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Abstract 
A pigment paste consists of a number of different chemicals that all contribute with a specific 

property. Color pigment, binder and thickener are the three components that must exist in the 

printing paste. The disadvantage of pigment printing is that the print may have poor color and 

crock fastness because the pigment is binding to the substrate by a binder and is not being 

absorbed by the fiber. Wash and crock fastness are determined almost entirely by which 

binder that are used. The binders that are used in pigment printing are usually water-based 

synthetic emulsion polymers.  

   The purpose of this study was to examine how to optimize a pigment print and its color and 

crock fastness. The work included a laboratory test where the focus was to evaluate how 

different fixation parameters and different binders in a pigment paste can affect the final 

result.  

   In the experiment four different binders were used; Jaypol B2, Jaypol B3, Tubifast AS 40, 

Tubifast ABN 10. For each binder two different pastes were made. One paste with 200 g/kg 

binder and one paste with 300 g/kg binder. Tests were made on the samples for crock fastness 

and color fastness to washing with the purpose to evaluate the various binders. The tests 

showed a clear correlation between an increased concentration of binder in the printing paste 

and a better color and crock fastness. In order to obtain good properties of a pigment print it is 

vital that the fixation is done properly. If the print is not adequately fixated the binder cannot 

attach the pigment to the fabric, resulting in poor fastness. The tests showed that there is no 

optimal fixation time or temperature for all prints. Each individual print requires special 

settings to obtain as optimal properties as possible 
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Sammanfattning 
En pigmentpasta består av ett antal olika kemikalier som alla bidrar med en specifik egenskap. 

Färgpigment, bindemedel och förtjockare är de tre komponenter som måste finnas i 

tryckpastan. Nackdelar med pigmenttryck är att trycket kan få dålig färg- och gnidhärdighet 

eftersom pigmentet inte tas upp av fibern utan binder till substratet genom ett bindemedel. 

Gnid- och tvätthärdighet bestäms nästan helt av vilket bindemedel som används. Vid 

pigmentryckning är bindemedlen som används oftast vattenbaserade syntetiska 

emulsionspolymerer. 

   Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man kan optimera pigmenttryck och 

dess färg- och gnidhärdighet. En del av arbetet bestod av en laborationsdel där målet var att 

utvärdera hur olika fixeringsparametrar och olika bindemedel i en pigmentpasta kan påverka 

slutresultatet. 

   I experimentet användes fyra olika bindemedel; Jaypol B2, Jaypol B3, Tubifast AS 40 och 

Tubifast ABN 10. För varje bindemedel gjordes två olika pastor. En pasta med 200 g/kg 

bindemedel och en pasta med 300 g/kg bindemedel. På proverna utfördes tester för 

gnidhärdighet och färghärdighet mot tvätt för att kunna utvärdera de olika bindemedlen. 

Testerna visade ett klart samband mellan en ökad koncentration av bindemedel i tryckpastan 

och en bättre färg- och gnidhärdighet. För att få bra egenskaper på ett pigmenttryck är det 

viktigt att det fixeras ordentligt. Om trycket inte fixeras tillräckligt kan inte bindemedlet binda 

fast pigmentet till textilen vilket ger dåliga härdigheter. Testerna visade att det inte finns 

någon optimal fixeringstid eller temperatur som gäller för alla tryck. Varje enskilt tryck 

kräver speciella förhållanden för att få så optimala egenskaper som möjligt. 
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Disposition 
Kapitel 1: INLEDNING 

   Det första kapitlet är en introduktion till arbetet. Här beskrivs bakgrund, syfte och de 

frågställningar som ska tas upp. Vidare beskrivs även i metoddelen hur arbetet har genomförts 

och vilka avgränsningar som gjorts under arbetets gång.  

Kapitel 2: TEORI 

   Detta avsnitt tar upp den information som behövs för att förstå problematiken kring 

optimering av pigmenttryck. Kapitlet behandlar teorin bakom pigmenttryck med avseende på 

tryckmetoder, pigmentpastans beståndsdelar samt appretur och fixeringsparametrar.  

Kapitel 3: GENOMFÖRANDE AV TESTER 

   Detta kapitel beskriver arbetets laborationsdel där syftet var att undersöka olika bindemedel.  

Kapitlet beskriver experimentets tillvägagångssätt samt vilka tester som sedan gjordes på 

proverna.  

Kapitel 4: RESULTAT OCH DISKUSSION 

   I detta kapitel redovisas en sammanställning av resultaten från testerna som gjordes i 

laborationsdelen. En diskussion förs om resultaten. 

Kapitel 5: SLUTSATS 

   Sista kapitlet presenterar de slutsatser som dragits utifrån teorin och laborationsdelen. 
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1. Inledning 
 

Det första kapitlet är en introduktion till arbetet. Här beskrivs bakgrund, syfte och de 

frågställningar som ska tas upp. Vidare beskrivs även i metoddelen hur arbetet har 

genomförts och vilka avgränsningar som gjorts under arbetets gång.  

 

1.1 Bakgrund 

Tryckning används för att få ett speciellt färgmönster på textilier. Av den totala 

textiltrycksproduktionen i världen står pigmenttryck för över 50 procent (1). Det som skiljer 

pigmentpastan från andra färgpastor är att färgpigmentet inte har någon affinitet till fibern, 

utan det binder till substratet med hjälp av ett bindemedel. Trycket lägger sig alltså som en 

film på textilens yta.  

    Fördelarna med pigmenttryck är att det är billigt och enkelt. Pigmenttryck kan användas på 

alla sorters fibrer men bindemedlet har oftast bäst adhesion till hydrofila fibrer som bomull. I 

jämförelse med andra tryckningsmetoder innebär pigmenttryck minst problem för tryckaren i 

avseende på personalkostnad, utrustning och tillförlitlighet för produktionen. Trycket kräver 

inte någon eftertvätt, ställtiderna är korta och produktionshastigheten vid rotationstryck är 

hög. Eftersom eftertvätt inte är nödvändigt är vattenåtgången för pigmenttrycket väldigt låg. 

Detta gör därför pigmenttryck till en av de miljövänligare tryckmetoderna.  

   Några nackdelar med pigmenttryck är att trycket kan få dålig färg- och gnidhärdighet, 

eftersom färgämnet inte tas upp av fibern utan binder till substratet genom bindemedlet. 

Bindemedlet i tryckpastan kan göra så att trycket blir stelt och det kan krävas 

efterbehandlingar på stora tryck för att mjuka upp det. (2 s. 150) 

  Det var egentligen inte förr än på 1960-talet som pigmenttryck började användas i större 

utsträckning. Detta berodde främst på tre stora utvecklingar: rotationstryck blev tillgängligt 

som tryckmetod; framtagandet av fullt vattenbaserade tryckpastor och kunders ändrade 

inställning till pigmenttryck. Under 1980-talet började man även hitta nya 

användningsområden för pigmenttrycket och det blev allt vanligare inom beklädnadsindustrin. 

(1)         

   Fabric Scandinavien AB äger bolagen Fabric Retail Global AB, Weekday Brands AB och 

Fabric Sales AB. Under Weekday Brands AB ingår märket Cheap Monday och under Fabric 

Retail Global AB ingår märkerna Weekday och Monki. Samtliga bolag ansvarar endast för 

designen och inköp av varorna och ingen egen fabriksproduktion ingår i bolagen. De köper in 

dessa tjänster från andra producenter i utlandet. Vissa av Weekday butikerna gör egna 

plaggtryck för speciella kollektioner som säljs under märket Storemade.  

   Weekday vill undersöka möjligheterna att förbättra kvalitén på deras plagg med 

pigmenttryck. En förbättrad färghärdighet skulle kunna leda till nya designmöjligheter och 

kunna vara ett bättre alternativ än transfertryck. Dessutom ser man ett bra pigmenttryck som 

bra alternativ ur miljöperspektiv.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man kan optimera pigmenttryck på 

trikåvaror för både metervara och plaggtryck. Störst fokus låg på att undersöka vilka 

parametrar som påverkar tvätthärdigheten och gnidhärdigheten på trycket och hur man kan 

förbättra dessa.  

   Examensarbetet ska hjälpa Weekday i deras arbete med att förbättra kvalitén på deras 

pigmenttryck. De vill veta mer om vad som påverkar en varas hållbarhet och målet är att bidra 
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med uppdaterad information om utvecklingen på området samt att ge förslag på förändringar 

som kan leda till en bättre tvätt- och gnidhärdighet på pigmenttrycken.    

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är huvudkomponenterna i en pigmentpasta? 

– Vad består dessa huvudkomponenter av? 

– Hur kan innehållet i dessa komponenter påverka tryckets färghärdighet? 

– Vad sker det för utveckling av komponenterna i en pigmentpasta?  

 

 Vilka tryckmetoder används för pigmenttryck? 

– Hur ser utvecklingen ut för de olika tryckmetoderna? 

 

 Hur påverkar olika fixeringsparametrar trycket?  

 

 Hur kan man förbättra tvätthärdigheterna för pigmenttryck? 

 

 Hur kan man förbättra gnidhärdigheterna för pigmenttryck?  

1.4 Avgränsningar 

Det finns många olika faktorer som kan påverka egenskaperna hos ett pigmenttryck och 

därför har avgränsningar gjorts. Weekday var intresserade av att veta mer om hur man kan 

förbättra pigmenttryckets egenskaper och ett gemensamt beslut togs om att examensarbetet 

skulle rikta in sig på tvätt- och gnidhärdigheten.  

   Eftersom bindemedlet har störst inverkan på tvätt- och gnidhärdigheten var denna 

beståndsdel den mest intressanta att undersöka. Övriga ingredienser har inte undersökts i 

laborationsdelen.  

   Det finns olika fixeringsparametrar som kan undersökas och därför gjordes även här 

avgränsningar. Olika fixeringstemperaturer har olika inverkan på förnätningen av 

bindemedlet, men även tiden har stor betydelse, eftersom den bestämmer hur länge 

förnätningsreaktionen kan pågå. Att undersöka båda parametrarna rymdes inte inom detta 

examensarbetes tidsramar. Därför gjordes en avgränsning till att laborationerna skulle rikta in 

sig på att undersöka olika fixeringstider där temperaturen hölls konstant.  

   Pigmenttryck kan tryckas på flera olika sorters substrat. I testerna gjordes en avgränsning att 

endast testa på bomull i trikå efter Weekday’s förslag.  

1.5 Metod 

Vid uppstarten av examensarbetet bestämdes vilka frågeställningar som var relevanta. För att 

komma igång med arbetet ägnades tid åt litteratursökning. I samband med 

informationsinsamlingen skedde en litteraturstudie av allt material för att få information och 

kunskap om ämnet. Vi samlade information från böcker, vetenskapliga artiklar, personliga 

möten, internet och e-post. Eftersom källorna var av varierande slag granskades de noggrant 

och kritiskt. Böcker och vetenskapliga artiklar ses som primära källor medans källor som 

information från företag och tidskriftsartiklar ses som sekundära.  Källor som försöker lyfta 

fram produkter kan vara mer partiska och måste därför granskas mer kritiskt. Det är viktigt att 

notera vilka som ligger bakom informationen, för att kunna bedöma innehållet på ett rättvist 

sätt. Under informationssökningen kontaktades kemikalieföretag för att få reda på vilka 

utvecklingar som sker inom framställningen av pigmentpasta. 

   Under informationsinsamlingsperioden gjordes ett studiebesök i tryckeriet hos Weekday’s 

butik i Malmö. Under studiebesöket fick vi information om Weekday’s arbete, deras 

produkter och vad de vill förmedla genom sina produkter. 



4 

 

   Efter informationsinsamlingen och en omfattande litteraturstudie påbörjades 

laborationsdelen. Vi kontaktade företag som bistod med kemikalier till laborationsdelen. En 

kontinuerlig kontakt hölls med företaget Diazo AB och de tillhandahöll oss med alla 

beståndsdelar till en tryckpasta. Eftersom vi ville undersöka olika bindemedel kontaktade vi 

även företaget Rydboholms Textil och fick även bindemedel från dem. Laborationerna bestod 

av framställning av tryckpasta, tryckning på varorna, fixering och testning av de tryckta 

varorna. 

   Resultaten från litteraturstudien och laborationen analyserades och sammanställdes. 

Därefter drogs en slutsats om hur pigmenttryck kan optimeras. Figur 1 visar en schematisk 

gång över hur vårt arbete har fortskridit.  

   Under arbetets gång har en loggbok förts för att dokumentera arbetets händelseförlopp.  

 
Figur 1 Arbetets gång 
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2. Teori 
 

 Detta avsnitt tar upp den information som behövs för att förstå problematiken kring 

optimering av pigmenttryck. Kapitlet behandlar teorin bakom pigmenttryck med avseende på 

tryckmetoder, pigmentpastans beståndsdelar samt appretur och fixeringsparametrar.  

2.1 Tryckpastan 

En pigmentpasta består av ett antal olika kemikalier som alla bidrar med en specifik egenskap. 

Färgpigment, bindemedel och förtjockare är de tre komponenter som måste finnas i 

tryckpastan och dessa är upplösta i vatten. (3 s. 31) Utöver de tre komponenterna kan det även 

finnas hjälpkemikalier som påverkar pastans och tryckens egenskaper. Det kan till exempel 

vara mjukgörare, katalysator, vattenabsorberande kemikalier och antiskummedel. (4 s. 509) 

 För att pigmentpastan ska fästa ordentligt på tyget man trycker är det viktigt att använda rätt 

mängd bindemedel. Pastan måste innehålla minst 7 procent bindemedel (med 40 procent 

polymerinnehåll) och utöver det kräver pigmentet 1,5-2 gånger sin vikt av bindemedel. En 

tryckpasta som ska användas till ett hydrofilt material behöver även 0.5-1 procent av externa 

tvärbindningsmedel.  

   Kemikalierna som behövs till en tryckpasta säljs ofta under varunamnet från olika 

tillverkare. Även om en tryckpasta kan ge väldigt olika resultat är oftast kemikaliernas 

baskomposition den samma oavsett vilken tillverkare man köper ifrån. (2 ss. 149-150)  

Det är vanligt att kemikalieleverantörerna säljer färdiga blandningar av kemikalier som är 

lätta att kombinera och blanda innan tryckningen. Istället för att blanda sju olika kemikalier 

behöver tryckaren kanske bara blanda ner en kemikalie i en annars färdig tryckpasta. (4 s. 

509) Detta gör det enklare för tryckaren att skapa ett tryckrecept, men samtidigt minskar 

flexibiliteten och möjligheten att optimera tryckrecepten. (2 ss. 149-150) Plaggtryckare eller 

mindre tryckare använder sig ofta av färdigblandade tryckpastor. Antingen köper de in en rad 

basfärger och en klar bas som de kan blanda med eller så köper de helt färganpassade pastor. 

För tryckare som använder väldigt lite färgpigment är det en metod med stora fördelar, 

förutom att kostnaden är betydligt högre. 

   Om tryckaren blandar sina pastor själv kan även detta göras på olika sätt. En metod är att 

först blanda vatten, bindemedel, färgpigment och tillsatser i en lämplig behållare. Därefter 

tillsätts förtjockare för att skapa rätt viskositet på pastan. Fördelar med den här metoden är att 

färgen och kemikalierna är lätta att blanda på grund av låg viskositet och att slutviskositeten 

kan fås precis som man vill. För att få önskad slutviskositet måste man dock göra mätningar, 

vilket kan bli tidskrävande. Något som kan ställa till problem är även den mänskliga faktorn 

eftersom det är många kemikalier som ska blandas och det lätt kan bli fel. Det är däremot 

väldigt lämpligt för datorstyrda system.  

   Den andra metoden går ut på att tryckaren köper ett antal pigmentdispersioner, minst ett 

bindemedel, en förtjockare och diverse hjälpkemikalier. Sedan blandas stora mängder av en 

stampasta, i en bestämd viskositet, som består av vatten, förtjockare och en viss del 

bindemedel. De färger som sedan ska tryckas görs genom att man blandar 

pigmentdispersioner i stampastan. Beroende på slutprodukt kan ytterligare bindemedel läggas 

till. Tryckpastan tar lite längre tid att blanda på grund av stampastans höga viskositet, vilket 

gör det svårare att blanda ut färgdispersionen jämnt i pastan. Denna tid tjänar man in genom 

att inte behöva mäta viskositeten för varje ny tryckpasta som görs. En del tryckpastor i vissa 

färger kan ibland behöva anpassas, då viskositeten kan bli antingen för hög eller för låg när 

man blandar i pigmentdispersionen. 

   Som nämnts ovan påverkar de olika komponenterna i tryckpastan dess egenskaper och 

härdigheter. Det är viktigt att tryckaren vet vilka komponenter som påverkar vilka 
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härdigheter. Bland de viktigaste egenskaperna är ljushärdighet, gnidhärdighet, tvätthärdighet, 

kemtvättshärdighet, färgresultat och varans grepp. Gnid- och tvätthärdighet bestäms nästan 

helt av vilket bindemedel som används. Kemtvättshärdigheten påverkas inte så mycket av 

bindemedlet utan beror till störst del på vilket pigment som används. Även ljushärdigheten 

påverkas av vilket pigment som används i tryckpastan. Det kan dock även påverkas av 

bindemedlet som kan gulna när det utsätts för solljus. (3 ss. 32-33) 

2.1.1 Pigment 

Pigment är partiklar som ger tryckpastan dess färg och de finns i olika former och storlekar. 

Man kan dela upp pigmenten i tre olika former; primära (0,01-5µ), förenade (0,05-50µ) och 

agglomerade (0,1-100µ). I en tryckpasta vill man använda sig av primära partiklar för att få 

rätt nyans och styrka. De förenade partiklarna sitter ihop med varandra i ett plan medan de 

agglomerade sitter ihop i en grupp eller boll. Det är betydligt lättare att dela på de 

agglomerade än de förenade som är väldigt svåra att dela på. När man tillverkar pigmenten 

bildas både förenade och agglomerade grupper och dessa måste tas sönder på ett lämpligt sätt. 

(5 s. 3)  

   Pigment definieras som olösliga. Det betyder att de inte påverkas av andra kemikalier utan 

att de behåller sin kemiska struktur och form hela tiden. Detta beror på att ett pigment är 

kristallint och är oftast så sammanpressat att den skapar starka bindningar som håller den 

samman. I praktiken är det få pigment som är helt olösliga. Organiska pigment kan lösas till 

viss del av andra organiska ämnen och oorganiska pigment kan påverkas av andra reaktiva 

oorganiska ämnen. Detta kan leda till vissa problem på den färdiga varan. Till exempel kan 

det pigmentet som blivit upplöst under tillredningen kristallisera när färgen torkat och lägga 

sig som ett puder på ytan. Det kan även hända att pigmentet i ett tryck reagerar med 

kemikalierna från en annan ytbeläggning. Om till exempel en ljus färg läggs över en mörk kan 

det hända att den mörka färgen löser sig och blöder ut på den ljusa färgen. Man bör även vara 

försiktig när man blandar olika pigment som kan ha olika löslighetsförmåga. Pigmentet som 

har en större förmåga att lösa sig kan ge utfällning och minska i styrka. Resultatet kan bli att 

den ena färgen blir betydligt starkare och den slutgiltiga färgen blir inte som man tänkt sig. (6) 

 

2.1.1.1 Pigmentdispersion  

De flesta pigment, både organiska och oorganiska, görs till pigmentdispersioner. Dessa består 

vanligtvis av pigment, dispergeringsmedel, vätmedel, konserveringsmedel, förtjockare och 

ammoniak. (7 ss. 45,48) Mängden pigment i dispersionen brukar vara 8-35 procent (5 s. 2).  

Förtjockaren tillsätts till dispersionen för att få önskad viskositet och ammoniak används för 

att få rätt pH på dispersionen. För att pigment ska kunna användas i textilindustrin måste de 

sönderdelas till en väldigt fin partikelstorlek som ger en jämn utdelning. (7 ss. 45,48) De två 

vanligaste metoderna som används för att mala ner pigment är att blanda dem i en 

höghastighetsblandare eller att krossa ner dem. För att få ett bra resultat på trycket måste 

partikelstorleken vara ungefär 0,03-0,5 µm. Om partikeln är mindre än en våglängd från 

synligt ljus minskar dess täckningsförmåga och färgintensitet. Skulle partikeln däremot bli för 

stor kommer trycken att bli gråa och matta. (2 s. 142) För stora partiklar ger även dispersionen 

en hög viskositet, vilket förutom att ge en högre viskositet på tryckpastan även kan ge en 

ojämn penetrering på tyget under tryckningen. För små partiklar kan däremot orsaka 

igensättning i schablonerna, vilket resulterar i ett ljusare tryck. Även tvätthärdigheten 

påverkas av partikelstorleken på pigmenten, eftersom små partiklar har en tendens till att 

blöda ut under tvättning. (5 s. 4) 

   Det är inte bara partikelstorleken på pigmentet som påverkar tryckets egenskaper utan även 

mängden pigmentdispersion i tryckpastan. Studier visar att en ökad mängd pigmentdispersion 
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leder till en försämrad tvätthärdighet. För att förbättra tvätthärdigheten måste man tillsätta mer 

tvärbindningsmedel vilket kan resultera i ett styvt tryck. (8 s. 146)  

2.1.2 Förtjockningsmedel 

För att få rätt viskositet på tryckpastan måste den innehålla en förtjockare. Det är viktigt att 

pigmentpastans förtjockningsmedel har ett skjuvtunnande flöde, så att pastan lätt kan 

appliceras på tyget men inte penetrera det. Material som har ett skjuvtunnande flöde kallas för 

pseudplastiska. Det innebär att ämnet är flytande under omrörning, men stelnar i stilla 

tillstånd. När pastan utsätts för tryck från rakeln under tryckningen minskar pastans viskositet, 

vilket gör att den lätt kan flyta genom schablonen. När tryckkraften minskar blir pastan 

trögflytande igen och stannar på tygets yta. (9 s. 146)      

      Förtjockningsmedlet gör att pigmentpastan lägger sig på tygets yta. Det gör att 

pigmentpastan inte påverkar tygets egenskaper i lika hög grad men då färgen ligger på varans 

yta finns det en risk att varans struktur och mjukhetskänsla påverkas. Eftersom man inte vill 

ha för mycket pasta i trycket är det viktigt att man med hjälp av förtjockningsmedlet får rätt 

viskositet. Man bör även anpassa meshtalet på schablonen, vinkeln på rakeln och rakelkraften 

till substratet och pigmentpastan. (2 ss. 146-147) 

   Valet av förtjockningsmedel påverkar olika faktorer under tryckningen och den färdiga 

varan (4 ss. 520-523);    

 

 Tryckpastans stabilitet och då speciellt under förvaring.  

Förtjockaren måste vara kompatibel med både pigmentet och de kemikalier som finns 

i tryckpastan så att den kan förvaras en längre tid utan att påverkas. 

 Adhesionen och flexibiliteten på den tryckta filmen. 

Efter tryckning får inte färgen fastna i andra schabloner och trycket måste fästa vid 

tyget.  

 Färgåtergivningen, vilken beror på graden av penetration in i tyget och hur transparant 

förtjockningsmedlet är.   

 Borttagningen av pastan från tryckmaskinen.  

 Kostnaden.  

Förtjockare finns i olika prisklasser som beror på olika kvalité. Valet av förtjockare 

påverkar därför kostnaderna för pigmentpastan, men även kostnaderna för rengörning 

av maskindelarna. Eftersom de olika färgrecepten som används är grundade på 

stamreceptet blir eventuellt byte av förtjockningsmedlet en stor kostnadsfråga. Om 

förtjockningsmedlet ska bytas ut måste alla färgrecept göras om.   

 Miljöpåverkan.  

Farliga kemikalier får inte gå ut i avlopp, fästa i tyget eller evaporera ut i luften.  

 

2.1.2.1 Naturliga förtjockningsmedel:  

De naturliga förtjockningsmedlen härstammar från växtriket. De består ofta av polysackarider 

och liknar därför bomull i den kemiska uppbyggnaden (10 s. 434). Exempel på naturliga 

förtjockningsmedel är alginater och guargummi (11). De kan lösa upp sig eller dispergera 

med vatten och ge viskösa emulsioner (4 s. 520). Polymerkedjorna i förtjockaren kan vara 

både linjära och förgrenade. Det är andelen förgreningar som påverkar egenskaperna hos 

förtjockningsmedlet. Till exempel påverkar sidogrupperna, som ofta är hydroxyl eller 

karboxylgrupper, viskositeten (10 s. 434). 

   Vid tillverkningen av naturliga förtjockningsmedel blandas kolhydraterna i form av pulver 

ner i en dispersion där de sedan kan svälla. Blandningen måste stå en längre tid innan den 

sedan värms upp och ibland även ångas för att få rätt egenskaper (4 s. 520). 
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    Naturliga gummin och stärkelsemedel användes i början på 1900-talet i stor utsträckning 

som förtjockningsmedel i textilindustrin. Dessa förtjockare användes även i matindustrin och 

efterfrågan på dessa ämnen kom att öka under 1900-talet. Den ökade efterfrågan resulterade i 

prishöjningar, som gjorde att textilindustrin övergick till syntetiska alternativ på 70-talet (10 s. 

434).  

   De nyare alternativen är mer lämpade för pigmenttryck, men det kan fortfarande förekomma 

naturliga förtjockningsmedel för andra färgklasser eller i blandning med emulsionsförtjockare 

(2 s. 146).  

 

2.1.2.2 Emulsionsförtjockare 

När olösliga vätskor emulgeras i vatten ökar viskositeten och detta kan användas för att skapa 

förtjockningsmedel. Sådana emulsioner kan innehålla kolvätelösningar i form av lacknafta, 

ytaktiva ämnen som minskar ytspänningen och vatten. Oftast behövs så mycket som 70 

procent olja för att blandningen ska lösa sig (4 s. 440). Den höga viskositeten fås genom att 

oljan fördelas i fina droppar i vattnet. Dropparna binder ihop med varandra och hindrar 

vätskans rörlighet (12 s. 49). Dessa emulsionsförtjockare kallas för olja-i-vatten dispersion. 

De består av ungefär 70 procent olja (lacknafta), 29 procent vatten och 0,5-1 procent 

nonjoniskt emulgeringsmedel (2 s. 147).  Fördelen med olja-i-vatten emulsioner är att alla 

komponenter, förutom emulgeringsmedlet, avdunstar helt i fixeringen och lämnar inga rester 

på textilen. Detta gör att förtjockaren inte påverkar tygets grepp. En annan fördel är att 

lacknafta förångas lättare än vatten vilket gör att tyget kan torkas mycket snabbare och 

produktionshastigheten kan ökas (9 s. 147). Det finns däremot stora nackdelar att använda 

emulsionsförtjockare som innehåller så stor mängd lacknafta. Det är extremt brandfarligt och 

kan skapa explosiva blandningar med luft. Lacknafta är inte bra för miljön och många länder 

har införskaffat lagar om hur mycket tryckerier får släppa ut i avloppen och luften. Till en 

början var lacknafta väldigt billigt, men under 1970-talet ökade priserna på grund av de 

dramatiskt ökande oljepriserna. (12 s. 49)  

    Fotogen var också vanligt i emulsionsförtjockare. Fotogen har samma förmåga att dunsta 

som lacknafta och med rätt utrustning kan även fotogenet fångas upp i fixeringsprocessen. 

Fotogen-vattenblandningar ger mjukt grepp och goda härdigheter på den färdiga varan, men 

precis som lacknafta är fotogen miljöfarligt och ekonomiskt olönsamt (11).     

   Det har gjorts försök för att ersätta de farliga oljorna i emulsionen med andra mindre farliga 

ämnen. I ett laboratorieförsök har man provat att använda hydroxypropyl-cellulosa (HPC) och 

poly(akrylsyra)-hydroxypropyl cellulosakompositer (poly (AA)-HPC) i förtjockningsmedlet. I 

försöken ersatte man fotogen med HPC-komponenterna och tryckte på en väv av 100 procent 

bomull. Man testade även att blanda fotogen tillsammans med HPC-komponenterna. När man 

ersatte fotogenet helt med HPC försämrades färgstyrkan, härdigheterna och trycket blev 

stelare. Testerna visade däremot att man kan blanda 50 procent fotogen tillsammans med två 

lika stora delar HPC och poly (AA)-HPC för att få lika goda egenskaper, som när man 

använder 100 procent fotogen. Resultaten av försöken visar att man skulle kunna använda 

denna typ av emulsionsförtjockare istället för de traditionella recepten och få ett mer 

miljövänligt alternativ. (11) 

   På grund av emulsionsförtjockarnas negativa miljöpåverkan började man leta efter andra 

alternativ till emuslionsförtjockare. Det ledde till utvecklingen av syntetiska förtjockare. (2 s. 

49) 

 

2.1.2.3 Syntetiska förtjockningsmedel  

Fullt syntetiska förtjockningsmedel består av polymersyror. Det innebär att varje grupp bär på 

molekylgrupper som i neutralt tillstånd fungerar som förtjockningsmedel, men i surt tillstånd 

inte gör det. Syragrupperna har i neutralt tillstånd lika laddning och försöker därför stöta ifrån 
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varandra och komma så långt ifrån varandra som möjligt. Denna elektrostatiska repulsion 

skapar ett tredimensionellt nätverk som ökar viskositeten (12 s. 50). 

   Polymerer baserade på akrylsyra började användas under slutet av 70-talet som 

förtjockningsmedel. Syntetiska förtjockningsmedel kan vara baserade på olika beståndsdelar. 

Till exempel kan de bestå av polyvinyl alkohol, sampolymerer av akrylsyra tillsammans med 

divinylbenzen eller etyl-maleinanhydrid (EMA) sampolymerer som är sammanbundna med en 

diamin (10 s. 439). Exempel på kostnadseffektiva akrylsyror som kan ingå är metylakryl syra 

och etyl-akrylat (13 s. 257).  

   Förtjockningspastan levereras till tryckningsprocessen neutraliserad med hjälp av en tillsats 

av alkali. Vilken viskositet pastan har beror på hur mycket alkali man tillfört. Alkali joniserar 

karboxylgrupperna som gör att repulsionen ökar och att polymerkedjorna rätas ut och 

separeras. Vatten tränger då in mellan partiklarna och pastan får ett pseudoplastiskt flöde (2 s. 

148). För vissa förtjockare, som till exempel de som används för pigmenttryck sker 

neutraliseringen med ammoniak (10 s. 439).   Fördelen är att ammoniak evaporerar under 

fixeringen. När alkali avlägsnas försvinner förtjockningsmedlets egenskaper. Polymersyran 

stöter då ifrån sig vattnet vilket gör att pastan torkar fortare. Den fria polymersyran kan 

katalysera N-methylolamiden från bindemedlet och sätta igång bindningsprocessen. I andra 

fall kan neutraliseringen ske med hjälp av icke-flyktiga alkalier som till exempel 

sodiumhydroxid (10 ss. 439-440).  

   Syntetiska förtjockare försvinner inte helt och hållet från materialet under härdning utan 

ungefär 0,5-1 procent av substansen förblir kvar. Detta kan skapa en hård, oflexibel film på 

ytan som kan reagera med bindemedlet. För att motverka den hårda känslan på tyget tillsätts 

mjukmedel, mineraloljor eller syntetiska vaxer (2 s. 148).  

 

2.1.2.4 Elektrolyters påverkan på förtjockningsmedlet 

Det är molekylkedjans längd som påverkar förtjockarens egenskaper. Ju längre kedjor desto 

mindre andel behövs för att få rätt viskositet på pigmentpastan, eftersom avståndet mellan de 

enskilda molekylerna blir längre i en större molekylkedja. Dessvärre är de längre 

polymerkedjorna mer känsliga för elektrolyter än de korta polymerkedjorna. Om ett 

förtjockningsmedel baserat på syntetiska förtjockare kommer i kontakt med elektrolyter 

minskar viskositeten (14). Elektrolyter är ett ämne som innehåller fritt rörliga joner och kan 

alltså påverka molekylerna i förtjockningsmedlet (15). Elektrolyterna kommer från vattnet, 

bindemedlet, substratet såväl som från pigmentdispersionen.  

   När det finns elektrolyter i tryckpastan minskas viskositeten och det krävs då mer 

förtjockningsmedel (14). Man kan även behålla rätt viskositet genom att tillsätta reologiska 

hjälpkemikalier som minskar känsligheten mot elektrolyter. Reologiska hjälpkemikalier för 

pigmenttryck är oftast baserade på polyuretan eller akrylat tillsammans med en mix av 

emulsionsmedel, fixeringsmedel och mjukmedel (16). Det är viktigt att de reologiska 

hjälpkemikalierna inte tonar ner färgen i pigmentpastan eller att de påverkar gnidhärdigheten 

(14). Att tillsätta reologiska hjälpkemikalier gör det ekonomiskt lönsamt att använda 

förtjockningsmedel baserade på långa polymerkedjor trots att de är mer känsliga (14). 

Reologiska hjälpkemikalier har länge använts i olika produktionsområden för att förbättra 

viskositeten. Genom att de reglerar viskositeten och det pseudoplastiska flödet garanterar de 

goda resultat trots varierande produktionsomständigheter. De ger en bättre kontroll på 

konsumtionen av pigmentpastan och hjälper till att minska åtgången av pigmentpasta. (16)  

   Eftersom elektrolyter minskar pigmentpastans viskositet är det större chans att pastan 

penetrerar substratet. Det kan resultera i att färgen påverkar fibrernas egenskaper negativt 

(16). En lägre viskositet ger även försämrad färgstyrka och ojämnheter i färgen på trycket. För 

att förhindra att detta ska ske är det även viktigt att man ser till att elektrolythalten på 

substratet är så låg som möjlig. Oftast är dåliga förbehandlingar på substratet anledningen till 
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hög elektrolythalt, därför är det viktigt att noggrant kontrollera förbehandlingarna och 

substratets pH. (14)  

2.1.3 Bindemedel 

Bindemedlets syfte är att fästa pigmentet på tyget. Detta görs genom att bindemedlet bildar en 

film när det torkar vilket stänger in pigmentet och fäster på tyget. Vid pigmentryckning är 

bindemedlen som används oftast vattenbaserade syntetiska emulsionspolymerer. 

Polymerisation kan ske genom olika metoder och processen vid emulsionspolymerisation kan 

ge fördelar som ingen annan metod kan erbjuda. Polymerens egenskaper och dess fördelar 

beror till stor del på dess höga molekylvikt, vilket ger högre fysiska egenskaper. (17 s. 57) 

När man tillverkar en emulsionspolymer är de typiska ingredienserna: monomerer, 

katalysatorer, ytaktiva ämnen och eventuella tillsatser. 90 procent av polymeren består av en 

icke-funktionell monomer som bildar polymerens skelett. Dessa monomerer bidrar till 

bindemedlets grepp och dess motstånd för kemikalier. De funktionella monomererna bildar 

reaktiva grupper som kan reagera med andra föreningar och på så sätt öka fysiska egenskaper 

som till exempel tvätthärdighet, rivstyrka, nötning m.m. De ytaktiva ämnena bidrar med 

mekanisk stabilitet och storlekskontroll på partikeln under polymerisationen. Katalysatorerna 

tillsätts i väldigt små mängder och har som syfte att få monomererna att reagera med varandra 

och bilda polymerer utan att få några överblivna monomerer. I slutet av polymerisationen kan 

man tillsätta kemikalier som har som syfte att skydda emulsionspolymeren under hantering 

och förvaring. Detta kan till exempel vara pH-justerare, antiskummedel eller antioxidanter. 

(18 s. 64) 

   Som nämnts ovan bildar bindemedlet en film när pigmentrycket torkas och detta sker i två 

steg: koagulering och sammansmältning. Det första som händer i steg ett är att vattnet och de 

ytaktiva medlen i bindemedlet tas bort genom absorption eller avdunstning. Den dispergerade 

massan koagulerar och blir som ett geléliknande lager av små tätt packade kulor som har 

väldigt dålig fasthet och bindande egenskaper. Under den andra fasen börjar gelépartiklarna 

flyta ihop med varandra och bilda en kontinuerlig film. Vilken temperatur som krävs för att 

bilda en film beror på den kemiska sammansättningen, men för pigmenttryck ligger det runt 

5 C. Däremot krävs en betydligt högre temperatur för att trycket ska fixeras och få en bra 

hållbarhet. Hur snabbt filmen bildas beror på urvalet av polymerernas partikelstorlek i 

bindemedlet. (9 s. 144) 

   Elasticitet och ökad adhesion mellan filmen och tyget fås genom att skapa tvärbindningar. 

Tvärbindningarna måste vara vätebindningar som inte påverkas av hydrolyseringsmedel. Det 

är viktigt att tvärbindningarna bara skapas under fixeringen och inte när bindemedlet eller 

tryckpastan hålls i förvaring. (9 s. 145) 

   En metod för att skapa tvärbindningar är att i polymeren blanda in en liten mängd av en co-

monomer med en överbliven reaktivgrupp som till exempel N-metylolmetakrylamid. Under 

fixeringen kommer N-metylolgrupperna, som sitter längs med polymerkedjan, skapa 

tvärbindningar genom intermolekylära kondensationsreaktioner (figur 2). Man använder varm 

luft för att fixera trycken eftersom ånga kan ha motsatt effekt på kondensationsreaktionen. 

Tvärbindningarna ger filmen en bra stabilitet och ökar adhesionen till fiberytan. 
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Figur 2 N-metylolgrupp, som sitter på bindemedlet, skapar tvärbindningar genom 

intermolekylära kondensationsreaktioner under fixering (4)  

 

   Man kan även skapa tvärbindningar genom att tillsätta externa tvärbindningsmedel till 

tryckpastan som reagerar med bindemedlet under fixeringen (figur 3). Det kan till exempel 

vara N-metylolmelaminer eller deras metyletrar. N-metylol grupperna kan inte bara reagera 

med grupper i bindemedlet utan även med fibern eller andra kemikalier i pastan som till 

exempel förtjockaren. För tryck på syntetiska tyger är det bra att tillsätta externa 

tvärbindningsmedel, eftersom de ger en ökad adhesion mellan filmen och tyget. (4 s. 510) 

Nackdelar med att använda melaminer som tvärbindningsmedel är att de bildar formaldehyd 

vid tvärbindningen och de ger trycket ett styvt grepp.  

   Tvärbindningarnas reaktionsgrad beror på tid och temperatur. Reaktionerna kan ökas genom 

att tillsätta en katalysator som genererar syra, vilket sänker pH. (18 s. 67)       
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Figur 3 Externt tvärbindemedel med N-metylolgrupper som reagerar med bindemedlet under 

fixering (4) 
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2.1.3.1 Monomerer och polymerer 

 I textiltryck används polymerer som antingen är co-polymerer eller ter-polymerer, vilket 

innebär att de är framtagna genom en polymerisation av två eller tre olika monomerer. 

Primärmonomeren kan vara en butadien, akrylat, vinylacetat, styren eller en akrylnitril.  

   1,3 Butadien (figur 4) ger en väldigt mjuk homopolymer och för att kunna användas som 

bindemedel behöver den polymeriseras med en styvare monomer. Butadien ger varan ett 

mjukare grepp och ökar tryckets gnidhärdighet. Dess mjukhet och dimensionstabilitet beror 

på att den innehåller två reaktiva dubbelbindningar vilket gör att efter polymerisationen har 

den fortfarande en dubbelbindning fri. Denna dubbelbindning medför även negativa 

egenskaper så som känslighet mot oxidation vilket kan leda till missfärgning. Detta kan 

motverkas genom att tillsätta antioxidanter.    

 
2HC CH CH CH2  
Figur 4 Strukturformel för monomeren butadien  

 

   Akrylater (figur 5) har väldigt dålig dimensionsåterhämtning, eftersom det är en 

termoplastisk polymer. Detta yttrar sig i dåliga nötningsegenskaper. Metylmetakrylat, 

etylakrylat och butylakrylat är de vanligaste akrylaterna i textila bindemedel. 

Akrylatpolymerer utgör den största delen av de bindemedel som används till pigmenttryck. 

Akrylatmonomerer finns tillgängliga med olika sorters strukturer på dess sidokedjor, vilket 

gör att en akrylat kan vara allt från hård som plexiglas till väldigt mjuk och klibbig. Genom 

att blanda hårda och mjuka akrylater kan man få önskat grepp. Alla akrylater måste dock 

polymeriseras med funktionella monomerer för att uppnå tillräckligt bra 

härdighetsegenskaper.  
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Figur 5 Strukturformler för olika akrylater 

 

   Vinylacetat (figur 6) är en billig monomer som ger goda additionskrafter till  en mängd 

olika sorters material. En polymer som endast består av vinylacetat är väldigt styv, har dåliga 

härdighetsegenskaper och dålig vattenresistens. Vinylacetat används för att sänka priset på 

polymeren, utan att försämra dess härdighetsegenskaper avsevärt. Det kan dock krävas mer 

bindemedel i tryckpastan, eftersom vinylacetaten kan minska bindningseffektiviteten hos 

polymeren. Den är även instabil vid höga pH-förhållanden och vill gärna hydrolyseras till 

polyvinylalkohol och ättiksyra. Vinylacetat har även en förmåga att missfärgas.  

 

2HC CH

O

COCH3  
Figur 6 Strukturformel för vinylacetat 
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   Styren (figur 7) är vanligtvis den billigaste monomeren av alla. Den används för att öka 

styrkan hos vissa monomerer som butadien eller butylakrylat samt ökar additionskraften hos 

polymeren. Styren bryts ner av UV-ljus vilket kan ses genom att den gulnar. Detta går att 

minska genom att tillsätta en antioxidant. 

 

2HC CH

 
Figur 7 Strukturformel för styren 

 

   Akrylnitril (figur 8) används för att förbättra polymerens styrka utan att göra den lika styv 

som styren gör. (17 ss. 58-59) 

 

2HC CH

C N 
Figur 8 Strukturformel för akrylnitril 

 

För att kunna göra en polymer av två olika monomerer måste dessa ha ett positivt 

reaktionsförhållande mot varandra. Akrylatmonomerer reagerar oftast väldigt bra med 

varandra och med vinylacetatmonomerer, men har däremot mycket svårt för att reagera med 

styrenmonomerer. En butadienmonomer reagerar bra med styrenmonomer, men mycket dåligt 

med akrylat- eller vinylacetatmonomerer.  

   En blandning mellan vinylacetat- och akrylatmonomerer ger en vinylakrylatpolymer (figur 

9). Dessa polymerer är billiga och erbjuder bra egenskaper. Vinylakrylatpolymerer är oftast 

ganska styva eftersom vinylacetat är en hård monomer. De kan dock göras mjuka genom att 

använda rätt sorts akrylat i rätt mängd. En annan billig polymer är polystyrenbutadien (SBR) 

(figur 10). SBR-polymeren har låg värme- och ljusstabilitet men erbjuder hög 

bindningskapacitet. Som nämnts ovan reagerar styren mycket lätt med butadien, vilket gör det 

lätt att tillverka alla sorters SBR-polymerer.  

   Polymeren som är känd vid namnet ”nitril” (figur 11) är gjord av akrylnitril- och 

butadienmonomerer. Nitriler är polymerer med hög bindningskapacitet, låg 

oxidationsstabilitet och hög resistans mot lösningsmedel. För att kunna användas som 

bindemedel till textiltryck måste nitriler blandas med andra kemikalier. (18 ss. 65-66) 

   De funktionella monomererna i polymeren, som läggs till för att öka dess latexegenskap, 

kan delas in i två grupper. Antingen är de laddade eller oladdade. Funktionella monomerer 

som är laddade består oftast av karboxylmonomerer. Dessa monomerer bildar vätebindningar 

och kovalenta tvärbindningar, vilket ger filmen en ökad stabilitet. Karboxylgrupperna bidrar 

även till ökad vattenresistens hos polymerkedjorna och en elektrostatisk stabilitet, som 

kommer att förbättra de mekaniska egenskaperna hos bindemedlet. De funktionella 

monomererna som är oladdade tillsätts för att skapa tvärbindningar efter polymerisationen. De 

oladdade grupperna är mycket effektivare än karboxylgrupperna och ökar 

härdighetsegenskaperna. De oladdade grupperna kräver dock aktivering utifrån för att bli 

effektiva. En polymer kan innehålla både laddade och oladdade funktionella grupper. (17 ss. 

58-59)    
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Figur 10 Styrenbutadienpolymer (SBR) 
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2.1.3.2 Bindemedlets egenskaper och hur det påverkar trycket 

Vissa härdighetsegenskaper på den slutliga varan är direkt beroende på valet av bindemedel.  

  Vid tryckning är bindemedlets redispersibilitet och mekanisk stabilitet viktigt. 

Redispersibilitet är en torkad films förmåga att dispergera tillbaka till vätska. Detta är en 

väldigt viktig egenskap för bindemedlet på grund av möjligheten att stoppa en maskin som är 

i gång. Den mekaniska stabiliteten är viktig eftersom bindmedlet måste klara det höga tryck 

som uppstår när pastan går genom schablonen.  

   Den torra gnidhärdigheten på det färdiga trycket påverkas av en rad faktorer som 

bindemedlets elasticitet, filmens placering på tyget och mängden bindemedel i tryckpastan. 

Den våta gnidhärdigheten påverkas av filmens styrka och bindemedlets vattenresistans. Något 

som också påverkar gnidhärdigheten är friktionen mellan tyget och materialet det gnids mot. 

Lägre friktion leder till bättre gnidhärdighet.  
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   Tvätthärdigheten på tyget påverkas av pigmentets adhesion till bindemedlet och 

bindemedlets adhesion till tyget. En bra gnidhärdighet i vått tillstånd ökar även 

tvätthärdigheten, eftersom tyget gnids mot sig själv under tvätt.  

   Tryckets grepp påverkas av vilken polymer som används till bindemedlet, men det kan även 

påverkas genom tillsättning av mjukgörare antingen i bindemedlet eller i tryckpastan. 

Mekanisk behandling, som till exempel kalandrering, kan också förändra greppet på tyget. (17 

ss. 59-60) 

 

2.1.3.2 Nya utvecklingar inom bindemedel 

Under arbetets gång har informationssökning gjorts om de senaste utvecklingarna kring 

bindemedel för pigmenttryck. Beståndsdelarna i bindemedlen har inte förändrats utan de har 

optimerats. Målet är att få ett mjukare tryck med bättre härdigheter. Det görs även forskning 

för att hitta miljövänligare alternativ. Att få information om nya utvecklingar har varit svårt 

eftersom, information från kemikalieföretag ofta är hemlig.   

 

2.1.4 Hjälpkemikalier 

För att påverka speciella egenskaper eller problem, som kan finnas vid pigmenttryck kan man 

tillsätta hjälpkemikalier. Genom att lägga till en hjälpkemikalie kan man påverka många olika 

egenskaper, fastän syftet bara är att förbättra en speciell egenskap. Därför är det viktigt att ha 

kunskap om alla hjälpkemikalier och vad det innebär att använda dem, så att man kan välja 

rätt. Det finns en uppsjö av hjälpkemikalier och alla kan inte nämnas, men nedan följer en 

kort beskrivning av de vanligaste sorterna. (19 ss. 97-103) 

 

2.1.4.1 Antimigreringsmedel 

Vid tryckning på ett tyg som har behandlats med mjukgörare eller hartser kan det uppstå 

problem med färgvandring. Det som kan ske är att slutberedningskemikalierna vill dra åt sig 

vatten från tryckpastan och detta kan leda till att färg blöder ut utanför trycket. För att 

förhindra detta tillsätter man antimigreringsmedel, som håller kvar vattnet i pigmentpastan. 

   Antimigreringsmedel består av polyakrylsyror och dess kemiska uppbyggnad liknar 

syntetiska förtjockare. De har låg molekylvikt och drar åt sig vatten i neutralt tillstånd. När 

man tillsätter antimigreringsmedel blir pigmentpastan fastare, eftersom den stänger in vattnet i 

färgen och hindrar det från att migrera. Vanligtvis tillsätts 1-2 procent antimigreringsmedel 

till pigmentpastan. (19 ss. 97-98)  

 

2.1.4.2 Mjukgörare 

Mjukgörare till tryckning kan delas in i två huvudgrupper. Den ena är baserad på emulsioner 

av mineralolja och den andra är baserad på emulsioner av olika silikonoljor. De har båda som 

syfte att öka mjukheten på pigmentfilmen, för att få ett mjukare grepp på varan. 1-2 procent 

mjukgörare kan användas i pigmentpastan då en högre andel än det kan påverka 

färghärdigheten. Silikonprodukterna är vanligtvis effektivare, men också dyrare. (19 ss. 98-

99) 

 

2.1.4.3 Antiskummedel 

Antiskummedel gör det svårt för luftbubblor att ta sig in i tryckpastan genom att öka 

ytspänningen hos pastan. Om man får in för mycket luft i pastan kan det skapa ränder i varan. 

Precis som mjukgörare är antiskummedel baserade på emulsioner av antingen silikonoljor 

eller mineraloljor. (19 s. 99)    

 

2.1.4.4 Fuktighetsbevarande tillsatsmedel 
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För att förhindra att tryckpastan torkar ut under tryckningen tillsätts fuktighetsbevarande 

kemikalier. Det kan till exempel vara glycerin, dietylenglykol eller propylenglykol. De 

absorberar fukt från luften och överför den till pastan. Mängden fuktighetsbevarande 

kemikalier som används i tryckpastan ligger runt 0,25–1,0 procent.  (19 s. 98) 

 

2.1.4.5 Emulgeringsmedel 

Emulgeringsmedel ger många positiva egenskaper och kan bland annat användas för att hålla 

alla oljiga ingredienser i pastan suspenderade. Detta förhindrar de oljiga komponenterna från 

att täppa till schablonerna, vilket det annars finns en stor risk för. Emulgeringsmedel kan även 

förbättra färgåtergivningen, skapa jämnare tryck, underlätta rengöring av schablonerna och 

minska nedsmutsning av schablonerna. (19 s. 98) 

    

2.1.4.6 Tvärbindningsmedel 

Melaminhartser är väldigt vanligt att använda som hjälpkemikalier för att skapa 

tvärbindningar och på så sätt öka tryckets färghärdigheter. Det är först och främst tryckets 

gnidhärdighet och tvätthärdighet som förbättras. Melaminhartser kan bilda tredimensionella 

nätverk och tvärbinder med hydroxyl- och karboxylgrupperna hos akrylatbindemedel. Detta 

förstärker filmen och fäster pigmentet bättre.  

   Två mycket vanliga melaminhartser som används vid pigmenttryck är 

Trimetoxymetylmelamin, TMMM, (figur 12) och Hexametoxymetylmelamin, HMMM, (figur 

13). TMMM hartser är de billigaste som används inom pigmenttryck och de är väldigt 

reaktiva. Det krävs ingen katalysator och väldigt lite värme för att erhålla en bra fixering och 

tvärbindningar. En negativ effekt med TMMM är att de skapar ett mycket styvare tryck än när 

man använder HMMM och de har dessutom, på grund av sin reaktivitet, kortare hållbarhet vid 

förvaring. HMMM är inte lika reaktiva som TMMM, men har fler reaktiva grupper vilket gör 

att fler tvärbindningar bildas om fixeringen görs korrekt. Eftersom HMMM har en 

långsammare fixeringstid kan det ibland krävas en katalysator i pastan. (19 s. 98) 
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Figur 12 Trimetoxymetylmelamin                 Figur 13 Hexametoxymetylmelamin  

 

   Melaminhartser innehåller formaldehyd, som är miljö- och hälsofarligt, och därför letar 

många tryckerier efter andra alternativ. För att sänka halten formaldehyd i textilen används 

ibland bindemedel som kräver låg fixeringstemperatur som tvärbindningsmedel, men dessa 

kan innehålla akrylamid som också är hälsofarligt (5). Det finns även tvärbindningsmedel 

baserade på isocyanater som ger goda härdigheter men dessvärre har de hög reaktivitet, kort 

förvaringstid och även de hälsofarliga (20) (21).  

 

2.1.4.7 Reologiska hjälpkemikalier 

Reologiska hjälpkemikalier motverkar syntetiska förtjockares känslighet mot elektrolyter. 

Elektrolyterna kan sänka viskositeten i pastan, vilket kan leda till stora problem vid tryckning. 

De reologiska hjälpkemikalierna binder sig till elektrolyterna och minskar dess påverkan på 

pigmentpastan. De reologiska hjälpkemikalierna är oftast baserade på polyuretan eller akrylat.  
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2.1.4.8  Skrynkelfribehandling 

För tryckning på fullbredd med öppna schabloner kan man blanda in vissa slutberedningar i 

tryckpastan. Eftersom pigmenttryck inte kräver någon eftertvätt är det vanligt att man gör 

slutberedning på varan innan tryckning. Laboratorieförsök har gjorts för att undersöka om 

man kan blanda in hartser för skrynkelfrihet i pigmentpastan för att optimera processgången. 

Försöken visade att skrynkelfribehandlingsmedel baserat på dimetyloldihydroxyethylenurea 

(DMDHEU) tillsammans med en katalysator av 2-aminoetansulfonsyra (2AESA) kan blandas 

med pigmentpastan och därefter användas på samma sätt som en traditionell pigmentpasta. 

Resultaten i försöken jämfördes med prover där appreturen trycks i förväg samt på prover där 

appreturen skett efter tryckningen. Att blanda slutbehandlingskemikalier i tryckpastan gav 

goda resultat på färgstyrka och färghärdighet såväl som på textilens rivstryka.  

   Resultaten har gett grund till vidare forskning inom området och kan göra det möjligt att 

först trycka med öppen schablon med appreturkemikalier för att sen trycka färgmönstret på 

den redan våta textilen. Att blanda in slutberedningen i tryckningsprocessen ger högre 

produktionshastighet och kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt. (22) 

2.2 Tryckmetoder 

2.2.1 Plantryck 

Plantryck är en tryckmetod där man placerar plana schabloner ovanpå tyget som ska tryckas. 

Genom öppna ytor i schablonen kan färg tränga igenom och lägga sig på textilens yta (figur 

14).  Av de tryckmetoder som används för textil står plantryck för cirka 28 procent av den 

totala tryckproduktionen. I vissa länder, som till exempel Syd Korea, Indien och Japan, är 

plantryck mer utbrett än så (16 s. 16). De största fördelarna med plantryck är att man kan ha 

stora mönsterrapporter och att man kan få klara färgtryck. Nackdelarna med plantryck är den 

låga produktionshastigheten.  

   De plana schablonerna som används består av en metallram med en polyester- eller 

nylonväv. Väven som används i schablonramen bestryks med ett UV-känsligt lack som 

belyses med UV-ljus. De ytor som ska skapa mönstret skyddas från UV-ljuset medans resten 

av ytorna härdas. Det behövs en schablon till varje färg som ska tryckas och varje schablon 

måste placeras i sin exakta position för att rapporteringen och mönstret ska bli rätt.    

   Vid plantryckning ligger tyget på ett avlångt tryckbord som kan vara mellan 20-60 meter. 

Varan som ska tryckas måste ligga utspänt under hela tryckningsprocessen för att undvika 

felvara. Av denna anledning brukar man ha en gummiduk på bordet som gör att varan klibbar 

fast, men det finns även bord där man nålar fast varan i kanterna. När tryckningen är klar 

separeras varan från gummimattan. Varan går till torkning och fixering, medans gummimattan 

tvättas för därefter ledas tillbaka till början av maskinen och hämta upp nytt tyg som ska 

tryckas. Det är viktigt att trycken hinner torka innan fixering och därför har man ofta värme i 

tryckborden som snabbar på processen. (4 s. 495) 

   Planttryck kan utföras manuellt, halvautomatiserat eller automatiserat. Vid manuell och 

halvautomatiserat plantryck finns en räls längs bordet som schablonramarna är fästa på. Man 

flyttar schablonerna manuellt längs varans längd och markeringar i rälsen gör att man fäster 

schablonen i rätt position. Ofta trycker man en färg längs hela varan innan man byter schablon 

och färg. Det gör att färgen hinner torka och man får fina och klara färger. Det som skiljer 

manuellt från den halvautomatiserade plantryckningen är att rakeln, som drar färg över 

schablonen, är automatiserad vid den halvautomatiserade varianten. Vid fullt automatiserade 

plantrycksmaskiner är produktiviteten optimerad och man kan nå högre 

produktionshastigheter på upp mot 30 m/min (23 s. 16) till skillnad från den 

halvautomatiserade processen som har en produktionshastighet på cirka 5-10m/min (24 s. 66). 

Vilken produktionshastighet man kan uppnå beror på varukvaliteten, vilken typ av mönster 
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som ska tryckas och vilken färgpasta som används. Man måste ta hänsyn till dessa faktorer då 

en för hög hastighet mellan tryckningarna kan leda till dåligt tryck. Istället för att öka 

tryckhastigheten är det oftast viktigare att hålla hastigheten konstant och förkorta ställtiderna 

så mycket som möjligt (24). För fullt automatiserade plantrycksmaskiner flyttar man inte på 

schablonerna utan de har bestämda platser i maskinen. Istället rör sig väven, som ligger på 

gummimattan, framåt. Under tryckningen stannar väven och schablonen sänks ner och trycker 

på textilen. Efter tryckningen lyfts schablonerna upp och den tryckta varan transporteras 

framåt till nästa schablon där den stannar. Ultra 7 från Toshin Kogy Ichinose är ett exempel 

på en fullt automatiserad plantrycksmaskin. Genom att ramen börjar lyftas från den sida där 

rakelrörelsen startar lyckas man snabba på ledtiderna i tryckprocessen.  Schablonerna förses 

med färg i upphöjt tillstånd antingen manuellt eller automatiserat och sänks därefter ner på 

varan för tryckning. Ultra 7 kan nå tyckhastigheter på cirka 20 m/min. (16 s. 19) 

   De automatiserade raklarna kan applicera färg horisontellt eller vertikalt och rakeln kan dra 

över schablonen ett flertal gånger. För att få jämna resultat är det viktigt att lika mycket färg 

appliceras före varje rakeldragning. Det finns två vanliga typer av raklar som används, 

tvåbladig rakel eller en magnetisk metallstångsrakel. Med en tvåbladig rakel får man en bra 

vinkel i båda dragriktningarna och färgen befinner sig på rätt sida av rakeln i varje 

dragriktning. Den magnetiska rakeln dras över schablonen med hjälp av magnetisk kraft som 

finns under tryckduken. Beroende på mönstret på trycket kan man variera rakelns storlek och 

hur stor tryckkraften ska vara. Ett vanligt fel vid plantryckning är att för mycket pigmentpasta 

kommer med i tryckningen. Det kan leda till att schablonerna blir kladdiga eller att färgen inte 

torkar mellan tryckningarna. Att färgmängden blir fel kan bero på flera olika anledningar, som 

till exempel att det appliceras för mycket färg i schablonen, att meshen på schablonen är fel 

eller att det är för hög viskositet i pastan, men det kan även bero på rakeln. Rakelns form och 

hårdhet tillsammans med tryckbordets hårdhet kan påverka resultatet. Likväl kan rakelns 

hastighet, dess vinkel, tryck och antalet dragningar den gör över schablonen påverka 

tryckresultatet. (25 ss. 20-27) 

   En anledning till felvara kan vara att mönstret blir dåligt. Detta kan bero på att schablonerna 

blivit felplacerade eller att tyget har rört sig på grund av dålig vidhäftning med gummimattan 

eller för att rakeln tryckt på och vridit tyget. Färg kan även hamna på fel ställen om 

schablonramen kommer i kontakt med tidigare tryckt färg på varan som inte torkat och sen för 

det vidare till andra delar av varan. Detta är ett stort problem vid fullt automatiserade 

maskiner där hastigheten är så hög att färgen inte hinner torka. För att hindra att detta ska ske 

låter man inte schablonramen lägga sig på tyget vid tryckningen. Tryckkraften från rakeln 

stretchar ut schablonväven så att den kommer i kontakt med varan och så att färg kan pressas 

ut. Det som kan hända i denna process är att pastan klibbar fast i schablonen och drar med sig 

väven . Lyfter man schablonen för snabbt kan färg stänka utanför mönsterområdet och därför 

ska man börja lyfta schablonen från den ena sida och sen den andra för att undvika detta. (4 

ss. 496-497) 

   Plantryck med stora schabloner gör det möjligt att få större mönsterrapporter på tyget än vid 

andra tryckmetoder. En mönsterrapport kan vara upp till 6 meter lång. Vid plantryck kan man 

däremot inte erhålla samma finlek i trycket som vid djuptryck, rotationstryck eller 

transfertryck på grund av schablonernas väv (26 s. 452). Plantrycksmetoden kräver mindre 

tryckkraft, vilket gör att mindre färg penetrerar tyget och färgen förblir på tygets yta. Genom 

detta erhålls klarare och finare färger och textilens textur förstörs inte. (4 s. 497) 

   Eftersom plantryckning är en långsam tryckmetod är det dyrt att trycka med denna metod. 

Typiska produkter är bordsdukar, handdukar och löpare som kräver stor rapportstorlek. 

Plantryck ger bra tryck på tjocka varor, därför är det vanligt att till exempel handukar och 

mattor trycks med denna metod. Andra produkter som kan plantryckas är designartiklar, 
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produkter i begränsad utgåva, prototypmönster och mönster med fler än 10 färger. Alla olika 

typer av tygkonstruktioner som väv, trikå och non-woven kan plantryckas. (26 s. 452)  

 
Figur 14 Schematisk bild på plantryck (26) 

 

2.2.2.1 Plaggtryck 

En variant på plantryck används när man ska trycka på plagg. Istället för ett långt tryckbord 

består en plaggtrycksmaskin av en karusell med ett flertal mindre tryckytor. Denna typ teknik 

var revolutionerande när den lanserades av tyska företaget Walz på 1970-talet. En 

plaggtrycksmaskin tar generellt upp mindre plats och är oftast cirkulär eller oval. De flesta 

typer av plagg kan placeras på tryckborden.  

   Även här gäller en schablon per färg och trycktekniken fungerar i princip på samma sätt 

som vid traditionell plantryckning. Plaggen ligger fast på tryckborden och schablonerna 

roteras runt.  Idag är karusellen automatiserad med ramlyftning och den har bland annat ett 

optiskt öga för att plagget ska placeras rätt på tryckborden. Karusellerna kan variera i storlek 

men vanligtvis har de 8-18 tryckytor som gör det möjligt att trycka upp till 18 färger. 

Tryckytan varierar mellan olika maskintyper men som störst är den cirka 70x100 cm. (27 ss. 

18-21) 

2.2.2 Rotationstryck 

1963 introducerades den första rotationstryckmaskinen av företaget Stork Brabant. Att trycka 

med rotationsschabloner är idag den vanligaste tryckmetoden. Den är betydligt snabbare och 

enklare att kontrollera än plantryck. (23 s. 17) 

   Vid rotationstryckning är det cylindriska schabloner som kontinuerligt roterar på materialet 

och då skapar tryck (figur 15). För varje färg som ska användas krävs en egen schablon. 

Färgen pumpas in i schablonen och trycks sedan ut genom de öppna ytorna med hjälp av en 

rakel som pressas ned mot schablonen. I motsatt till plantryck är det vid rotationstryck 

schablonen som rör sig och inte rakeln. Tyget som ska tryckas är fastklistrat på en 

gummimatta som rör sig kontinuerligt framåt under schablonerna. När tyget passerat under 

alla schabloner och är färdigtryckt går det vidare till torkning och fixering. Den underliggande 

gummimattan går tillbaka under maskinen där den tvättas och torkas. Rotationsschablonerna 

kan placeras närmare varandra än vid plantryck vilket innebär att det inte krävs en lika lång 

gummimatta. Vid rotationstryck är hastigheten betydligt högre och därför behövs en längre 

torkugn med högre temperaturer. En rotationstryckmaskin kan rycka med hastigheter upp mot 

110 m/min, men vanligast är att hastigheten ligger runt 35-70 m/min. Detta beror på att vid 

för höga hastigheter är det svårt att upptäcka tryckfel och att få tillräckligt bra torkning av 

både tyget och gummimattan.  
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   Pigmentpastan pumpas in i valsen automatiskt genom ett rör från en behållare som sitter på 

sidan av maskinen. Röret fungerar även som ett stöd för rakeln. Röret har små hål, där pastan 

kan rinna ut och sedan lägga sig i botten av schablonen. Eftersom pastan trycks in från den 

ena änden av röret, är hålet på motsatt sida något större. För att få ett jämt tryck är det viktigt 

att halten pigmentpasta hålls konstant. Detta regleras av en sensor som känner av mängden 

pasta och är kopplad till färgpumpen.  

   Det finns två olika sorters raklar att använda vid rotationstryck, rakelblad i stål eller en 

stålstång. Vid tryckning med ett rakelblad är det buktningen på bladet och kontaktvinkeln 

mellan bladet och duken som påverkar tryckets utseende. Detta kan förändras beroende på 

tryckkraften och kan kontrolleras genom styrningar på maskinen. Man kan även justera 

rakelns position så att kontaktytan blir optimal. Att använda en stång som rakel kan vara 

bättre, då man kan förändra parametrarna som påverkar tyget mer. En tryckmaskin som 

använder en stång som rakel har oftast ett magnetiskt fält eller en annan sorts tryckkraft under 

tyget. Detta gör att stången pressas mot tyget med mer kraft, får större kontaktyta och andelen 

färg som pressas ur valsen kan kontrolleras bättre.  

   För att schablonerna ska vara tillräckligt starka för rotation krävs en dragkraft i 

längdriktningen. Längst ut på schablonerna sätter man fast aluminiumringar som sedan kan 

fästas i maskinen. När schablonerna ligger på plats flyttas först den ena sidan utåt tills man 

erhåller rätt spänning. Schablonerna kan även flyttas i höjdled för att kunna anpassas till olika 

tjocka tyger. När schablonerna är på plats sätter man dit raklarna och rören som trycker ut 

pastan. När man ska starta tryckningen är det viktigt att alla schabloner är i rätt position till 

varandra. Har man ett mönster med olika färger måste mönsterpassningen vara perfekt, så det 

inte blir några övertryck. Schablonerna kan ändras medan man trycker för att se hur resultatet 

blir. Detta innebär dock stora mängder med spill av material. Det finns idag metoder där man 

använder sig av laser för att se om schablonerna är rätt inställda. (25 ss. 31-34) 

 

 
Figur 15 Schematisk bild på rotationstryckning (26) 

 

2.2.1.1 Rotationstryckning utan stopp 

Med dagens allt kortare tryckserier blir det svårare att hålla produktionseffektiviteten hög. 

Låg effektivitet innebär höga kostnader för att trycka tyget. För att kunna öka effektiviteten 

och hålla nere kostnaderna är målet att köra tryckningen helt stoppfri. 

   Företaget Stork har utvecklat ett system som gör det möjligt att spara tid när man byter ut 

schablonerna, raklarna och tryckpastan. För att systemet ska fungera räknar man med att alla 

positioner i maskinen inte används samtidigt. De lediga positionerna kan förberedas inför 

nästa tryckning medan tryckningen pågår. Det som gör det möjligt för Stork’s system att 

fungera är att de har inbyggda slutare som skyddar varan i tryckmaskinen. När man ska byta 



21 

 

en schablon fälls dessa slutare ut mellan gummimattan och tryckpositionen vilket skyddar 

tyget som redan tryckts. Detta förhindrar skador på tyget och även byte av rakel, inpumpning 

av tryckpasta, inställning av schablonen kan göras säkert.  

   När det är dags för att byta mönster stängs slutarna under de aktiva positionerna och sedan 

öppnas slutarna under de icke-aktiva positionerna. Vilka positioner som ska vara aktiva eller 

icke-aktiva styrs av en inbyggd mjukvara som sköter övergången från det ena mönstret till det 

andra. Att byta mönster tar bara några minuter när maskinens fart då saktas ner. Mönsterbytet 

kräver alltså inget stopp och materialspillet blir minimalt. När man ska byta färg på en design 

kan man använda systemet och köra en annan design emellan de olika färgerna.  

   Slutarna gör det även möjligt att tvätta schabloner och raklar under tiden maskinen trycker, 

eftersom de ger ett vattentätt skydd mellan tvättpositionen och tyget. Ett helt färgbyte kan 

göras på 10 minuter, eftersom alla tryckpositioner tvättas samtidigt. Om man plockar ner och 

tvättar utrustningen utanför maskinen för att sedan montera upp det igen tar det ungefär 35 

minuter. En annan fördel med att tvätta utrustning när det sitter kvar i maskinen förutom 

tidssparandet, är att risken för skador på schablonerna minskar. (28 s. 309) 

2.3 Torkning och fixering av pigmenttryck 

Det finns tre processer som pigmentpastan måste gå igenom; tryckning, torkning och därefter 

fixering. De två sista stegen kan ske separat eller tillsammans. Dessa processer sker ofta i 

anslutning till tryckmaskinen. Om varan som trycks redan är appreturbehandlad, så är det 

optimalt att ha torkning och fixering i ett steg. Fördelen med pigmentpasta är att det inte 

kräver någon efterbehandling och därför kan varan gå direkt till avsyning efter denna 

sammansatta process. Om varan däremot ska appreturbehandlas efter tryckningen är en två-

stegs process att föredra, där torkning och fixering sker i två skiljda steg.  

   Det räcker inte bara med att ett pigmenttryck torkas utan det behöver även fixeras eftersom 

det är då bindemedlet reagerar och tvärbinder. Om man skulle hoppa över fixeringen skulle 

trycket få mycket dålig tvätthärdighet och en stor del av färgen skulle tvättas bort. Det finns 

två parametrar som påverkar fixeringen, tiden och temperaturen.  

   Både pigmenten och bindemedlet i tryckpastan är dispergerade i en stor mängd 

dispergeringsmedel. Om trycket bara skulle torkas under en kort stund har pastan en stor 

förmåga att återdispergeras med vatten. Trycket måste utsättas för en tillräcklig hög 

temperatur så att bindemedlet kan skapa en kontinuerlig film som sitter tillräckligt hårt på 

tygets yta och stänger inne pigmenten.  

   Det vanligaste sättet att fixera pigmenttryck är med hjälp av varmluft. Detta kan göras i en 

härdugn där varan går upp och ner från valsar samtidigt som den utsätts för cirkulerande 

varmluft. Om man har en högre temperatur i härdugnen behöver varan inte fixeras lika länge. 

En för hög temperatur kan dock leda till missfärgningar och en för kort tid kan leda till 

otillräcklig fixering. De vanligaste förhållandena vid fixering av pigmenttryck ligger runt 140-

160 C i 3-5 minuter.  

   Torkning och fixering av den tryckta varan kan göras antingen i ett eller två steg. Det finns 

dock vissa problem med att göra båda processerna i ett steg i en härdugn. Det tar ungefär 20-

60 sekunder att få samma temperatur på varan som det är i luften i härdugnen. Behandlingar 

under 2 minuter erbjuder väldigt lite spelrum och om varan innehåller mer fukt än vanligt 

leder det till stora förändringar vid fixeringen. En sådan process som kör både torkning och 

fixering i samma steg kräver oftast mycket mer energi än en som är uppdelad i två steg. Detta 

beror på att det krävs stora mängder med ny luft vid torkning av varan och denna värms upp i 

onödan om fixeringen ska ske i samma steg. (29 ss. 275-276)    
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2.3.1 Pigmenttryck fixerade med UV-ljus 

Som nämnts ovan är det vanligast att fixera pigmenttryck med varmluft och de allra flesta 

textilberedningar fixeras med värme. Dessa metoder är väldigt energikrävande och dyra. Att 

fixera med hjälp av UV-ljus är något man använder sig av i många andra industrier. UV-

fixering har många positiva egenskaper såsom kort starttid, låg energiförbrukning, snabb och 

pålitlig härdning, låga miljöutsläpp, härdning vid rumstemperatur m.m.  

   Under 2005 gjordes en studie för att utvärdera UV-fixering på pigmenttryck. 

Sammansättningen på tryckpastan för UV-fixeringen var densamma som för fixering med 

värme förutom tillsatsen av en fotoinitiator. Fixeringen skedde i en UV-scanner med en 

ultraviolett lampa, ett reflektionssystem och ett kylsystem. Reflektorn är minst lika viktig som 

UV-lampan eftersom den reflekterar det strålande ljuset på tyget både från sidan och 

underifrån. 55 procent av strålningen på tyget är reflekterat. Reflektionssystemet består av 

aluminium speglar som reflekterar hela spektrumet av korta våglängder, synligt ljus och IR-

ljus. Det finns även så kallade kalla reflektorer som kan sänka varans temperatur med 30 

procent. Dessa reflekterar endast UV-ljus medans det synliga ljuset och IR-ljuset släpps 

igenom och träffar en nerkyld yta.  

   Pigmentet som användes var C.I Pigment Red 146 och bindemedlet Tubifast BN-35 vilket 

är en butadienakrylnitril copolymer.  

   Pigmenttryck på bomull som gjorts under dessa förhållanden fick bra kvalité och hållbarhet. 

Pigmenttryck som härdats med UV-ljus fick på det stora hela bra egenskaper. (8 ss. 143-150)   

2.4 För- och efterbehandlingar i samband med tryckning 

Om ett tyg med pigmenttryck ska appreteras kan detta ske vid olika tillfällen i processen. För 

syntettyger eller syntet/bomullstyger kan appreteringen göras antingen innan eller efter att 

tyget trycks. Man kan även välja att inte ge tyget någon efterbehandling alls, utan endast 

trycka tyget. Ett bomullstyg kan däremot inte bara tryckas utan måste få en appretering, men 

även här kan man välja att göra den innan, eller efter tryckningen. Man kan även blanda in 

appreturkemikalierna i tryckpastan (se avsnitt Hjälpkemikalier), men det är inte lika vanligt 

eftersom kemikalierna kan påverka och slå ut varandra (5). Det är viktigt att tyget som ska 

tryckas har genomgått en ordentlig förbehandling. Det får inte finnas några orenheter kvar på 

tyget som kan störa tryckningen. (30 ss. 111-112) 

   Om ett tyg ska få en appretur är det ekonomiskt mest fördelaktigt att göra den innan tyget 

trycks.  På det stora hela är det dock bäst att efterbehandla tyget när det redan har tryckts så 

att appreteringskemikalierna inte påverkar tryckets kvalité. Som nämnts ovan kan man välja 

att inte göra någon efterbehandling alls på syntetiska material, men detta är inte så vanligt.  

   De kemiska appreturbehandlingarna för pigmenttryck väljs efter samma metoder som för 

vita eller färgade tyger och kemikalierna som används är desamma. Den viktigaste kemiska 

appreturbehandlingen för kläder är tillsatsen av mjukgörare. Ett pigmenttryck kan vara hårt 

och livlöst och genom att tillsätta mjukgörare kan tyget bli mjukt och få ett fint fall. 

Mjukgörare bidrar även till insmörjning av fibrerna som behövs vid ruggning, sömnad, 

krympning och förbättrad rivstyrka.  

   Man kan även förbättra greppet hos det tryckta tyget genom mekanisk efterbehandling, som 

till exempel kalandrering. Detta görs också på samma sätt som vid färgade tyger men man 

måste däremot tänka på vissa förhållanden när det ska göras på pigmenttryck. Eftersom 

trycket bara ligger som en film på ytan kan man inte utsätta ett pigmentryck för lika kraftig 

behandling som för ett färgat tyg.  

   Förutom att förbättra greppet på tyget är färghärdigheten den viktigaste egenskapen att 

förbättra vid efterbehandlingen. Alla komponenter som används vid efterbehandlingarna 

måste utvärderas i deras påverkan på färghärdigheten. Alla kemikalier som används ska 
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försöka förbättra färghärdigheten eller förhindra andra kemikalier från att försämra den. (31 

ss. 115-119)  

2.5 Pigmenttryck ur miljösynpunkt 

Pigmenttryck står för den största delen av tryckta tyger och detta beror på att metoden är 

billig, enkel och har bra miljövänliga egenskaper. Det positiva med pigmenttryck ur 

miljösynpunkt är:  

 

 Tryckpastorna är vattenbaserade och innehåller inga lösningsmedel, vilket gör det 

enkelt att tvätta rent all utrustning med endast vatten.  

 I tryckpastorna används inte pulver utan endast vätskor eller pastor vilket medför ökad 

säkerhet och lättare hantering.  

 Om tryckpastan har tillverkats med rätt komponenter medför tryckningen ingen 

rökbildning.  

 Pigment ger ingen färg åt avloppsvattnet.  

 

   Även om pigmenttryckning är en tryckmetod som är bra för miljön på det stora hela finns 

det saker som kan förbättras och som behöver övervakas. Som nämnts ovan bildar inte 

tryckpastan någon rök vid tryckningen. Detta kan dock ske om inte rätt ingredienser har valts. 

Eftersom trycket måste härdas i höga temperaturer kan vissa komponenter i tryckpastan bilda 

rök.  

   Användandet av ammoniak i pigmenttryckning är inte bra, eftersom ammoniak är mycket 

giftigt för vattenlevande organismer och hälsofarligt. Man har ibland använt sig av vissa 

aminoblandningar för att ersätta ammoniaken.  

   En vara med pigmentryck kan ge ifrån sig fri formaldehyd om det har behandlats med ett 

melaminharts, vilket är mycket vanligt. (32 ss. 145-146)  

2.5.1 Formaldehydfri pigmenttryckning 

Formaldehyd är ett cancerframkallande ämne som har varit omdiskuterat sedan 80-talet. 

Ämnet är en väldigt reaktiv aldehydmolekyl och har hög affinitet till vatten. I gasform drar 

formaldehydmolekylen gärna till sig fukt och kan ge reaktioner på ögon och luftvägar hos 

människor som kan framkalla allergier (33). Tvärbindningsmedel baserade på formaldehyd 

har hittills varit de mest använda inom textilbranschen och de är fortfarande de mest effektiva 

och billigaste. Att hitta lika allsidiga tvärbindningsmedel är i princip omöjligt och ersättning 

av de formaldehydbaserade medlen leder med stor sannolikhet till ökade kostnader. (21) 

   I tryck- och beredningsanläggningar har exponeringen av formaldehyd minimerats på grund 

av utvecklade ventilationssystem med luftrening. Personal har försetts med skyddsutrustning 

för att minska hälsorisken, men närvaron av formaldehyd finns fortfarande kvar i plaggen.  

Det har noterats att melamin tvärbindemedel har gett oacceptabla halter av formaldehyd och 

tryckerier har länge behövt hitta bättre tvärbindemedelsalternativ. (33)  

      Formaldehyden i pigmentpastan kommer till största del ifrån bindemedlet eller 

förtjockaren som ofta är gjorda av akrylatdispersioner. Det kan även finnas hjälpkemikalier i 

tryckpastan som innehåller tvärbindningsmedel. För att kunna tillverka ett pigmenttryck som 

är helt fritt från formaldehyd måste man inte bara använda rätt bindemedel och 

tvärbindningsmedel utan även rätt förtjockare och hjälpkemikalier.  

   Man har försökt att använda tvärbindningsmedel som är baserade på isocyanater istället för 

formaldehyd. Det finns tyvärr ett stort problem med dessa. Isocynater har hög reaktivitet och 

klarar därför bara kort en förvaringstid (21). Deras höga reaktivitet gör även att dessa är 

hälsofarliga (20).   
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   De senaste åren har det skett mycket utveckling för att minska på formaldehyden i 

kemikalierna som används och idag finns det tvärbindningsmedel och bindemedel på 

marknaden som är så gott som fria från formaldehyd. Rapporter där de formaldehydfria 

tvärbindemedlen och bindemedlen testas visar att de ger lika goda egenskaper som de 

traditionella varianterna. (21 ss. 378-379) 

  Ett exempel på formaldehydfria och organsikt oskadligt bindemedel som tagits fram är 

vattenlösligt polyuretanakrylatbindemedel baserat på glycerol och 

glyceroletoxylatcopropoxylat. Dessa bindemedel har jämförts med ett kommersiellt 

bindemedel och gett bättre resultat på färghärdigheten. Även gnidhärdigheten och känseln på 

tyget visade goda resultat. Testerna i denna rapport visade även att härdigheterna inte enbart 

beror på bindemedlet utan även på vilket material substratet är utav. Att använda 

formaldehydsfria bindemedel är inte lika ekonomiskt lönsamt som de kommersiella 

bindemedlen baserade på melamin, men det är betydligt bättre för kundernas hälsa och för 

miljön. (34)  
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3. Experiment 
 

Detta kapitel beskriver arbetets laborationsdel där syftet var att undersöka olika bindemedel.  

Kapitlet beskriver experimentets tillvägagångssätt samt vilka tester som sedan gjordes på 

proverna.  

3.1 Material 

3.1.1 Tyg 

Tyget som användes var singeljersey i 100 % bomull och hade en areavikt på 110 g/m
2
. Tyget 

var blekt och levererades av Weekday i form av t-shirts.  

3.1.2 Kemikalier och pigment 

I experimentet användes fyra olika bindemedel.  

– Jaypol B2, vattenemulsion av akrylatpolymer.  

– Jaypol B3, vattenemulsion av akrylatpolymer.  

– Tubifast AS 40, vattenemulsion av akrylatpolymer. 

– Tubifast ABN 10, vattenemulsion av akrylatbutadienpolymer.  

Övriga kemikalier som användes var: 

– Performax 11672, tvärbindnigsmedel. 

– Diaprint S 20, förtjockare av akrylcopolymerdispersion i en lätt mineralolja. 

– Pigment Black NH, svart pigmentdispersion. 

Tubifast AS 40 och Tubifast ABN 10 tillverkas av CHT/Bezema och levererades av företaget 

Rydboholms Textil. Övriga kemikalier levererades av företaget Diazo AB.  

3.2 Förberedelser av tyget 

På grund av osäkerhet om vilka eventuella efterbehandlingar tyget genomgått, tvättades alla t-

shirtar i 40° C enligt standard EN ISO 6330:2000 med program 5A med fyra sköljningar.  

3.3 Förberedelser av tryckpastan 

För varje bindemedel gjordes två olika pastor. En pasta med låg koncentration bindemedel 

och en pasta med hög koncentration bindemedel. Totalt tillreddes åtta olika tryckpastor.  

   Först gjordes en stampasta enligt receptet i tabell 1. Stampastan innehåller alla kemikalier 

utom pigmentdispersionen. Förtjockaren tillsattes sist till stampastan under snabb omrörning.    

   Till stampastan tillsattes pigmentdispersion enligt receptet i tabell 2.  

 

 Låg koncentration av 
bindemedel 

Hög koncentration av 
bindemedel 

Kemikalie Mängd Mängd 

Bindemedel 200 g 300 g 

Vatten 770 g 670 g 

Performax 11672 10 g 10 g 

Diaprint  20 g 20 g 

Totalt 1000 g 1000 g 

Tabell 1. Recept för stampastan 
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Kemikalie Mängd 

Stampasta 1000 g 

Pigment Black NH 50 g 

 Tabell 2. Recept för tryckpastan 

3.4 Förstudie 

För att bestämma vilka fixeringsförhållanden som skulle användas gjordes en förstudie av 

lämpliga förhållanden. Tre tryckpastor valdes ut vilka, fixerades under olika temperaturer och 

tider. Alla trycken torkades vid 100° C i 2minuter. För att se hur de olika fixeringarna 

påverkade trycket gjordes ett gnidhärdighetstest. Som man kan utläsa av tabell 3 påverkade 

inte de olika fixeringsförhållandena gnidhärdigheten något avsevärt. Det enda bindemedlet 

som fick olika resultat på grund av de olika fixeringstiderna var Tubifast ABN 10. En kortare 

fixeringstid gav bäst torr gnidhärdighet. I den fortsatta studien valdes därför en kortare 

fixeringstid för Tubifast-bindemedlen. Ytterligare argument för det beslutet bestod i 

rekommendationer från företaget Rydboholm Textil AB att endast fixera i 60-90 sekunder i 

150 C (35). Dock fanns det andra rekommendationer från tillverkaren att fixera under en 

längre tid som 4-5 minuter (36). På grund av i projektet satta avgränsningar och av hänseende 

till produktion, där en kort fixeringstid är optimalt, valdes en längre fixeringstid bort. För 

Jaypol-bindemedlen rekommenderades en fixeringstid på 3-5 minuter i 150 C och därför 

valdes dessa förhållanden (37).   

 

Bindemedel Koncentration 

bindemedel 

(g/kg) 

Temperatur 

fixering 

(° C) 

Tid 

fixering 

(min) 

Otvättad 

Torr 

 

Våt  

Jaypol B2 200 150 1 2/3 1/2 

Jaypol B2 200 150 3 2/3 1/2 

Jaypol B2 200 150 5 2/3 1/2 

Jaypol B2 200 160 3 2/3 1/2 

Jaypol B2 200 160 5 2/3 1/2 

Jaypol B2 200 170 5 2/3 1/2 

Tubifast AS 40 300 150 1 3/4 1/2 

Tubifast AS 40 300 150 3 3/4 1/2 

Tubifast AS 40 300 150 5 3/4 1/2 

Tubifast ABN 10  200 150 1 4/5 1/2 

Tubifast ABN 10 200 150 3 3/4 1/2 

Tubifast ABN 10 200 150 5 3 1/2 

 Tabell 3. Resultaten från gnidhärdighetstesterna i förstudien  

3.5 Utförande av tryck 

Tryckningen gjordes i Textilhögskolans färg- och trycklabb med ett plantrycksbord från 

företaget Zimmer. Schablonen som användes var öppen och hade alltså inget mönster. Som 

rakel användes en metallstång som drogs med hjälp av magnetisk kraft. Metallstången drogs 

över schablonen en gång. Alla tryck torkades i en labspannram med varmluft vid 100° C i 2 

minuter. Efter torkningen fixerades trycken i labspannramen vid 150° C vid olika tider.    

3.6 Tester 

Efter att proverna hade torkats och fixerats utfördes tester för gnidhärdighet och färghärdighet 

mot tvätt för att kunna utvärdera de olika bindemedlen som använts. Testerna utfördes även 
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efter att trycken tvättats. Tvättningen gjordes enligt standard EN ISO 6330:2000 i program 5A 

med fyra sköljningar i 40 C.  

3.6.1 Gnidhärdighet 

Gnidhärdighet testas för att få ett värde på hur mycket trycket anfärgar mot andra material när 

det gnids mot dessa. Testet gjordes enligt standard SS-EN ISO 105X12 och trycket testades 

före tvätt och efter en tvätt. Det tryckta tyget placerades i en crockmeter. Därefter fästes en vit 

bomullsväv, som antingen var torr eller fuktig, på tappen. Tappen fälldes ner på det tryckta 

tyget och drogs sedan mot tyget fram och tillbaka tio gånger. Anfärgningen bedömdes i ett 

ljusskåp efter en 5-gradig grå-vitskala där 5 är bäst. Torrfällningen och våtfällningen testades 

två gånger vardera på varje provbit för att ett medelvärde skulle kunna tas ut.   

3.6.2 Färghärdighet mot tvätt i avseende på färgförändring 

För att mäta hur mycket färg trycken tappar i tvätt utfördes tester på detta. Alla provbitarna 

tvättades tillsammans tio gånger i 40 C enligt standard EN ISO 6330:2000 i program 5A med 

fyra sköljningar. Efter en, två, tre, fem och tio tvättar gjordes mätningar för att bedöma 

färgförändringen.    

 

3.6.2.1 Färgmätning med grå-gråskala i ljusskåp.  

Mätning med grå-gråskala i ljusskåp är en manuell bedömning av färgförändringen. Metoden 

sker genom standardmetoden SS-EN ISO 105C06 och bedöms efter en 5-gradig skala där 5 är 

bäst. Standardprovet jämfördes med provbitar från första, andra, tredje, femte och tionde 

tvätten.  

 

3.6.2.2 Färgmätning med hjälp av spektrofotometer, 

Med hjälp av en spektrofotometer mättes färgen in. Varje prov mättes på fyra punkter på 

trycket och därefter räknades medelvärdet på färgen ut genom dataprogrammet Datacolor 

TOOLS. Provets färg bedöms efter ljushet (L), kulörthet (C) och nyans (H) enligt färgrymden 

CIE xyY (38).  

    Innan första tvätten togs ett standardprov ut som de övriga proverna sedan jämfördes med. 

Färgmätningen med spektrofotometer gjordes efter första, andra, tredje, femte och tionde 

tvätten.  
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4. Resultat och diskussion 
 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av resultaten från testerna som gjordes i 

laborationsdelen. En diskussion förs om resultaten. 

4.1 Gnidhärdighet  

Gnidhärdighetsegenskaperna för de olika trycken visas i tabell 4. Resultaten visas även i form 

av stapeldiagram i bilaga 2.    

   Gemensamt för alla tryck är att en högre koncentration av bindemedel i tryckpastan ger en 

bättre gnidhärdighet. Den våta gnidhärdigheten förbättrades för alla tryck efter en tvätt. Den 

torra gnidhärdigheten innan och efter en tvätt blev sämre för hälften av trycken. Endast två 

tryck fick bättre resultat medan de övriga inte påverkades. Resultaten i hänsyn till 

fixeringstiden var väldigt olika och är beroende av både bindemedel och dess koncentration. 

Tubifast ABN 10 var det bindemedel som fick bäst resultat i jämförelse med de andra 

bindemedlen.   

   Eventuella missvisningar i gnidhärdighetstestet kan bero på tygets elasticitet som gjorde att 

tyget följde med en aning i crockmeterns dragningar. Jaypol B3 gav ett styvare tryck och gav 

inte med sig lika mycket som de andra tygproverna. Detta kan ha påverkat dess resultat. För 

att få säkrare resultat hade det varit bra med fler prover.  Det är svårt att dra några slutsatser 

från halvsteg i gråskalan, speciellt när det bara var ett prov av varje.    

 

Bindemedel Koncentration 

bindemedel 

(g/kg) 

Tid 

fixering 

(min) 

Otvättad 

Torr 

 

Våt 

1 tvätt 

Torr 

 

Våt 

Jaypol B2 200 5 2/3 1/2 2/3 2/3 

Jaypol B2 200 3 3/4 1/2 3 3 

Jaypol B2 300 5 4/5 2/3 3 3/4 

Jaypol B2 300 3 4 2 4 3/4 

Jaypol B3 200 5 2/3 2 2/3 2/3 

Jaypol B3 200 3 3/4 1/2 3 3 

Jaypol B3 300 5 4/5 3 3 3/4 

Jaypol B3 300 3 3 2 3/4 3/4 

Tubifast AS 40 200 3 4 2 3/4 3/4 

Tubifast AS 40 200 1 4/5 1/2 3/4 3/4 

Tubifast AS40 300 3 4/5 2/3 3/4 4 

Tubifast AS 40 300 1 4/5 2 4 4 

Tubifast ABN 10 200 3 4/5 2 4 3/4 

Tubifast ABN 10 200 1 4 2 4/5 3/4 

Tubifast ABN 10 300 3 4/5 2 4/5 3/4 

Tubifast ABN 10 300 1 4/5 2/3 4/5 3/4 

Tabell 4 Resultaten från gnidhärdighetstesterna 

4.2 Färghärdighet vid tvätt i avseende på färgändring 

4.2.1 Färgmätning med gråskala i ljusskåp 

Resultatet från färgändringen mätt med gråskala visas i tabell 5. Resultaten visas även i form 

av stapeldiagram i bilaga 3.    

   En högre koncentration av bindemedlet gav samma eller bättre resultat än en lägre 

koncentration för alla bindemedel. Efter tio tvättar gav den högre koncentrationen ett bättre 
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resultat än den lägre förutom för två tryck, Jaypol B2 med en fixeringstid på 5 minuter och 

Tubifast ABN 10 med en fixeringstid på 1 minut, där de var likvärdiga. Fixeringstiden 

påverkade trycken olika men i de flesta fall gav en längre fixeringstid bättre färghärdighet. 

Trycket med den bästa färghärdigheten var det som hade bindemedlet Tubifast ABN 10 i 

koncentrationen 300 g/kg i tryckpastan och som fixerades i tre minuter. 

 

Bindemedel Koncentration 

bindemedel 

(g/kg) 

Tid 

fixering 

(min) 

1 tvätt 2 

tvättar 

3 

tvättar 

5 

tvättar 

10 

tvättar 

Jaypol B2 200 5 5 5 4/5 4/5 4 

Jaypol B2 200 3 5 4/5 4/5 4 3/4 

Jaypol B2 300 5 5 5 4/5 4/5 4 

Jaypol B2 300 3 5 5 4/5 4/5 4 

Jaypol B3 200 5 5 5 5 4/5 4 

Jaypol B3 200 3 5 5 4/5 4/5 3/4 

Jaypol B3 300 5 5 5 5 4/5 4 

Jaypol B3 300 3 5 5 5 4/5 4 

Tubifast AS 40 200 3 5 5 5 4/5 3/4 

Tubifast AS 40 200 1 5 4/5 4/5 4 3 

Tubifast AS 40 300 3 5 5 5 4/5 4 

Tubifast AS 40 300 1 5 5 5 4/5 3/4 

Tubifast ABN 10 200 3 5 5 5 4 3/4 

Tubifast ABN 10 200 1 5 5 5 4/5 4 

Tubifast ABN 10 300 3 5 5 5 5 4/5 

Tubifast ABN 10  300 1 5 5 5 4/5 4 

Tabell 5 Resultaten från färghärdighetstestet mot tvätt mätt med gråskala 

4.2.2 Färgmätning med hjälp av spektrofotometer   

DE-värdena från färgmätningen visas i tabell 6. Resultaten visas även i form av stapeldiagram 

i bilaga 4.    

   DE-värdet är ett medelvärde på DL, DC och DH som anger förändringen i färgens ljushet 

(L), kulörthet (C) och nyans (H). Alla värden och reflektionskurvor från färgmätningen finns i 

bilaga 5 och 6.  Som man kan läsa i tabellen är det mycket små ändringar i värdena och 

mätning på samma tyg kan ge olika resultat. Därför ska man inte läsa ut för mycket av alltför 

små skillnader.  

   Ur mätvärdena kan man utläsa att efter 10 tvättar var det tre prover som gav sämre resultat 

jämfört med de andra proverna. Dessa tre var Jaypol B2 200g/kg med fixeringstid på 3 

minuter, Jaypol B2 200g/kg med fixeringstid på 5 min samt Tubifast AS 40 200 g/kg med 

fixeringstid på 1minut. Bäst resultat visade Tubifast AS 40 300 g/kg som fixerats i tre 

minuter.  

   För Jaypol B2 och Tubifast AS 40 gav en koncentration på 300 g/kg bättre resultat än en 

koncentration på 200 g/kg. För Tubifast ABN 10 påvisades inte några större skillnader 

gällande koncentrationen. Ur tabellen går det inte att urskilja några direkta mönster hur 

fixeringstiden har påverkat tryckets färghärdighet.  
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Bindemedel Koncentration 

bindemedel 

(g/kg) 

Tid 

fixering 

(min) 

1 tvätt 2 tvättar 3 tvättar 5 tvättar 10 tvättar 

Jaypol B2   200 5 0,82 1,31 1,71 2,36 4,64 

Jaypol B2  200 3 0,76 2,03 1,42 1,94 4,4 

Jaypol B2   300 5 0,6 0,77 1 1,68 2,42 

Jaypol B2   300 3 0,39 0,41 1,16 1,25 2,89 

Jaypol B3   200 5 0,84 0,86 0,85 1,1 2,5 

Jaypol B3   200 3 0,75 0,81 1,31 1,64 2,94 

Jaypol B3   300 5 0,96 1,43 1,08 2,24 2,68 

Jaypol B3   300 3 0,64 0,83 0,89 0,77 2,53 

Tubifast AS 40  200 3 0,63 0,56 0,91 1,49 2,71 

Tubifast AS 40 200 1 0,73 1,48 0,95 1,99 3,57 

Tubifast AS 40 300 3 0,47 0,5 0,3 0,57 1,27 

Tubifast AS 40 300 1 0,75 0,28 0,84 1,09 2,49 

Tubifast ABN 

10 

200 3 0,86 0,63 0,63 1,09 2,53 

Tubifast ABN 

10 

200 1 0,45 0,43 0,71 1,37 2,13 

Tubifast ABN 

10 

300 3 0,71 0,62 0,74 1,04 2,52 

Tubifast ABN 

10 

300 1 0,47 0,48 0,63 1,1 2,38 

Tabell 6 DE-värdena från färgmätningen mätt med spektrofotometer 

 

4.3 Diskussion om resultaten 

Testerna visar att bindemedlet påverkar ett pigmenttrycks tvätt- och gnidhärdighet. Resultaten 

visar genomgående att en ökad koncentration bindemedel påverkar båda dessa egenskaper 

positivt. Dock kan en allt för hög koncentration bindemedel i tryckpastan ge ett styvt tryck . 

Det gäller därför att avväga vilken egenskap som är viktigast, greppet eller färghärdigheten.   

    Tryckpastorna med Tubifast ABN 10 som bindemedel visade mycket bra egenskaper i alla 

tester. Detta betyder inte att Tubifast ABN 10 är lämpligt för alla pigmenttryck. Tubifast ABN 

10 är ett bindemedel som är baserat på en akrylatbutadiendispersion. Bindemedel med en 

dispersion av butadienpolymerer lämpar sig inte för ljusa pigmenttryck, eftersom det kan 

gulna och ge missfärgningar. Det är inte bara valet av polymerer i bindemedlet som påverkar 

dess egenskaper. Bindemedel kan vara uppbyggda av samma polymerer, men ge väldigt olika 

egenskaper. Till exempel är Jaypol B2/B3 och Tubifast AS 40 baserade på en 

akrylatdispersion, men som testerna visade gav de olika resultat. 

   I textil tryckproduktion kan man inte köpa in ett för stort antal olika bindemedel på grund av 

ekonomiska såväl som praktiska skäl. Detta innebär att man använder bindemedel som är 

lämpade till alla de sorters tryck som ska produceras. Att använda speciellt anpassade 

bindemedel för varje tryck hade kunnat ge bättre egenskaper.  

   För att få bra egenskaper på ett pigmenttryck är det viktigt att det fixeras ordentligt. Om 

trycket inte fixeras tillräckligt kan inte bindemedlet binda fast pigmentet till textilen, vilket 

ger dåliga härdigheter. Testerna visade att det inte finns någon optimal fixeringstid eller 
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temperatur som gäller för alla tryck. Vilken tid och temperatur som krävs vid fixeringen är 

individuellt för varje tryckpasta och substrat. För en effektiv och kostnadssnål produktion vill 

man att fixeringen ska ske under så kort tid och i en så låg temperatur som möjligt, utan att 

det försämrar slutresultatet. Detta kan yttra sig i att tryckare fixerar i kortare tid eller vid lägre 

temperatur än vad kemikalietillverkarna rekommenderar. En högre produktionshastighet kan 

innebära att fixeringen av trycket blir ofullständig, vilket kan leda till sämre kvalité på trycket. 

För vissa bindemedel visade testerna att en längre fixeringstid gav bättre resultat medans 

andra bindemedel fick bättre egenskaper under en kortare fixering. Alltså kan en längre och 

varmare fixering i vissa fall ge bättre egenskaper på trycket men ibland endast leda till en 

ökad energiåtgång utan att trycket får bättre egenskaper.  

   Fördelen med pigmenttryck är att det inte krävs någon tvätt efter fixering. Men testerna 

visade att den våta gnidhärdigheten förbättrades efter en tvätt. Om man har problem med den 

våta gnidhärdigheten på en vara kan en eventuell lösning vara att tvätta den. Den torra 

gnidhärdigheten försämrades dock i vissa fall efter en tvätt. Om produktionslabbet gör tester 

på varan innan tvätt kan detta leda till problem. Man kan då få ett bra resultat på varan och när 

kunden sedan tvättat den kan den torra gnidhärdigheten bli sämre och leda till torrfällning. 
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5. Slutsats 
 

Sista kapitlet presenterar de slutsatser som dragits utifrån teorin och laborationsdelen.  

 

Det är många faktorer som påverkar ett pigmenttrycks egenskaper. Vilka egenskaper som är 

viktiga för ett tryck beror på produktens användningsområde. För tryck på kläder är det viktigt 

med bra gnidhärdighet och färghärdighet vid tvätt. Samtidigt måste trycket ha ett bra grepp då 

det inte får kännas för styvt eller ge ett dåligt fall. 

   Huvudkomponenterna i en pigmentpasta är pigmentdispersion, bindemedel och 

förtjockningsmedel. Utöver det finns det diverse hjälpkemikalier som tillsätts för att förbättra 

pastans egenskaper. En tryckare måste ha kunskap och förståelse om alla komponenter för att 

erhålla ett bra tryck.  

   Partikelstorleken hos pigmenten har stor betydelse för färgintensiteten och tvätthärdigheten. 

Pigmentets reaktionsförmåga kan ha inverkan på tryckets slutliga egenskaper och även 

andelen pigmentdispersion i pigmentpastan kan påverka tryckets tvätthärdighet.  

   Förtjockningsmedlet bestämmer pigmentpastans viskositet och bestämmer hur mycket pasta 

som trycks och i vilken grad pastan penetrerar substratet. Förtjockningsmedlet påverkar därför 

tryckets färgstyrka och styvhet.  

   Bindemedlet binder pigmentet till substratet. Bindemedlet är därför den komponent i 

tryckpastan som har störst verkan på tvätt- och gnidhärdighet men påverkar även tryckets 

styvhet. Testerna i laborationsdelen visade ett klart samband mellan en ökad koncentration 

bindemedel i tryckpastan och bättre tvätt- och gnidhärdighet men en ökad koncentration 

bindemedel ger även en ökad styvnad. Valet av polymerer i bindemedlet påverkar tryckets 

egenskaper men även bindemedel baserade på samma polymer gav olika resultat.     

   För att få bra egenskaper på ett pigmenttryck är det viktigt att det fixeras ordentligt. Om 

trycket inte fixeras tillräckligt kan inte bindemedlet binda fast pigmentet till textilen, vilket 

ger dåliga härdigheter. Det finns ingen optimal fixeringstid eller temperatur som gäller för alla 

tryck utan vilka fixeringsparametrar som krävs är individuellt för varje tryckpasta och 

substrat.  

   Fördelen med pigmenttryck är att det inte krävs någon tvätt efter fixering. Dock kan den 

våta gnidhärdigheten förbättras efter en tvätt. För den torra gnidhärdigheten finns det inga 

generella riktlinjer för hur man kan optimera den. 

   Idag är två tryckmetoder för pigmenttryck, plantryck och rotationstryck. Rotationstryck ger 

högst produktionshastighet och är därför vanligast men plantryck ger möjlighet till större 

rapportstorlek, denna teknik används även för att trycka på plagg. Utvecklingen av 

tryckmetoderna består främst utav optimering av tryckhastigheten med bibehållen varukvalité.  

   För att få ett bra pigmenttryck måste man ha kunskap och förståelse om hur alla olika 

parametrar kan påverka resultatet. Val av tryckmetod och tryckpasta beror på vilka substrat 

som ska tryckas på, krav på härdigheter, slutproduktens ändamål, inventariebegränsningar och 

kostnad. Varje enskilt tryck kräver speciella förhållanden för att få så optimala egenskaper 

som möjligt. I en produktion med varierande substrat och tryck måste dessa förhållanden 

kompromissas. Det finns bra rekommendationer från kemikalietillverkarna att följa för att få 

goda resultat, men för att uppnå de bästa resultaten krävs det praktiska försök i produktion.    
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5.1 Förslag på fortsatt arbete 

 Göra fler prover för att få ett säkrare resultat 

 Testa olika fixeringstempraturer och fler fixeringstider 

 Även inkludera tester för styvnad och ytfriktion 

 Testa pigmenttryck på olika material 

 Testa med olika pigment och olika koncentrationer av pigmentdispersion i tryckpastan 

 Testa fler olika sorters bindemedel 

 Testa flera olika koncentrationsnivåer på bindemedlet i tryckpastan 

 Testa hur olika för- och efterbehandlingar påverkar varan 

 Testa att fixera med värmekalendrering istället för varmluft 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Benämning för proverna  

  

Bindemedel Koncentration 

bindemedel 

(g/kg)

Tid fixering (min) Kod/benämning

Jaypol B2 200 5 B2/200/5

Jaypol B2 200 3 B2/200/3

Jaypol B2 300 5 B2/300/5

Jaypol B2 300 3 B2/300/3

Jaypol B3 200 5 B3/200/5

Jaypol B3 200 3 B3/200/3

Jaypol B3 300 5 B3/300/5

Jaypol B3 300 3 B3/300/3

Tubifast AS 40 200 3 AS/200/3

Tubifast AS 40 200 1 AS/200/1

Tubifast AS 40 300 3 AS/300/3

Tubifast AS 40 300 1 AS/300/1

Tubifast ABN 10 200 3 ABN/200/3

Tubifast ABN 10 200 1 ABN/200/1

Tubifast ABN 10 300 3 ABN/300/3

Tubifast ABN 10 300 1 ABN/300/1
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Bilaga 2. Stapeldiagram för resultaten av gnidhärdighetstesten 

 
 Resultat av gnidhärdighetstesten mät med gråskala.  

 

Jämförelse över den torra gnidhärdigheten mätt med gråskala innan tvätt och efter en tvätt.  
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Jämförelse av den våta gnidhärdigheten mätt med gråskala innan tvätt och efter en tvätt.  
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Bilaga 3. Stapeldiagram för resultaten av tvätthärdighetstesterna mätt med 

gråskala 

Resultat av tvätthärdighetstesterna mätt med gråskala.  

 

 

Jämförelse av tvätthärdighetstesterna mätt med gråskala mellan fem tvättar och tio tvättar  
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Bilaga 4. Stapeldiagram för resultaten av tvätthärdighetstesterna mätt med 

spektrofotometer 

 

Resultat av tvätthärdighetstestet mätt med spektrofotometer 

 

Jämförelse av tvätthärdighetstesterna mätt med spektrofotometer mellan fem tvättar och tio tvättar   
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Bilaga 5. Färgmätning - reflektionskurvor 

Tubifast ABN 10, 200 g/kg, 1 min

 
Tubifast ABN 10, 200g/kg, 3 min
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Tubifast ABN 10, 300 g/kg, 1 min

 
Tubifast ABN 10, 300 g/kg, 3 min 
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Tubifast AS 40, 200 g/kg, 1 min 

 
Tubifast AS 40, 200 g/kg, 3 min 
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Tubifast AS 40, 300 g/kg, 1 min 

 
Tubifast AS 40, 300 g/kg, 3 min 
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Jaypol B2, 200 g/kg, 3 min 

 
Jaypol B2, 200 g/kg, 5 min 
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Jaypol B2, 300 g/kg, 3 min 

 
Jaypol B2, 300 g/kg, 5 min 
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Jaypol B3, 200 g/kg, 3 min 

 
Jaypol B3, 200 g/kg, 5 min 
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Jaypol B3, 300 g/kg, 3 min 

 
Jaypol B3, 300 g/kg, 5 min 
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Bilaga 6. Färgmätning - DL, DC, DH, DE 

 

 

Tubifast ABN 10, 200 g/kg, 1 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,13 0,43 -0,06 0,45 

2 0,02 0,43 -0,06 0,43 

3 0,04 0,69 -0,18 0,71 

5 0,96 0,97 -0,13 1,37 

10 1,38 1,6 -0,3 2,13 

 

 

 

Tubifast ABN 10, 200 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,58 0,64 0,01 0,86 

2 0,38 0,5 -0,06 0,63 

3 0,26 0,57 -0,08 0,63 

5 0,57 0,93 -0,08 1,09 

10 1,87 1,7 -0,024 2,53 

 

 

 

Tubifast ABN 10, 300 g/kg, 1 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,19 0,43 -0,02 0,47 

2 0,36 0,31 -0,06 0,48 

3 0,45 0,44 -0,03 0,63 

5 0,59 0,93 -0,06 1,1 

10 1,6 1,75 -0,2 2,38 

 

 

 

Tubifast ABN 10, 300 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,53 0,47 0 0,71 

2 0,37 0,49 -0,01 0,62 

3 0,58 0,46 -0,08 0,74 

5 0,8 0,66 -0,02 1,04 

10 1,88 1,67 -0,22 2,52 
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Tubifast AS 40, 200 g/kg, 1 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,04 0,71 -0,19 0,73 

2 0,9 1,15 -0,25 1,48 

3 0,04 0,91 -0,29 0,95 

5 1,51 1,26 -0,3 1,99 

10 2,54 2,44 -0,52 3,57 

 

 

 

Tubifast AS 40, 200 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,12 0,61 -0,09 0,63 

2 0,14 0,53 -0,11 0,56 

3 0,49 0,75 -0,16 0,91 

5 0,97 1,12 -0,17 1,49 

10 1,99 1,8 -0,35 2,71 

 

 

 

Tubifast AS 40, 300 g/kg, 1 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,22 0,71 -0,07 0,75 

2 0,02 0,24 -0,14 0,28 

3 0,58 0,6 -0,11 0,84 

5 0,62 0,88 -0,15 1,09 

10 1,66 1,83 -0,34 2,49 

 

 

 

Tubifast AS 40, 300 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,43 0,19 0 0,47 

2 -0,28 0,41 -0,05 0,5 

3 -0,1 0,27 -0,09 0,3 

5 0,09 0,56 -0,07 0,57 

10 0,61 1,09 -0,25 1,27 
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Jaypol B2, 200 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,08 0,73 -0,18 0,76 

2 1,21 1,61 -0,27 2,03 

3 0,94 1,03 -0,25 1,42 

5 1,44 1,27 -0,27 1,94 

10 3,54 2,57 -0,46 4,4 

 

 

 

Jaypol B2, 200 g/kg, 5 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,24 0,77 -0,17 0,82 

2 0,6 1,15 -0,18 1,31 

3 1,21 1,19 -0,19 1,71 

5 1,63 1,69 -0,25 2,36 

10 3,71 2,76 -0,42 4,64 

 

 

 

Jaypol B2, 300 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0 0,39 -0,06 0,39 

2 -0,27 0,31 -0,02 0,41 

3 0,68 0,93 -0,13 1,16 

5 0,81 0,95 -0,07 1,25 

10 2,07 2 -0,23 2,89 

 

 

 

Jaypol B2, 300 g/kg, 5 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,28 0,52 -0,07 0.60 

2 0,29 0,72 -0,05 0,77 

3 0,73 0,68 -0,07 1 

5 1,14 1,23 -0,09 1,68 

10 1,8 1,59 -0,24 2,42 

 

  



52 

 

 

 

 

Jaypol B3, 200 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,15 0,73 -0,1 0,75 

2 0,2 0,78 -0,08 0,81 

3 0,69 1,1 -0,15 1,31 

5 0,78 1,43 -0,19 1,64 

10 1,9 2,23 -0,28 2,94 

 

 

 

Jaypol B3, 200 g/kg, 5 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 -0,4 0,71 -0,16 0,84 

2 0,16 0,84 -0,12 0,86 

3 0,21 0,82 -0,15 0,85 

5 0,36 1,03 -0,14 1,1 

10 1,55 1,93 -0,31 2,5 

 

 

 

Jaypol B3, 300 g/kg, 3 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,08 0,64 -0,06 0,64 

2 0,3 0,77 -0,13 0,83 

3 0,5 0,72 -0,13 0,89 

5 0,08 0,76 -0,13 0,77 

10 1,63 1,91 -0,26 2,53 

 

 

 

Jaypol B3, 300 g/kg, 5 min 

Antal tvättar DL DC DH CMC DE 

1 0,55 0,78 -0,13 0,96 

2 0,95 1,07 -0,13 1,43 

3 0,8 0,72 -0,15 1,08 

5 1,76 1,37 -0,15 2,24 

10 1,97 1,79 -0,3 2,68 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


