Mönsterbearbetarnas uppgift är att kontrollera mönstrets rapportlängd och att 

antalet färger stämmer. Alla färger i mönstret separeras och ritas upp individuellt i var sitt 

lager för att åskådliggöra dem var och en för sig. Anledningen till denna färgseparation är att 

varje färg måste tryckas för sig i varsin egen schablon, vilket innebär en schablon per färg och 

Här ses markeringarna på kugghjulen för 

stora schabloner 
Markeringen på kugghjulet ska  

passas in mot markeringen på maskinen 

Kugghjul i TRY1 till en liten 

schablon 
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mönster. De olika lagren kontrolleras noggrant och små fel i mönstret korrigeras. Det här är 

speciellt viktigt då ett pappersmönster scannats in i datorn eftersom denna procedur lätt kan 

generera små fel och skuggor i mönstret. Innan det bearbetade mönstret kan skickas vidare till 

schablontillverkaren måste det godkännas av designern. Mönstret är sedan redo för att 

tillverkas till schabloner. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almedahls mönsterschabloner tillverkas hos Valsgravyr AB dit mönstren skickas digitalt. [4] 

Vanligtvis bearbetar Valsgravyr själva mönstren då de levereras från uppdragsgivaren. De 

kontrollerar att mönsterrapporterna kommer stämma överens samt separerar mönstrets olika 

färger i separata lager med hjälp av en dator. [10] 

Mönsterschablonerna tillverkas av nickelhylsor som beläggs med ett tunt lackskikt. 

Nickelhylsorna är egentligen ihåliga cylindrar där väggarna är tunna och perforerade med små 

hexagonala hål. Det tunna lackskiktet täcker igen de hål som nickelhylsorna består av. Olika 

schabloner kan ha olika antal hål per löptum (2,54cm) som vanligtvis kallas för mesh. Antalet 

hål ger nickelhylsans meshtal och ju högre meshtalet är desto fler hål per löptum finns det. 

Den innebär i sin tur att ett högt meshtal ger en schablon med många, små hål. Mängden färg 

som släpps igenom mönstret i schablonen beror på meshtalet. [10]  

 

När Valsgravyr sedan graverar mönstret på schablonen har de två metoder de kan välja 

mellan: lasergravering eller UV-filmbelysning. Lasergravering avlägsnar lackskiktet på de 

ställen där schablonen skall släppa igenom färg eller pasta. UV-filmbelysning härdar fast 

lacket där färg inte ska gå igenom. Då det gäller Almedahls schabloner tillverkas de med hjälp 

av lasergravering. [11]  

Vid lasergravering används en laserstråle, vilket är högt monomkromatiskt, polariserat 

sammanhängande ljus, som bildas av kvävgas, koldioxid och helium. Strålen leds ned längs 

med schablonen och böjs av med en spegel i rät vinkel in mot schablonens yta där 

graveringen skapas. Laserstrålen passerar en lins där den fokuseras innan den når fram och 

kan börja gravera in mönstret i schablonen. Allt överflödigt lack sugs bort för att inte komma 

i vägen och störa det optiska systemet. Var laserstrålen skall gravera på schablonen styrs av 

en dator där mönstret har programmerats in. Efter att schablonen har fått sitt mönster 

ingraverat tvättas den för att få bort alla eventuella lackrester som sitter kvar på nickelhylsan. 

[10] [12, s.46, ss.51-52]  

 

På schablonen graveras förutom mönstret även små mönsterpassningsprickar på schablonens 

kant. När schablonerna senare används i tryckmaskinen kommer de att ligga i en specifik 

ordning och redan vid graveringen anpassas de inför detta. Mönsterpassningsprickarna som 

graveras i kanten av varje schablon är därför numrerade. Den första schablonen i mönstret 

trycker prick nummer 1 samt konturerna för de kommande ringarna. Det är sedan i dessa 

ringar som de följande schablonernas mönsterpassningsprickar måste passas in. Då alla 

schablonernas prickar trycker inuti konturerna från schablon nummer 1, har mönstret blivit 

Tryckning av mönstret Loda 
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rätt inställt. Det är detta som avgör när den riktiga, mönsterpassade kvantiteten av väv kan 

börja tryckas. [4] 

Mönsterpassningsprickarna stämmer dock inte alltid överens med varandra utan 

maskinoperatörerna måste hela tiden observera mönstret och jämföra det med en arbetslikare. 

Att de inte stämmer överens kan bero på att det har blivit fel då mönstret och 

mönsterpassningsprickarna har graverats eller när schablonringar har limmats fast på 

schablonen. Schablonring är en metallring som fästs på var ände av schablonen och gör det 

möjligt att sätta fast schablonen i tryckmaskinen. Oftast är detta dock en mycket liten och 

marginell misspassning hos schablonen som går att åtgärda med hjälp av maskinens 

vridreglage. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotationsschablonerna har olika omkrets, tjocklek och längd. Vilka schabloner som kan 

användas vid tryckning beror på tryckmaskinen och vilka omkretsar som är möjliga att passa 

in i maskinens schablonhållare. Almedahls använder schabloner med har omkretsar på 640 

mm och 914 mm till TRY1. Längderna på de schabloner som används i TRY1 är 175 cm och 

220 cm. [11] 

2.4.1 Schablonens förberedelse inför tryckning 

Schablonerna är av central betydelse för tryckeriprocessen, då en felaktig eller defekt 

schablon avsevärt påverkar dels mönsterpassningen men även tryckresultatet.  

Valsgravyr AB levererar schablonerna som är förpackade i en rektangelformad låda till 

Almedahls. Enligt en utarbetad rutin ska tryckerichefen vara på plats och inspektera 

schablonen för att i ett tidigt skede kunna ta ett beslut om vad som ska göras ifall schablonen 

är skadad eller om det finns andra brister. Efter tryckerichefens godkännande påbörjas arbetet 

med att klistra fast schablonringar på schablonen. [11] 

 

För att kunna göra en korrekt inställning i maskinen är det väsentligt att limningen av 

schablonringarna blir korrekt. [13, s.55, 56] 

Således, den här proceduren är avgörande för att underlätta den kommande 

mönsterpassningen i tryckmaskinen. Då mönster ofta består av flera schabloner har 

schablonringarnas lägen genom hur de är fastlimmade, direkt inverkan på mönsterdelarna och 

följaktligen även mönsterpassningen. [4] 

 

Första steget är att med sandpapper öka friktionen på schablonens insida för att limmet ska 

fästa bättre på schablonring och schablon. Därefter placeras schablonen i en limbock, vilket är 

en konstruktion där schablonerna placeras för att limma fast schablonringarna. 

För att kontrollera schablonens position i limbocken finns ett lasersikte som, när schablonen 

ligger rätt, ska vara mitt i mönsterpassningskrysset. Mönsterpassningskrysset sitter överst i 

raden av mönsterpassningsprickarna. Därefter spänns schablonen fast och processen med att 

limma fast schablonringarna kan påbörjas.  

Även för schablonringarna är det viktigt att vara säker på positionen, det vill säga att 

schablonringen sitter i rätt i limbocken. Det säkerställs genom att det finns en hake på 

limbocken som schablonringen ska hamna i. [11] 

 

Mönsterpassningsprickar som inte ligger 

rätt innan mönsterpassning 

Mönsterpassningsprickar som ligger rätt 

efter mönsterpassning 
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Till att börja med stryks lim ut på en av de två schablonringarna som sedan placeras i ena 

änden av limbocken. Det bör påpekas att limmet är av sådan sort att det inte torkar förrän det 

utsätts för härdning. 

För båda schablonstorlekarna gäller att schablonringen förs in till dess att cirka 1–2 mm 

skiljer mellan schablonen och schablonringens kant. 

Det är inga stora marginaler vad gäller storleken mellan schablon och schablonring från 

någon av schablonstorlekarna, men generellt sett ska det inte vara svårare att arbete med små 

än med stora schabloner. Oavsett storlek är det viktigt att ett ordentligt förarbete görs med att 

slipa schablonringarna något för att de ska passa schablonen bättre innan limningen påbörjas.  

 

När schablonringen i ena änden är på plats placeras en varmluftsböj över schablonring och 

schablon för att limmet ska torka. Varmluftsböj är ett böjt rör som ser till att värme når runt 

hela schablonen. Röret sitter fast på den undre delen av limbocken, men för att underlätta 

förflyttning av schablonen är det möjligt att avlägsna det övre röret. Därefter är 

tillvägagångssättet detsamma för den andra schablonringen. 

När båda schablonringarna är på plats ska limmet härdas, vilket även det sker med värme som 

kommer från varmluftsböjarna men under längre tid än för torkningen. 

Då härdningen är genomförd lyfts schablonen ur limbocken och placeras på ett ljusrör för 

granskning och lagning av eventuella hål. Här märks schablonen upp med schablonnummer, 

mönstrets namn och förvaringsplats. 

[11] 

Limbock där schablonen  

placeras vid limning 

Limbock där schablonen  

är monterad  

Schablonring   
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2.5 Kostnadsundersökning 

Kostnaderna för en inställningsbit beror generellt sett på vilken väv och hur många schabloner 

som används vid en rotationstryckning. Ju dyrare väv och/eller ju fler schabloner som 

används desto dyrare kommer inställningsbiten bli. Dessa två faktorer och deras effekt på 

kostnaden beror på inställningsbitens längd, en kortare inställningsbit resulterar i mindre 

kostnader.  

Meterpriset hos de olika vävar som Almedahls använder varierar beroende på 

materialkomposition och vävkonstruktion. I nedanstående tabell kan ungefärliga priser för 

olika typer av råvävar studeras.  

Syftet med den här kostnadsundersökningen är att, på ett ungefär, undersöka vilka summor 

som inställningsbiten genererar och framförallt var de största kostnaderna finns för 

Almedahls.  

 

Material  Cirkapris (kr/m) 

Polyester (PES)   

Fin/tunn  8 

Tätare  13-14 

Trevira CS  58 

   

Bomull (CO)   

Tunn, tvåskaft  8 

Tätare  13-14 

   

Blandvara (PES/CO)   

Ausbrennerväv  20-40 

[14] 

 

Eftersom Almedahls använder många olika sorters vävar, med avseende på konstruktion och 

materialkomposition, samt har fler olika leverantörer är det svårt att hitta ett generellt 

meterpris för vävarna.  

 

Även då det gäller färg, olika hjälpkemikalier och pastor till tryckfärgspastan är det även här 

svårt att ge ett generellt pris per kilo, vilket beror på att det ingår många olika ingredienser i 

en tryckfärgspasta. Almedahls blandar i stort sett alla sina tryckfärgspastor, samt även pastor 

till övrig produktion, helt själva. Nedan följer en tabell med olika priser på färger och 

förtjockningspastor.  

 

Färg/pastor Cirkapris (kr/kg) 

Pigmentfärg 40-400 

Dispersionsfärg 40-200 

Stamförtjockning 5 

Coupur 2 

Dispersionsförtjockning 2 

Ausbrennerförtjockning 7 

Vitpasta 14 

[15] [16] 
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Som kan läsas ut av tabellen återfinns de största kostnaderna i priset för pigment- och 

dispersionsfärgerna. Till olika tryckfärgsrecept behövs olika mängd av färg beroende på 

vilken nyans som vill uppnås. Mängden färg som går åt till en tryckfärgspasta är dock relativt 

liten.  

Till en tryckning där 350-450 m väv skall tryckas behöver i snitt 10 kg tryckfärgspasta per 

färg och schablon blandas, av vilken mellan 5-7 kg av tryckfärgspastan kommer att gå åt till 

tryckningen av mönstret. Den exakta mängden beror på vilket magnettryck och vilken rakel 

som används och vilket genomtryck som önskas uppnås. Även mönsterbildens utseende och 

hur stora öppna ytor schablonen har påverkar åtgången av tryckfärgspasta. Vid användning av 

en helt öppen schablon går det åt avsevärt mycket mer tryckfärgspasta. [17]  

Om inställningsbiten för ovan nämnda tryckning är ungefär 10 m kommer mängden 

tryckfärgspasta som krävs till inställningsbiten, enligt enkla matematiska beräkningar, inte 

vara särskilt stor och endast utgöra cirka 2-3 % av den totala mängden tryckfärgspasta. Det 

innebär att färgkostnaden inte blir speciellt hög för inställningsbiten.  

Det är svårt att beräkna ett pris för tryckfärgspastan då olika färgrecept innehåller olika 

mängder kemikalier och färg. Färgrecepten är inte heller något som inte har studerats närmare 

i det här arbetet.  

 

Genom observationer av arbetet i TRY1 påverkas den totala inställningsbitens längd även av 

antalet färgkontroller och färgnyanseringar som måste genomföras. När fler omnyanseringar 

blir nödvändiga på grund av att färgen inte blir godkänd kommer den totala inställningsbiten 

att bli längre. Det här leder till att kostnaderna ökar mer än om det inte hade behövts några 

omnyanseringar. Vid omnyansering måste de schabloner och färgbleck vars färg som skall 

omnyanseras tas ur maskinen för att tvättas samtidigt som ny färg måste blandas till. Det 

innebär även en extra kostnad för tvätt och färg. Under denna process svabbas de schabloner 

som finns kvar i maskinen, och inte skall omnyanseras, med vatten för att inte torka och sätta 

igen. När maskinen sedan startas igen leder det till färg- och vattenfläckar på väven vilket 

även det genererar ytterligare meter väv som går till spillo.  

 

Som nämnts tidigare, innebär detta att ju längre inställningsbit desto mer tryckfärgspasta 

kommer att gå åt och desto dyrare blir inställningsbiten. En tredje faktor som påverkar 

åtgången av mängden tryckfärgspasta är antalet färger i mönstret och därmed antalet 

schabloner. Ett relativt komplicerat mönster tryckt på en dyrare väv med många schabloner 

kommer att generera högre kostnader, eftersom många färger försvårar inställningen och 

förlänger inställningsbiten. Det resulterar i att kostnaden för inställningsbiten blir högre.  

 

Från de iakttagelser som gjorts av TRY1 har det observerats att ett mönster med tre till fyra 

schabloner kan generera en inställningsbit som är 8-10 m lång, då det är ett mönster som 

maskinoperatörerna arbetat med innan och färgen redan är godkänd. Är mönstret mer 

komplicerat, om det krävs flera omnyanseringar eller om det uppstår andra problem, kan 

längden på den totala inställningsbiten nå upp till 30-50 m.  

 

Utöver kostnaden för den väv som går till spillo och för mängden tryckfärgspasta som går åt 

tillkommer även kostnaden för schablonerna.  

Generellt sett är schabloner utan raster billigare och schabloner med rastrerade ytor är dyrare. 

Schablonkostnaden ligger mellan 2 500 kr till 4 000 kr. [4] [11]  
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Nedan följer några exempel på olika kostnader för inställningsbiten beroende på dess längd: 

 

Mönster Typ av väv Pris (kr/m) Längd inställningsbit (m) Kostnad (kr) 

Play (ljusbeige) Trevira CS 58 50 2900 

Maskros (blå) Trevira CS 58 10 580 

Reykjavik (vit) 100 % polyester 14 7,3 102,2 

Expo (röd) Trevira CS 58 22 1276 

 

Kostnadskalkyler är inte huvudsyftet med det här arbetet och därför har de olika 

parametrarnas kostnader inte undersökts på djupet. Tabellernas ändamål är att vara generella 

och ge en överblick av problemet. På så sätt har en bild av vilka parametrar som innebär 

markant ökade kostnader vid längre inställningsbitar identifierats. Genom att minimera 

inställningsbiten kan både kostnader och miljö besparas eftersom material och kemikalier 

användas på ett mer effektivt sätt.  

 

För inställningsbiten innebär kostnadskalkylerna att understryka behovet och väsentligheten i 

att hitta ett sätt som minimerar inställningsbiten. Under ett år passerar runt 3,5-4 miljoner 

meter tyg genom Almedahls fabrik, varav några 100 000 m per år blir felvara. Mängden spill 

och de relaterade kostnaderna kan därför bli mycket stora under ett helt år. [14] 
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3. Tryckning med olika färger och pastor 

Kapitlet syftar till att ge mer bakgrundsinformation om komplexiteten kring tryckning med 

färger och pastor. 

3.1 Tryckfärgspasta 

Den färgpasta som används vid tryckning består av färg (i pulver eller flytande form), 

bindemedel, mjukgörare, förtjockare samt andra hjälpkemikalier. Tryckfärgspastans reologi, 

det vill säga dess egenskaper att flyta, är en avgörande faktor för tryckresultatet. Viskositet 

innebär hur trögflytande en vätska är och fluiditet betyder hur lättflytande en vätska är. 

Tryckfärgspastan måste vara tillräckligt flytande för att kunna passera genom schablonen, 

men får inte klumpa sig eller sätta igen schablonen. Samtidigt får den inte heller vara för 

lättflytande och rinna iväg eller sprida sig då den gått igenom schablonen.  

Förtjockarna är vattenlösliga polymerer, vilket innebär att de består av stora vattenlösliga 

molekyler. Det uppstår en stor friktion mellan dessa stora molekyler och vattnet i en 

vattenlösning, eftersom vattenmolekylerna fångas och låses mellan polymererna. Detta ger 

förtjockaren dess höga viskositet. Med hjälp av förtjockaren kan tryckfärgspastans reologi 

ändras och modifieras till önskad lättflytbarhet.  

Hos tryckfärgspasta är det oftast ett pseudoplastiskt beteende som önskas. Det innebär att 

tryckfärgspastan lätt kommer att flyta genom schablonens öppningar då rakeln pressar pastan 

mot schablonen, eftersom pastans viskositet då sänks. När tryckfärgspastan sedan kommer ut 

ur schablonen ökar viskositeten vilket innebär att pastan stannar på det ställen av textilens yta 

där den applicerats. Anledningen till att tryckfärgspastans viskositet sänks är att skjuvningen 

ökar då den pressas genom schablonen av rakeln, när skjuvningen upphör återfås den högre 

viskositeten. [18, ss.194-195] 

3.1.1 Färgbarhet av fibrer 

Ett problem med dispersionsfärger, speciellt då man färgar en polyestervara i ett färgbad, är 

att fibern inte tar upp tillräckligt med färg. Syntetiska fibrer har ett visst antal inbyggda 

grupper vid vilka färgen kan fästa och som skapas då fibern tillverkas genom polymerisering. 

Antalet av dessa grupper påverka hur färgen fäster på fibern. Denna parameter kan inte 

påverkas i efterhand utan bara under polymeriseringen av fibern. Även syntetfiberns historik, 

med avseende på vilka temperaturer den har upphettats och fixerats vid, påverkar fiberns 

färgbarhet. Detta är avgörande faktorer för resultatet vid färgning och tryckning. 

Ett vanligt sätt för att öka fiberns färgupptagningsförmåga är att förlänga tiden för färgningen 

eller genom att tillsätta hjälpkemikalier. För tryckning är det senare alternativet den enda 

möjliga sättet att öka färgupptaget på. [18, ss.107-108, s.191] 

 

Bomull kan bland annat färgas med direktfärg eller reaktivfärg. Men när en bomullsväv skall 

tryckas görs det framförallt med pigmentfärg. Denna färg består av pigment som inte har 

någon affinitet till fibern utan fästs till fibern med hjälp av bindmedel. Tryckresultatet beror 

därför helt och hållet på bindemedlets egenskaper. [12, s.140] 

3.1.2 Väven och förbehandlingen 

Hur mycket färg och på vilket sätt som den kommer tas upp av väven beror på vävens 

konstruktion och på vilka förbehandlingar den har gått igenom. 

Vävens bindning avgör hur stora mellanrum som finns mellan garnerna och hur mycket färg 

som kan fastna där. Dessutom påverkas färgupptaget av garnfibrernas absorptionsförmåga 

och den tredimensionella form som väven har. Hur färgen eller pastan lämnar schablonen, det 

vill säga hur stort tryck rakeln utsätter den för, kommer att påverka tryckfärgens förmåga att 

gå igenom väven och generera genomtryck. [12, s.54] 
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Den ultimata vävbindningen för ett slätt och tydligt tryck är en tvåskaftsbindning. För 

ytterligare få ett bättre resultat bör garnet vara ett multifilamentgarn. [2] 

 

Det är även oerhört viktigt att förbehandlingsstegen blir utförda på ett korrekt sätt för att 

undvika ojämnheter i färgresultatet. Finns det exempelvis rester av varpklister i väven kan 

dessa rester försvåra fiberns färgbarhet eller resultera i att väven tar upp mer färg på de ställen 

där resterna finns. Vävens absorptionsförmåga kan minska om det finns oljerester kvar i 

väven då oljan stöter bort vatten och färg. Om väven inte heller blivit ordentligt blekt kan 

färgvariationer påverka nyansen av den färg som väven färgas med eller som trycks ovanpå. 

Om blekningen däremot gått för hårt åt väven kan den minska vävens affinitet till anjoniska 

färgämnen och resultera i påverkan av färgnings- eller tryckresultatet. [18, s.108] 

3.2 Dispersionsfärg  

Dispersionsfärg är ett nonjoniskt hydrofobt färgämne som kan användas till en rad olika 

hydrofoba fibrer som bland annat polyester. För att kunna applicera färgen till en textil måste 

den först lösas i vatten med hjälp av tensider. Dispersionsfärg används framförallt under 

kontinuerliga metoder genom foulardering och värmebehandling där färgen sublimerar in i 

den textila fibern. Polyesterfibrer kan uppdragfärgas i låga temperaturer, kring 100
o
C vilket 

blir något energisnålare. Då krävs dock användning av hjälpkemikalier som kallas carriers för 

att uppnå bra färgresultat. Dessa carriers är miljö- och hälsofarliga, eftersom de är 

lågmolekylära, oftast aromatiska ämnen vilka är flyktiga i rumstemperatur. Tidigare förekom 

carriers som bestod av klorerade ämnen men de är nu förbjudna inom EU. En annan 

anledning att inte använda carriers är att de kan skapa fläckar på tyget, ge dålig lukt eller 

ojämn ljushållfasthet om det finns rester kvar av dem i det färgade tyget. Ett miljö- och 

hälsovänligare sätt att färga och få bra färgningsresultat uppnås då uppdragsfärgningen sker 

under tryck vid 130
o
C. [19, ss.516-519] [20, s.57] [21, s.342, 345] 

Dispersionsfärger kan kemiskt sett vara utformade på olika sätt då olika typer innehåller olika 

kromofora grupper, men de mest förekommande är azo- och antrakinongrupper. Röd, violett 

och blå färg fås framförallt från färgämnen som innehåller antrakinongrupper medan 

azofärgerna täcker hela färgspektret samt är mer stabila än antrakinon. [19, ss.516-519] 

 

Till polyester vävar använder Almedahls tryckfärgspastor som innehåller dispersionsfärg av 

sorten Terasil. Dessa färger är framtagna av färgkemikalieföretaget Ciba och finns i både 

pulver och flytande form. [4] Enligt Peter Johnson och Neil Barett från Ciba Speciality 

Chemicals, Schweiz, kan ett brett färgspektrum av hög kvalité uppnås om färgen kombineras 

med rätt typ av förtjockare. [22, s.10] 

Dessa färger klarar tvätt i 50-60
o
C utan att färga av sig på angränsande material och kan 

användas till både ren polyester och polyesterblandningar. [23] 

3.3 Pigment 

Pigmenttryck är en relativt billig och enkel tryckmetod. Pigmentfärg har sedan 1960-talet 

blivit den mest använda färgen vid tryckning och utgör idag mer än 50 % av alla tryck. 

Människan har i över 3000 år använt pigment tillsammans med olika naturliga bindemedel för 

att skapa textiltryck.  

Dagens pigment är framförallt syntetiskt organiska material och bland de organiska 

pigmenten är följande de viktigaste: 

- azopigment (gula, orange, och röda färger) 

- naftalen, perylen-tetrakarboxylsyra, antrakinon, dioxazine och quinacridone pigment 

(mycket fasta och brillianta orange, röda och violetta färger) 

- halogenerade koppar ftalcyaninderivat (blå och gröna färger) 
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Det finns tre faktorer som har en avgörande roll för resultatet av pigmenttrycket: 

- pigmentdispersionen 

- bindemedel och tvärbindningsagenter 

- förtjockare och hjälpkemikalier som påverkar pastans reologi 

[12, ss.140-143, ss.145-147] 

 

En av nackdelarna med pigmenttryck är att resultatet ofta ger varan ett stelt grepp. Det kan till 

stor del modifieras genom att välja ett bra bindemedel. Pigmentfärg tränger inte ner i 

textilfibern såsom dispersionsfärger eller andra färger gör. Pigmentfärgen lägger sig på 

fiberns yta och ett bindemedel måste tillsättas för att den ska fästa. Efter tryckning måste 

färgen fixeras genom ångning eller hög värme för att fästas ordentligt. [18, s.190] 

 

Det är viktigt att pigmenten inte är av för stor eller liten storlek för att få ett klart och ljust 

tryck. Små pigment av en storlek mindre än våglängden av synligt ljus tappar sin täckande 

förmåga och färgintensitet, medan för stora pigment resulterar i matta och gråa tryck.  

Bindemedlets roll är att skapa ett tredimensionellt nätverk i form av en film som fäster till den 

textila fibern. Denna film bildas under fixeringen som vanligtvis sker med hjälp av torrvärme 

och en förändring i pH-värdet. Själva filmen består av makromolekyler i långa kedjor. 

Bindemedlen väljs ut med avseende på vilka egenskaper som trycket ska ha. 

 

För att filmen skall bildas måste det under tvärbindningsprocessen bildas kovalenta 

bindningar som inte är känsliga för hydrolyserande faktorer. Tvärbindningen kan ske på olika 

sätt: 

- kondensation av karboxylgrupper tillsammans med hydroxylgrupper under höga 

temperaturer och närvaro av en syra 

- med hjälp av N-metylolamid grupper i sura förhållanden där reaktionen får ske i varm luft 

med en temperatur av 120
o
C.  

 

En pseudoplastiks pasta blir flytande då den utsätts för skjuvning men återgår till en fastare 

form som inte flyter ut då skjuvningen upphör. Detta gör att pastan stannar kvar där den 

applicerats och ger skarpa konturer hos trycket samt bra färgvärden. De bäst lämpade 

förtjockningsmedlen för att skapa en pigmentpasta med pseudoplastiskt flöde är 

emulsionsförtjockare, framförallt emulsioner av lacknafta och vatten. Dessa förtjockare har 

fördelen att alla beståndsdelarna avdunstar helt och inte lämnar rester med undantag för 

emulgeringsmedlen.  

[12, ss.140-143, ss.145-147] 

3.4 Ausbrennertryck 

Tekniken med ausbrennerpasta (ausbrennen kommer från tyskans bränna ut [24]) går ut på att 

applicera en pasta på en blandvaras yta med den effekt att en av de två fibertyperna kommer 

att lösas upp eller brytas ned då pastan utsätts för värme under fixeringen. Fibrerna kommer 

enbart ”brännas bort” på de ställen där pastan har applicerats i mönstret. Detta resulterar i en 

vara som ofta blir genomskinlig då bara det ena fiberslaget finns kvar.  

Det är viktigt hur garnet i väven är konstruerat, de två fiberslagen måste finnas med i både 

varp och väft för att väven skall hålla ihop även efter behandling med ausbrennerpasta.  

Exempelvis kan garnet vara kärnomspunnet med det fiberslag som skall brännas bort ytterst 

på garnet. [25, s.73]  

Olika typer av kemikalier används i ausbrennerpastan beroende på vilka fiberslag som varan 

innehåller. Till varor med blandningar av bomull och polyester används en sur pasta som 

kommer utveckla svavelsyra vilket gör att cellulosan förkolnar under fixering. Efter 

fixeringen är det viktigt att tvätta varan för att få bort alla förkolnade cellulosarester.[26, s.80] 
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Till blandvaror som innehåller polyester används framförallt natrium di-vätefosfat. Under 

gynnsamma förhållanden, vad gäller varans vävkonstruktion och fiberinnehåll, kan även 

aluminiumsulfat användas och ge god resultat. [25, s.73] 
 

Almedahls använder natrium bi-sulfat till sin ausbrennerpasta och väven består av 

kärnspunnet eller samspunnet garn. Vävar tryckta med ausbrennerpasta fixeras i 185
o
C under 

45 sekunder med hjälp av en spannram. [16]  

3.5 Svälltryck 

För att skapa ett svälltryck används pastor med kemikalier som kommer att svälla på varan då 

denna utsätts för värme under fixeringssteget. [26, s.81] 

Almedahls använder sig oftast av svälltryck i mönster med en eller två schabloner. Trycket får 

först gå igenom torkugnen som finns i direkt anslutning med tryckmaskinen. Där sväller 

pastan något och bommas sedan upp. Bommen förs till appreturavdelningen där svällpastan 

får svälla ytterligare då varan fixeras i en spannram. [27] Om endast svällpasta har tryckts på 

en polyesterväv görs ingen separat fixering utan pastan får svälla färdigt när varan 

efterbehandlas. I en del tryck används både svällpasta och ausbrennerpasta. I dessa fall får 

svällpastans slutliga fixering ske tillsammans med ausbrennerfixeringen, det vill säga i 185
o
C 

under 45 sekunder. [16]  

3.6 Tryckning 

Då en polyestervara ska tryckas med en tryckfärgspasta innehållande dispersionsfärg bildas 

ett ”lokalt färgbad” där färgen under den efterföljande fixeringen fästs till fibern. Processen är 

den samma som vid färgning av fiber eller väv. Tryckfärgens löslighet vid tryckningen är 

dock mycket mindre än vid vanlig färgning på grund av den begränsade mängd vatten som 

finns i tryckfärgspastan. Fixeringen av tryckfärgen är även mer komplicerad då mängden ånga 

där färgen omvandlas är begränsad. Dessutom måste färgmolekylerna klara av att diffundera 

genom ett lager av förtjockare för att nå fibrerna. [12, s.139] 

Tryckfärgspastan framställs genom att blanda dispersionsfärgen med lämpliga förtjockare. 

Det är viktigt att kontrollera tryckpastans pH eftersom dispersionsfärger är känsliga för alkali. 

Vid dispersionsfärgning bör pH-värdet ligga mellan 4-5,5 för att undvika hydrolysering av 

fibern och nedbrytning av färgbadet. Det kan göras genom tillsats av vin-, citron-, mjölk- eller 

glykolsyra men kanske vanligast med 30 % -ig ättiksyra. [21, s.343] 

Det finns tre olika sätta att fixera en tryckfärgspasta av dispersionsfärg på efter att den först 

har fått torka. Det första alternativet är med ångtryck i 20-30min i 1,5–2,0 bar. Det andra 

sättet är genom den så kallade termosolmetoden där den tryckta varan passerar en härdugn i 

45-60 s vid en temperatur på 200-190
o
C. Det tredje och sista alternativet är att varan får 

passera högtempererad ånga i 6-8 minuter vid 180-160
o
C vilket på engelska kallas för HT-

steaming (high temperature). För termosolmetoden, där temperaturen anges som 200-190
o
C 

betyder att då temperaturen är 200
o
C ska varan passera härdugnen på 45 s. Vid 190

o
C ska 

varan passera härdugnen på 60 s. Samma gäller för HT-steaming; då temperaturen är 180
o
C 

passerar varan högtempererad ånga i 6 min och är temperaturen 160
o
C passerar varan 

högtempererad ånga i 8 min. [25, s.62] Almedahls fixerar med torrvärme i spannram, det vill 

säga termosolmetoden. Vävar av Trevira CS går igenom spannramen i 190
o
C under 30 

sekunder. [16] 

 

Almedahls trycker även på blandvaror som inte är avsedda för ausbrenner. [16] Den 

tryckfärgspasta som används för att trycka en blandvara av bomull och polyester består av en 

förtjockare, urea, en lösande agent, natriumbikarbonat samt färgämne. En kombination av 
dispersionsfärg och pigmentfärg används för att trycket skall fästa på de två olika 
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fibertyperna. En tryckt blandvara fixeras med termosolmetoden under 1 minut i 200
o
C eller 

med högt tempererad ånga under 8 minuter i 170
o
C. [25, s.62] 
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4. Analys av parametrar 

Ett stort antal faktorer påverkar resultatet av tryckningen och längden av den totala 

inställningsbiten. Parametrar som schablonens meshtal, diametern hos rakeln, viskositeten hos 

tryckpastan och hastigheten har direkt inverkan på slutresultatet. [26, s.67, 71] 

Listan nedan, som framkommit genom observationer vid TRY 1 och diskussioner med 

maskinoperatörer, redogör för vilka parametrar som anses vara av betydelse för tryckningen. 

Då Almedahls är ett väletablerat företag med kunskap och erfarenhet av tryckverksamhet är 

medvetenheten stor kring hur och till vilken grad en parameter påverkar tryckningen. 

 

 Förbehandling 

 Färgerna och pastorna 

 Färgkontrollerna 

 Väven 

 Designen på mönstret 

 Schablonerna 

 Provbordet 

 Tryckhastigheten 

 Magnettrycket 

 Rakeln 

 Värmen från värmeskölden till väven 

 Vridreglagen på maskinen 

 Hantering av tryckorderblad  

 

Nedan följer en sammanställning och tolkning av muntlig information, skriftliga källor och 

egna tankar. 

 

Förbehandling 

När en väv anländer till Almedahls genomgår den först en så kallad råvävsavsyning, där 

väven antingen blir helt godkänd, delvis godkänd och kan användas till viss produktion eller 

helt underkänd och ska reklameras. [15] 

De två materialkategorier som används under den tryckning som observerats under arbetet är 

främst polyestervävar och blandvävar (bomull/polyester).  

Generellt sett kan en syntetväv gå igenom följande förbehandlingssteg: avklistring och 

tvättning, fixering och behandling med optiska vitmedel. [26, s.24] På Almedahls 

förbehandlas polyestervävar genom tvätt och fixering. Beroende på vilka uppgifter 

vävleverantören gett om det klister som väven behandlats med modifieras tvättbadets recept. 

Eftersom all väv antingen färgas eller trycks på är det inte nödvändigt att behandla polyestern 

med optiska vitmedel. Almedahls bomullsvävar förbehandlas med blekning, tvätt och 

fixering. [16]  

Kallblekning med väteperoxid och lut förekommer på bomullsvävar, men sådana vävar har 

under arbetet inte använts till tryckning och behandlas därför inte här. 

Det som sker i förbehandlingen av vävarna på Almedahls, generellt sett, är svedning, blekning 

och tvätt. I princip allt tvättas; polyestervävar, bomullsvävar, tryckta och färgade varor. 

Det är viktigt att väven förbehandlas på rätt sätt för att den ska erhålla rätt pH-värde. Om inte 

väven har rätt pH-värde kan det påverka färgresultatet på trycket, som leder till fler 

färgnyanseringar. På så sätt förlängs den totala inställningsbiten. [15] 

 

Färgerna och pastorna 

De tillblandade färgernas och pastornas homogenitet påverkas av hur noggrant och på vilket 

sätt de har blivit omrörda. Om färgen inte har blivit tillräckligt omrörd kommer tryckresultatet 
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att bli ojämnt och det finns risk för att oönskade färgnyanser uppstår. Följden av det blir att 

fler omnyanseringar krävs eftersom det tryckta inte motsvarar färglikaren (tas fram i 

färgköket och motsvarar de färger som designern bestämt för mönstret). Det resulterar i sin 

tur i mer spill och en längre total inställningsbit.  

Om pastan inte är tillräckligt viskös kommer den inte att kunna pressas igenom schablonen 

tillräckligt. Om den däremot är för viskös kommer den istället att rinna ut och vandra över 

väven och inte hålla sig inom det avsedda mönsterområdet. I båda fallen påverkas 

tryckresultatet. Se vidare i kapitel 3. [26, s.74] [28, s.265] 

 

De olika kemikalierna och hjälpkemikalier som ingår i färgrecepten och pastarecepten måste 

kontrolleras noggrant för att minska risken för felaktiga tryckresultat. Idag mäts färger och 

kemikalier till de olika färgrecepten och pastarecepten manuellt för att sedan blandas med en 

av de tre visparna i det manuella färgköket. Det kräver både skicklighet och kunnande hos 

färgmästaren.  

I dagsläget är antalet färger som kan användas närmast obegränsat. Det innebär att nya recept 

ofta måste blandas till för att stämma överens med designerns önskemål. Följden kan bli att 

fler färgnyanseringar behövs under inställningen än om en uppsättning av standardfärger hade 

använts. Maskinoperatörerna har en önskan om att i större utsträckning ta fram mönster där 

standardfärger används, då det förenklar tillblandningen av färg och skulle innebära färre 

antal färgkontroller. [8] Vid tryckningen av mönstret Loda, 2010-04-19, var det nödvändigt 

med fyra kontroller innan färgerna godkändes. Att bara använda standardfärger innebär dock 

minskad flexibilitet gentemot kundernas önskemål. Se TRY1 – protokoll i bilaga 2b.  

 

Färgkontrollerna 

Färgkontrollen görs genom att ett stycke väv klipps ut från väven som just tryckts. Provet 

härdas sedan vid olika temperaturer i en minispannram, beroende på om det är dispersions- 

eller pigmentfärg. Under tiden står TRY1 stilla. Efter härdningen jämförs provet i ett ljusskåp 

mot färglikaren, vilket tagits fram som ett referensprov. Därefter tas beslut om tryckningen 

ska fortsätta eller om någon färg behöver bytas, beroende på hur färgerna visuellt stämmer 

överens med färglikaren.  

I nuläget är det här enda sättet att genomföra färgkontrollerna, men ur tids- och 

materialsynpunkt skulle dock en effektivare metod vara mer önskvärd. Det är naturligtvis spill 

av resurser att tillblandad färg inte kan används då jämförelsen mellan färglikare och det 

tryckta visar att nyansen är fel. Även då antalet schabloner är få och mönsterpassningen 

snabbt är genomförd kan färgkontrollen bidra till att öka längden på den totala 

inställningsbiten vilket generar mycket väv som blir spill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väven 

Tryckresultatet påverkas av vävkonstruktionen eftersom olika vävstrukturer påverkar hur 

färger reflekteras och skärpan i mönstrets konturer. Det har ingen direkt inverkan på den 

totala inställningsbiten, men påverkar ändå tryckresultatet.  

Vävens förmåga att absorbera åt sig färg eller pasta är en viktig parameter. Om inte väven 

absorberar tillräckligt bra kommer inte färgresultatet att bli tillfredsställande. Det är heller inte 

Prov till färgkontrollen klipps ut   
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gynnsamt om väven absorberar för mycket, eftersom färgen då riskerar att hamna utanför den 

avsedda ytan på väven. [12, s.54] 

Vävens materialkomposition påverkar vilka färger som kan användas vid tryckningen. Då 

tryckning sker på en bomullsväv används pigmentfärg. Fixeringen av pigmentfärgen till 

bomullsfibern kan påverkas i efterhand, men hos polyester är det viktigt hur fibern har blivit 

konstruerad för att få ett optimalt färgresultat. Då polyesterfibrer produceras bestäms hur 

många amorfa grupper som färgämnet kan fästa vid på fibern, vilket är avgörande för 

resultatet. Om det inte finns tillräkligt många områden hos polyestern för färgen att fästa vid 

påverkar det färgupptagning och kan leda till fler färgnyanseringar under inställningen, vilket 

slutligen förlänger inställningsbiten. [4] 

Om inte färgen fäster bra eller om färgen påverkas för mycket av hur vävkonstruktionen 

reflekterar ljuset kan detta öka antalet färgkontroller. Återigen, ju fler färgkontroller desto 

längre blir den totala inställningsbiten. 

 

Designen på mönstret 

Mönstrets design påverkar antalet schabloner som ska användas. Det maximala antal 

schabloner som går att använda i TRY1 är åtta stycken och således finns det maximalt plats 

för åtta färger. Därmed är det inte nödvändigt att alla schabloner trycker färg på väven. För 

vissa tryck, som exempelvis mönstret Loda (se bilaga 2b) där åtta schabloner används, är den 

sista schablonen till för att trycka på en effekt. I fallet med Loda var det perlato, som ger extra 

glans över trycket i sista schablonen.[4] [29]  

 

Observationerna under tryckningen har visat att arbetet med mönsterpassningen blir mer 

komplicerat, tar längre tid och kräver mer åtgång av väv ju fler schabloner mönstret består av.  

Även mönstrets detaljrikedom påverkar inställningen av mönsterschablonerna i maskinen. 

Eftersom operatörerna inte enbart använder mönsterpassningsprickarna för att ställa in 

schablonerna måste mönstret vara så pass greppbart att de någorlunda enkelt och snabbt kan 

se hur mönstret ska se ut.   

En viktig faktor är att pastor och kemikalier kommer i rätt ordning. Ett exempel är ausbrenner 

och perlato. Normalt sett ska ausbrennerpasta alltid komma i sista schablonen, men då även 

perlato ingår är det istället den pastan som kommer sist. Anledningen till att perlato alltid ska 

vara sista beror på att pastan annars bygger upp en hinna på nästkommande schablon. Hinnan 

kan sedan släppa ifrån sig bitar som gör att tryckresultatet inte blir bra. [8] 

 

Det är, som exempel, mycket besvärligt att med en schablon trycka perlato och i 

nästkommande schablon trycka ausbrennerpasta. [8] Det försvårar tryckningen, vilket medför 

att en större mängd väv går åt innan trycket blir godkänt.  

 

Schablonerna 

Det är en grundläggande förutsättning för den kommande tryckningen att passningen av 

mönstret blir korrekt då schablonerna tillverkas hos leverantören. Om inte, kan det resultera i 

att mönsterpassningsprickarna inte stämmer överens med varandra vilket komplicerar 

inställningen för operatörerna vid tryckmaskinen. Är passningen från schablontillverkaren 

mycket dålig blir hela mönstret fel och nya schabloner måste beställas. Det har då ingen 

betydelse hur noggrant passningen vid limningen varit. Felaktig passning på upp till ungefär 

2-3 centimeter går att arbeta med men om felet är större måste en ny schablon beställas.  

Limning av schablonen är det tekniskt mest komplicerade steget och vid passningen är stor 

noggrannhet mycket viktigt. [4] 

 

Provbordet 

Det är svårt att få arbetsförfarandet vid provbordet att helt efterlikna processen vid TRY1. 

Hastigheten då schablonerna testas och arbetslikarna tillverkas vid provbordet är inte samma 
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som då mönstret sedan trycks i TRY1. Den viktigaste avvikelsen mellan provbordet och 

TRY1 är att tryckningen på provbordet till viss del sker vått-i-torrt, medan det i TRY1 sker 

helt vått-i-vått. Anledningen till det är att provbordet endast har plats för en schablon och då 

mönstret innehåller fler schabloner hinner färgen torka något under tiden då schablonbytet 

sker. Det har i vissa fall inverkan på hur resultatet mellan provbord och TRY1 ter sig. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryckhastigheten 

Det är av stor betydelse att tryckning sker med den för mönstret och väven avsedda 

hastigheten. Eftersom hastigheten påverkar den mängd färg och pasta som hamnar på väven, 

samt även hur genomtrycket blir, är det viktigt att farten inte är för hög eller för låg. Det är i 

vissa fall önskvärt, främst vid gardintryckning, att mönstret har ett bra genomtryck.  

 

När det gäller inställningsbiten för mönstret är det en fördel att sänka hastigheten då 

schablonerna ska justeras och ställas in. Vanligen är hastigheten inte högre än runt 2-4 m per 

minut och det underlättar för maskinoperatörerna när de ska passa in 

mönsterpassningsprickarna. Förfarandet innebär att en mindre mängd väv går till spillo men 

på grund av den låga hastigheten kommer genomtrycket att vara kraftigare än vad som är 

avsett. Inför färgkontrollen höjs därför tryckhastigheten för att få fram en bit väv där 

förutsättningarna stämmer överens med färglikaren som motsvarar den slutgiltiga varan. 

 

Medvetenheten vad gäller hastighetens inverkan är välkända hos arbetarna i tryckeriet och 

tryckarbetet planeras med hänsyn till det. Hastigheten bestäms i samråd med mönstrets 

designer då det avgörs hur kraftigt genomtrycket skall vara. [6] 

För att undvika missförstånd anges alltid vilken hastighet som ska användas på ett 

tryckorderblad som finns tillgänglig för maskinoperatörerna vid maskinen.  

 

Maskinhastigheten då tryckning sker i TRY1 har genom observationer konstaterats ligga 

inom ett intervall på runt 8 m/min till drygt 20 m/min. Det finns ingen regel för att 

tryckningen inte ska överstiga tjugo 20 m/min men ju högre hastighet desto svårare är det att 

upptäcka fel i mönsterpassningen, i synnerhet vid komplicerade mönster med många detaljer. 

Provbordet där arbetslikare tillverkas  Tryckning på provbordet  

Anordning för att passa in mönstret på 

provbordet  
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Enklare mönster går att köra i hastigheter som överstiger 20 m/min. [4] Lägre hastighet 

innebär ett starkare genomtryck och det är väven som bestämmer hastigheten. [29]  

Innebörden av att ”väven bestämmer hastigheten” är att vävens mottaglighet för tryck varierar 

från väv till väv. För att kontrollera mottagligheten, eller absorptionsförmågan hos väven, kan 

ett dropptest utföras. Metoden kallas för prepared for printing och går ut på att en droppe 

vatten ska absorberas in i väven inom en till tre sekunder. [4] 

Anledningen till att en djupare undersökning av olika material och deras egenskaper vid 

tryckning inte har utförts beror på att avsikten är att inom detta arbete att ta fram en generell 

metod för att minimera inställningsbiten, som fungerar för alla material.  

 

Magnettrycket 

Vilket magnettryck som används har liksom hastigheten stor inverkan på genomtrycket. Ett 

högre magnettryck innebär, precis som med lägre hastighet, att genomtrycket blir kraftigare. 

Även magnettrycket är en förutbestämd parameter som finns dokumenterad för operatörerna 

på tryckorderbladet vid maskinen. Liksom för hastigheten bestäms magnettrycket i samråd 

med designern, återigen beroende på hur kraftigt genomtrycket bör vara för ett visst mönster. 

[6] 

 

Rakeln 

I TRY1 används endast rullraklar med olika diametrar. Rullraklarna sugs ner av en magnet 

som sitter under tryckmattan. Raklens diameter i samverkan med magnettrycket påverkar hur 

färgen eller pastan kommer att pressas genom schablonen. [26, s.74] Diametern är en 

förutbestämd parameter som anges på tryckorderbladet.  

 

Värmen från värmeskölden till väven 

Innan väven når tryckmattan värms den upp då den passerar en värmesköld, som är cirka 

85
o
C, och därefter en värmevals. Tryckmattan är belagd med ett klister som aktiveras vid 

35
o
C. Då den varma väven når tryckmattan klistras den mot underlaget och hålls därmed på 

plats under tryckningen.  

Det är viktigt att väven ligger still under både inställning och tryckning för att inte 

tryckresultatet ska påverkas. Om väven flyttar sig försvåras arbetet för maskinoperatörerna 

och leder till en längre inställningsbit. 

Tidigare användes ett klister som aktiverades vid 55
o
C och relativt ofta, cirka en gång i 

månaden, behövde tryckmattan klistras om. Sedan bytet till klistret som aktiveras vid 35
o
C är 

det något som sker knappt en gång i kvartalet.  

Det faktum att väven är lite varm då den når fram till schablonerna har liten eller ingen effekt 

på tryckresultatet av färger och pastor. [4] 

 

Vridreglage på maskinen 

Eftersom inställningen av mönstret i TRY1 sker manuellt med hjälp av vridreglage har det 

tidigare på Almedahls genomförts försök för att underlätta inställningen. En metod som 

utarbetats var att vridreglagens positioner uppmätts för varje mönster. Informationen för 

positionerna i höjd- och breddled har sparats för att används nästa gång samma mönster trycks 

igen, en slags manuell version av datormemoreringen i TRY2. [4] Enligt maskinoperatörerna 

har metoden inte fungerat särskilt bra, då den innebär att vridreglagens positioner måste mätas 

varje gång. Metoden har upplevts som besvärligt eftersom det är svårt att komma åt att mäta 

avståndet ordentligt vid vridreglagen med tumstock eller måttband. Maskinoperatörerna har 

därför övergett metoden. Av den anledningen bör en framgångsrik anordning för att minska 

inställningsbiten vid mönsterpassningen vara enkel att använda. 
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Hantering av tryckorderblad 

Observationer har visat att tryckorderblad placeras vid TRY1 inför tryckningarna för att 

maskinoperatörerna ska få all nödvändig information om vad som ska tryckas. Där anges 

bland annat antal schabloner, meshtal, rakelstorlek, magnettryck och färgmängd. När 

tryckningen är genomförd läggs tryckorderbladen i en hög bredvid TRY1s loggboksdator. 

När fel upptäcks hos ett tryckorderblad görs noteringar, varefter bladet med schablonringar 

läggs i samma hög där de sedan blir liggande utan åtgärd.  

4.1 Utvärdering av parametrar 

Hastighet, design, värme, och rakel är parametrar som i dagsläget inte går att förändra i någon 

större utsträckning för att minimera inställningsbiten vid mönsterpassningen. Däremot finns 

det stora möjligheter att se över både rutiner och arbetsmaterial då det gäller tillblandning av 

färg och pasta, maskinreglage och manuell inställning, schabloner samt provbord.  

 

För att säkerställa att tillblandningen av färg och pasta sker under en tillräkligt lång tid skulle 

en tidtagaranordning kunna monteras in där rätt tillblandningstid anges. Omröraren rör under 

en angiven tid runt tryckfärgspastan och därmed blir det enklare att kontrollera att 

tillblandningen sker under tillräckligt lång tid. 

 

Eftersom kugghjulen på TRY1 måste bytas då schablonstorleken ändras är det viktigt att 

kugghjulen passas in i rätt läge. Det finns markeringar på kugghjulen och maskinen för att 

underlätta bytet och positioneringen. Dessa markeringar bör göras tydligare eftersom de är 

svåra att se då ljuset är svagt och inte når in till kugghjulen ordentligt. En enkel lösning kan 

vara att placera en spotlightlampa vid TRY1 som, utöver tydligare markeringar på 

kugghjulen, eventuellt skulle underlätta ytterligare för maskinoperatörerna. 

 

Väven och förbehandling är inte något som behandlas i tryckeriet men har betydelse för 

tryckresultatet. Det är däremot inte något som behandlas i detta arbete eftersom lösningen för 

minimerad inställningsbit skall vara generell för alla vävar. Genomgång och analys av 

förbehandlingsstegen är ett annat arbete. 

 

För att motverka att samma fel uppkommer igen nästa gång mönstret trycks, bör 

tryckorderblad med felnoteringar tas om hand och bearbetas. Ett enkelt sätt är att 

tryckorderblad där schablonändringar gjorts läggs i en separat hög som hanteras en gång i 

veckan och där felen ändras. Därmed minskar risken för att ett tryckorderblad med fel 

kommer till maskinoperatörerna igen, utan att ha åtgärdats.  
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5. Arbetets genomförande 

Som tidigare nämnts är det främst observationer, diskussioner och intervjuer med 

tryckerichefen, förmän, maskinoperatörer och designers som ligger till grund för arbetets 

genomförande. Se TRY1 - protokoll i bilagorna 2a-2h. 

Observationerna innebar en ökad förståelse för arbetsgången vilket därefter ledde till tankar 

och idéer på vad som kan göras för att minimera inställningsbiten vid mönsterpassningen. 

5.1 Förbättringsarbete 

Uppslag kring vad som skulle kunna göras för att minimera inställningsbiten tog tidigt form. 

Under den första dagen i tryckeriet konstaterades betydelsen av mönsterpassningsprickarna, 

som är placerade på de främre schablonhållarnas sida. För att underlätta mönsterpassningen 

vore det eventuellt en idé att utveckla. I nuläget är mönsterpassningsprickarna placerade på 

rad runt schablonen. En tanke var att även placera mönsterpassningsprickar i vinkel mot den 

redan existerande raden för att även ha möjlighet att utföra kontroller av 

mönsterpassningsprickarna i breddled. Idén förkastades eftersom den variant av 

mönsterpassningsprickar som används idag ger all den information som behövs, vad gäller 

schablonens position både i bredd- och höjdled. En annan nackdel med det förslaget var att 

endast nytillverkade schabloner då skulle förses med ytterligare en rad 

mönsterpassningsprickar. Se bilaga 3a och 3b för övriga förslag som togs fram. 

 

Efter observation av den nyare rotationstryckmaskinen noterades en viktig skillnad mellan 

TRY1 och TRY2. I TRY2, men inte i TRY1, lyfts schablonerna upp från väven och hålls 

roterande då tryckning inte pågår, som exempelvis vid en färgkontroll. I TRY1 ligger 

schablonerna an mot väven hela tiden vilket genererar färgfläckar och mörkare färgpartier på 

väven med jämna mellanrum när maskin startas igen. Färgfläckar är mörkare partier med färg 

som ansamlats på väven. Det genererar uppskattningsvis 4-5 m väv som på grund av 

färgfläckarna inte kan användas. Som nämnts tidigare uppstår färgfläckar även i TRY2 så av 

den anledningen skulle metoden inte helt lösa problemet med väv som blir spill på grund av 

färgfläckar. 

Iakttagelsen och en idé att använda samma teknik där schablonerna lyfts upp till TRY1, men 

då lyfta schablonerna manuellt med hjälp av vridreglagen, diskuterades. Resultatet blev att 

förslaget helt förkastades, eftersom risken att schablonerna kommer ur fas gentemot varandra 

övervägde nyttan som kommer av att färgfläckar undviks. Om schablonerna kommer ur fas 

blir mönsterpassning återigen nödvändigt och det är risk att den väv som behövs till det blir 

längre än de 4-5 m väv där färgfläckar uppstår. 

 

En parameter, som i viss utsträckning påverkar, är skillnaden mellan provbordet och TRY1. 

Översättningen mellan provbord och maskin är i vissa fall besvärligt, vilket beskrivits i 

kapitlet Analys av parametrar. Diskussioner fördes kring hur eventuella tester skulle läggas 

upp och genomföras för att undersöka resultatet mellan TRY1 och provbordet och för att 

jämföra hur färgen påverkas av torkningen. På provbordet självtorkar färgen, men i 

tryckmaskinen går väven genom en torkugn. Det skulle eventuellt vara aktuellt att undersöka 

om det har någon betydelse.  

Under arbetets inledande skede observerades det att färgkontroller och problemen med 

färgnyanser vara en stor faktor till att inställningsbiten blev så lång som den ibland gjorde. 

Orsaken till dessa tankar var att den mängd tyg som gick åt till själva mönsterpassningen inte 

verkade vara särskilt lång, då maskinoperatörerna är duktiga och rutinerade på sina 

arbetsuppgifter. De har arbetat länge med TRY1 och har en mycket bra känsla för 

mönsterpassningen.  
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Mönsterpassningen påverkas direkt av antalet schabloner som ingår i mönstret. Under den 

första tiden på Almedahls observerades tryckningar där antalet schabloner till respektive 

mönster var tre, fyra eller fem stycken. För dessa tryckningar blev inställningsbiten 10-20 m. 

Första gången en tryckning med åtta schabloner observerades uppgick inställningsbiten till 40 

m. 

Efter att arbetets inriktning varit något förskjuten mot färgkontroller och liknande en tid, låg 

fokus återigen på att arbeta med den manuella inställningen i TRY1. Därför avstyrdes idén 

om att jämföra arbetet med färgnyansering mellan TRY1 och provbordet. 

 

Diskussioner med maskinoperatörer visade på att de justerar vridreglagen för att det ska 

finnas utrymme att göra korrigeringar i både i varp- och väftled under mönsterpassningen. 

Tanken om att mäta fram ett nolläge eller gemensam utgångspunkt, se nedan, som ska vara 

lika för alla schablonpositioner och deras vridreglage växte fram som en möjlighet att komma 

närmare rätt position från början. 

Mätningar utfördes på maskinens vridreglage för att ta fram ett nolläge, där alla 

schablonpositioner ska stå likadant. Teorin om att vridreglagen står i nolläget innan tryckning 

påbörjas resulterade i ett test. För detaljerad beskrivning om mätningar och test, se avsnitt 5.3. 

 

Efter en tid gjordes en avgörande upptäckt vid tryckbordet, som kom att ligga till grund för 

det fortsatta förbättringsarbetet. Då iakttogs en anordning (se bild på s.28) som används för att 

göra mönsterpassning på provbordet. Anordningen utnyttjas genom att en metallpinne med en 

sticka på vrids fram till ett visst läge över schablonen. Stickan på metallpinnen ska då, när 

schablonen ligger rätt, vara mitt i mönsterpassningskrysset. Anordning är nödvändig på 

provbordet då det endast finns utrymme att trycka med en schablon i taget och bordet inte är 

längre än fyra meter. Således finns det inte plats för att använda tiotals meter till 

mönsterpassning som i TRY1 utan schablonerna måste i det närmaste ligga rätt från början. 

Mindre justeringar är ibland trots allt nödvändiga och sker då på liknande sätt som i TRY1. 

Schablonernas positioner på provbordet ändras med reglage för varp- och väftled. En 

vidareutveckling av denna anordning skulle därmed kunna användas även i TRY1 för att 

minska mängden material som går åt till inställningsbiten. 

Ett flertal idéer och skisser kom till genom att använda en brainstormingmetod som går ut på 

att varje person skissar tre förslag under en och en halv minut. Därpå byter personerna papper 

med varandra och proceduren upprepas. På så sätt genererades 24 stycken olika varianter av 

idéerna. Metoden var möjligen inte den bästa för just det här ändamålet utan är mer effektiv 

då arbetet utgår ifrån en produkt som skall utvecklas och designas. Att framställa lösningar på 

det här sättet var stressande och de förslag som skissades påminde mycket om varandra och 

idéer från tidigare brainstormingmöten. Trots det uppkom flera varianter av den anordning 

som finns på provbordet. En skiss som verkade realistisk och hade potential för fortsatt 

utveckling valdes ut bland förslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiss på lösningsförslag  Skiss på lösningsförslag i maskinen  
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Idén som valdes ut bygger på att två rektangelformade delar sätts ihop. På den ena delen 

monteras ett rätblock som där kan skjutas i sidled. I rätblocket finns två hål borrade där ett 

lasersikte liknande en laserpenna sättas i. Hålens höjd är anpassade för att representera mitten 

av stora respektive små schabloners höjd. Lasersiktet skall kunna flyttas mellan hålen då olika 

schablonstorlekar används till tryckning.  

Meningen är att anordningen, ett slags laserpass, placeras framför den första schablonen och 

att schablonen roteras för att mönsterpassningsprickarna ska hamna på sidan av schablonen. 

Lasersiktet ska sedan siktas in i schablonens mönsterpassningskryss. På delen där rätblocket 

sitter finns mätvärden, liknande dem på en linjal. Syftet är att då lasersiktet passats in i mitten 

av mönsterpassningskrysset för den första schablonen, ska laserpasset flyttas till nästa 

schablon för att justeras denna till rätt position genom att vrida på schablonens vridreglage. 

Sedan upprepas denna procedur för alla schabloner. Med hjälp av laserpasset justeras alla 

schabloner till att stämma överens med varandra med utgångspunkt från den första 

schablonen. För detaljerade ritningar, se bilaga 4a-c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att anordningen för att förenkla mönsterpassningen tilltalar maskinoperatörerna. 

Om den är osmidig och besvärlig att använda kommer maskinoperatörerna med stor 

sannolikhet att förkasta den tänkta metoden och fortsätta göra mönsterpassningen som de 

brukar. 

Ett tänkbart scenario är att anordning främst används när antalet schabloner uppgår till sex, 

sju eller åtta. Anledningen är, vilket nämnts tidigare, att de observationer som utförts har visat 

att inställningsbiten blir längre när sex, sju eller åtta schabloner används. 

5.2 Vad som leder fram till testerna 

Diskussioner att mönsterpassningsprickarnas positioner teoretiskt sett ska ha samma avstånd 

till kanten på alla schablonerna i mönstret bidrog till följande hypotes: då alla vridreglagen på 

maskinen står i samma läge bör det inverka på mönsterpassningen och förenkla den. 

Antagandet ledde fram till Test 1. 

Test 2 arbetades fram efter mötet då anordningen på provbordet visades, varav ytterligare ett 

antagande framkom. Om positionen för schablon 1 används som referens för att ställa in 

övriga schabloner, bör mönstret stämma i breddled och betyda att justeringar till största del 

enbart är nödvändiga i höjdled.  

Det tredje testet, som det inte fanns tidsutrymme att utföra, bygger på samma princip som 

Test 2. Skillnaden är att istället för en mätanordning som måste flyttas mellan schablonerna, 

används ett snöre. Inspirationen kom från TRY1s nödstoppssnöre. Även med snöret är 

schablon 1 referensen och övriga schabloner ställs in med efter snörets läge.  

Laserpassprototyp testas   

Laserpassprototyp passas in mot 

mönsterpassningskrysset på schablonen 
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Syftet med testerna är att ta fram en metod där en tillpassning av schablonerna sker innan 

färgbleck och övrig utrustning monterats. Meningen är att metoden resulterar i att endast 

mindre justeringar behöver göras. 

5.3 Testbeskrivningar  

Då området kring minimerad inställningsbit på rotationstryckmaskiner är outforskat, innebär 

det att mallar för hur tester ska genomföras saknas. Därför var det nödvändigt att försöka 

identifiera alla de olika parametrar som kan påverka en tryckning i TRY1. Detta för att reda ut 

hur parametrar kan testas, undersökas och dokumenteras. En väsentlig faktor under testens 

genomförande är att hålla alla parametrar konstanta förutom de som skall testas för att 

resultatet skall kunna tolkas på ett korrekt sätt. Om någon parameter skulle ändras under 

testets gång kan detta påverka resultatet som då inte blir lika tillförlitligt och jämförbart.  

 

Testerna har således utformats med utgångspunkt i de hypoteser som tillkommit under 

observationer av TRY1. 

Testerna avser att undersöka teorier som kan vara av betydelse, med avseende på en förkortad 

inställningsbit för mönsterpassningen. 

 

Försöken syftar endast på den inställningsbit som uppkommer på grund av mönsterpassningen 

med schablonerna. Meningen är att varje test genomförs minst två gånger för varje 

schablonstorlek. För att få tillförlitliga resultat kan det tyckas att två försök är för få, men 

eftersom testerna sker inom Almedahls ordinarie produktion finns inte utrymme för tiotals 

prov för varje test, som är mer brukligt vid vetenskapliga undersökningar. 

 

Inför testerna har ett nolläge tagits fram. För att göra det vrids alla reglage fullt ut och därefter 

mäts det maximala avståndet som sedan divideras med två. Förfarandet resulterade i ett höjd- 

och breddvärde som varje vridreglage ska stå i för att alla schabloner ska ha en gemensam 

utgångspunkt, eller nolläge.  

 

Alla tre testen bygger på att utgångspunkten är från nolläget. Det beror på att 

mönsterpassningsprickarna, teoretiskt sett, ska ha samma avstånd till schablonens främre ände 

(den ände som fästs i den främre schablonhållaren) på alla schabloner som ingår i ett mönster. 

Det är väldigt sällan som det är fel med mönsterpassningsprickarna på schablonen. [4] 

Då schablonhållarna står i nolläget har de lika mycket utrymme att justeras i både höjd och 

bredd när mönstret ska ställas in. I teorin bör även alla schabloner och 

mönsterpassningsprickar ligga i en rak linje då de främre schablonhållarna står i sina 

nollägen. Detta innebär att om maskinoperatörerna låter trycka fram en helt komplett 

färgställning av mönsterpassningsprickarna, innan de justerar schablonhållarna, kan de se hur 

pass mycket de måste anpassa schablonerna och i vilken riktning. Detta borde leda till att det 

blir enklare att förstå åt vilket håll, samt hur mycket som en schablonhållare ska justeras och 

då kommer maskinoperatören att snabbare veta vad som ska göras. Om maskinen dessutom 

körs i en relativt låg hastighet kommer maskinoperatören snabbare att kunna ställa in mönstret 

rätt och få en minimerad inställningsbit.  

 

Varje test består av två delar. För Test 1-Nolläget består del 1 av att maskinoperatörerna gör 

inställningen och mönsterpassningen på sitt vis. I del 2 ställs nolläget på vridreglagen 

noggrant in och därefter gör maskinoperatörerna mönsterpassningen.  

För del 1 i Test 2-Laserpasset ställs schablonerna in med schablon 1 som referens, med hjälp 

av laserpasset och därefter gör maskinoperatörerna mönsterpassning. I del 2 ställs nolläget 

först in (enligt del 2 i Test 1) och därefter görs mönsterpassningen igen.  
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Test 3-Snöret testades inte, men är tänkt att fungera som ett alternativ till laserpasset. Återigen 

är det schablon 1 som används som referens för övriga schabloners positioner i del 1. När 

inställningen är färdig görs mönsterpassningen. Därefter ställs schablonerna in efter nolläget 

och sedan gör maskinoperatörerna mönsterpassningen igen i del 2. 

 

Test 1 

Test av nolläget 

Första teorin att undersöka är huruvida det finns ett nolläge, en utgångspunkt, för varje 

schablonposition att utgå ifrån. Meningen är att ta reda på om inställningsbiten påverkas då 

varje schablons vridreglage står i samma läge. 

Viktigt att uppmärksamma, är att det skiljer något i avstånd mellan hur mycket vridreglagen 

kan vridas ut, tills de når sitt maxläge. Dessa skillnader handlar dock bara om endast någon 

millimeter. 

 

Utformningen av testet är som följande: 

1. Ett mönster, som ingår i den ordinarie produktionen, väljs ut. 

2. Schabloner och färgbleck monteras.  

3. Maskinoperatörerna genomför mönsterpassning enligt inarbetad rutin. Det vill säga 

schablonerna passas med hjälp av det som tryckts på väven, genom att iaktta resultatet 

av tryckningen och ändra schablonernas positioner i förhållande till varandra. 

4. Tiden det tar att utföra mönsterpassningen och inställningsbitens längd mäts. 

5. Alla schablonhållare nollställs till deras individuella nollägen, enligt uppmätta 

mätvärden (se tabell nedan).  

6. Maskinoperatörerna genomför mönsterpassning igen, som tidigare. 

7. Återigen mäts tiden det tar att utföra mönsterpassningen och inställningsbitens längd. 

8. Maskinoperatörerna fortsätter tryckningen som vanligt. 

9. Resultaten från de båda försöken jämförs. 

 

Schablonernas max- respektive nolläge 
 

Position Maxläge höjd (cm) Maxläge bredd (cm) Nolläge* (cm) 

1 2,00 2,70 H:1,00 / B:1,35 

2 2,00 2,50 H:1,00 / B:1,25 

3 2,00 2,70 H:1,00 / B:1,35 

4 2,00 2,60 H:1,00 / B:1,30 

5 2,00 2,60 H:1,00 / B:1,30 

6 2,00 2,60 H:1,00 / B:1,30 

7 2,00 2,60 H:1,00 / B:1,30 

8 2,00 2,60 H:1,00 / B:1,30 

*H=höjd, B=bredd 
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Test 2 

Enskild schabloninställning med laserpasset 

Andra teorin bygger på den inställningsanordning som finns på provbordet.  

En vidareutveckling av denna apparat syftar till att med ett laserpass kontrollera varje 

schablons position innan tryckning påbörjas. Första schablonen används som referens när 

inställningen för övriga schabloner som ingår i mönstret ska göras.  

Med testet är tanken att schablonernas position i breddled bör stämma överrens och merparten 

av de justeringar som behöver göras sker i höjdled. 

 

Utformningen av testet är som följande: 

1. Ett mönster väljs, liksom för test 1 ingår det i den ordinarie produktionen. 

2. Alla schabloners positioner nollställs till deras individuella nolläge. 

3. Schablon nummer 1 monteras och roteras tills mönsterpassningskrysset står i mitten 

på sidan av schablonen. Därefter mäts genast längd och bredd från utgångspunkten, 

det vill säga nolläget, till mönsterpassningsprickarna.  

4. Laserpasset justeras och definierar schablonens position. 

5. Schablon nummer 2 monteras och justeras därefter till samma läge som 

mönsterpassningsprickarna för schablon nummer 1 med hjälp av laserpassets 

inställning från schablon 1. 

6. Resterande schabloner monteras var och en för sig med enligt laserpassets inställning. 

7. Färgbleck monteras. 

8. Tryckningen startas. 

9. Tiden det tar att utföra mönsterpassningen samt inställningsbitens längd mäts. 

10. Alla schabloner nollställs. 

11. Maskinoperatörerna ställer in schablonerna på nytt, enligt inarbetad rutin. 

12. Återigen mäts tiden för mönsterpassningen och inställningsbitens längd. 

13. Resultaten från de båda försöken jämförs. 

 

Test 3 

Schabloninställning i rak linje med hjälp av ett snöre 

På grund av tidsbrist, kunde inte Test 3 genomföras. Här följer dock en redogörelse för hur 

testet var tänkt att genomföras. 

Liksom de båda tidigare testerna bygger även det här försöket på att utgå från 

schablonhållarnas nolläge. Tanken med testet är att positionera schablonerna i en rak linje 

med hjälp av en enkel metod, det vill säga genom att endast använda ett snöre. 

 

Utformningen av testet är som följande: 

1. Ett mönster väljs, även det ingår i ordinarie produktion. 

2. Alla schablonhållare nollställs till individuella nollägen. 

3. Schablon nummer 1 monteras och mönsterpassningsprickarna passas in efter ett 

uppspänt snöre, vilket fungerar som riktmärke för övriga schabloner. 

4. Schablon nummer 2 monteras och positioneras genom att mönsterpassningsprickarna 

läggs längsmed samma raka linje. 

5. Resterande schabloner monteras på samma sätt. 

6. Färgbleck monteras. 

7. Tryckningen startar. 

8. Tiden för mönsterpassningen samt inställningsbitens längd mäts. 

9. Schablonerna nollställs. 

10. Maskinoperatörerna ställer in schablonerna igen, enligt inarbetad rutin. 

11. Tid för mönsterpassning och längden av inställningsbiten mäts som tidigare. 

12. Resultaten av de båda försöken jämförs. 
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6. Tester 

6.1 Test 1- Nolläget 

Till Test 1 togs små bitar av en tillsågad rullrakel, 10 mm i diameter och 13 mm långa, fram 

för att användas som mallar och underlätta att hitta nolläget hos de främre schablonhållarna.  

 

Resultat 

Inställningsbit Vanlig position
*
 

(m) 

Tid 

(min) 

Efter nolläget 

(m) 

Tid 

(min) 

Längdskillnad 

(m) 

Siri 22 (27) 5(8) 11 5 11 

LA 9,0 5 8,4 5 0,6 

Jonathan 10,2 5 6,8 5 3,4 

Humle 7,1 5 4,7 5 2,4 

*Vanlig position är den position som schablonhållarna står kvar ifrån det föregående tryckta 

mönstret.  

 

Alla testprotokoll kan ses i bilagorna 5a-d. 

 

Siri 

Det första nollägestestet genomfördes under ordinarie produktion och mönstret som tryckets 

var Siri. Testprotokollet som skulle fyllas i hade tagits fram innan testet. Detta dokument fick 

dock modifieras och kompletteras med uppgifter och påverkande parametrar under testets 

gång. Till de återstående tre testernas användes en uppdaterad version av testprotokollet.  

Under testets gång lade även maskinoperatörerna emellan tygremsor i kanten för att se hur 

mönsterpassningsprickarna låg i förhållande till varandra. Från detta uppstod idén att 

dokumentera resultatet före och efter inställningen genom att i fortsättningen lägga en sådan 

tygremsa emellan för att bevara resultatet och i efterhand kunna analysera det på ett bättre 

sätt. 

 

Resultatet av det första nollägestestet var relativt bra. Från vanlig position blev 

inställningsbiten 22 m och inställning efter nolläget blev den bara 11 m. Det innebar en 

halvering av den tidigare inställningsbiten. Under inställningen gick det åt ungefär 5 m extra 

väv (totalt 27 m) då det uppstod veck när medlöparväven gick över till den riktiga väven. Det 

räknades inte med i längden för inställningsbiten. 

Då det första testet genomfördes var personalstyrkan i tryckeriet begränsad och de 

maskinoperatörer som arbetade vid TRY1 var inte de mest erfarna. Det är givetvis en faktor 

som kan ha påverkat resultatet av de två inställningarna av mönstret.  

En faktor som kan ha påverkat inställningsbitens längd var antalet maskinoperatörer vid 

maskinen. Då mönstret först ställdes in med vanligt position var det bara en maskinoperatör 

som arbetade med mönsterpassningen, medan det vid inställningen från nolläget var två 

operatörer. Ytterligare en påverkande faktor är att det inte helt kan uteslutas att 

maskinoperatörerna kommer ihåg hur mönstret skall ställas in under den andra gången. Det 

kan nämligen bidra till att det går snabbare att ställa in och resultera i att inställningsbiten blir 

kortare.  

 

LA 

Nästa mönster som testades var LA vars schabloner har omkretsen 914 mm. Inställningsbiten 

från vanlig position blev 9 m och efter nolläget blev den 8,4 m. Hastigheten var under de båda 

inställningarna ungefär samma, 2-5 m/min. Längdskillnaden var här inte alls lika stor som för 

testet med Siri utan låg endast på 0,6 m. Det finns ingen riktigt bra förklaring till detta 

resultat. Mönstret ställdes dock in av två mindre erfarna tryckare vilket kan vara en orsak.  
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Jonathan och Humle 

Mönstret Jonathan har omkretsen 640 mm och hastigheten för båda inställningarna var här 2,0 

m/min. Inställningsbiten från vanlig position var 10,2 m och efter nolläget 6,8 m. Det innebar 

en längdskillnad på 3,4 m. 

Det sista mönstret, Humle, har schabloner med omkretsen 640 mm. Även här var maskinens 

hastighet 2,0 m/min. Skillnaden mellan inställningsbitarnas längd var här inte lika stor. Från 

vanlig position var den 7,1 m och från nolläget 4,7 m.  

Både Jonathan och Humle ställdes in av både en mer erfaren och en mindre erfaren 

maskinoperatör.  

6.1.1 Testdiskussion  

Resultaten av de tre sista testen var tillfredsställande men inte i samma utsträckning som 

första gången testet genomfördes. Under dessa tester minimerades inställningsbiten i snitt 

med 10-30%. Det finns flera orsaker till detta resultat.  

Testen genomfördes i en följd med i stort sett samma maskinoperatörer under hela testet. Det 

kan ha påverkat resultatet då möjligheten är stor att minimeringen berodde på att de kom ihåg 

hur de skulle ändra vridreglagen för att ställa in mönstret.  

Vid kommande tester är det därför viktigt att det är olika maskinoperatörer som sköter 

inställningen före och efter redigeringen till nolläget eller användande av någon hjälpande 

apparat.  

Ytterligare en sak att notera är att även om schablonhållarna stod i vanlig position, det vill 

säga den position som det föregående tryckta mönstret hade som inställning, så stod de ändå i 

en relativt rak linje. Det kan ha påverkat testresultatet mer än väntat om de nya schablonernas 

mönster liknar det som schablonerna i det föregående mönstret hade. Om schablonerna 

dessutom är lika långa och deras schablonringar sitter fast på liknande sätt, som för de 

föregående schablonerna, innebär det att mönsterpassningsprickarna redan ligger relativt rakt i 

förhållande till varandra. Innebörden av att ”schablonerna är lika långa” är om 

schablonringarna har hamnat lika långt in hos båda mönstren och om 

mönsterpassningsprickarna hamnat i samma position på alla schablonerna. 

 

Under testen med LA, Jonathan och Humle kan det konstaters att de främre schablonhållarna i 

position 7 och 8 även då de stod i nolläget, låg längre bort från manöversidan än vad 

schablonhållarna i de andra positionerna gjorde. Om alla positioner exempelvis låg i nolläge, 

H:1,0 mm och B:1,3 mm innebar det att i positionerna 7 och 8 var B:18 istället. Då en tygbit 

lades emellan för att kolla mönsterpassningsprickarnas position i förhållande till varandra, låg 

positionerna 5 och 6 i jämnhöjd med varandra medan positionerna 7 och 8 låg 5 mm längre 

bort. 

Enligt Tomas Ingemarsson är det dock troligast att detta beror på att maskinoperatörerna har 

lösgjort och ändrat positionen för de bakre schablonhållarna i positionerna 7 och 8 i 

jämförelse med de övriga positionerna. [4] 

 

Sammanfattningsvis blev resultatet av de fyra testerna att nolläget har en viss betydelse. Om 

alla schablonhållare står i nolläget innan inställningen påbörjas, kommer det att bli enklare att 

ställa in mönstret. Detta eftersom det då inte skiljer lika mycket mellan 

mönsterpassningsprickarna i breddled. Däremot kan samma slutsats inte dras för höjdleden. 

Att ställa tillbaka schablonerna till nolläget verkade inte hjälpa eller underlätta för 

inställningen i höjdled. 

Därför kan det vara väsentligt att bygga vidare på nolläget, då andra tester utvecklas, och att 

utgå från en slags grundposition då ett mönster skall ställas in och om inställningsbiten skall 

kunna minimeras. 



 39 

Maskinoperatörerna har redan en rutin, (åtminstone de mer erfarna,) att alltid ställa 

schablonhållarna i ett slags mittenläge innan de startar maskinen och sätter igång med 

inställningen. Då står schablonerna åtminstone i en relativt rak linje med varandra.  

6.2 Test 2-Laserpasset 

Det allra första genomförandet av Test 2 utfördes under en ordinarie tryckning i TRY1  

2010-05-11. Till detta test tillverkades en prototyp av den laserpassanordning som är tänkt att 

användas i produktionen för att minimera inställningsbiten och underlätta arbetet för 

maskinoperatörerna. Ritningar och bilder på prototypen kan ses i bilaga 4a-c. 

De tre återstående testen genomfördes vid ett och samma tillfälle, 2010-05-12.  

 

Resultat 

Inställningsbit Med laserpass 

(m) 

Tid  

(min) 

Utan laserpass  

(m) 

Tid 

(min) 

Längdskillnad 

(m) 

Lumina Spec 11 3 21,7 6 10,7 

Multi 4,3 12 5,0 2 0,7 

Petit point
*
  10 3 20 4 10 

Fönster 4,0 2 4,9 3 0,9 

*förhöjd/fördubblad hastighet 

 

Alla testprotokoll kan ses i bilagorna 6a-d. 

 

Lumina Spec 

Det första testet utfördes på mönstret Lumina Spec vars schabloner har omkretsen 640 mm. 

Inställningsbiten med laserpasset blev 11 m och utan laserpasset 21,7 m vilket innebär en 

minimering på ungefär hälften. Hastigheten i maskinen var under båda inställningarna 4,0 

m/min. Längdskillnaden blev 10,7 m. 

Vid detta test var det enbart en maskinoperatör som arbetade med inställningen. Det var 

därför nödvändigt att det även vid de tre återstående testen enbart var en maskinoperatör. Till 

skillnad från Test 1-Nolläget beslöts det att här försöka eliminera den faktor att en 

maskinoperatör kan komma ihåg hur han ställt in ett mönster fem minuter tidigare. Det 

bestämdes därför att varje gång en ny inställning skulle utföras och även om det var av samma 

mönster, så skulle inte samma maskinoperatör ställa in mönstret.  

 

Multi 

Inställningen av mönstret Multi med hjälp av laserpasset tog cirka 6-10 min och genererade 

en 28 m lång inställningsbit. Den andra inställningen tog cirka 3 min och inställningsbiten 

blev 5 m lång. Det är viktigt att påpeka att under den första inställningen var inte kugghjulen i 

fas med varandra och maskinen stannades därför för att rätta till detta. Det resulterade i att 

inställningen tog längre tid och att inställningsbiten blev längre. De 23,7 m som gick åt innan 

kugghjulen rättades till räknades därför bort och gav istället resultatet 4,3 m. 

Inställningarna genomfördes först med en mindre erfaren maskinoperatör och sedan med en 

mer erfaren maskinoperatör.  

 

Petit point 

Vid inställningen av mönstret Petit point tog inställningen med laserpasset ca 2-3 min och 

utfördes av en erfaren maskinoperatör. Hastighet hos maskinen var 2-3 m/min och 

inställningsbiten blev 10 m lång. När inställningen genomfördes utan laserpasset var det av en 

annan erfaren maskinoperatör men med skillnaden att maskinen kördes i 6 m/min och 

inställningsbiten blev 19 m. Maskinoperatörerna borde ha blivit uppmärksammade på den 
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höga hastigheten och blivit ombedda att sänka den vilket inte gjordes. Resultatet av den första 

och andra inställningen kan därför inte helt och hållet jämföras på ett vetenskapligt sätt.  

Eftersom maskinhastigheten var ungefär dubbelt så hög och inställningsbiten dubbelt så lång, 

jämfört med inställningen med laserpasset, bör det kunna anses rimligt att om hastigheterna 

varit de samma borde den andra inställningsbiten blivit cirka 10 m lång.  

 

Fönster 

Då mönstret Fönster skulle ställas in blev inställningsbiten 4 m när laserpasset användes och 

4,9 m då den utfördes med nolläget. Tryckhastigheten var 3,6 m/min och längdskillnaden blev 

endast 0,9 m.  

Under testet av Fönster kan det påpekas att den inställning där laserpasset användes, utfördes 

av en maskinoperatör med mindre erfarenhet av TRY1. När den andra inställningen skulle ske 

utfördes denna av en maskinoperatör som har arbetat med TRY1 i 20 års tid och därför har 

mycket större erfarenhet och känner maskinen mycket bättre. Det är en trolig anledning till 

varför längdskillnaden i testet blev så liten. Om det hade varit två olika maskinoperatörer med 

lika stor erfarenhet som genomfört inställningarna hade längdskillnaden möjligtvis blivit 

större.  

6.2.1 Testdiskussion  

En relevant fråga som kan ställas är om schablonhållarna verkligen hamnade i nolläget då de 

skulle ställas in utan hjälp av laserpasset. Det verkade ibland som om schablonerna hamnade 

helt ur fas med sig själva om mönsterpassningsprickarna studerades. Eftersom färgblecken 

fortfarande satt i då de främre schablonhållarna skulle skruvas till nolläget, var det svårt att 

justera vridreglagen. Det innebar att nolläget inte alltid uppnåddes samt att schablonerna till 

viss del låg kvar i rätt inställning. Även om avstånden vid vridreglagen mättes för att se 

skillnaden mellan de olika inställningarna, är det möjligt att skillnaden i schablonernas 

verkliga positioner i maskinen inte var så stor. Det även om skillnaden var stor vid 

vridreglagen. Det är en parameter som är svår att både mäta och kontrollera och går därför 

bara att spekulera om. 

Förutsättningarna för inställningarna utan laserpasset var inte heller optimala, då schablonerna 

redan låg i maskinen och schablonhållarna redan, på ett eller annat sätt, var i fas för mönstren. 

Det skulle kunna innebära en fördel för de maskinoperatörer som utför inställningarna utan 

laserpasset. Möjligheten finns att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om schablonerna hade 

tagits ur maskinen mellan inställningen med och utan laserpasset. Om det i framtiden görs fler 

tester kan det vara värt att ta i beaktning.  

 

Resultaten från de fyra olika testerna kan sammanfattningsvis anses vara mycket olika. Två 

gånger har testerna och användandet av laserpassprototypen gett mycket goda resultat och 

längden på inställningsbitarna har i stort sett halverats. De andra två gångerna blev resultaten 

dock i princip samma. Det är därför svårt att säga om laserpasset kommer kunna hjälpa till att 

minimera inställningsbiten. 

Idén med laserpasset kom ifrån observationer av provbordet och vilka åtgärder som 

genomförs där för att ställa in schablonerna efter varandra. Vid provbordet fungerar den 

metallpinne som används mycket bra och schablonerna hamnar i stort sätt alltid i rätt position. 

Därför finns det anledning att tro att även metoden med laserpasset kommer att fungera bra, 

då den har utvecklats mer och ett riktigt laserpass har tagits fram.  

 

En ytterligare sak som stödjer teorin med laserpassmetoden är att den tyska 

maskintillverkaren MBK, har tagit fram en metod där de med hjälp av en laserstråle kan 

anpassa schablonerna och minimera mängden spill från inställningen. Enligt deras metod får 

en röd laserstråle lysa ned längs med tryckmaskinen. Sedan justeras schablonerna tills 

laserstrålen lyser i en rak linje genom mönsterpassningsprickarna i alla schabloner. [12, s.35] 
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När idén om laserpasset först dök upp var meningen att den skulle kunna hjälpa till med 

inställningen genom att digitalt mäta både höjd- och breddled då den placeras i maskinen. När 

prototypen sedan var framtagen och testades att placeras i maskinen stod det snabbt klart att 

det inte skulle vara möjligt att mäta både höjd- och breddled digital. Därför kommer 

laserpasset endast att fungera som en analog mätsticka som kan definiera schablonernas 

positioner i breddled.  

Då testet med mönstret Multi genomfördes visade en av maskinoperatör att kugghjulens 

position, samt kugghjulsringarnas ordning har mycket stor betydelse för hur schablonerna 

kommer att stämma överrens i höjdled. Det är speciellt viktigt då kugghjulsringarna ska bytas 

(på grund av ny schablonstorlek) och kugghjulen skall lyftas ned i position igen. 

Markeringarna på maskinen som skall passas in med markeringar på kugghjulen, kan vara 

svåra att se och placera rakt emot maskinens markeringar eftersom belysningen är mycket 

skum. Maskinoperatörens förslag var att använda ett laserpass för att lättare kunna se och 

passa in dessa markeringar mer korrekt med varandra.  

 

Det är möjligt att en bra lösning för att minimera inställningsbiten skulle vara en kombination 

av dessa två olika laserpass, det vill säga en lösning för höjden och en för längden. 

 

  



 42 

7. Diskussion 

Testerna och testloopen  

Precis som för Test 1-Nolläget skulle det även för Test 2 - Laserpasset behöva genomföras en 

mycket större testloop för att få tillräckligt många resultat att kunna dra bra slutsatser ifrån.  

 

Det idealiska vore om testerna helt kunde ha genomförts i samband med den riktiga 

produktionen. Då testerna genomförs under en separat testlopp är maskinoperatörerna endast 

fokuserade på inställningsbiten och inte övriga parametrar. Resultatet från en testloop blir på 

så sätt mer svårtolkat då det inte kan jämföras med en ordinarie tryckning. Om testet 

genomförs i samband med en ordinarie tryckning tillkommer även många övriga parametrar 

då maskinoperatörerna är koncentrerade på hela tryckningen och inte enbart på själva 

inställningen. En testloop under ordinarie produktion skulle till större grad motsvara de riktiga 

förhållandena vid en tryckning. Målet för en metod att minimera inställningsbiten är att den 

framförallt ska fungera i ordinarie produktion och inte bara i testloopar. 

 

Maskinoperatörerna 

En mycket avgörande faktor för att minimera inställningsbiten är maskinoperatörerna. Det är 

deras skicklighet och erfarenhet som framförallt kan minimera inställningsbiten.  

Det finns åtskilliga parametrar som vid varje enskild tryckning kan påverka inställningsbiten 

och hela tryckningen i stort. Många små parametrar som är olika och har olika stor påverkan 

från tryckning till tryckning. Under en tryckning kan en parameter, som exempelvis väven, ha 

väldigt stor inverkan på det slutliga resultatet, medan den under nästa tryckning inte inverkar 

alls. Det kan vara en annan parameter som spelar in istället eller kanske inte någon alls. Hur 

och när dessa parametrar påverkar inställningsbiten och hela tryckningen är till stor del 

oförutsägbart.  

På ett sätt är det likgiltigt om det finns en metod för att minimera inställningsbiten eller inte. 

Om erfarna maskinoperatörer sköter tryckningen kommer resultatet ändå alltid att påverkas av 

yttre parametrar. En hel del kan ändå göras för att minimera dessa parametrars påverkan. Vid 

samtal med maskinoperatörerna under perioden 2010-03-29 till 2010-05-12 har det kommit 

fram att om all tidigare produktion samt allt tidigare planerings- och designarbete kan 

genomföras mer noggrant och med mer tanke på kommande processteg som exempelvis 

tryckningen, kan spill undvikas i större utsträckning.  

 

Nolläget 

Att utgå från nolläget för att minimera inställningsbiten verkar varken vara särskilt pålitligt 

eller effektivt. Det är viktigt att schablonhållarna står i förhållandevis rak linje då 

schablonerna skall sättas i och inställningen påbörjas. Maskinoperatörerna har redan en rutin 

för det som i dagens läge som fungerar tillfredsställande. Det är därför inte relevant att bygga 

vidare på nollägesmetoden då den inte ger några större förändringar vad gäller 

inställningsbiten för mönsterpassningen. 

Alla schablonhållare och positioner har inte heller exakt samma nolläge. Det kan bero på att 

de är olika mycket slitna efter 36 års användning. Det skulle därför bli alltför komplicerat att 

ha olika nollägen för varje position.  

Vidare påverkas även den främre schablonhållarens nolläge av hur den bakre 

schablonhållaren är spänd. Det är en faktor som kan påverka schablonhållarnas nollägen från 

gång till gång. Nollägesmetoden är alltså inte tillräckligt tillförlitlig. 

 

Laserpasset 

Av de lösningar som testats och resonerats kring är laserpasset den lösning som skulle fungera 

bäst för att på ett bra sätt minimera inställningsbiten. Ytterligare utveckling av prototypen och 

rutinerna för hur laserpasset skall användas kommer dock att krävas.  
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Laserpasset ska på ett enkelt sätt kunna placeras korrekt i maskinen och passets inställning i 

bredd lätt justeras till rätt läge för den första schablonen. Efter det måste laserpasset enkelt 

kunna flyttas vidare till nästa position, utan att rubba passets breddinställning, så att nästa 

schablon kan ställas in i förhållande till den första schablonen. Denna procedur skall enkelt 

kunna utföras för varje schablon och genomföras innan färgblecken sätts in i schablonerna. 

Ytterligare en viktig åtgärd för att metoden med laserpasset skall fungera är att 

maskinoperatörerna lär sig att använda metoden på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att de 

verkligen tar sig tid att genomföra proceduren även om det möjligtvis tar längre tid.  

 

Ibland är det stressigt och maskinoperatörerna vill inget hellre än att komma igång med 

tryckningen fortast möjligt. Därför är det viktigt att de inser att det inte är tiden som är det 

viktigaste eftersom Almedahls jobbar med kvalitativ produktion.  

I dagens Sverige är det inte möjligt att massproducera på samma sätt som görs i Kina idag 

eller som gjordes här för 30 år sedan. Dagens produktion har dessutom mycket större 

kvalitets- och miljökrav på sig, vilket innebär högre kostnader i form av bland annat dyrare 

kemikalier. I kombination med dagens ekonomiska läge i världen bidrar det till att den 

produktion som faktiskt finns kvar i Sverige måste vara kvalitativ för att överleva då både 

material, kemikalier och arbetskraft är dyrare. Det innebär även att företagen måste ta fram 

och producera de varor som kunden efterfrågar och är villig att betala för.  

 

Färgkontroller 

Den totala inställningsbiten är, som har nämnts tidigare, den längd väv som har tryckts då 

både mönsterpassningen är korrekt och färgerna har blivit godkända. Det är väsentligt att ta 

med färgkontrollerna i beaktande och räkna med detta i den totala inställningsbiten, eftersom 

även den väv som trycks under färgkontrollerna blir spill. Hela den totala inställningsbiten 

kommer inte kunna säljas vidare som prima väv till kund utan skickas iväg till förbränning.  

Här är det inte heller bara väv som går till spillo, utan även den mängd färg och olika pastor 

som inte blir godkända och som ibland kan vara mycket dyra.  

Det händer att den totala inställningsbiten i vissa fall blir mycket lång, som exempelvis med 

Loda (se bilaga 2b). Stora mängder extra färg och väv går då åt vilket genererar höga extra 

kostnader. Ibland kan det vara så att färgkontrollerna genererar större extra kostnader än bara 

inställningsbiten själv.  

För att över huvudtaget kunna minska ner kostnaderna och mängden förlorat material (samt 

spara på miljön) är det därför viktigt att undersöka hur antalet färgkontroller kan minimeras.  

 

Schabloner 

Om en minimeringsmetod för inställningsbiten över huvudtaget skall vara relevant är det 

väsentligt att tillverkning samt limning av schablonerna blir korrekt.  Det är svårt att hålla alla 

parametrar som schablontillverkningen och limningen konstanta, men det är viktigt att lägga 

tid på och se till att de är det.  

Det är viktigt att de olika delarna av mönstret blir rätt placerade på schablonerna redan då de 

tillverkas. Samma sak gäller vid limningen, då det är viktigt att limningen blir exakt och att 

mönsterpassningsprickarna hamnar rätt i förhållande till schablonringen. Schablonringen skall 

sitta i på ett specifikt sätt i tryckmaskinen, vilket är anpassat för att schablonerna och mönstret 

skall stämma överens i trycket. Det är också viktigt att schablonerna när de av olika 

anledningar behöver klippas av, får samman längd på den sida som skall sitta i de främre 

schablonhållarna, eftersom det är där som mönsterprickarna sitter. Avståndet mellan 

schablonens kant fram till mönstrets början måste vara lika långt på varje schablon för att 

minimera misspassningen i breddled.  

Den limbock som används hos Almedahls idag är från 1960-talet och på den har senare ett 

lasersikte monterats som ska passas in i mönsterpassningskrysset. Det förfarande som 

tillämpas då schablonringarna skall limmas på schablonen är inte alltid exakt trots limbockens 
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lasersikte. Det genererar stundtals små felpassningar som påverkar hur 

mönsterpassningsprickarna kommer att hamna. Även under schablontillverkningen kan dessa 

typer av fel och misspassningar uppstå. Det är dock inte något som Almedahls kan påverka 

själva utan beror framför allt på arbetet hos Valsgravyr AB. 

 

När mönsterpassningsprickarna inte hamnar rätt från början blir det svårare att ställa in 

mönstret. Att utveckla förfarandet vid framtagning och limning av schablonerna är därför en 

liten men viktig faktor för att minimera inställningsbiten. 

 

Dialog mellan avdelningar 

Redan från arbetets första dag observerades det att alla som arbetar och är involverade i 

tryckeriproduktionens olika delar, i stort sett bara vet vad som händer och hur arbetet går till 

på sin egen avdelning. För att kunna effektivisera och förbättra produktionen kan det tyckas 

väsentligt att alla som arbetar inom ett område ska veta vad produkten ska gå igenom från 

råväv till färdig vara. Framförallt är det viktigt att alla känner till de parametrar som påverkar 

slutresultatet under produktionens gång och vilka problem de kan medföra för kommande 

processer. Det innebär bland annat att de som arbetar på designavdelningen borde få mer 

kunskap om exempelvis schablonframtagning, framställning av färger och pastor och arbetet 

vid tryckmaskinen. Enligt personalen på designavdelningen upplever de att de har en ytlig 

kunskap om vad som händer i tryckeriet och i tryckmaskinen, men att de gärna skulle vilja 

veta mer. [2] 

 

Maskinoperatörerna vid tryckmaskinen upplever att de stundtals får hantera fel som kunde ha 

undvikts om arbetet under tidigare produktionssteg gjorts med mer eftertanke på kommande 

steg. [8] Anledningen till att fel som nyansskillnader uppstår, beror till viss del på att vid 

provbordet sker tryckning vått-i-torrt, medan i TRY1 är det vått-i-vått. Det får följden att fler 

färgkontroller och omnyanseringar behöver göras. Det här är ett problem som Almedahls är 

medvetna om och noggrannheten är så stor den kan bli vid provbordet då färglikare tas fram. 

[4] 

Små schablonfel kan eventuellt upptäckas i tid och åtgärdas innan tryckningen i TRY1. Även 

problem som när olika pastor trycks i fel ordning kan korrigeras i förväg för att inte upptäckas 

när tryckningen redan har startat.  

 

Förutom behovet av att förse alla medarbetare med mer kunskap om varandras arbete krävs 

det även en bättre och mer frekvent kommunikation. Fel som upptäcks vid förbehandling av 

väven eller hos schablonerna vid provbordet bör förmedlas till kommande processteg.  

Almedahls har redan dagliga morgonmöten där de olika avdelningscheferna träffas och 

diskuterar vad som ska göras under dagen och vilka eventuella problem som finns. Liknande 

möten förekommer redan mellan tryckeriet och designavdelningen men de sker inte lika 

frekvent. [4] 

 

Att satsa på fler möten mellan de olika avdelningarna, exempelvis tryckeriet och 

designavdelningen, kan vara en god idé. Dagliga möten är möjligen inte relevanta, men 

förslagsvis möten minst en gång per vecka. En bättre dialog mellan de olika delarna av 

tryckeriprocessen kan leda till ett mer effektivt arbete och framförallt mer kvalitativ 

produktion. 
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8. Slutsats 

Tryckning är en komplicerad process och många steg från hela produktionen knyts samman i 

tryckeriavdelningen. Därför var det nödvändigt att förstå hela processen, från mönster och 

råväv fram till och med tryckt vara. Att sätta sig in i vilken inverkan olika parametrar har på 

tryckresultatet var nödvändigt för att under senare delen av arbetet kunna utforma testerna; 

Test 1 – Nolläget och Test 2 – Laserpasset. En grundtanke var att lösningen skulle fungera 

utan att påverkas av yttre faktorer, som exempelvis materialet på väven eller 

maskinoperatörens erfarenhet.  

Tyvärr kunde inte Test 3 genomföras på grund av tidsbrist. 

 

 Arbetets observationer har visat att många olika parametrar påverkar inställningen under 

tryckeriarbetets gång som exempelvis; maskinoperatörens erfarenhet vid 

mönsterpassning, tryckhastighet, limning av schabloner och montering av kugghjul. 

Vissa parametrar är svårare att påverka än andra. 

 

 Test 2 – Laserpasset, visade sig vara en bra metod för att minimera inställningsbiten 

vilket mätresultaten tyder på. Två av de fyra resultaten för Test 2 var positiva så tillvida 

att inställningsbiten blev avsevärt kortare, medan två av testen bara resulterade i 

marginell skillnad.  

 

För att fastställa laserpassets effektivitet är dock fler tester nödvändiga med en mer stabil 

prototyp än den som användes under försöken. Om vidare tester visar att laserpasset minskar 

inställningsbiten kommer det minska mängden spill och sänka företagets kostnader. 

 

 

 

  



 46 

9. Förslag på fortsatt arbete 

Arbetet i tryckeriet är mycket komplext och det finns åtskilliga parametrar som påverkar 

inställningsbitens längd och slutresultatet hos den tryckta väven. Att minimera 

inställningsbiten genom utveckling av arbetsmetoder och hjälpmedel till inställningsarbetet är 

bara en del i problemets lösning.  

 

 En stor anledning till att den totala inställningsbiten kan bli mycket lång är 

färgkontrollerna. Ett fortsatt arbete för att minimera inställningsbiten skulle därför kunna 

bestå av att undersöka tryckfärgerna. Den totala inställningsbiten skulle minimeras 

radikalt om det fanns en metod där mönstrets färgnyanser kan godkännas innan 

tryckningen påbörjas eller på ett enklare och snabbare sätt i tryckmaskinen. 

 

 Enligt de tester som genomförts med laserpassmetoden verkar denna metod bli en bra 

lösning för att minimera inställningsbiten, speciellt för mönster med många schabloner. 

Resultatet av testerna är dock ojämna och fler tester krävs, helst under ordinarie 

produktion, för att få ett tillförlitligt resultat. Det skulle även vara intressant att utföra 

Test 3 för att jämföra resultaten med laserpassmetoden. 

 

 Även laserpasset och laserpassmetoden behöver utvecklas för att göra dem mer effektiva 

och enklare att hantera för maskinoperatörerna. Framtagandet av en metod för att på ett 

enkelt sätt kontrollera att de främre schablonhålarnas kugghjul alltid sätts i rätt då dessa 

byts kan även vara av vikt. Möjligtvis skulle ett laserpass även här vara en bra lösning i 

kombination med tydligare markeringar på maskinen och kugghjulen. 

 

 Även en metod för att hantera de tryckorderblad där fel och justeringar i tryckparametrar 

och schablonordning antecknas kan vara av intresse. 
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Almedahl-Kinna AB 

Almedahls producerar solskydd, textilier för offentlig miljö, komponentlösningar samt 

hemtextil. Företaget har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till 1846 då det 

grundades av H.H. Wesslau i Örgryte, Göteborg.  

Under den första tiden var företagets huvudsakliga inriktning linspinning och väveri. 1895 

startades Häggådalens Mekaniska Linneväveri i Kinna vilka köptes upp av Almedahls år 1921 

och Almedahl-Kinna AB bildades. Innan dess hade Almedahls redan slagits samma med 

Dalsjöfors Wäfveri AB och bildat Almedahl-Dalsjöfors AB år 1919.  

 

Drygt 100 år efter grundandet, år 1950, förändras inriktningen till att bland annat innehålla 

berednings-, färgnings- och tryckeriverksamhet. 1955 kom också linnelinjen där Almedahls 

introducerade en rad linneartiklar med olika tryck för hemmet.  

1960 fick de svenska hemmen bekanta sig med en nymodighet då Almedahls lanserade 

Lakanslinjen och blev de första med att introducera påslakanet i de svenska hemmen. De blev 

även först med att använda ausbrennerteknik då de 1980 började sälja gardiner för offentlig 

miljö. Den mycket kända svenske designern Josef Frank gjorde en kollektion som lanserades 

samma år och som än idag finns kvar i Almedahls sortiment.  

1990 beslöt Almedahl-Kinna AB att endast satsa på solskyddsvävar. 1996 började företaget 

Domicet att samarbeta med dem efter att Domicet köpt komponenttillverkning för 

rullgardiner av Haglunds i Falköping AB. [30] 

 

2004 lanserades Almedahls Contract vilket innebar tillverkning av gardiner och textiler för 

offentlig miljö. Året därpå köptes samtliga Almedahl-Kinna aktier av Domicet Oy från 

Investment AB Latour. Men Almedahls-Kinna AB, som nu var ett dotterbolag till Domicet 

Oy, köpte 2007 samtliga aktier i Almedahls AB av Investment AB Latour och i februari året 

därpå byte Domicet Oy namn till Almedahls Oy.  

[31] 

 

I dagsläget består Almedahls produktion av tre huvudområden:  

 

Produkter för att reglera ljusinsläpp, riktar 

sig till såväl privat som offentlig miljö.  

Produkter till interiören, riktar sig till 

arkitekter och inredare. 

Produkter till interiören, riktar sig enbart till 

privatpersoner.[32] 
 

Produktion 

Produkterna och mönstren tas fram i samarbete mellan Almedahls egna designteam och 

ledande skandinaviska och internationella designers. Ofta studeras även vad företaget 

producerat tidigare och gamla mönster förnyas med hjälp av andra färgställningar. All textil 

produceras i Sverige medan den största delen av komponentsortimentet tillverkas i Finland.  

Almedahls är ett av de världsledande företagen då det gäller rullgardiner och 

mörkläggningsgardiner med kunder i över 50 olika länder. Totalt sett har koncernen runt 200 

anställda. [33] 

Med sin över 160 år långa historia och tradition har Almedahls koncernen mycket kunskap 

inom området vilket de själva hävdar att de dagligen använder för att sammanföra sitt 

omsorgsfulla textilkunnande med förståelse för sina kunders behov. [31] 

  

Bilaga 1 



 50 

Almedahls miljöpolicy har som syfte att de ska arbeta för att efterfölja nuvarande lagar, regler 

och myndighetsbeslut genom att sätta ännu högre krav på sig själva. Genom ständig 

utveckling och förbättring av produktionsprocesser vill de reducera sin miljöpåverkan. Målet 

är att deras produkter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livslängd, från 

råmaterial till förbrukad och kasserad produkt.  

För att leva upp till detta mål samarbetar de med universitet och olika institut för att kunna 

fortsätta att ha en god utveckling av tekniker, processer och miljöarbete. Dessutom prioriteras 

i större utsträckning de leverantörer med förmåga att leva upp till de miljökrav som 

Almedahls kräver.[34] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilaga 1 



 51 

 

 

TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-29 Start: 09:28 Slut: 10:36 

Mönster: Astra  Färg: Pigment Tygavstånd: 31 cm 

Kvantitet: 1705 m Material: HF PES 

Hastighet: 18,2 m/min Mönsterbredd: 200 cm 

 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

Färgprov gjordes inte, inställningsbit för mönsterpassning cirka 37 m. 

En del av den totala kvantiteten gjordes under gårdagen, därför överensstämmer inte kvantiteten 1705 

m med total längd 931 m. 

Det var under gårdagen, liksom idag, fel på väven (sträckt i kanterna, inte sträckt i mitten). 

Mycket spill på grund av problem med schablon 8. Stora områden utan färg, samt problem med 

schablon 3 där pastan torkar och då måste schablonen svabbas av. 

 

 

 
Total längd (inklusive inställningsbit): 931 m 
  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3 640 10 4      

4         

5         

6 640 10 4      

7         

8 640 8 4      

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1       

2       

3       

4       

5       

Totalt:       
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-19 Start: 09:25 (08:39) Slut: 13:10 

Mönster: Loda  Material: CO/PES Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 450 m Färg: Komb. pigment, dispersion, ausbrenner 

Hastighet: 8,1 m/min Mönsterbredd: 140 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

Övriga kommentarer 

08:39 påbörjas arbetet med att byte kugghjulsstorleken, sedan sätta i schabloner och sist färgpumpar, 

därefter var det rast, cirka 09:00. Därav två starttider. 

Maskin stoppas för färgkontroll vid 27 m, mönsterpassningen färdig vid 40 m. 

Schablon 1 lyftes ur vid första färgkontrollen för att rengöras. 

Mönsterpassning görs, men efter ett tag behöver schablon 1 flyttas fram, vilket betyder att alla 

schablonerna också måste flyttas. 

Vid färgbyte 3 och 4 kör man fram väv medan kontrollen sker, detta för att inte färgen ska torka. Trots 

detta måste schablonerna svabbas av efter färgkontroll 4, följden blir att inställningsbiten uppgår till 

140 m. 

Kursiva siffror vid positionskolumnen anger att schablonföljden har ändrats, eftersom den nya 

ordningen ger ett bättre resultat. 

 
Total längd (inklusive inställningsbit): cirka 590 m 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

(1)  1 640 10 4      

(2)  2 640 10 4      

(5)  3 640 10 4      

(4)  4 640 10 4      

(3)  5 640 10 4 x x x ok  

(6)  6 640 15 4      

(8)  7 640 15 4      

(7)  8 640 10 4      

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1 09:42 10:12 30 min (27 m) 40 m I Mönsterpassning. forts. 

under färgkontr. 

2 10:16 10:39 23 min 58 m I Sch. 7 sätts i på pos. 8, 
med Perlato 

3 10:41 11:05 26 min 70,5 m I Extra meter körs fram 

pga. färgfläckar 

4 11:07 11:20 13 min 100,7 m -  

5       

Totalt:   1h 32 140 m 3 st Markering görs vid 140 
m, total inställningsbit 
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TRY 1 – protokoll  
 

Datum: 2010-04-07 Start: 08:16 Slut: 09:27 

Mönster: Love  Färg: Dispersion Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 350 m Material: Trevira CS 

Hastighet: 14,7 m/min Mönsterbredd: 140 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 
Övriga kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total längd (inklusive inställningsbit): 380 m 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7 914 8 6 x -    

8 914 8 6 x -    

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1 08:25 08:55 30 min 17 m 2 st  

2 08:56 09:00 4 min 17 + 14 m - Tyg kördes fram 14 m pga 
färgfläckar etc. 

3       

4       

5       

Totalt:    48 m   
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-08 Start: 09:38 Slut: 10:58 

Mönster: Maskros Färg: Dispersion Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 450 m Material: Trevira CS 

Hastighet: 8 m/min Mönsterbredd: 140 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total längd (inklusive inställningsbit): 460 m 
  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6 914 15 6      

7 914 15 6      

8 914 15 6      

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1 09:41 09:45  4 min 6+ 3 till 4 m  Räkn. nollställdes, körde 

fram 3 – 4 m 

2       

3       

4       

5       

Totalt:    9 – 10 m   
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-08 Start: 10:48 Slut: 12:30 

Mönster: Dagg (orangeröd) Färg: Dispersion Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 350 m Material: Trevira CS 

Hastighet: 8 m/min Mönsterbredd: 140 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

Isättning av ny tygbom, storleksbyte av schablonkugghjul. TRY 1-personal hjälpte till vid TRY 2 då en 

schablon vridits sig. 

 

 

 

 

 

 
Total längd (inklusive inställningsbit): 362 m 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7 640 10 6 -     

8 640 20 6 -     

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1 11:35 11:45 10 min 12 m - Färg ok 

2       

3       

4       

5       

Totalt:   10 min 12 m   
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-05-04 Start: 08:18 Slut: 09:25 

Mönster: Feather  Färg: Dispersion Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 700 m Material: Trevira CS 

Hastighet: 12,5 m/min Mönsterbredd: 152 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

Mönsterpassning bra vid 50 m. 

Hastighet höjs då till 12,5 m/min. 

Under själva mönsterpassningen var hastigheten först 7,3 m/min, sedan 4,4 m/min, sedan 5,7 m/min 

och tillsist 2,6 m/min. 

Inget färgprov gjordes. 

 

 

 

Total längd (inklusive inställningsbit): 750 m 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4 914 10 4      

5 914 10 4      

6 914 10 4      

7 914 10 4      

8 914 10 4      

Schablonbredd: 185 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1       

2       

3       

4       

5       

Totalt:       
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-09 Start: 10:00 Slut: 10:53 

Mönster: Dagg (grå) Färg: Dispersion Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 350 m (OBS! Se övrig kommentar) Material: Trevira CS  

Hastighet: 8 m/min  6 m/min Mönsterbredd: 140 cm 
 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

Endast 250 på bommen, resten trycks nästa vecka (eller när ny väv kommer in). Totalt ska 350 m 

tryckas. Ingen mönsterpassning på Dagg, schablon täcker från kant till kant.  

Extra färg går igenom schablonerna vid stadkanterna. 

 

 

 

 

Total längd (inklusive inställningsbit): 224 m 

 
  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7 640 10 6 -     

8 640 20 6 -     

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1 10:07 10:14 7 min 4,3 m - Ca 4 m extra pga 

färgfläckar 

2       

3       

4       

5       

Totalt:   7 min 8,3 m   
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TRY 1 - protokoll  
 

Datum: 2010-04-19 Start: 07:01 Slut: 08:15 

Mönster: Rio  Material: CO/PES Tygavstånd: 37 cm 

Kvantitet: 450 m Färg: Komb. av ausbrenner och pigment 

Hastighet: 8,1 m/min Mönsterbredd: 144 cm 

 

 

Schabloner 

 

 

Inställningsbit 

 

 

Övriga kommentarer 

Väven drogs igenom maskin, 07.21 visade räkneverket 26,3 m. Ingen färgkontroll sker eftersom det är 

ausbrenner. 

Fick kanske 15 m okej tryck innan stopp gjordes för att fästa tyget vid bommen som kommer efter 

torkningen. Detta genererade ca 5 m med färgfläckar. Totalt hade 26 m tryckts vid stopp.  

 

 

 

 

Total längd (inklusive inställningsbit): 490 m 
 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7 640 10 4      

8 640 15 4      

Schablonbredd: 175 cm 

Färgprov  Stopp Start Tidsåtgång 

(stopptid) 

Trycklängd 

vid färgprov 

Antal färgbyten  

(schablonbyte) 

Kommentarer 

1       

2       

3       

4       

5       

Totalt:      5+26 = 31 m 
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Brainstormingidéer 
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Laserpassprototyp - ritningar 
Rätblocket 
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De två rektangelformade delarna 
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Laserpekaren 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 1 – Nolläget  
 

Datum: 2010-05-04 Färg: Dispersion 

Mönster: Siri (röd) Material: Trevira CS 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

Kommentar 

Första inställningsbiten inklusive vissa problem med en veckande väv blev 27 m. När inställning två 

skulle göras behövde schablonerna svabbas av, därför stod räkneverket på 40 m när mönsterpassningen 

påbörjades. Mönsterpassning färdig vid 51 m.  

En färgkontroll gjordes, inga färgbyten behövdes, tygåtgång 3 m. 

Testet gjordes under ordinarie produktion. 

 

 

 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Utgångsläge 

(höjd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) 

(mm) 

Utgångsläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

(mm) 

1        

2        

3        

4        

5 914 15 6 11,0 11,0 15,0 15,0 

6 914 15 6 13,0 12,0 12,0 13,0 

7 914 15 6 11,0 9,5 18,0 17,0 

8 914 15 6 12,0 10,0 18,0 20,0 

Längd inställningsbit: 27 m Tid: 8 minuter 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Nolläge 

(höjd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) (mm) 

Nolläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) (mm) 

1        

2        

3        

4        

5 914 15 6 10,0 10,5 13,0 13,5 

6 914 15 6 10,0 10,5 13,0 13,0 

7 914 15 6 10,0 9,5 13,0 16,5 

8 914 15 6 10,0 10,0 13,0 18,5 

Längd inställningsbit: 11 m Tid: 5 minuter 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 1 - Nolläget 
 

Datum: 2010-05-06 Färg: Dispersion 

Mönster: LA Material: Polyester 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

Kommentar 

Lägger i alla schabloner innan de snurrar runt för att få i dem. 

Kör kantprov först, tar ca 2,8 m. Schablon 1 syns ej  gör om, vid 6,5 m är alla kantprovet där alla 

prickar syns färdigt. 

Kantprov för inställning 2 färdigt vid 2,6 m. 

 

 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Utgångsläge 

(höjd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) 

(mm) 

Utgångsläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

(mm) 

1        

2        

3        

4        

5  914  10  4  9,5  10,0  16,0  16,0 

6  914  10  4  10,5  13,5  14,0  15,0 

7  914  10  4  10,0  8,0  14,0  21,0 

8  914  10  4  10,0  10,0  15,0  23,0 

Längd inställningsbit: 9,0 m Tid: 5 min 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Nolläge 

(höjd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) 

(mm) 

Nolläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

(mm) 

1        

2        

3        

4        

5  914  10  4  10,0  10,0  13,0  13,0 

6  914  10  4  10,0  13,0  13,0  12,0 

7  914  10  4  10,0  8,0  13,0  18,0 

8  914  10  4  10,0  10,0  13,0  20,0 

Längd inställningsbit: 8,4 m Tid: 5 min 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 1 - Nolläget 
 

Datum: 2010-05-06 Färg: Dispersion 

Mönster: Jonathan Material: Polyester 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

Kommentar 

På grund av svårigheter med vridreglaget när nolläget i höjd skulle ställas in på position 8, skiljer sig 

värdet där från övriga i den kolumnen. 

 

 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Utgångsläge 

(höjd) 

(m) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) 

(mm) 

Utgångsläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

(mm) 

1        

2        

3        

4        

5  640  10  4  10,0  10,0  16,0  16,5 

6  640  10  4  10,0  11,0  15,0  17,0 

7  640  10  4  10,0  10,0  15,0  21,0 

8  640  10  4  9,0  7,0  15,5  20,0 

Längd inställningsbit: 10,2 m Tid: 5 min 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Nolläge 

(höjd) 

(cm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) (cm) 

Nolläge 

(bredd) 

(cm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) (cm) 

1        

2        

3        

4        

5  640  10  4  1,0  1,0  1,3  1,3 

6  640  10  4  1,0  1,03  1,3  1,3 

7  640  10  4  1,0  1,0  1,3  1,75 

8  640  10  4  0,7  0,7  1,3  1,8 

Längd inställningsbit: 6,8 m  Tid: 5 min 

Bilaga 5c 



 67 

 

TRY 1 – testprotokoll, Test 1 - Nolläget 
 

Datum: 2010-05-06 Färg: Dispersion 

Mönster: Humle Material: Polyester  

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

 

Kommentar 

 

 

 

 

 

  

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Utgångsläge 

(höjd) 

(cm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) 

(mm) 

Utgångsläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

(mm) 

1        

2        

3        

4        

5  640  10  4  9,5  10,0  13,5  13,0 

6  640  10  4  10,5  10,0  14,5  12,0 

7  640  10  4  10,0  8,0  17,0  14,5 

8  640  10   4   7,0  7,5  19,0  16,0 

Längd inställningsbit: 7,1 m Tid: 5 min 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Nolläge 

(höjd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(höjd) (mm) 

Nolläge 

(bredd) 

(mm) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) (mm) 

1        

2        

3        

4        

5  640  10  4  10,0  10,0  13,0  13,0 

6  640  10  4  10,0  10,0  13,0  12,0 

7  640  10  4  10,0  8,0  13,0  15,0 

8  640  10  4  10,0  8,0  13,0  16,0 

Längd inställningsbit: 4,7 Tid: 5 min 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 2 - Laserpasset 
 

Datum: 2010-05-11 Färg: Dispersion 

Mönster: Lumina Spec Material: Polyester 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

  

Schablon 1 i nolläge, H:1 / B:1,3, då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Prototyp 

– mätning  

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(höjd) 

Prototyp- 

mätning  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 640 10 6 1,0 1,0 1,3 1,3 

6 640 10 6 1,0 1,1 1,0 1,05 

7 640 10 6 1,0 0,8 1,7 1,7 

8 640 10 6 1,0 0,9 1,8 1,6 

Längd inställningsbit: 11 m Tid: 3 min 

Alla schabloner i nolläge då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck 

(N) 

Nolläge 

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(bredd) 

Nolläge  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 640 10 6 1,0 1,05 1,3 1,3 

6 640 10 6 1,0 1,09 1,3 1,0 

7 640 10 6 1,0 0,9 1,3 1,7 

8 640 10 6 1,0 0,95 1,3 1,9 

Längd inställningsbit: 21,7 m Tid: 6 min 

Kommentar 

Vi var något stressade när vi mätte med prototypen. ”Siktet” var inte mitt i krysset, men såg ut att 

stämma någorlunda bra i breddled.  

En tryckare (Jorge) gjorde mönsterpassningen. 

Resultatet visar att inställningen i bredd är ganska lik för inställning 1 och 2. 

Undersöka hur mycket hållarna påverkar. 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 2 - Laserpasset 
 

Datum: 2010-05-12 Färg: Dispersion  

Mönster: Multi Material: Polyester  

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

  

Schablon 1 i nolläge, H:1 / B:1,3, då inställningen påbörjas 

Positio

n 

Omkrets 

(mm) 

Rake

l 

(mm) 

Magnet

- 

tryck 

(N) 

Prototyp 

– mätning  

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(höjd) 

Prototyp 

– mätning  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 640 10 4 1,05 1,05 1,3 1,35 

6 640 10 4 1,0 1,05 1,05 1,25 

7 640 10 4 0,98 0,95 1,6 1,3 

8 640 10 4 0,95 0,9 1,4 1,3 

Längd inställningsbit: 4,3 m Tid: 12 min 

Alla schabloner i nolläge då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck 

(N) 

Nolläge 

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(bredd) 

Nolläge  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 640 10 4 1,0 1,0 1,3 1,3 

6 640 10 4 1,0 1,0 1,3 1,1 

7 640 10 4 1,0 1,0 1,3 1,2 

8 640 10 4 0,9 0,85 1,3 1,25 

Längd inställningsbit: 5 m Tid: 2 min 

Kommentar 

Magnus gjorde inställningen till båda delarna. 

Mönsterprickarna stämde otroligt dåligt på schablonposition 5, enligt Jorge berodde detta på de röda 

markeringarna i kugghjulen som inte var rätt inställda från början. 
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TRY 1 – testprotokoll, Test 2 - Laserpasset 
 

Datum: 2010-05-12 Färg: Dispersion 

Mönster: Fönster Material: Polyester 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

 

 

  

Schablon 1 i nolläge, H:1 / B:1,3, då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet-

tryck (N) 

Prototyp 

– mätning  

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(höjd) 

Prototyp 

– mätning  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 914 10 4 1,0 1,0 1,29 1,29 

6 914 10 4 1,1 1,15 1,5 1,4 

7 914 10 4 1,5 1,49 1,65 1,65 

8 914 10 4 1,5 1,5 2,0 2,0 

Längd inställningsbit: 4 m Tid: 2 min 

Alla schabloner i nolläge då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck 

(N) 

Nolläge 

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(bredd) 

Nolläge  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 914 10 4 1,0 1,0 1,3 1,3 

6 914 10 4 1,0 1,2 1,3 1,4 

7 914 10 4 1,0 1,7 1,3 1,6 

8 914 10 4 1,3 1,65 1,3 2,0 

Längd inställningsbit: 4,9 Tid: 3 min 

Kommentar 

Magnus gjorde första inställningen, Jorge den andra. 

 

 

Bilaga 6c 



 71 

 

TRY 1 – testprotokoll, Test 2 - Laserpasset 
 

Datum: 2010-05-12 Färg: Dispersion 

Mönster: Petit Point Material: Polyester 

 

 

Inställning 1 

 

 

Inställning 2 

 

 

 

  

Schablon 1 i nolläge, H:1 / B:1,3, då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck (N) 

Prototyp- 

mätning  

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(höjd) 

Prototyp- 

mätning  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 941 10 4 0,65 0,65 1,4 1,5 

6 941 10 4 0,75 0,7 1,3 1,8 

7 941 10 4 1,15 1,05 1,4 1,6 

8 941 10 4 1,15 1,1 1,5 1,5 

Längd inställningsbit: 10 m Tid: 3 min 

Alla schabloner i nolläge då inställningen påbörjas 

Position Omkrets 

(mm) 

Rakel 

(mm) 

Magnet- 

tryck 

(N) 

Nolläge 

(höjd) 

Tryck-

inställning 

(bredd) 

Nolläge  

(bredd) 

Tryck- 

inställning 

(bredd) 

1        

2        

3        

4        

5 914 10 4 1,0 1,0 1,3 1,3 

6 914 10 4 1,0 1,1 1,3 1,3 

7 914 10 4 1,0 1,5 1,3 1,5 

8 914 10 4 1,0 1,5 1,3 1,4 

Längd inställningsbit: 20 m Tid: 4 min 

Kommentar 

Jorge gjorde första inställningen och Tomas Blom den andra.  

Hastighet vid inställning 1: 2 – 4 m/min 

Hastighet vid inställning 2: 6 m/min  
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Schematisk beskrivning av TRY1 
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