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Terminologi 

Vulkning - En process där rågummi omvandlas från en klibbig och formbar massa till ett 

formstabilt och elastiskt material med hög draghållfasthet. 

 

Kalander - En kalander är en serie av hårda tryckvalsar som används för att avsluta eller släta ett 

ark av material som papper, textilier, gummi eller plast. 

 

Kalandrering - Ytförändrande mekanisk behandling i kalander. 

 

Kalanderlinje - System av valsar, uppspänningsramar och ugnar som en väv får passera genom. 

 

Flash off – Förtorkning för att få bort snabbångande vätska.  

 

RFL – Resorcinol, Formaldehyde, Latex. RFL fungerar som vidhäftningsmedel när textiler 

beläggs med gummi.  

 

Spickel - Utrymme mellan valsar.  

 

  

Vals Vals 

Spickel 
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Sammanfattning 

På Trelleborg Engineered Coated Fabrics tillverkas gummibelagda vävar. För att fästa gummit på 

väven är det nödvändigt att först belägga väven med ett vidhäftningsmedel. På Trelleborg ECF 

används en speciell kalandreringsmaskin för denna operation. Även om maskinen är effektiv för 

storskalig produktion så är den inte lika effektiv när nya produkter ska tas fram. Därför har två 

nya labbmaskiner införskaffats så att nya produkter kan utvecklas i labbet istället. Avsikten med 

detta projekt är att utvärdera de nya maskinerna, finna ett samband mellan labbmaskinerna och 

produktionsmaskinen samt utvärdera de faktorer som påverkar vidhäftningen. Detta har gjorts 

genom att testa olika kombinationer på de inställningar som används när väven beläggs med 

vidhäftningsmedlet. Dessutom har en analys av produktionsprocessen gjorts för att finna ett 

samband mellan labbmaskinerna och produktionsmaskinen. Även om ingen fullständig koppling 

mellan maskinerna har hittats så har de faktorer som påverkar vidhäftningen utvärderats och 

baserat på den kunskap som erhållits från projektet har ett förslag på hur produktionsprocessen 

kan förbättras gjorts.  

 

Nyckelord: Vidhäftningsmedel, produktion, Statistisk försöksplanering, RFL-metoden.   
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Abstract 

At Trelleborg Engineered Coated Fabrics rubber coated fabrics are manufactured. In order to 

apply rubber to fabrics it is indispensable to first add a rubber adhesion to the fabric. At 

Trelleborg ECF a special calendaring machine is used for this operation. While it is an effective 

machine for big production volumes it is not as effective when new products are developed. 

Therefore two new lab machines has been procured so that new products can be developed in 

the lab. The intent of this project is to evaluate the new machines, find a connection between lab 

and production machines and appraise the factors that affect the adhesion. This has been done 

by testing different combinations of settings in the process when the adhesion is added to the 

fabric. Additionally an analysis of the production process has been done to manage the 

connection between lab machines and the production machine. Though no fully complete 

connection between the machines has been found the factors affecting the adhesion has been 

evaluated and based on the knowledge obtained from the project a proposition on how to 

improve the production process has been made.  

 

Keywords: Textile to rubber Adhesion, production, design of experiments, RFL-method.  
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1. Inledning 

1.1 Trelleborg Engineered Coated Fabrics 

Trelleborg Engineered Coated Fabrics (i fortsättningen kallat Trelleborg ECF) tillverkar 

gummibelagda vävar. Verksamheten består av fem anläggningar som är placerade i Trelleborg 

(Sverige), Rutherfordton (USA), New Haven (USA), Lodi Vecchio (Italien) och PuDong (Kina). 

Trelleborg ECF är en av sex affärsområden inom Trelleborgkoncernen som är världsledande 

inom specialutvecklade polymerlösningar. Koncernen omsätter 32 miljarder kronor varje år, har 

23 000 anställda, är verksam i 50 länder och har över 100 tillverkande fabriker.  Företaget 

grundades 1905 i Trelleborg med 150 medarbetare och har genom åren utvecklats till den globala 

koncern det är idag.  

 

Trelleborg ECF är uppdelat i 6 områden: 

Kontroll av råmaterial 

Mixning av gummi 

Vidhäftningsbehandling 

Vulkanisering och ytbehandling 

Forskning och utveckling 

Tekniskt center för test och verifikation 

 

Gummibelagda vävar är en stor del av gummiindustrin och används i produkter där det ställs 

höga krav på flexibilitet vid höga och låga temperaturer, oljebeständighet, kemikaliebeständighet 

och nötningsbeständighet. Exempel på produkter där gummerade vävar används är 

skyddskläder, uppblåsbara produkter, membran och bränsletankar. [1]  

1.2 Bakgrund 

På Trelleborg ECF vill man ständigt öka omsättningen. Genom att utarbeta nya processer samt 

användandet av moderna resurser vill man effektivisera produktionen av gummibelagda vävar. 

Målet är att på ett smidigt sätt kunna utveckla nya produkter utan att påverka produktionen. 

 

Vid tillverkning av gummerade vävar behöver väven först behandlas med ett vidhäftningsmedel 

innan gummit appliceras på väven. Detta vidhäftningsmedel är väsentligt för att gummi och väv 

ska fästa och kan liknas vid ett lim som fäster två material samman. På Trelleborg ECF används 

RFL-metoden för att belägga väven med medlet och det görs i en stor kalanderlinje som kallas 

för spännram 41150.  

 

Spännram 41150 belägger hundratals meter väv med vidhäftningsmedel var dag och maskineriet 

är det enda i Trelleborg ECFs produktion som kan göra det. Detta skapar problem för 

produktionen när nya produkter ska framställas. Då måste små mängder av den nya produkten 

köras istället för det som vanligen körs. Det är kostsamt och ineffektivt för företaget vilket 

skapar längre ledtider. Det är också svårt att optimera tillverkningen då det tar lång tid att testa 

nya tillvägagångssätt.  
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För att åtgärda dessa problem har en Mathis Foulard horisontell-vertikal Typ <<HVF>> och en 

Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> införskaffats till labbavdelningen i hopp om att 

kunna utföra tester i dem istället. Dessa maskiner behöver nu utvärderas så att det går att få 

samma resultat från maskinerna som i spännram 41150.  

1.3 Problemformulering 

Examensarbetet avser att utvärdera Mathis Foulard horisontell-vertikal Typ <<HVF>> och 

Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> samt att finna ett samband som gör det möjligt att få 

samma resultat i dem som i spännram 41150. Arbetet innefattar att utvärdera de parametrar som 

påverkar resultatet av vidhäftningen och ge förslag på hur produktionen kan omstruktureras så 

att bättre resultat fås.  

1.4 Syfte 

Arbetet ämnar att förbättra organisationen med utgångspunkt i produktionen. Där minskandet 

av ledtider och förbättra resultatet är i fokus. Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla 

nya produkter utan att påverka annan produktion. 

1.5 Mål 

Målet är att finna ett samband mellan laboratoriets maskiner och produktionens maskiner så att 

samma resultat fås utav de båda tillvägagångssätten. Efter arbetet ska de parametrar som 

påverkar vidhäftningsförmågan vara analyserade och utvärderade.  

När arbetet är utfört ska resultatet kunna implementeras av organisationen och ge möjligheter till 

bättre resultat och kortade ledtider. 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till vidhäftningsbehandling av väv där RFL-metoden är i fokus. Uppgiften 

inriktas mot utvärdering och analys av maskiner i produktion och labbmiljö. Detta innebär att 

implementeringen av det som författaren kommer fram till inte kommer göras utan det överlåts 

till Trelleborg ECF att ta sig för baserat på det underlag som författaren presenterar.  

1.7 Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i sex olika kapitel där varje kapitel beskriver en specifik del av 

arbetet. Rapporten i sin helhet skapar ett underlag för givna slutsatser. 

1.7.1 Inledning 

Inledningen ger läsaren en överblick kring projektet och presenterar arbetets bakgrund, 

problemformulering, syfte, avgränsningar och mål. Inledningen ger även läsaren en översikt på 

hur rapporten är upplagd och vad var kapitel innehåller.  
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1.7.2 Teori 

Teorikapitlet redovisar teori från litteraturstudien. Kapitlet avser att ge läsaren en god grund för 

vidare förståelse av arbetet. Litteraturen är vald av handledare på Trelleborg ECF. Vissa avsnitt 

är till för att ge läsaren en djupare förståelse och vissa avsnitt är direkt kopplade till analysen. 

1.7.3 Metod 

Kapitlet beskriver valda metoder och arbetssätt som använts för att få fram resultatet och 

slutsatsen. Kapitlet består av bilder och förklaringar för att förtydliga arbetsprocessen så att den 

går att upprepas.  

1.7.4 Resultat 

Kapitlet presenterar resultatet från de metoder som redovisats tidigare. Kapitlet består främst av 

tabeller och diagram från valda metoder.   

1.7.5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras resultaten och författaren redovisar sina egna tankar och reflektioner 

över arbetet. 

1.7.6 Slutsats 

I detta kapitel ger författaren förslag på fortsatt arbete och vad Trelleborg ECF bör fokusera på 

efter att detta examensarbete är avslutat. 

1.8 Författarnas bidrag 

Robin Bengtsson 

Studerande av maskiningenjörsprogrammet på Mittuniversitetet, Östersund. 

Bidragit med kompetens inom maskintekniska områden som främst riktat sig mot stödmetoder 

för produktutvärdering.  

1.9 Målgrupp 

Författarens mål med arbetet är att innehållet lätt ska kunna tillämpas av Trelleborg ECF. 

Den som tar del av detta arbete bör ha viss förståelse för hur Trelleborg ECFs produktion 

fungerar vilket beskrivs i teori- och metodkapitlet. 
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2. Teori 

2.1 Gummits uppkomst och tillsättningar 

Gummi är en elastomer nämligen en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper.  

Gummi utvinns från trädet Hevea brasiliensis1 genom att mjölksyran (latex) extraheras från 

trädets insida. Idag kan även gummi tillverkas artificiellt genom att polymerisera monomerer och 

det kallas då syntetgummi.  

 

Vid tillverkning av gummiprodukter används olika tillsättningsmedel för att få önskade 

egenskaper. De vanligaste tillsättningsmedlen är: vulkmedel, acceleratorer, aktivatorer 

mjukgörare, skyddsmedel och fyllmedel.  

 

Det finns flera mätmetoder för att verifiera att gummit har rätt egenskaper. De vanligaste 

mätningarna är: hårdhet, dragspänning, dragbrottsgräns, brotttöjning, rivhållfasthet, sättning, 

relaxtion, åldringsbeständighet, nedbrytning och ozobeständighet. Vid mätning av vidhäftning 

görs mätningen enligt ISO 36 och det är viktigt att brottet sker mellan gummi och väv. [1] 

2.2 ISO 36 

ISO 36 specificerar en testmetod för att mäta den kraft som krävs för att separera, genom 

avdragning, två plagg av tyg som är bundna med gummi eller ett gummilag. [2] 

2.3 Vidhäftningsbehandling 

Vidhäftningsbehandling sker genom att väven doppas i en RFL-lösning som brukar kallas ”dip”. 

Impregneringen ger en förstyvning av textilen genom att de yttre fibrillerna binds samman. RFL-

impregnering består av en vattenlösning av recorsinol, formaldehyd och latex som vid 

värmehärdning bildar en harts. Den temperatur som hartsen bildas vid skiljer mellan olika 

blandningar och en del blandningar kräver att väven torkas innan härdningen medan en del kan 

härdas direkt efter beläggningen. När den impregnerande textilen vulkas tillsammans med 

gummit kommer hartsen och gummit reagera och skapa bindningar som sammanfogar väv och 

gummi. Vidhäftningsförmågan är i hög grad beroende av RFL-blandningen, dess 

blandningstemperatur och mognadstid. [3] 

 

RFL-metoden beskrivs i Figur 1 och appliceras genom att väven fixeras i en kalanderlinje. Där en 

motor drar väven genom systemet. Väven doppas i RFL-lösningen och passerar därefter ett antal 

valsar som fördelar mängden vätska i väven. Väven får sedan torkas i en ugn så att överflödig 

vätska avdunstar från den. [1] 

                                                 
1 Hevea brasiliensis även kallat ”Kautschuk” är ett gummiträd som växer i Brasiliens regnskogar. 
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Figur 1 Bilden beskriver hur processen går till när väv beläggs med vidhäftningsmedel. 

Mängden vätska beror på: 

• Tiden textilen finns i vätskan 

• Framdragningshastigheten på motorn (en låg hastighet ger mer inträngning) 

• Valstrycket som bidrar till att få en jämn mängd vätska in i textilen 

 

Torkningen genomförs i samband med värmesträckningen. Värmesträckningen innebär att väven 

spänns upp i en ram och utsätts för värme. Fixeringen bidrar till: 

 

• Ökad temperaturstabilitet 

• Förbättrad draghållfasthet 

• Ökat utbyte genom att längden ökar 

• Minskad krympning 

• Ökad töjstyvhet 

• Minskad plastisk deformation 

[3] 

 

  



 

Metodutveckling av vidhäftningsbehandling för textila vävar Mittuniversitetet 

2018-05-29 

 

6 
 

2.4 Ångtryck 

Vätskor inneslutna i behållare bildar ånga. Ångan bildar ett tryck vilket kallas ångtryck. 

Ångtrycket är den kraft per ytenhet, som den förångade delen av vätskan utövar på väggarna i 

behållaren. Ångtrycket beror endast på temperaturen och ökar med stigande temperatur. I 

Diagram 1 kan vattnets temperatur vid olika tryck ses. [5]  

 

  
Diagram 1 Vattnets temperatur vid olika tryck [6] 

  

0

50

100

150

200

250

1
.0

1
3

1
.1

7
2

1
.3

1
0

1
.5

1
7

1
.7

9
3

2
.0

6
8

2
.3

4
4

2
.6

2
0

2
.8

9
6

3
.1

7
2

3
.4

4
7

3
.7

2
3

3
.9

9
9

4
.2

7
5

4
.5

5
1

4
.8

2
6

5
.1

0
2

5
.3

7
8

5
.6

5
4

5
.9

2
9

6
.2

0
5

6
.4

8
1

6
.7

5
7

7
.2

3
9

7
.9

2
9

1
0

.3
4

1
3

.7
9

1
7

.2
4

2
0

.6
8

T
em

p
er

at
u

r 
(°

C
)

Tryck (bar)

Temperatur vid olika tryck

17 bar: 204,6 °C 

11 bar: 184,3 °C 

6,19 bar: 160 °C 



 

Metodutveckling av vidhäftningsbehandling för textila vävar Mittuniversitetet 

2018-05-29 

 

7 
 

3. Metod 

3.2 stödmetoder för produktutvärdering 

3.2.1 Statistisk försöksplanering 

Faktorförsök (design of experiments) är ett verktyg som används i förbättrings- och 

utvärderingsprojekt. Till skillnad från traditionella en-faktor-i-taget metoder så varierar 

faktorerna. Provningsstrategin leder till färre försök, information om samspel mellan faktorer 

och möjlighet till att särskilja faktorer med slumpmässig och särskild (faktisk) påverkan. Ett 

fullständigt faktorförsök innebär att alla kombinationer av höga och låga inställningar på 

faktorerna undersöks. Används k stycken faktorer med p nivåer kommer pk prover uträttas. 

Utfallet av proven kommer att ge svar på vilka kombinationer på faktorerna som ger optimalt 

resultat. [4] 

 

Figur 2 visar ett simpelt två faktorförsök och hur statistisk försöksplanering kan vara fördelaktigt. 

I bilden syns det att faktorförsöket ger en klarare bild om vart optimum befinner sig genom att 

omringa ett större område. Med fler faktorer blir fördelen med faktorförsök ännu större.   

 

 
Figur 2 Försök med två faktorer. 

3.2.1 MiniTab 

MiniTab är en programvara som utvecklats av Pennsylvania State University och är ett statistiskt 

analysprogram. MiniTab automatiserar beräkningar och skapandet av diagram vilket gör att 

användaren kan fokusera mer på analys av data och tolkning av resultat. Programmet stödjer 

försöksplanering och kan förse användaren med analytisk data. Nedan följer beskrivningar på de 

diagram som MiniTab genererar.  
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3.2.1.1 Pareto diagram 

Paretodiagrammen visar de absoluta värdena för huvud- och interaktionseffekterna. 

Diagrammen visar också en referensrad för att indikera vilka effekter som är statistiskt 

signifikanta (de som har en faktisk påverkan) eller slumpmässiga. 

3.2.1.2 Normal plot of the effects 

Eftersom Paretodiagrammet visar det absoluta värdet av effekterna kan det stora effekterna 

bestämmas men inte vilka effekter som ökar eller minskar svaret. Det normala 

sannolikhetsdiagrammet används för att undersöka riktningen av effekterna. 

3.2.1.3 Main effects plot 

MiniTab skapar huvudeffektsdiagrammen genom att plotta medelvärdet för varje värde av en 

kategorisk variabel. En linje förbinder punkterna för varje variabel. MiniTab drar också en 

referenslinje vid det totala genomsnittet. När förbindelselinjen är horisontell (parallell med x-

axeln) finns ingen huvudeffekt närvarande. Svarmedlet är detsamma över alla faktornivåer. När 

linjen inte är horisontell finns en huvudeffekt närvarande. Svarmedlet är inte detsamma över alla 

faktornivåer. Ju brantare linjens lutning desto större är huvudeffektens storlek. Om 

interaktionseffekterna är signifikanta kan inte huvudverkningarna tolkas utan att överväga 

interaktionseffekterna. 

3.2.1.4 Interaction plot 

Interaktionsplott används för att visa hur förhållandet mellan en kategorisk faktor och ett 

kontinuerligt svar beror på värdet av den andra kategoriska faktorn. Denna plott visar medel för 

nivåerna av en faktor på x-axeln och en separat linje för varje nivå av en annan faktor. Linjerna 

utvärderas för att förstå hur interaktionerna påverkar förhållandet mellan faktorerna och svaret. 

Parallella linjer innebär att ingen interaktion uppstår. Icke-parallella linjer innebär att en 

interaktion uppstår. Ju mer icke-parallell linjerna är desto större är styrkan i interaktionen. Om 

interaktionseffekterna är signifikanta kan inte huvudeffekterna tolkas utan att överväga 

interaktionseffekterna. 

3.2.1.5 Line plot of mean 

Diagrammet används för att visa förhållandet mellan tre faktorer. Diagrammet visar medel för 

var nivå av interaktionen. Linjerna utvärderas för att förstå hur interaktionerna påverkar 

förhållandet mellan faktorerna och svaret. Om interaktionseffekterna är signifikanta kan inte 

huvudeffekterna tolkas utan att överväga interaktionseffekterna. 

3.3 Utrustning 

3.3.1 Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> 

Maskinen används främst vid färgbeläggning av textiler men ska nu utvärderas mot RFL-

metoden. Maskinen är manövrerbar i antingen vertikalt eller horisontalt läge. För längre prover 

används det vertikala läget, då kan avrullningsrullar monteras som matar textilen genom 

systemet. För små provbitar är det horisontella läget fördelaktigt. Figur 3 illustrerar maskinen 

som har en manövreringsenhet där valsarnas inställningar justeras.  
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Vid användning av maskinen korrigeras hastighet och tryck på valsarna till de inställningar som 

ska köras. Spickeln fylls med dippen och väven matas uppifrån och ner. När väven kommer ut 

på andra sidan har den impregnerats utav lösningen.  

 
Figur 3 Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>>  

3.3.2 Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> 

Maskinen används till att torka textiler när de impregnerats med en vätskelösning. För att se 

maskinens delar och komponenter se Figur 4. Maskinen har en manövreringsenhet där ett flertal 

parametrar går att variera.  

Vid användning fixeras den belagda väven i materialhållaren. Materialhållaren sträcker ut väven 

med en kraft som går att justeras. Sedan förs materialhållaren in i ugnen och värmer väven enligt 

de inregleringar som gjorts. När materialhållaren kommer ut från ugnen är väven 

färdigbehandlad.  

 
Figur 4 Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>>  

3.3.3 Elpressmaskin från Pasadena Hydrolics Incorporation (PHI) 

Maskinen används för att vulka gummi och sammanfoga gummit med den impregnerade 

textilen. Vid användning ställs temperaturen efter den vulktemperatur som det specifika gummit 

A Manometer (valstryck) 

B Tryckreglerare 

C Valsströmbrytare 

D Startknapp 

E Hastighet valsar 

F Stoppknapp 

G Kontrolllampa 

H Huvudbrytare 

I Spickel 

J Vals 

K Behållare 

L Knäbrytare 

 

 

 

A Manövrerenhet 

B Ugn 

C Textil 

D materialhållare 
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har. Provbiten placeras på den undre värmeplattan. Sedan pressas värmeplattorna ihop under det 

tryck som behövs. När vulkningen är klar åtskils värmeplattorna och provbiten är klar.   

3.3.4 ARES Stansmaskin 

Maskinen styrs manuellt och används till att stansa ut olika geometrier från gummi, textil och 

plast. Maskinen används tillsammans med stansverktyg som är formade enligt den tänkta 

geometrin.  

3.3.5 ICS Alwetron TCT 50 

Dragprovningsmaskin från ICS (Instrument & Calibration Sweden AB). Maskinen är 

konstruerad för att utföra drag- och trycktest på en mängd olika former och storlekar. Maskinen 

är idealisk för applikationer gällande att testa kompositer, polymerer och plaster. Vid användning 

fixeras provkroppens ändar i provmaskinens grepp. Provkroppen placeras så att spänningen 

fördelas jämnt och så att ingen vridning av tygstycket inträffar under testet. Maskinen startas och 

drar provkroppen med 50 mm/min i minst 100 mm. Kraften mäts med en inbyggd 

dynamometer och data skickas till en dator med ett tillhörande program som registrerar värdena.  

3.3.6 Spännram 41150 

Spännram 41150 kan ses i Figur 5 och är en kalandarlinje som används i Trelleborg ECFs 

produktion. Det är i spännram 41150 som beläggningen av vävar sker. Ugnen värms upp med 

ångtryck. Kalandarlinjen består av en avrullningstrumma (A) där råväven är upprullad. Väven 

passerar sedan ett par valsar för att spänna upp väven innan den dippas i en behållare (B) med 

dippen. Väven löper genom ett par valsar (C) innan den kommer till fastspänningen (D). 

Fastspänningen är en del av värmesträckningsprocessen men är även den som drar väven framåt. 

Fastspänningen löper genom hela Spännramsugnen. Spännramsugnen (E) är där väven torkas 

och härdas. Tillslut rullas den belagda väven på en upprullningstrumma (F). Spännramsugnen är 

cirka 10 m lång och är uppdelad i 6 påföljande zoner. Vardera zon har en temperaturmätare som 

anger temperaturen i den specifika zonen.   

 

Figur 5 Bild av spännram 41150 



 

Metodutveckling av vidhäftningsbehandling för textila vävar Mittuniversitetet 

2018-05-29 

 

11 
 

3.4 Genomförande 

Testerna görs genom att 30*40 cm stora textilremsor skärs ut från en råväv med en värmekniv 

från Engel Group. Värmekniven används för att textilen ska smälta i ändarna så att det inte 

bildas fransar på väven. Textilremsorna vägs både innan och efter dippningen för att kunna 

räkna ut hur mycket vätska som impregnerat väven. Textilremsorna dippas i Mathis Foulard 

horisontell-vertikal typ <<HVF>> och torkas i Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> vid 

samma tillfälle. Eftersom ljus och värme leder till förlust bland egenskaperna så förvaras de 

dippade vävarna i svarta plastpåsar i ett dygn, ett helt dygn behövs för att vävarna ska hinna 

torka ordentligt. Vävarna härdas därefter i Mathis Labcoater så att hartsen bildas. Skillnaden 

mellan en dippad och en odippad väv kan ses i Figur 6. Proven klipps sedan till 7,5 * 18 cm stora 

provbitar. Lika stora gummidelar klipps ut från gummit. Proverna förbereds därefter enligt Figur 

7 med en plastfilm, följt av gummi, väv, gummi, plastfilm som täcker 1/3 av provbiten, väv, 

gummi och slutligen plastfilm. Delarna läggs i denna ordning för att det ska vara lättare att skilja 

på väv och gummi när provet ska placeras i dragprovningsmaskinen. 

  

 
Figur 6 Råväv 40026 till vänster och dippad väv till höger 

 
Figur 7: Provbit med lager av plastfilm (grå), gummi (svart) och väv (gul). 

Provbitarna vulkas sedan i en elpressmaskin från PHI. De vulkade provbitarna placeras i ett 

ventilationsskåp under ett dygn innan plastfilmen tas bort. 2,5 * 18 cm stora provkroppar stansas 

ut från provbitarna med en stansmaskin från ARES. Dragprover görs sedan enligt ISO 36 med 

dragprovningsmaskinen ICS Alwetron TCT 50 och data samlas med tillhörande programvara. 

Provkropparna fixeras i dragprovningsmaskinen enligt Figur 8. Proverna har namngetts enligt 

a,bc. Där a indikerar provgruppen och vilka inställningar som använts under dippningen, b 

indikerar vävremsan som dippats och c indikerar det unika provet. 
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Figur 8 Provkropp placerad i dragprovningsmaskin. Den nedre klämman är den som rör sig vid testet. Gummi (svart), belagd väv 
(orange) 

3.4.1 Test 1: Jämförelse mellan höga och låga inställningar 

Syftet med test 1 är att jämföra skillnaden mellan lägre och högre inställningar på de olika 

parametrarna.  

 

Material 

Råväv: Nylonväv (RV 4 0026)  

Dip: DI 05 9488 

Gummi: 2114 

 

Bilaga 1 visar inställningar för textilbehandlingen i spännram 41150. Tabell 1 visar inställningar 

för proven i labbmaskinerna. Prov 1,11-1,62 har samma inställningar använts som i spännram 

41150. Tiden för dessa prov har valts till 80 sekunder då det motsvarar tiden väven torkas i 

spännramsugnen. Prov 2,11-2,62 har lägre inställningar valts för att kunna jämföra med resultatet 

från de högre inställningarna.  

 

Tabell 1 Prov och inställningar som användes i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis Labcoater modell 
<<LTE-S(M)>> vid test 1. Temp tork är torkningstemperatur, tid är tiden väven är i ugnen, tryck är trycket på valsarna som 
pressar väven och hastighet är hastigheten på valsarna som driver väven genom dippen.  

Prov 

(#) 

Temp tork 

(°C) 

Tid 

(s) 

Tryck 

(bar) 

Hastighet 

(m/min) 

1,11-1,62 100 80 4 8 

2,11-2,62 80 60 2 4 

Alla prov har härdats i 160 °C i 105 sekunder. 

 



 

Metodutveckling av vidhäftningsbehandling för textila vävar Mittuniversitetet 

2018-05-29 

 

13 
 

3.4.2 Test 2: Determinera gummisort som ska användas vid fortsatta tester 

Syftet med test 2 är att undersöka vilket gummi som är lämpligast att använda under resterande 

tester. Detta görs för finna ett gummi där brottet sker mellan gummi och väv. Väven som de nya 

gummisorterna belagts på är det som har körts i Spännram 41150 vid test 1. De olika 

gummisorterna och dess vulkinställningar kan ses i Tabell 2.  

 

Material 

Råväv: Nylonväv (RV 4 0026)  

Dip: DI 05 9488 

 

Tabell 2 Gummisorter och dess vulkinställningar.  

Prov 

(#) 

Gummi 

 

Vulktid 

(min) 

Vulktemp 

(°C) 

1,1-1,4 5526 15 150 

2,1-2,4 4700 20 170 

3,1-3,4 1602 20 170 

4,1-4,4 341 40 160 

5,1-5,4 9254 15 150 
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3.4.3 Test 3: Faktorförsök av nylonväv RV 4 0026, dipp 05 9488 och dipp 5526 

Syftet med Test 3 är att undersöka de effekter som har en faktisk påverkan på resultatet. Därför 

testades 16 olika kombinationer av de fyra parametrarna torkningstemperatur, tid för torkning, 

tryck på valsar och hastighet på valsar. Försöket genomfördes enligt Tabell 3. 

Vidhäftningsprover gjordes även på de vävar som behandlats i spännram 41150 för att jämföra 

de olika metoderna. Spännramens inställningar var samma som i test 1 vilket visas i Bilaga 1.  

 

Material 

Råväv: Nylonväv (RV 4 0026)  

Dipp: DI 05 9488 

Gummi: 5526 

 

Tabell 3 Prov och inställningar som användes i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis Labcoater modell 
<<LTE-S(M)>> vid test 3. Temp tork är torkningstemperatur, tid är tiden väven är i ugnen, tryck är trycket på valsarna som 
pressar väven och hastighet är hastigheten på valsarna som driver väven genom dippen. 

Prov Temp tork Tid Tryck Hastighet 

(#) (°C) (s) (bar) (m/min) 

1,11-1,22 80 60 2 4 

2,11-2,22 100 60 2 4 

3,11-3,22 80 80 2 4 

4,11-4,22 100 80 2 4 

5,11-5,22 80 60 4 4 

6,11-6,22 100 60 4 4 

7,11-7,22 80 80 4 4 

8,11-8,22 100 80 4 4 

9,11-9,22 80 60 2 8 

10,11-10,22 100 60 2 8 

11,11-11,22 80 80 2 8 

12,11-12,22 100 80 2 8 

13,11-13,22 80 60 4 8 

14,11-14,22 100 60 4 8 

15,11-15,22 80 80 4 8 

16,11-16,22 100 80 4 8 

Alla prov har härdats i 160 °C i 105 sekunder.  
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3.4.4 Test 4: Faktorförsök av RV 4 0046, dipp DI059380 och gummi 341 

Test 4 gjordes i syfte att undersöka ytterligare effekter som har en faktisk påverkan. 16 nya 

kombinationer testades med parametrarna torkningstemperatur, härdningstemperatur, 

repetitioner och hastighet. En ny serie med nya material tillverkades i produktionen vilket gjorde 

att dip och råväv fick bytas ut i detta test. Detta gjordes eftersom det krävs att samma dip och 

råväv används för att jämföra resultaten mellan labb och produktion. Inställningar i spännramen 

för den nya väven kan ses i Bilaga 2 och inställningarna i labbmaskinerna kan ses i Tabell 4.  

 

Material 

Råväv: RV 40046 

Dipp: di DI059380 

Gummi: 341 

 

Tabell 4 Prov och inställningar som användes i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis Labcoater modell 
<<LTE-S(M)>> vid test 4. Temp tork är torkningstemperatur, temp härd är härdningstemperaturen, rep är antalet gånger väven 
dippats och hastighet är hastigheten på valsarna som driver väven genom dippen. 

Prov Temp tork Temp härd Rep Hastighet 

(#) (°C) (s) (bar) (m/min) 

1,11-1,22 60 145 1 2 

2,11-2,22 60 145 1 4 

3,11-3,22 60 145 2 2 

4,11-4,22 60 145 2 4 

5,11-5,22 60 165 1 2 

6,11-6,22 60 165 1 4 

7,11-7,22 60 165 2 2 

8,11-8,22 60 165 2 4 

9,11-9,22 80 145 1 2 

10,11-10,22 80 145 1 4 

11,11-11,22 80 145 2 2 

12,11-12,22 80 145 2 4 

13,11-13,22 80 165 1 2 

14,11-14,22 80 165 1 4 

15,11-15,22 80 165 2 2 

16,11-16,22 80 165 2 4 

Tryck: 4 bar 
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3.4.5 Test 5: Faktorförsök av RV 4 0026, dipp DI 05 9488 och gummi 5526 

Test 5 gjordes precis som test 3 och 4 i syfte att undersöka effekter som påverkar vidhäftningen. 

I test 5 så ökades skillnaden mellan höga och låga inställningar för att tydligare avgöra skillnaden 

mellan parametrarna och tolka resultatet. Inställningarna i labbmaskinerna kan ses i Tabell 5. 

Inställningar i spännram 41150 är samma som vid test 1 och 3 vilket visas i Bilaga 1.  

 

Material 

Råväv: Nylonväv (RV 4 0026)  

Dip: DI 05 9488 

Gummi: 5526 

 

Tabell 5 Prov och inställningar som användes i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis Labcoater modell 
<<LTE-S(M)>> vid test 5. Temp tork är torkningstemperatur, temp härd är härdningstemperaturen, tryck är trycket på valsarna 
som pressar väven och hastighet är hastigheten på valsarna som driver väven genom dippen. 

Prov Hastighet Tryck Temp härd Temp tork 

(#) (m/min) (bar) (°C) (°C) 

1,11-1,22 2 2 100 80 

2,11-2,22 8 2 100 80 

3,11-3,22 2 6 100 80 

4,11-4,22 8 6 100 80 

5,11-5,22 2 2 165 80 

6,11-6,22 8 2 165 80 

7,11-7,22 2 6 165 80 

8,11-8,22 8 6 165 80 

9,11-9,22 2 2 100 100 

10,11-10,22 8 2 100 100 

11,11-11,22 2 6 100 100 

12,11-12,22 8 6 100 100 

13,11-13,22 2 2 165 100 

14,11-14,22 8 2 165 100 

15,11-15,22 2 6 165 100 

16,11-16,22 8 6 165 100 
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3.4.6 Test 6: Utvärderingar av olika inställningar 

I test 6 har dippen en mognadstid på 7 dygn vilket är 4 dygn längre än vad som är angivet i 

receptet. Provgrupp 1 har samma inställningar som provgrupp 2 i test 5 vilket gjordes i syfte att 

se hur mognadstiden påverkar. Provgrupp 2-4 utvärderar huruvida torkningen påverkar. I dessa 

provgrupper härdades direkt efter dippningen istället för att torkas och vila en dag. Prov 5 

gjordes i syfte att optimera vidhäftningen baserat från resultat i tidigare tester. Inställningarna för 

var prov kan ses i Tabell 6. Inställningar i spännram 41150 är samma som vid test 1,3 och 5 

vilket visas i Bilaga 1.  

 

Material 

Råväv: Nylonväv (RV 4 0026)  

Dip: DI 05 9488 

Gummi: 5526 

 

Tabell 6 Prov och inställningar som användes i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis Labcoater modell 
<<LTE-S(M)>> vid test 6. Temp tork är torkningstemperatur, temp härd är härdningstemperaturen, tryck är trycket på valsarna 
som pressar väven och hastighet är hastigheten på valsarna som driver väven genom dippen. 

Prov 

(#) 

Hastighet 

(m/min) 

Tryck 

(bar) 

Temp härd 

(°C) 

Temp tork 

 (°C) 

1,11-1,22 8 2 100 80 

2,11-2,22 4 4 150 - 

3,11-3,22 4 4 165 - 

4,11-4,22 4 4 200 - 

5,11-5,12 8 2 165 110 
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3.5 Nulägesbeskrivning spännram 41150 

Spännramsugnen värms upp genom ångtryck och genom en ångventil pumpas värme in i ugnen. 

Trycket som driftpersonalen ställer in för att få en viss temperatur baseras inte på givna data som 

presenteras i teorikapitlet i denna rapport utan ställs in baserat på erfarenhet. När ett recept likt 

de som är i Bilaga 1 och Bilaga 2 ska köras så ställs temperaturen in enligt receptet men det är 

värmen som utströmmas från ångventilen som temperaturen ställs in efter och inte temperaturen 

på väven. De tryck som driftpersonalen ställer maskinen på för att få en viss temperatur 

redovisas i Tabell 7.  

 

Temperaturen mättes i de 6 olika zonerna i spännramsugnen för att se vilken temperatur som var 

i ugnen. I Tabell 8 redovisas temperaturen i de olika zonerna när trycket var på 17 bar och 

utströmmade 185 °C från ångventilen. 

 

En IR-termometer användes för att mäta temperaturen på väven inne i ugnen. Temperaturen på 

väven mättes då till 130 °C.  

 

Tabell 7 Tryck som ställs in för att uppnå en viss temperatur på värmen som utströmmas från ångventilen.  

Tryck 
(bar) 

Temperatur 
(°C) 

1,2 100 

11 160 

17 185 

 

Tabell 8 Temperatur vid de olika zonerna i spännramstorken 

Zon 
(#) 

Temp 

(°C)  

1  136 

2 149 

3 154 

4 163 

5 141 

6 151 

 M = 149 
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4. Resultat 

Figur 9 illustrerar exempel på hur ett prov kan se ut efter ett dragprov. Alla prov har olika 

utseende baserat på hur de har belagts av RFL-lösningen. Gummimängden som är kvar på väven 

skiljer från var prov och de proven med låg vidhäftningen har oftast mindre gummi kvar som i 

prov A i Figur 9. 

 

En del prov har markerats som ogiltiga om brottet har skett i gummit. Då mäts kraften att dra 

isär gummit istället för mellan gummi och väv. Prov har också angetts som ogiltiga om trådarna 

skingrats under vulkningen. Mätningarna brister då och kan inte anses vara pålitliga.   

 
Figur 9 Olika typer av resultat från dragprov 

  

A             B                C              D             E                F 

A Låg vidhäftning 

B Medel vidhäftning 

C Hög vidhäftning 

D Ogiltigt, brottet sker i gummit 

E Ogiltigt, trådarna skingrade 

F Ogiltigt, trådarna skingrade 
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4.1 Test 1: Jämförelse mellan höga och låga inställningar 

Resultat från test 1 visas i Tabell 9. Notera att de prov som har mer gummimängd generellt har 

ett högre vidhäftningsvärde. Det går även att utläsa att de prov som har lägre inställningar (Prov 

2,11-2,62) har impregnerats mer utav dippen än de prov som har högre inställningar (Prov 1,11-

1,62).  

 

Tabell 9 Mängd dip som impregnerats av väven, gummimängd kvar efter utfört dragprov och dragkraft som krävs för att dra isär 
provkroppen. 

Prov 

(#) 

Impregnering Gummimängd Vidhäftning 

(g/dm3) (%) (N/mm) 

1,11 16,9 100 5,64 

1,12 16,9 100 5,72 

1,21 15,7 50 5,88 

1,22 15,7 75 5,83 

1,31 17,2 75 5,69 

1,32 17,2 100 6,03 

1,41 16,7 100 5,97 

1,42 16,7 100 6,1 

1,51 18,1 100 6,08 

1,52 18,1 50 5,63 

1,61 17,4 100 6,08 

1,62 17,4 75 5,84 

2,11 25,9 100 5,86 

2,12 25,9 100 6,13 

2,21 27,1 100 5,87 

2,22 27,1 50 5,55 

2,31 27,7 10 5,52 

2,32 27,7 100 6,46 

2,41 27,1 75 6,06 

2,42 27,1 100 5,96 

2,51 26,6 100 6,22 

2,52 26,6 100 6,18 

2,61 28,1 100 5,66 

2,62 28,1 100 6,02 
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I Diagram 2 syns vidhäftningen och den visar att för både låga och höga inställningar är 

vidhäftningen runt 5,6-6,2 N/mm. 

 

 
Diagram 2 Vidhäftning test 1 
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Höga inställningar Låga inställningar 



 

Metodutveckling av vidhäftningsbehandling för textila vävar Mittuniversitetet 

2018-05-29 

 

22 
 

4.2 Test 2: Determinera gummisort som ska användas vid fortsatta tester 

Resultat från test 2 visas i Tabell 10. Notera att gummimängden är 10 % för alla prov i 

provgrupp 1, 4 och 5. Däremot skiljer vidhäftningen där provgrupp 5 har låga värden, provgrupp 

4 har höga värden och provgrupp 1 är mellan de två andra provgrupperna.   

 

Tabell 10 gummimängd efter dragprov och dragkraft som krävs för att dra isär gummi och väv. 

Prov 

# 

Gummi 

 

Gummimängd Vidhäftning 

(%) (N/mm) 

1,1 5526 10 3,96 

1,2 5526 10 3,44 

1,3 5526 10 3,52 

1,4 5526 10 4,29 

2,1 4700 25 8,08 

2,2 4700 25 7,49 

2,3 4700 25 8,25 

2,4 4700 75 8,44 

3,1 1602 100 4,52 

3,2 1602 75 4,54 

3,3 1602 100 4,82 

3,4 1602 50 5,15 

4,1 341 10 10,76 

4,2 341 10 10,02 

4,3 341 10 9,1 

4,4 341 10 10,03 

5,1 9254 10 1,38 

5,2 9254 10 1,48 

5,3 9254 10 1,56 

5,4 9254 10 1,26 
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4.3 Test 3: Faktorförsök av nylonväv RV 4 0026, dipp 05 9488 och dipp 5526 

Resultat från test 3 visas i 2 tabeller där Tabell 11 visar resultat från vävar dippade i spännram 

41150. 

 

Tabell 11 Vidhäftning från de vävar som behandlades i spännram 41150 

Prov 

(#) 

Gummimängd 

(%) 

Vidhäftning 

(N/mm) 

1 10 2,87 

2 10 2,23 

3 10 2,78 

4 10 3,11 

5 10 2,65 

6 10 2,96 

7 10 2,76 

8 10 3,1 

  M = 2,81 

 

Tabell 12 visar resultat från vävar dippade i labbmaskinerna. Från de båda tabellerna syns det att 

vidhäftningen från vävarna dippade i spännramen har betydligt lägre vidhäftning än vad vävarna 

dippade i labbmaskinerna har. Vävarna dippade i spännramen har även mindre gummimängd 

kvar efter dragprovet. En del prov i test 3 har blivit ogiltiga vilket har markerats i tabellen.  
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Tabell 12 Vidhäftning, gummimängd och impregnering från de vävar som behandlades i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ 
<<HVF>> och Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> 

Prov Gilltig (✓) G. Impreg Vidh  Prov Gilltig (✓) G. Impreg Vidh 

# Ogilltig (x) (%) (g/dm3) (N/mm)  # Ogilltig (x) (%) (g/dm3) (N/mm) 

1,11 X 25 20,65 5,87  9,11 ✓ 75 20,19 5,01 

1,12 X 25 20,65 5,5  9,12 ✓ 50 20,19 6,01 

1,21 ✓ 25 20,65 4,35  9,21 ✓ 50 19,07 5,45 

1,22 ✓ 25 20,65 4,35  9,22 ✓ 75 19,07 6,99 

2,11 X 75 21,48 5,49  10,11 X 50 18,06 5,66 

2,12 X 75 21,48 7,04  10,12 X 50 18,06 6,08 

2,21 ✓ 75 19,81 6,5  10,21 ✓ 50 19,35 4,08 

2,22 ✓ 75 19,81 6,4  10,22 ✓ 50 19,35 4,81 

3,11 X 75 20,19 7,1  11,11 X 50 19,07 7,05 

3,12 X 75 20,19 7,85  11,12 X 50 19,07 6,53 

3,21 ✓ 75 20,65 6,68  11,21 X 75 19,63 4,47 

3,22 ✓ 50 20,65 4,76  11,22 X 75 19,63 6,29 

4,11 ✓ 75 19,07 6,56  12,11 X 75 18,98 7,36 

4,12 ✓ 75 19,07 6,46  12,12 X 75 18,98 7,27 

4,21 ✓ 50 19,26 4,69  12,21 ✓ 50 16,94 6,68 

4,22 ✓ 75 19,26 6,71  12,22 ✓ 50 16,94 6,8 

5,11 X 75 20,56 6,47  13,11 X 50 20,93 6,2 

5,12 ✓ 75 20,56 5,77  13,12 X 50 20,93 5,49 

5,21 X 50 21,2 6,4  13,21 X 50 22,13 5,27 

5,22 ✓ 75 21,2 6,32  13,22 X 50 22,13 4,24 

6,11 ✓ 75 21,76 5,98  14,11 X 50 19,81 4,94 

6,12 ✓ 75 21,76 5,54  14,12 ✓ 50 19,81 4,71 

6,21 ✓ 75 20,93 6,6  14,21 ✓ 50 19,35 5,48 

6,22 ✓ 75 20,93 6,74  14,22 X 75 19,35 6,88 

7,11 ✓ 50 21,02 5,28  15,11 ✓ 50 20,19 3,78 

7,12 ✓ 25 21,02 3,62  15,12 X 50 20,19 3,78 

7,21 ✓ 50 22,31 5,53  15,21 X 75 21,3 6,02 

7,22 ✓ 75 22,31 5,83  15,22 ✓ 50 21,3 3,87 

8,11 X 75 18,98 6,86  16,11 X 50 17,13 5,65 

8,12 X 75 18,98 7,53  16,12 ✓ 50 17,13 5,65 

8,21 ✓ 75 21,57 5,85  16,21 X 50 17,87 5,21 

8,22 X 75 21,57 6,84  16,22 X 50 17,87 5,62 
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Diagram 3 visar paretodiagram för impregnering av väv och Diagram 4 visar paretodiagram för 

vidhäftning. Ingen av diagrammen indikerar att det finns en signifikant påverkan från någon 

effekt.  

 
Diagram 3 Paretodiagram över effekter som påverkar impregneringen av väv.  

  
Diagram 4 Paretodiagram över effekter som påverkar vidhäftning mellan gummi och väv.  
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Diagram 5 visar huvudeffektsdiagram för impregnering av väv och Diagram 6 visar 

huvudeffektsdiagram för vidhäftning. Från diagrammen går det att utläsa att de effekter på temp-

tork, tid-i-ugn och tryck som ökar impregneringen är samma som minskar vidhäftningen. 

Tillskillnad från de andra effekterna så visar effekten hastighet att om man sänker hastigheten så 

ökar både impregneringen och vidhäftningen. 

 

  
Diagram 5 Huvudeffektsdiagram för impregnering av väv 

  
Diagram 6 Huvudeffektsdiagram för vidhäftning mellan gummi och väv 
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4.4 Test 4: Faktorförsök av RV 4 0046, dipp DI059380 och gummi 341 

Tabell 13 visar gummimängd och vidhäftning för vävar dippade i spännram 41150.  

 

Tabell 13 Gummimängd och vidhäftning av vävar behandlade i spännram 41150 

Prov 

(#) 

Gummimängd 

(%) 

Vidhäftning 

(N/mm) 

1 10 7,3 

2 10 8,2 

3 10 7,2 

4 10 7,8 

5 10 7,1 

6 10 9,8 

7 10 8,7 

8 10 7,2 

9 10 8,2 

  M = 7,9 
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Tabell 14 visar impregnering, gummimängd och vidhäftning för vävar dippade i labbmaskinerna. 

Från tabellerna utläses att proven som behandlats i spännramen har högre vidhäftningsvärden än 

de som behandlats i labbmaskinerna. 

 

Tabell 14 Impregnering, gummimängd och vidhäftning av vävar behandlade i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och 
Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> 

Prov Impregnering G. Vidhäftning  Prov Impregnering G. Vidhäftning 

(#) (g/dm3) (%) (N/mm)  (#) (g/dm3) (%) (N/mm) 

1,11 17,69 10 5,13  9,11 16,39 10 5,26 

1,12 17,69 10 5,17  9,12 16,39 10 5,45 

1,21 14,63 10 5,55  9,21 15,56 10 5,59 

1,22 14,63 10 5,19  9,22 15,56 10 5,66 

2,11 15 10 5,61  10,11 15,37 10 5,27 

2,12 15 10 5,33  10,12 15,37 10 5,16 

2,21 14,72 10 5,17  10,21 15,65 10 5,38 

2,22 14,72 10 5,43  10,22 15,65 10 5,12 

3,11 14,91 10 5,29  11,11 15,65 10 5,35 

3,12 14,91 10 5,56  11,12 15,65 10 5,2 

3,21 15,19 10 5,65  11,21 15,93 10 5,12 

3,22 15,19 10 5,8  11,22 15,93 10 5,4 

4,11 15 10 5,01  12,11 17,04 10 5,06 

4,12 15 10 4,87  12,12 17,04 10 5,18 

4,21 15,46 10 5,49  12,21 16,67 10 5,1 

4,22 15,46 10 5,19  12,22 16,67 10 5,57 

5,11 14,72 10 5,34  13,11 14,81 10 5,28 

5,12 14,72 10 5,28  13,12 14,81 10 5,4 

5,21 14,91 10 5,63  13,21 15,09 10 5,58 

5,22 14,91 10 5,55  13,22 15,09 10 5,41 

6,11 15,09 10 5,44  14,11 14,72 10 4,9 

6,12 15,09 10 5,58  14,12 14,72 10 5,34 

6,21 15 10 5,65  14,21 14,72 10 5,71 

6,22 15 10 5,7  14,22 14,72 10 5,57 

7,11 14,72 10 5,43  15,11 15 10 5,39 

7,12 14,72 10 6  15,12 15 10 5,24 

7,21 14,91 10 5,75  15,21 15,16 10 5,36 

7,22 14,91 10 5,45  15,22 15,16 10 5,4 

8,11 14,54 10 5,05  16,11 16,11 10 5,23 

8,12 14,54 10 5,2  16,12 16,11 10 5,61 

8,21 14,91 10 5,26  16,21 16,67 10 5,68 

8,22 14,91 10 5,24  16,22 16,67 10 5,56 
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Diagram 7 visar standardiserade effekter för impregnering av väv. De effekter som har en 

signifikant påverkan på resultatet är temp-härd, temp-tork, rep*hastighet, temp-tork*rep och temp-

tork*hastighet.  

 

  
Diagram 7 Paretodiagram över effekter som påverkar impregnering av väv 
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Från normalsannolikhetsdiagrammet Diagram 8 utläses att temp-härd minskar impregneringen 

medan de andra signifikanta effekterna ökar den.  

 

 

Diagram 8 Normal sannolikhetsdiagram för impregnering 

Diagram 9 visar huvudeffekterna för impregneringen och att när Temp-tork ökar och temp-härd 

minskar så ökar impregneringen.  

 

 

Diagram 9 Huvudeffektsdiagram för impregnering av väv 
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Diagram 10 visar en interaktionsplott för impregneringen och de signifikanta effekterna 

rep*hastighet, temp-tork*rep och temp-tork*hastighet kan ses.  

 

 
Diagram 10 Interaktionsplott för impregnering av väv 
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Diagram 11 visar standardiserade effekter för vidhäftning och indikerar att effekterna temp-

tork*rep*hastighet, temp-härd och hastighet är signifikanta och har en faktisk påverkan.  

 

 

Diagram 11 Paretodiagram över effekter som påverkar vidhäftning mellan gummi och väv 
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Från normal sannolikhetsdiagrammet Diagram 12 utläses att effekten hastighet minskar 

vidhäftningen medan effekterna temp-tork*rep*hastighet och temp-härd ökar den.  

 

 
Diagram 12 Normal sannolikhetsdiagram för vidhäftning 

Diagram 13 visar huvudeffekterna för vidhäftningen och att när temp-härd ökar och hastighet 

minskar så ökar vidhäftningen. Notera att de värden på faktorerna som ökar vidhäftningen är 

samma som minskar impregneringen.  

 

 
Diagram 13 Huvudeffektsdiagram för vidhäftning mellan gummi och väv. 
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Diagram 14 visar interaktionen temp-tork*rep*hastighet och indikerar att när temp-tork och hastighet 

är låg och rep är hög så ökar vidhäftningen. 

 

  
Diagram 14 3-vägsinteraktionsplott mellan A*C*D (temp tork*rep*hastighet) 

  

Hastighet 

Hastighet 

Temp-tork 
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4.5 Test 5: Faktorförsök av RV 4 0026, dipp DI 05 9488 och gummi 5526 

Tabell 15 visar gummimängd och vidhäftning för proven behandlade i spännram 41150. 

 

Tabell 15 Gummimängd och vidhäftning av vävar behandlade i spännram 41150 

Prov 
(#) 

Gummimängd 
(%) 

Vidhäftning 
(N/mm) 

1 10 3,46 

2 10 3,3 

3 10 3,75 

4 10 4,19 

5 10 3,6 

    M = 3,66 
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Tabell 16 visar samma resultat från proven utförda i labbmaskinerna. Utifrån tabellerna utläses 

att proven som är dippade i labbmaskinerna har generellt en bättre vidhäftning.   

 

Tabell 16 Impregnering och vidhäftning av vävar behandlade i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> och Mathis 
Labcoater modell <<LTE-S(M)>> 

Prov Impregnering G Vidhäftning  Prov Impregnering G Vidhäftning 

(#) (g/dm3) (%) (N/mm)  (#) (g/dm3) (%) (N/mm) 

1,11 40,93 10 2,46  9,11 27,87 10 3,51 

1,12 40,93 10 3,29  9,12 27,87 10 3,44 

1,21 39,26 10 3,58  9,21 30,09 25 5,35 

1,22 39,26 25 5,13  9,22 30,09 10 4,89 

2,11 37,96 10 4,16  10,11 28,52 25 6,07 

2,12 37,96 10 3,67  10,12 28,52 25 6,23 

2,21 36,48 10 3,74  10,21 28,70 25 5,47 

2,22 36,48 10 3,36  10,22 28,70 25 5,9 

3,11 34,63 10 3,47  11,11 29,26 10 3,56 

3,12 34,63 10 3,83  11,12 29,26 10 2,36 

3,21 33,70 10 4,64  11,21 31,57 10 4,13 

3,22 33,70 10 4,13  11,22 31,57 10 3,22 

4,11 33,61 10 4,61  12,11 29,63 10 4,34 

4,12 33,61 10 4,14  12,12 29,63 10 4,43 

4,21 29,54 10 4,83  12,21 28,06 10 3,88 

4,22 29,54 10 4,06  12,22 28,06 10 4,89 

5,11 25,65 10 4,52  13,11 20,83 10 3,03 

5,12 25,65 10 4,73  13,12 20,83 10 2,84 

5,21 23,98 25 4,7  13,21 21,76 10 4,7 

5,22 23,98 10 4,78  13,22 21,76 10 4,28 

6,11 22,31 10 5,61  14,11 19,35 10 3,55 

6,12 22,31 10 5,35  14,12 19,35 10 4,21 

6,21 23,15 10 4,81  14,21 19,17 25 4,27 

6,22 23,15 25 5,23  14,22 19,17 10 5,06 

7,11 23,06 10 4,44  15,11 19,63 10 5,96 

7,12 23,06 10 4,05  15,12 19,63 10 5,7 

7,21 23,61 10 3,9  15,21 21,48 10 5,56 

7,22 23,61 10 3,21  15,22 21,48 10 5,26 

8,11 23,15 10 3,77  16,11 20,65 10 5,18 

8,12 23,15 10 4,22  16,12 20,65 10 5,35 

8,21 23,33 10 3,5  16,21 21,48 10 4,76 

8,22 23,33 10 2,51  16,22 21,48 10 5,1 
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Diagram 15 visar standardiserade effekter för impregnering och indikerar att effekterna temp-härd, 

temp-tork, tryck*temp-tork, temp-härd*temp-tork, tryck*temp-härd*temp-tork, hastighet, tryck*temp-härd, 

tryck är signifikanta men särskilt temp-härd och temp-tork.  

 

 
Diagram 15 Paretodiagram över effekter som påverkar impregnering av väv 
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Diagram 16 är ett normalsannolikhetsdiagram som visar om effekterna ökar eller minskar 

impregneringen. Från diagrammet avläses att effekterna temp-härd och temp-tork som påverkar 

resultatet mest minskar impregneringen.  

 

 
Diagram 16 Normal sannolikhetsdiagram för impregnering 

Diagram 17 kan huvudeffekternas påverkan på impregneringen urskiljas. Diagrammet visar att 

när alla effekter ökar så minskar impregneringen.  

 

 

Diagram 17 Huvudeffektsdiagram för impregnering av väv 
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Diagram 18 visar interaktionerna av de fyra faktorerna.  

 

 
Diagram 18 Interaktionsplott för impregnering av väv 

Diagram 19 visar interaktionen temp*temp-härd*temp-tork.  

 

 
Diagram 19 3-vägsinteraktionsplott (B*C*D) Tryck*temp-härd*temp-tork 

Temp-tork 

Tryck 

Tryck 
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Diagram 20 visar standardiserade effekter för vidhäftning och där är effekterna temp-härd*temp-

tork*hastighet, temp-tork, hastighet och hastighet*temp-härd signifikanta. 

 

  
Diagram 20 Paretodiagram över effekter för vidhäftning 

Diagram 21 visar om effekterna ökar eller minskar vidhäftningen. Notera att effekten 

hastighet*temp-härd minskar vidhäftningen medan de andra signifikanta effekterna ökar den.  

 
Diagram 21 Normal sannolikhetsdiagram för vidhäftning 
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Diagram 22 visar huvudeffekter för vidhäftning och att när effekterna temp-härd, temp-tork, 

hastighet ökar och tryck minskar så ökar vidhäftningen. Notera att huvudeffekterna som ökar 

vidhäftningen är samma som minskar impregneringen för faktorerna temp-härd, temp-tork och 

hastighet.   

 

 
Diagram 22 Huvudeffektsdiagram för vidhäftning 

Diagram 23 visar interaktionseffekter för vidhäftning där interaktionen hastighet*temp-härd är 

signifikant. Från diagrammet utläses att när temp-härd och hastighet är låga så minskar 

vidhäftningen.  

 

 
Diagram 23 Interaktionsplott för vidhäftning 
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Diagram 24 visar interaktionen temp-härd*temp-tork*hastighet. 

 

 
Diagram 24 3-vägsinteraktion mellan A*C*D (temp tork*rep*hastighet)  

  

Temp-tork 

Temp-tork 

Hastighet 
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4.6 Test 6: Utvärderingar av olika inställningar 

Tabell 17 visar impregnering, gummimängd och vidhäftning för prover behandlade i 

labbmaskinerna. Provgrupp 1 har samma inställningar som provgrupp 2 i test 5. Notera att 

provgrupp 1 test 6 har bättre vidhäftningen än provgrupp 2 i test 5.    

 

Tabell 17 Impregnering, gummimängd och vidhäftning för prover behandlade i Mathis Foulard horisontell-vertikal typ <<HVF>> 
och Mathis Labcoater modell <<LTE-S(M)>> 

Prov Impregnering Gummimängd Vidhäftning Medel 

impregnering 

Medel 

vidhäftning (#) (g/dm3) (%) (N/mm) 

1,11 35,65 75 5,15 

37,27 5,4 
1,12 35,65 75 5,3 

1,21 38,89 75 5,25 

1,22 38,89 75 5,9 

2,11 46,11 50 3,96 

45,51 4,93 
2,12 46,11 50 5,32 

2,21 44,91 50 5,45 

2,22 44,91 50 4,99 

3,11 44,54 50 4,68 

43,66 5,1175 
3,12 44,54 50 4,9 

3,21 42,78 50 6,1 

3,22 42,78 50 4,79 

4,11 43,06 50 4,02 

43,24 4,595 
4,12 43,06 50 5,28 

4,21 43,43 50 4,72 

4,22 43,43 50 4,36 

5,11 31,76 75 6,08 
31,76 5,935 

5,12 31,76 75 5,79 
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5. Diskussion  

5.1 Test 1: Jämförelse mellan höga och låga inställningar 

Proven i test 1 räknas alla som ogiltiga eftersom brottet har skett i gummit. Det innebär att de 

värden som fås från dragprovet mäter kraften som krävs för att dra isär gummit och inte kraften 

som krävs att dra isär gummi och väv. Var brottet sker ser man genom att titta på provet och om 

ett gummilag sitter kvar på väven har brottet skett i gummit. Ett exempel på detta kan ses i Figur 

9 prov C. En del prov har mindre gummimängd kvar efter dragprovet. Detta kan förklaras med 

att det är en mindre del av gummilaget som brottet har skett i. Alltså brottet har skett mellan 

gummi och väv på stora delar av provkroppen men en liten del har brottet skett i gummit. Dessa 

prov kan ändå inte räknas som giltiga eftersom dragkraften fortfarande mäts i gummit. Det ända 

dessa prov indikerar är att vidhäftningen är ungefär lika hållfast som gummit. I praktiken är det 

bra om brottet sker i gummit istället för mellan gummi och väv. Men för att mäta vidhäftningen 

krävs det att brottet sker mellan gummi och väv. Därför kan alla prov i test 1 räknas som ogiltiga 

och för att testa vidhäftningen behövs ett nytt gummi som är mer hållfast än gummi 2114.  

 

Att alla proven har ungefär samma värden på vidhäftningen styrker argumentet att det är i 

gummit som brottet har skett. Mätningarna har alltså gett ett värde på hur hållfast gummi 2114 

är. Det ända som kan konstateras är att vidhäftningen är mer hållfast än gummit. Provgrupp 1 

har betydligt mindre impregnering än provgrupp 2 men skillnaden i vidhäftning är minimal och 

inga slutsatser kan göras för relationen impregnering och vidhäftning. För att göra fler prover 

krävs det att gummit bytts ut mot ett som är mer hållfast än gummi 2114.  

5.2 Test 2: Determinera gummisort som ska användas vid fortsatta tester 

Provgrupp 1, 4 och 5 var de prover där brottet skedde mellan gummi och väv. Det var även 

dessa gummisorter som hade minst gummimängd kvar. Det innebär att alla är lämpliga att 

använda för fortsatta tester. Det som skilde provgrupperna åt var deras vidhäftningsvärden. 

Provgrupp 5 hade låga värden och frågan är om det gummit och den RFL-dippen någonsin hade 

bundit bra. Provgrupp 4 hade höga värden vilket är bra men kan leda till att samma problem som 

vid test 1 uppstår igen, nämligen att kraften mäts i gummit istället för mellan gummi och väv. 

Provgrupp 1 valdes att användas i fortsättningen då den gav bra resultat och dess 

uppbyggnadsstruktur liknade gummi 2114 mest av alla gummisorter.  

5.3 Test 3: Faktorförsök av nylonväv RV 4 0026, dipp 05 9488 och dipp 5526 

Resultaten från testet bör analyseras med varsamhet eftersom många av proven blev ogiltiga. 

Anledningen till att proven proklamerades ogiltiga var att väfttrådarna2 skingrades så att gummit 

inte kunde fästa på väven. För att undvika detta i framtiden kommer vävarna klippas i 

varpriktningen3 som håller ihop bättre.  

 

                                                 
2 Väft är den tvärsgående tråden i ett vävt tyg 
3 Varp är den längsgående tråden i ett vävt tyg 
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Att ingen effekt räknas som signifikant beror mest troligt på att många test blev ogiltiga. Med 

många ogiltiga prov och endast slumpmässiga effekter så försvinner pålitligheten i 

huvudeffektsdiagrammen. Om huvudeffektsdiagrammen ändå analyseras så indikerar dem att 

med lite impregnering så är vidhäftningen högre. Detta utläses genom att effekterna temp-tork, tid-

i-ugn och tryck är motsatta till varandra i de olika huvudeffektsdiagrammen. Det vill säga att när 

effekterna ökar impregneringen så minskar de vidhäftningen. Effekten hastighet är samma i båda 

diagrammen vilket kan vara följden av att så många prov blev ogiltiga.  

 

Eftersom ingen effekt är signifikant så kan endast spekulationer göras kring effekterna baserat på 

resultaten i test 3. Däremot så kan tabellerna utvärderas och för de prov som har blivit godkända 

så har alla prov från labbmaskinerna högre vidhäftning och gummimängd än de som är från 

spännramen. I Provgrupp 16 har samma inställningar körts i labbmaskinerna som i spännramen 

men resultatet är högre för proven dippade i labbmaskinerna. Orsaken till att resultaten skiljer 

kan vara att parametrarna ställs in likadant men ändå utger olika prestanda. Tillexempel om 

temperaturen ställs till 100 °C i både spännramen och labbmaskinerna men att de avger olika 

temperaturer ändå. En annan anledning kan vara maskinerna är utformade på olika sätt. Tiden 

som väven dippas i RFL-lösningen skiljer mellan maskinerna. Badet med RFL-lösningen är 

mycket större i spännramen och väven vistas därför mycket längre i lösningen i spännramen än i 

labbmaskinerna. Spännramen har även fler valsar som väven pressas och spänns upp i vilket 

också kan vara en orsak till resultaten skiljer sig för de båda maskinerna.  

5.4 Test 4: Faktorförsök av RV 4 0046, dipp DI059380 och gummi 341 

Proven som är behandlade i spännramen har bättre vidhäftning än de som är behandlade i 

labbmaskinerna. Vilket kan bero på att en eller flera parametrar inte var korrekt inställda så att 

reaktionen som bildar hartsen inte kunde ske. Tiden som vävarna värmdes i ugnarna 

dokumenterades inte och kan ha varit för kort. Torkningstemperaturen kan ha varit för låg och 

mognadstiden för dippen kan ha varit för lång eller kort. Dessa orsaker kan vara följden av att 

proven från spännramen har en så pass högre vidhäftning.  

 

De faktorer som påverkar impregneringen mest är temp-härd och temp-tork. Både från 

huvudeffektsdiagrammet och interaktionsplotten utläses att om temp-tork är på 80 °C och temp-

härd på 145 °C så ökar impregneringen. Att en högre härdningstemperatur sänker 

impregneringen är logiskt då överflödig vätska avdunstar från väven vid uppvärmning. Samma 

effekt borde ske vid torkningstemperaturen men alla effekter indikerar att vid 80 °C så ökar 

impregneringen. Orsaken kan vara att torkningstemperaturen bör vara högre än både 60 och 80 

°C för att avdunsta överflödig vätska och att av en oförklarlig anledning ger 80 °C mer 

impregnering. De andra effekterna som ökar impregneringen är interaktioner mellan två faktorer. 

Dessa är svårare att tolka men enligt diagrammen så ökar impregneringen om 2 repetitioner görs 

med en hastighet på 4 m/min. Att impregneringen ökar genom att upprepa dippningen är 

förståeligt eftersom väven då vistas en längre tid i lösningen. Men att impregneringen ökar när 

hastigheten är 4 m/min är svårare att tolka. Avläses Diagram 10 verkar det som att hastigheten 

till största delen följer de andra effekternas påverkan och att den egentligen inte har någon 

påverkan på impregneringen. Det kan då antas att väven hinner suga upp lika mycket vätska om 

hastigheten är 2 eller 4 m/min.  
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Vidhäftningen påverkas av de tre signifikanta effekterna temp-tork*rep*hastighet, temp-härd och 

hastighet där hastigheten minskar vidhäftningen medan härdningstemperaturen och 

kombinationen temp-tork*rep*hastighet ökar den. Att 165 °C är en bra härdningstemperatur och att 

det är en av de viktigaste parametrarna för vidhäftningen stämmer överens med vad litteraturen 

framhåller [3]. Resultatet tyder på att reaktionen som omvandlar RFL-lösningen till harts är mer 

framträdande när temperaturen är 165 °C än 145 °C.  

 

Interaktionen temp-tork*rep*hastighet har stor påverkan och ger en bra vidhäftning när 

torkningstemperaturen är 60 °C, hastigheten 2 m/min och dippningen körs i 2 repetitioner. 

Detta kan tolkas som att när väven impregneras mycket är det bra för vidhäftningen. Men att 

väven måste utsättas för rätt härdningstemperatur så att all den RFL-lösning som indränkts i 

väven omvandlas till harts. Vid vissa RFL-lösningar är det fördelaktigt att härda väven direkt 

utan att först torka den vilket kan vara fallet för denna typ av blandning. Det kan även vara en 

tillfällighet och att resultatet hade blivit annorlunda med fler provresultat.  

5.5 Test 5: Faktorförsök av RV 4 0026, dipp DI 05 9488 och gummi 5526 

Test 5 bekräftar precis som i tidigare test att det är härdnings- och torkningstemperaturen som 

påverkar mängden impregneringen mest. Paretodiagrammet visar också att det är de 

interaktioner som innehåller härdnings- eller torkningstemperatur som påverkar mest. Mest 

troligt är det så att väven suger upp nästan lika mycket vätska oberoende på vad hastigheten och 

trycket är. Det överensstämmer med tidigare tester och vad litteraturen säger [3]. Granskas 

huvudeffektsdiagrammet så syns det att när alla variabler är låga så ökar impregneringen. Men att 

hastigheten och trycket nästan är försumbart jämfört med temperaturerna.  Interaktionsplotten 

visar likadant att det är låga värden på faktorerna som skapar mest impregnering och att det är 

låga värden i kombination som ökar impregneringen. Även 3-vägsinteraktionsplotten indikerar 

att med låga inställningar så ökar impregneringen. Då kan det konstateras att det inte finns något 

mystiskt samband mellan faktorerna utan de effekter som ökar impregneringen är även de 

interaktioner som ökar impregneringen.  

 

I paretodiagrammet syns det att kombinationen hastighet*temp-härd*temp-tork har mest påverkan. I 

3-vägsineteraktionsplotten syns det att det är när temp-härd är 100 °C, temp-tork är 100 °C och 

hastighet är 8 m/min så ökar vidhäftningen. Detta kan direkt uteslutas om man kollar på hur 

proverna ser ut. Proverna 10.11, 10.12 och 10.22 är de ända proverna som i test 5 har dragits 

snett och mätt fel värde. Detta har lett till att programmet har räknat interaktionen hastighet*temp-

härd*temp-tork som den med mest påverkan men genom att analysera diagrammen och titta på 

plottarna kan detta uteslutas. 3-vägsinteraktionplottem indikerar i alla andra kombinationer av de 

3 faktorerna att vidhäftningen ökar om temp-tork är 100 °C, temp-härd är 165 °C och hastighet är 8 

m/min vilket är ett mer troligt resultat.  

 

Interaktionen hastighet*temp-härd är också signifikant men i Interaktionsplotten syns det att det är 

samma problem som tidigare och att mest troligt ska härdningstemperaturen vara 165 °C även 

här. Huvudeffektsdiagrammet indikerar också att härdningstemperaturen ska vara 165 °C för att 

få ut en högre vidhäftning. Diagrammet visar även att hastigheten ska vara 8 m/min, trycket ska 
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vara 2 bar och torkningstemperaturen 100 °C. Utifrån denna data kan det konstateras att 

torkningen får bort överflödig vätska och är första steget mot att hartsreaktionen ska ske, 

härdningen triggar hartsreaktionen, hastigheten påverkar mängd impregnering och trycket 

fördelar vätskan jämnt över hela väven.  

5.6 Test 6: Utvärderingar av olika inställningar 

Det kan konstateras från provgrupp 2 till 4 att torkningsprocessen behövs för att få en högre 

vidhäftning för denna typ av väv och dippa. Den största lärdomen från testet är att med en 

längre mognadstid så blir vidhäftningen högre. Det kan vara att dippen behöver stå ett tag för att 

få ut den optimala vidhäftningen. Från provgrupp 5 kan det konstateras att om temperaturen 

ställs högre än vad receptet anger så blir resultatet bättre. Det kan vara att recepten anger vilken 

temperatur som väven behöver komma upp i och att ugnen behöver ställas lite högre så att 

väven verkligen kommer upp i 160 °C.  

5.7 Nulägesanalys spännram 41150 

Från mätningar som gjordes kan det konstateras att temperaturen som är i spännramstorken inte 

kommer upp i den temperatur som recepten anger. Idag ställs temperaturen in enligt den värme 

som kommer in i ugnen och inte efter den temperatur som ska vara i ugnen. I ugnen sker en stor 

värmeförlust och värmen inne i ugnen är inte tillräcklig för att värma upp väven så pass mycket 

så att överflödig vätska avdunstar och att hartsen bildas. Därav blir vidhäftningen sämre på 

vävarna behandlade i spännramen än de som är behandlade i labbmaskinerna. För att få ett 

bättre resultat bör spännramen ställas in enligt den temperatur som ska vara på väven i 

fortsättningen.  

 

För att finna ett samband mellan labbmaskinerna och spännramen så behöver spännramen först 

utvärderas så att väven utsätts för rätt temperatur. Ett samband mellan maskinerna kan hittas 

redan nu men då måste även labbmaskinerna ställas så att temperaturen är lägre än vad som är 

angivet eftersom spännramen inte utger rätt temperatur.  
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6. Slutsatser 

De faktorer som har visat sig ha störst påverkan på vidhäftningen är de båda 

temperaturparametrarna temp-härd och temp-tork. Torkningsprocessen är väsentlig för att få bort 

den överflödiga vätska som finns i RFL-lösningen och avdunstar inte tillräckligt med vätska blir 

vidhäftningen sämre. Härdningen är till för att omvandla RFL-blandningen till harts och om det 

är för mycket vätska kvar i väven blir effekten sämre. För att reaktionen ska vara mer resultatrik 

så ska temperaturen i ugnen ställas så att temperaturen i väven blir enligt receptet. 

 

För att öka impregneringen i väven kan den dippas två gånger. Det är då viktigt att all överflödig 

vätska i väven avdunstas bort under torkningen. Hastigheten kan ha en påverkan på mängden 

vätska som impregneras i väven men den är mycket liten. Hastigheten är mest till för att styra hur 

länge en väv ska torkas eller härdas i spännramsugnen. Tiden som väven är i ugnen är viktig för 

att få en bra vidhäftning. Mätningarna antyder att efter en viss tid med konstant värme så sker 

reaktionen som bildar hartsen eller avdunstar överflödig vätska. När den reaktionen skett så 

ändras resultatet inte mycket mer. Men det är viktigt att väven behandlas en tillräcklig tid för att 

reaktionerna ska ske. Tryckfaktorn har ingen större påverkan på varken impregneringen eller 

vidhäftningen. Dess största funktion är att fördela vätskan jämnt över hela väven och om den 

ska köras lågt eller högt har mer med vävens egenskaper än vidhäftningen. Mognadstiden för 

dippen har en stor påverkan för vidhäftningen. Om dippen får vila ett par dagar kan det leda till 

bättre vidhäftning.  

 

Spännramen värms upp med hjälp av ångtryck. Redan i ångventilen sker en värmeförlust som 

gör att trycket måste ställas mycket högre än vad som borde behövas. Sedan sker ännu en 

värmeförlust i spännramsugnen vilket mest troligt beror på att det kommer in för mycket kall luft 

via ugnens ändar. På grund av dessa värmeförluster så avdunstar inte den överflödiga vätskan vid 

torkningen och hartsen bildas inte under härdningen. Därav har vidhäftningen varit sämre för 

proven behandlade i spännramen och ett samband mellan maskinerna har inte funnits.  

 

Trelleborg ECF behöver arbeta med att identifiera spännramstorkens värmekapacitet. Detta 

behövs göras för att se om de kan minska den värmeförlust som idag uppstår när värmen ställs 

in. Värmen ställs via ångtryck och Trelleborg ECF bör se över om det går att justera så att rätt 

värme skickas in i ugnen vid givet tryck. Utöver det bör värmeförlust i ugnen också kontrolleras. 

Värmeförlusten är störst i de zoner som är närmast ungens ändar vilket är logiskt eftersom de är 

närmast temperaturen utanför. Man kan fundera på om det går att försluta ändarna med en 

mekanisk anordning. Man kan även justera fläktarna inne i ugnen så att värmen behålls i ugnen. 

Det är fördelaktigt om ugnen har samma temperatur i alla zoner eftersom recepten är skriva så 

att väven behöver utsättas för en viss värme under en viss tid. Om väven bara kommer upp i rätt 

temperatur under ett par sekunder så hinner reaktionerna inte ske och vidhäftningen försämras.  

 

Trelleborg ECF bör definiera hur recepten ska läsas och hur spännramen ska köras. Om det står 

160 °C i receptet så bör medeltemperaturen vara lite över 160 °C i ugnen. Optimalt hade varit 

om det gick att placera temperaturmätare som mäter värmen på väven vid olika positioner i 

ugnen. Då kan temperaturen justerats efter dessa mätvärden och på så vis garantera att rätt 
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temperatur fås. När dessa justeringar har gjorts kan arbetet med att finna ett samband mellan 

labbmaskinerna och spännramen fortsättas.   
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7. Bilagor 

7.1 Inställningar i spännram 41150 för nylonväv 560 

 
Bilaga 1 Körinstruktioner för nylonväv 560 i spännram 41150 
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7.2 Inställningar i spännram 41150 för aramidväv F0858 

 
Bilaga 2 Körinstruktioner för aramid F0858 i spännram 41150 

 

 


